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Følgende kan bruges som en kort pensumoversigt over den AS-AD modellen for den lukkede økonomi:

Introduktion til makroteori p̊a kort sigt

Kapitel 1, 13A og 13B

Definition: Makroteori p̊a kort sigt forsøger at forklare fluktuationerne omkring langsigtede trends for reale

økonomiske variable s̊asom BNP pr. indbygger, arbejdsløshed og inflation.

Årsager til fluktuationer

Eksogene stød: Kan b̊ade være positive og negative, og kan b̊ade ramme udbuds- og efterspørgselssiden af

økonomien. Stød til økonomien kan ofte være årsagen til, at fluktuationer omkring langsigtstrenden begyn-

der.

Nominelle pris- og lønstivheder: Priser og lønninger antages at være stive p̊a kort sigt. Dette medfører

fx, at skift i den nominelle efterspørgsel kan føre til skift i reale økonomiske variable p̊a kort sigt. I markeder

karakteriseret ved fuldkommen konkurrence, s̊a kan pristilpasningen for̊arsaget af et eksogent stød tage noget

tid som følge af nominelle stivheder, hvilket for̊arsager kortsigtede fluktuationer.

Menuomkostninger: Omkostningen ved at ændre en pris. For̊arsager nominelle prisstivheder, da omkost-

ningerne ved at ændre priserne p̊a kort sigt kan overstige gevinsten. Virksomhederne bevæger sig længere
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væk fra optimum i deres pris- og lønfastsættelse som følge af menuomkostninger, og tilpasser sig først, n̊ar

stødene har akkumuleret sig nok.

Imperfekt konkurrence og nominelle stivheder: Nedenfor illustreres, hvordan fluktuationer kan opst̊a

i markeder, der karakteriseres af en vis grad af imperfekt konkurrence som følge af nominellem stivheder.

Dette sker, da sm̊a prisændringer kun har en lille effekt p̊a udfaldet af prissætterens maksimeringsproblem.

I ovenst̊aende illustration forekommer en suboptimal situation for en monopolist, da monopolisten ikke

justerer sin pris som følge af menuomkostninger ved et positivt efterspørgselsstød.

Forventningsfejl: De fleste priser og lønninger fastsættes p̊a baggrund af den forventede udvikling i fx

inflation. Hvis den faktiske inflation divergerer fra den forventede inflation, s̊a opst̊ar fluktuationer som følge

af fejlbehæftede forventninger.

Omkostninger ved konjunkturudsving

Definition af konjunkturudsving (business cycles): Et konjunkturudsving best̊ar af en udvidelses-

fase (expansion) efterfulgt af en kontraktion i flere økonomiske variable simultant. Konjunkturudsving er

persistente og gentagende, men ikke periodiske. Ekspansionen skal være minimum to kvartaler, og selve

konjunkturcyklussen skal vare minimum fem kvartaler. Ekspansionsfasen er ofte betydeligt længere end

kontraktionsfasen.

”Stylized facts about business cycles” Beskriver volatilitet i økonomiske variable (afvigelser fra trend)

og samvariationen i disse afvigelser.

1. Realt BNP afviger med ca. 1,5 % fra trend. 4-5 nedad og 3-4 opad.

2. Investeringer er ca. 4-5 gange mere volatile end BNP, og boliginvestering er op imod 6 gange mere

volatilt. Fluktuationer i privatforbruget følger nogenlunde BNP, beskæftigelsen er en lille smule mindre

volatilt, imens handel er noget mere volatilt.

3. Inflation afviger ca. 0,5 %-point fra trenden, og den absolutte værdi af inflationens volatilitet er ca. 1
3

af BNP.

4. Privatforbrug, investeringer og import er stærkt positivt korrelerede med BNP.
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5. Beskæftigelse (arbejdsløshed) er procyklisk (kontracyklisk).

6. Inflation er svagt positivt korreleret med BNP.

7. Beskæftigelse og den nominelle rente er laggede.

8. Der er betragtelig persistens i BNP, privatforbrug og private investeringer.

9. Beskæftigelse er endnu mere persistent end BNP.

Ustabilitet er skadeligt i sig selv: Hvis vi antager, at økonomiens individer er risikoaverse, forbrug-

sudglatter til en vis grad og har præferencer for sikkert forbrug, s̊a eksisterer et (lille) aggregeret velfærdstab

ved fluktuationer omkring en trend. Der er dog store fordelingsmæssige omkostninger ved udsving i BNP,

da konsekvenserne af konjunkturcyklusser p̊avirker økonomiens individer meget forskelligt.

Ustabilitet p̊avirker trenden negativt: Ustabilitet har strukturelle omkostninger, og p̊avirker den

langsigtede trend negativt.

Nedenfor ses et overblik over omkostningerne ved konjunkturcyklusser:

Omkostninger ved inflationsfluktuationer: Uforudsigelig og ustabil inflation (s̊alelæderomkostning)

for̊arsager en social inefficient ressourcefordeling som følge af den indflydelse p̊a rente- og løndannelse

samt produktivitet p̊a forskellige markeder. Dette medfører lavere strukturelle niveauer for aggregerede

makroøkonomiske variable.

Omkostninger ved negativ inflation: Mindsker afstanden til realrentens nedre nulgrænse. Lønninger og

priser er nedadt træge.

”The Social Loss Function”: Denne beskriver det samfundsøkonomiske tab ved konjunkturcyklusser.

For en periode: SLt = ay (yt − y)
2

+ aπ (πt − π∗)2 = ay ŷ
2
t + aππ̂

2
t , ay > 0, aπ > 0

Gns. tab pr. periode: Lt ≡
1

T

T∑
τ=0

[
ay ŷ

2
t+τ + aππ̂

2
t+τ

]
= ay

1

T

T∑
τ=0

ŷ2t+τ + aπ
1

T

T∑
τ=0

π̂2
t+τ = ayσ

2
y + aπσ

2
π
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Investeringer

Kapitel 14

Sammenhæng imellem investeringer og konjunkturcyklusser: Der er en stærk positiv sammenhæng

imellem investeringer og konjunkturcyklusser. Investeringer er relativt volatile. Aktiepriser er en ledende

variabel (leading variable).

Arbitragebetingelsen: For investeringer i aktier gælder arbitragebetingelsen overfor investeringer i det

risikofri alternativ:

(r + ε)Vt = De
t + V et+1 − Vt ⇔ Vt =

De
t + V et+1

1 + r + ε

Denne betingelse tilsiger, at en virksomheds værdi i periode t er lig nutidsværdien af den forventede værdi i

periode t+ 1 tilbagediskonteret med realrenten og risikopræmien.

Den fundamentale værdi: En virksomheds fundamentale værdi er givet ved følgende:

Vt =
De
t

(1 + r + ε)
+

De
t+1

(1 + r + ε)2
+

De
t+2

(1 + r + ε)3
+ . . .+ 0

=

∞∑
n=0

De
t+n

(1 + r + ε)n+1

Det antages i ovenst̊aende, at ge < G < r + ε og limn→∞
V e
t+n

(1+r+ε)n = 0. Det er vigtigt at pointere, at

den fundamentale værdi er beregnet p̊a baggrund af de forventede dividendeudbetalinger, den forventede

inflation og den forventede risiko. Hvis disse er fejlbehæftede, s̊a tillader definitionen for diskrepanser imellem

en akties reelle værdi og dens markedsværdi.

Den efficiente markedshypotese: Tilsiger, at aktivpriser til alle tidspunkter reflekterer de bedst mulige

fremskrivninger af fremtidig indtjening p̊a baggrund af den tilgængelige information. Kan udvides til den

svagt efficiente markedshypotese mm.

Spekulative bobler: Forekommer, n̊ar investorer investerer i en aktie p̊a baggrund af en forventning om,

at prisen vil stige. Spekulation er p̊a sin vis selvopfyldende, men er behæftet med en stor ustabilitet.

Tobins q-teori virksomheder: Tobins q-formel er givet ved følgende:

qt ≡
V at
Ka
t

=
Markedsværdien af en virksomhed

Genanskaffelsesværdien af en virksomheds kapitalapparat

Hvis q > 1, s̊a investerer virksomhederne, da én enhed kapital er mere værdi inde i virksomheden end udenfor

virksomheden.

Installationsomkostninger: Omkostninger virksomheden møder, n̊ar foretager investeringer og udvider

sit kapitalapparat, c(It). Marginalomkostningerne antages at være stigende, c′′(It). Tilstedeværelsen af disse

betyder, at vi ser en gradvis tilpasning af virksomhedens kapitalapparat igennem investeringer over tid.
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Markedsværdien af en virksomhed under Tobins q-teori: Er givet ved følgende:

Vt =
De
t + V et+1

1 + r + ε
=

Πe
t − It − c (It) + qt (Kt + It)

1 + r + ε

Vi antager, at qmarginalt = qgennemsnitligt omkring Vt = qtKt.

Virksomhedens optimale investeringsniveau: Virksomheden vælger et investeringsniveau, der mak-

simerer værdien. Heraf følger:

qt = 1 + c′(It)

Virksomheden vil alts̊a vælge at investere til et punkt, s̊a den marginale gevinst ved at anskaffe en kapitalen-

hed mere er lig summen af de marginale anskaffelsesomkostninger og de marginale installationsomkostninger.

En forøgelse i virksomhedens markedsværdi vil øge q og derigennem øge investeringerne. Afvigelser fra denne

teori kan skyldes, at qmarginalt 6= qgennemsnitligt, hvor Tobins q er lig det gennemsnitlige, imens virksomhed-

ernes investeringsbeslutninger afhænger af det marginale q.

Tobins q-teori for boliginvesteringer: Boliginvesteringer indg̊ar som en vigtig og særdeles volatil del af

de samlede investeringer. Tobins q-formel for boliginvesteringer er givet ved følgende:

q ≡ pH

P
=

Markedsprisfornuværendeboliger

Byggeomkostningervedkonstruktionafnyeboliger

Vi antager aftagende skalaafkast ved boligbyggeri. Den eksisterende efterspørgsel efter boliger afhænger

positivt af indkomst og negativt af massen eksisterende boliger samt brugsomkostningerne. Alt i alt kan

følgende afhængighed for boliginvesteringer udledes:

IHt = IH(Yt
+
, rt
−
, Et
+
, Ht
−

)

Vi ser dertil, at udbuddet p̊a kort sigt er særdeles inelastisk, og priserne dermed er meget efterspørgselsafhængige.

Pga. tidshorisonten ved boligbyggerier, s̊a er boliginvesteringer kun svagt afhængige af q, da pristilpasningen

som følge af nybyggeri er langvarig.

Hovedpointe fra investeringer: Vi ser af udtrykket for virksomhedens værdiansættelse, at denne er neg-

ativt korreleret med renten. Dermed vil virksomhedens investeringsniveau ligeledes være negativt korreleret

med renten. Det samme gøre sig gældende for opfattet risiko, ε, der kan tolkes som den inverse af investor-

tillid, Et. Investeringerne er positivt afhængige af BNP, Yt og negativt afhængige af det eksisterende niveau

af kapital.

It =
1

a

(
αEt

Yt/Kt

r + ε
− 1

)
Dette giver os følgende sammenhæng for I i nationalregnskabsidentiteten:

It = I(Yt
+
, rt
−
, Et
+
,Kt
−

)
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Forbrugsfunktionen

Kapitel 15

Forbrugsfunktionen: Vi antager, at den marginale forbrugstilbøjelighed er positiv, men under 1. En

funktionel form foresl̊aet af Keynes er Ct = a+ bY dt , a > 0, 0 < b < 1.

Diskrepans imellem makro- og mikrodata: Vi ser, at tidsrækkedata (makro) viser, at den marginale

forbrugstilbøjelighed p̊a sigt er konstant, imens den er negativt korreleret med indkomststigninger i tværsnits-

data (mikro). En årsag kunne være, at enkelte familier kun midlertidigt forventer at være p̊a et givet indkom-

stniveau (mikroniveau), hvilket mindsker den marginale forbrugstilbøjelighed ved høje indkomster, og øger

denne ved lave indkomster. Forbrugstilbøjeligheden er p̊a makroplan defineret som θ̂ = θ
(

1 + 1+g
1+r + v1

)
.

De indeholdte parametre antages at være konstante p̊a langt sigt, hvorfor vi antager konstant marginale

forbrugstilbøjelighed p̊a langt sigt. Det skal p̊apeges, at θ angiver den gennemsnitlige forbrugstilbøjelighed,

men vi er interesserede i den marginale. Illustration af diskrepansen.

Kreditrestriktion: N̊ar man er restrikteret p̊a l̊anemarkeder, p̊a trods af villighed til at betale den givne

rente. Antages ikke at være et problem i forbrugsteori

Intertemporal nyttefunktion: Nytte af forbrug modelleret over to tidsperioder (nu og fremtiden). Tilbagediskon-

teres med tidspræferenceraten.

U = u (C1) +
u (C2)

1 + φ
, φ > 0, u′ > 0, u′′ < 0

Intertemporal budgetrestriktion: Er givet som følgende ved følgende under antagelse om perfekte kap-
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italmarkeder:

C1 +
C2

1 + r
= V1 + Y L1 − T1 +

Y L2 − T2
1 + r

≡ V1 +H1

Keynes-Ramsey regel: Optimalitetsbetingelsen ved forbrugerens nyttemaksimeringsproblem over forbrug.

u′ (C1) =
1 + r

1 + φ
u′ (C2)⇔ MRS (C2 : C1) ≡ u′ (C1)

u′(C2)
1+φ

= 1 + r

Forbrugsudglatning: Forbrugsteori tilsiger, at forbrugere har tendens til at udglatte deres forbrug over

tid p̊a baggund af forventet fremtidig indkomst.

Forbrugsreaktioner p̊a realrenteændringer: Der findes b̊ade en negativ substitutionseffekt, da forbrug

i fremtiden bliver relativt dyrere ved rentestigninger, og en positiv indkomsteffekt, da man skal spare mindre

op for at f̊a den samme nutidsindkomst. Substitutionseffekten dominerer, n̊ar substitutionselasticiteten, σ, er

stor (større end 1), og vice versa for σ < 1. Vi antager, at substitutionseffekten dominerer generelt, hvilket

yderligere bakkes op af formueafhængigheden af renten som forklaret under investeringer. En yderligere

forklaring p̊a forbruget generelle negative renteafhængighed er formueeffekten, hvor en højere rente fører til

mindre formue igennem en lavere værdi af humankapital, faldende boligpriser og lavere aktiepriser. Dette

mindsker velstanden, hvorfor forbruget vil falde jf. formueeffekten.

Den offentlige budgetrestriktion: Er givet ved følgende:

D1 +G1 +
G2

1 + r
= T1 +

T2
1 + r

I kombination med den private budgetrestriktion medfører dette fuld crowding out imellem offentligt og

privat forbrug, da privatforbruget skal finansiere det offentlige forbrug igennem skatter.

Det Ricardianske Ækvivalens: Hvis indbyggerne er rationelle, s̊a ved de, at skatteændringer i dag, om

nødvendigt skal være omvendt ækvivalente med skatteændringer i fremtiden. Termet medfører, at det er

ligegyldigt for en stat om den finansieres igennem l̊an eller beskatning.

dT1 +
1

1 + r
dT2 = 0 ⇔ dT2 = −(1 + r)dT1 ⇔ dC1 ≈ 0

Årsager til, at dette ikke kan holde inkluderer følgende:

1. Manglende evner sofistikation.

2. Intergenerationel fordeling og tidshorisonter inkl. populationsvækst, der øger skattebasen.

3. Skatter er forvridende.

4. Kreditbegrænsninger.
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Hovedpointe fra forbrugsfunktionen Vi antager, at forbruget er positivt afhængigt af initialformue,

indkomst og forventet vækstrate i indkomst. Forbruget antages at være negativt afhængig af renten.

Ct = C(Yt
+
, τt
−
, rt
(−)
, get
+
, Vt
+

)

AD-kurven - Den aggregerede efterspørgsel

Kapitel 16

Efterspørgslen efter varer og tjenester: Ud fra investerings- og forbrugsteori, s̊a antages følgende at

være gældende for den private efterspørgsel:

D(Y, τ, r, ε) ≡ C(Y (1− τ), r, ε) + I(Y, r, ε)

IS-kurven: Vha. algebra, s̊a kan den samlede efterspørgsel efter varer og tjenester udledes til følgende

udtryk:

y − y = α1(g − g)− α2(r − r)− α3(τ − τ) + v (IS)

α1 ≡
m̃G

Y
, α2 ≡ −

m̃Dr

Y
, α3 ≡ m̃CY , v ≡ m̃Dεε

Y
(ln ε− ln ε)

Det er vigtigt at bide mærke i outputgappets negative negative realrenteafhængighed. Dette skyldes, at den

samlede efterspørgsel er negativt afhængig af renten igennem de udledte udtryk for investeringerne og det

private forbrug.

Den keynesianske multiplikator: Er givet ved m̃ = 1
1−DY

= 1
1−CY (1−τ)−IY , og tilsiger, at ændringer

i ligningens variable medfører multiplikative ændringer for resten af modellen. I denne er den strukturelle

skatterate, τ , indeholdt. Jo større denne er, jo mindre er multiplikatoren. τ kan ses som et m̊al for de

automatiske stabilisatorers størrelse.

Pengemarkedet Grundlaget for ligevægt p̊a pengemarkedet findes i følgende, hvor en funktionel form kan

specificeres:
M

P
= L(Y, i) ⇔ L(Y, i) = kY ηe−βi, k, η, β > 0

η angiver pengeefterspørgslens elasticitet mht. indkomst, imens −β angiver pengeefterspørgslens semielas-

ticitet mht. den nominelle rente.

Transaktionsmotivet: Tilsiger, at den reale pengeefterspørgsel er positivt afhængig af indkomsten.

Spekulationsmotivet: Tilsiger, at den reale pengeefterspørgsel er negativt afhængig af renten, da man i

tilfælde af høje renter vil foretrække at investere i fx obligationer fremfor at holde kontanter. En højere rente

øger alts̊a alternativomkostningen ved at holde penge.

Konstant pengemængdevækstrate: Friedman troede p̊a, at β ∼ 0 og η er stor i ovenst̊aende. Dertil

mente han, at centralbankerne ikke forst̊ar økonomien godt nok til at føre gunstig diskretionær pengepolitik,
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hvorfor han foreslog en regel om konstant pengemængdevækst, µ. Dette betyder, at µ = π p̊a langt sigt,

hvorfor man kan kontrollere den nominelle langsigtede vækst i BNP herigennem. Idéen medfører følgende

implicitte pengepolitiske regel, hvori typiske pengepolitiske stabiliserende reaktioner alts̊a alligevel fremkom-

mer:

i = r + π +
1− β
β

(π − µ) +
η

β
(y − y)

Taylorregelen: Taylor argumenterede for, at centralbankerne selv skulle være i stand til at vælge deres

reaktionsparametre p̊a hhv. outputgap og inflationsgap. Dette medfører følgende modificerede Taylorregel:

ip = r∗ + πe+1 + h (π − π∗) + b(y − y), h, b > 0 (MP)

h og b er centralbankens reaktionsparametre, imens ip er den korte pengepolitiske rente. Denne implicerer

følgende Taylorregel for realrenten:

rt = r + h (πt − π∗) + b (yt − y) + ρ̂t

Centralbankens rentereaktion p̊a inflationen: Hvis centralbanken styrer efter en pengepolitisk Tay-

lorregel, s̊a skal centralbanken hæve den nominelle rente med mere end 1:1, hvis inflationen stiger for at

hæve realrenten, og derigennem dæmpe efterspørgslen. Dette princip kan illustreres igennem den simple

Fishereffekt, der b̊ade kan være ex-post og ex-ante. Nedenfor er den beskrevet ex-post (efter den faktiske

inflation er realiseret). For ex-ante, s̊a er πt = πet+1:

(1 + it) =
(1 + rt)

(1 + πt)
≈ it = rt + πt ⇔ rt = it − πt

Arbitragebetingelsen for pengepolitiske renter: Måden hvorigennem centralbanken søger at influere

og kontrollere de lange pengepolitiske renter igennem absolut kontrol med de korte pengepolitiske renter og

interbankrenten. Følgende gælder for risikoaverse aktører.

i`n ≈
1

n

(
is + ie1 + ie2 + · · ·+ ien−1

)
+ εn

Rentekurve: Viser sammenhængen imellem en obligations løbetid og dens effektive afkast. Forventning

om uændrede korte renter giver alt andet lige tendens til flad rentekurve, forventning om faldende korte

renter giver alt andet lige tendens til faldende rentekurve, imens forventning om stigende korte renter giver

alt andet lige tendens til stigende rentekurve. Centralbanken kan ogs̊a forsøge at føre stabiliseringspolitik

igennem quantitative easing, alts̊a masseopkøb af obligationer for at skabe likviditet i markederne, og forward

guidance, hvilket skaber sikkerhed om renterne lang tid fremover.

Hovedpointer fra den samlede efterspørgsel (AD-kurven) En pengepolitisk regel, s̊asom den modi-
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ficerede Taylorregel, kan kombineres med IS-kurven for at opn̊a den samlede AD-kurve:

y − y = − α2h

1 + α2b
(π − π∗) +

α1

1 + α2b
(g − g)− α3

1 + α2b
(τ − τ) +

v

1 + α2b
− α2

1 + α2b
ρ̂ (AD)

y − y = z − a (π − π∗) , a ≡ α2h

1 + α2b
⇔ π = π∗ − 1

a
(y − y) +

z

a
z ≡ α1(g − g)− α3(τ − τ) + v − α2p̂

1 + α2b

AD-kurvens hældning er negativ i et (yt, πt)-rum, da et fald i inflationen vil f̊a centralbanken at reagere

ved at nedsætte renten mere end 1:1, hvilket vil stimulere efterspørgslen. Det bemærkes, at hældningen p̊a

AD-kurven er styret af parameterværdierne for b og h, da disse indg̊ar i udtrykket for a. Hvis h er stor, og

b er lille, s̊a er AD-kurven meget flad og vice versa.

AS-kurven - Det aggregerede udbud

Kapitel 17

Phillipskurven: Beskriver sammenhængen og tradeoffet imellem inflation og arbejdsløshed. Den forvent-

ningsudvidede Phillipskurve er givet ved følgende:

π = πe + α(u− u), α > 0

Træg pris- og løndannelse: Hvis vi antager blot en smule monopolistisk konkurrence, ingen sektormo-

bilitet for arbejde, en nytteoptimerende fagforening i lønfastsættelse, maxwi
Ω = (wi − b)Lηi , η > 0, s̊a kan

den forventningsudvidede Phillipskurve udledes. Modellen kan let udbygges igennem træg prisdannelse med

de samme kvalitative egenskaber.

NAIRU: ”The non-accelerating inflation rate of unemployment”. Er den strukturelle arbejdsløshed. P̊a

10



langt sigt er Phillipskurven lodret ud fra u.

Hovedpointer fra det samlede udbud (AS-kurven) AS-kurven kan udledes til at være givet s̊aledes:

π = πe + γ(y − y) + s, γ ≡ α

1− α

(
evt. ω

α

1− α

)
, s = ln

mp

mp + ln
mw

mw −
1

1− α
ln
B

B
(AS/SRAS)

SRAS har en positiv hældning i et (yt, πt)-rum, da højere inflation effektivt mindsker reallønnen og dermed

prisen p̊a en inputfaktor i virksomhederne, hvilket gør, at de kan producere mere. Det argumenteres for, at

en forøgelse i output kræver en forøgelse i beskæftigelsen, hvilket driver marginalproduktet p̊a arbejdskraft

ned. Dette øger marginalomkostningerne, hvilket f̊ar virksomhederne til at øge priserne hurtigere end ellers.

Placeringen af SRAS er dybt afhængig af πe. Kombinationen af AS- og AD-kurven giver følgende ligevægt:

Den simple AS-AD model

Kapitel 18

Modellens ligninger: Modellen best̊ar af følgende ligninger:

y − y = α1(g − g)− α2(r − r)− α3(τ − τ) + v (IS)

α1 ≡
m̃G

Y
, α2 ≡ −

m̃Dr

Y
, α3 ≡ m̃CY , v ≡ m̃Dεε

Y
(ln ε− ln ε), m̃ ≡ 1

1−DY
=

1

1− (1− τ)CY − IY

ip = r∗ + πe+1 + h (π − π∗) + b(y − y), h, b > 0 (MP)

y − y = − α2h

1 + α2b
(π − π∗) +

α1

1 + α2b
(g − g)− α3

1 + α2b
(τ − τ) +

v

1 + α2b
− α2

1 + α2b
ρ̂ (AD)
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y − y = z − a (π − π∗) , a ≡ α2h

1 + α2b
⇔ π = π∗ − 1

a
(y − y) +

z

a
z ≡ α1(g − g)− α3(τ − τ) + v − α2p̂

1 + α2b

π = πe + γ(y − y) + s, γ ≡ α

1− α
, s = ln

mp

mp + ln
mw

mw −
1

1− α
ln
B

B
(AS/SRAS)

(IS) er negativt afhængig af renten igennem dennes indflydelse p̊a investeringerne og privatforbruget, hvor

det antages, at den samlede effekt er negativ.

(MP) er en udvidet Taylorregel som centralbanken følger. Centralbanken forsøger at mindske inflations- og

outputgaps igennem valg af parameterværdier for b og h.

(AD) er den aggregerede efterspørgsel. Dennes hældning er negativ i (yt, πt)-diagrammet, da et fald i infla-

tionen vil f̊a centralbanken til at stimulere efterspørgslen igennem en sænkelse af den nominelle rente med

mere end 1:1, s̊a realrenten derved falder. Hældningen af AD-kurven er styret af parameterværdierne for b

og h.

(AS) har en positiv hældning i (yt, πt)-diagrammet, da højere inflation effektivt mindsker reallønnen og

dermed prisen p̊a en inputfaktor i virksomhederne, hvilket gør, at de kan producere mere. Det argumenteres

for, at en forøgelse i output kræver en forøgelse i beskæftigelsen, hvilket driver marginalproduktet p̊a arbe-

jdskraft ned. Dette øger marginalomkostningerne, hvilket f̊ar virksomhederne til at øge priserne hurtigere

end ellers.

Statiske forventninger: Hvis vi antager statiske forventninger, s̊a gælder følgende:

πet = πt−1 (SE)

Et midlertidigt negativt udbudsstød: Hvis økonomien er udsat for et midlertidigt negativt udbudsstød,

s1 > 0, s0,2,3,... = 0, s̊a illustreres situationen som følger:

Den røde linje skal ses som en situation, hvor h er stor og b er lille, hvilket mindsker inflationseffekten af
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støddet. Det negative udbudsstød i periode 1 kan ses som en eksogent given prisstigning i inputfaktorne for

virksomhederne, da en højere inflation end forventet betyder dyrere input end forventet. De efterfølgende

successive skift i SRAS-kurven skyldes fejlbehæftede inflationsforventninger. N̊ar den forventede inflation

er større end den realiserede inflation, s̊a bliver inputfaktorerne, s̊asom lønninger, billigere end forventet,

hvorfor virksomheden vil producere mere og mere indtil forventningsdannelsen er korrekt. Bevægelsen langs

med AD-kurven skyldes, at centralbanken reagerer p̊a den høje inflation i periode 1 ved at sænke renten med

mere end 1:1, hvilket stimulerer efterspørgslen. I takt med, at inflationen falder igen, s̊a hæver centralbanken

stille og roligt renten, indtil den n̊ar tilbage p̊a det strukturelle niveau.

Bestemmelse af stødstørrelser: Det vandrette stød bestemmes ved at have yt − y p̊a venstresiden af

AD-kurven, imens det lodrette stød bestemmes ved at have πt p̊a venstresiden.

Et midlertidigt efterspørgselsstød: Hvis økonomien rammes af et negativt midlertidigt efterspørgselsstød,

z1 < 0, z0,2,3,... = 0, s̊a kan situationen skitseres s̊aledes:

Vi ser, at AD-kurven midlertidigt skubbes nedad i den periode, hvor chokket er af finde, da chokket medfører

mindre reale omkostninger for virksomhederne, da inflationen er lavere end den forventede. S̊a kan virk-

somhederne producere mere. For periode 2 korrigerer agenterne deres inflationsforventninger til π1, hvorfor

AS-kurven falder til AS2, men da efterspørgslen er genoprettet, s̊a kommer udbuddet til at ”overshoote” ef-

fekten, og vi ender i E2. Dernæst sker tilpasningen igennem fejlbehæftede forvetninger, hvor πrealiserett > πet ,

hvilket mindsker og tilpasser udbuddet successivt igennem realprisfaktorindputstigninger. Bevægelsen langs

AD0,2,3,... forekommer, da centralbanken reagerer p̊a den stigende inflation ved at øge renten med mere end

1:1, hvilket øger realrenten, og derigennem mindsker den private efterspørgsel.

Overshooting: Ved midlertidigt efterspørgselsstød, s̊a korrigerer udbuddet ”for meget”, og vi ender i en
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omvendt situation end støddets vej, n̊ar økonomien tilpasser sig gradvist.

Permanente skift i udbuddet: Hvis udbuddet permanent ændres, s̊a skal centralbanken revurdere deres

bud p̊a r for at vedligholde inflationsm̊alsætningen. Dertil skifter LRAS = y permanent.

Permanente skift i efterspørgslen: Hvis efterspørgslen permanent skifter, s̊a skal centralbanken gen-

overveje deres bud p̊a r for at vedligholde en inflationsm̊alsætning. LRAS = y forbliver uændret.

Adaptive forventninger: Hvis agenterne forventer inflation b̊ade p̊a baggrund af en prædetermineret

forventning og inflationen fra forrige periode, s̊a er inflationsforventingerne givet ved følgende:

πet = φπet−1 + (1− φ)πt−1

Kvalitativt er økonomiens stødreaktioner ækvivalente med ændringerne under statiske forventninger, men

de kvantitative effekter er anderledes, da tilpasningen foreg̊ar noget langsommere, men stødstørrelserne er

noget mindre.

Stabiliseringspolitik

Kapitel 20

Samfundstabsfunktionen: Denne er stadig givet ved SLt = (yt − y)
2

+ κ (πt − π∗)2 ≡ ŷ2t + κπ̂2
t , κ > 0

for én periode. De marginale samfundstab er lig MSLy,t ≡ ∂SLt

∂ŷt
= 2ŷt og MSLπ,t ≡ ∂SLt

∂π̂t
= 2κπ̂t. Dette

implicerer følgende indifferenskurver:

Den intertemporale samfundstabsfunktion: Denne bør ved optimal stabiliseringspolitik søges min-

imeret.

Lt =

∞∑
τ=0

δτEt (SLt+τ ) =

∞∑
τ=0

δτ
[
Et
(
ŷ2t+τ

)
+ κEt

(
π̂2
t+τ

)]
, 0 < δ < 1
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Begrænsningskurver: Kan anses som ”budgetrestriktioner” for penge- og finanspolitik i ovenst̊aende

diagram. De minder lidt om AS-kurven i form. De udledes p̊a baggrund af den økonomiske struktur til

følgende:

π̂t = s+ γŷt, γ > 0, s er givet

Politikkurver: I optimum m̊a begrænsningskurven tangerer den inderste indifferenskurve for samfundstabs-

funktionen. Disse ligner AD-kurven. Optimeringsbetingelsen giver følgende politikkurve, der skal overholdes

ved minimering af samfundstabet.

− ŷt
κπ̂t

= γ ⇔ ŷt = −γκπ̂t ⇔ π̂t = − 1

γκ
ŷt

γ angiver inflationsomkostningen ved at forbedre outputgappet med 1, imens κ angiver den samfundstab-

smæssige relative vægt p̊a at minimere inflationsgap ift. outputgap.

Diskretionær pengepolitisk stabilisering: N̊ar centralbanken reagerer p̊a økonomiens bevægelser uden

et forudindtaget reaktionsmønster.

Betinget (regelbunden) pengepolitisk stabilisering: N̊ar centralbanken reagerer p̊a økonomiens bevægelser

vha. en regel, som fx Taylorregelen eller Friedmans regel. Grænsen imellem regelstyring og diskretionær

politik er flydende, og der er tradeoffs forbundet med begge.

Optimal pengepolitisk stabilisering: Det kan vises, at Tayloregelens reaktionsparametre, b og h, kan

justeres p̊a en m̊ade s̊aledes, at Taylorregelen er den optimale pengepolitiske regel, der minimerer samfund-

stabet b̊ade i indeværende periode og ved inkorporering af et tilbagediskonteret samfundstab i tilfælde af

pengepolitisk lag.

Taylorregelens parametre: Følgende illustrationer viser, hvordan Taylorregelens parametre kan tilpasse

til at opn̊a den ønskede reaktion p̊a efterspørgsels- hhv. udbudsstød. Taylorregelen for realrenten er gentaget

for opsummeringens skyld her.

rt = r + h (πt − π∗) + b (yt − y) + ρ̂t (MP)
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Ved en optimal pengepolitisk stabiliserende regel, s̊a vælges b > 0 og h > 0 og moderat store. De skal dog

ikke vælges for store, da der er store usikkerheder forbundet med m̊alingen af økonomiske størrelser, og man

derfor skal være p̊apasselig med at reagere kraftigt. Parameteren γ udtrykker, hvor meget inflationen stiger

med, n̊ar output stiger med 1 %, og er lig hældningen i Phillipskurven. Ved ”kortsigtet” pengepolitik, s̊a

skal følgende være opfyldt:
α2h

1 + α2b
= γκ

Ved ”langsynet” pengepolitik, s̊a løses optimeringsproblemet s̊aledes:

MinLt =

∞∑
τ=0

δτ
[
Et
(
ŷ2t+τ

)
+ κEt

(
π̂2
t+τ

)]
⇒ π̂t = −ϕŷt, ϕ =

1

γκ+ δ
γ+ϕ

⇒ a ≡ α2h

1 + α2b
=

1

ϕ

Optimal pengepolitik med outside lag p̊a to perioder fra renteskift til fuld effekt p̊a inflationen kan løses

som følger. Heraf ser vi, at selvom centralbanken principielt set kun bekymrer sig om inflationen, s̊a skal

den ligeledes bekymre sig om outputgappet, da dette har en indflydelse p̊a inflationen igennem modellens

dynamik:

rt = r + h (πt − π∗) + b (yt − y) + ρ̂t, h ≡ 1

α2γ
, b ≡ 1

α2

Optimal finanspolitik: De finanspolitiske impulser indg̊ar p̊a samme m̊ade som de pengepolitiske i IS-

kurven, der er gentaget nedenfor:

yt − y = α1 (gt − g)− α2 (rt − r)− α3 (τt − τ) + vt (IS)

Man kan p̊a samme m̊ade som for pengepolitikken lave en optimal stabiliserende finanspolitiske regel. Denne

kan b̊ade have effekt igennem skatteændringer og finanspolitiske udgifter. Der m̊a dog foretages en overve-

jelse ved gentagende skatteændringer, da disse kan have en strukturel negativ effekt p̊a output igennem

usikkerheder. En s̊adan regel kunne eksemplificeres som følger:

τt = τ + h′ (πt − π∗) + b′ (yt − y)

Løsningen til de optimale parameterværdier for h′ og b′ er da:

α3h
′

1 + α3b′
=

1

ϕ
, yt − y = − 1

ϕ
(πt − π∗) , hvor ϕ =

1

γκ+ δ
γ+ϕ

Usikkerheder i stabiliseringspolitik: Der er store usikkerheder og imperfekt information forbundet med

m̊alingen af inflationen, BNP og strukturelt BNP i de indeværende perioder, hvorfor man skal være p̊apasselig

med for store reaktionsparametre. Det skal dertil pointeres, at en forudsætning for overhovedet at føre aktiv

finanspolitik er balance i de offentlige budgetter. Forudsætningen for at føre aktiv pengepolitik er tilgænge-

ligheden af et vist rentespænd at operere i.
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Lags i stabiliseringspolitik: Der findes en række tidsforsinkelser, n̊ar stabiliseringspolitik skal imple-

menteres:

1. Inside lags: Fra konjunkturerne ændres til beslutningen tages.

(a) Opdagelseslag: Fra problemet opdages til det erkendes.

(b) Beslutningslag: Fra problemet erkendes til et tiltag besluttes.

(c) Implementeringslag: Fra et tiltag besluttes til det implementeres.

2. Outside lag: Fra et tiltag implementeres til det har fuld effekt i økonomien.

Typisk har finanspolitik et langt inside lag, men et kort outside lag, imens det omvendte er gældende for

pengepolitik.

Pengepolitisk eller finanspolitisk stabilisering? I ”normale” tider med mindre, men stadig moder-

ate, udsving i inflations- og outputgaps, s̊a bør stabilisering primært være vha. pengepolitiske instrumenter

igennem (regelbundende) renteændringer og de finanspolitiske automatiske stabilisatorer. Hvis udsvingene

i inflations- og outputgappet er tilstrækkeligt store, s̊a kan pengepolitikken udvides og eventuelt supple-

menteres af aktiv finanspolitik, s̊afremt de offentlige finanser er tilstrækkeligt sunde.

Nedre rentegrænse (lower bound interest rate): Den nominelle rente kan godt være en smule negativ

hos centralbanken, da store private banker har et vist placeringsbehov for deres likviditet, men den nedre

(nominelle) rentegrænse ligger teoretisk omkring 0 %.

Likviditetsfælden: Beskriver en situation, hvor renterne er p̊a den nedre grænse som følge af en særde-

les (næsten perfekt) elastisk efterspørgsel efter likviditet, hvilket ofte er for̊arsaget af et stort negativt

efterspørgselsstød. Alts̊a foretrækker forbrugerne, bankerne mv. at holde kontanter fremfor fx at investere,

forbruge, fx pga. frygt for deflation, præferencer for opsparing, inelastisk efterspørgsel efter investeringer

mm. Dette betyder, at centralbanken ”mister” renteinstrumentets evne til at stimulere efterspørgslen, da

man ikke kan sætte den nominelle rente længere ned. Følgende ligninger kan bruges til at beskrive økonomien

under en likviditetsfælde:

yt − y = α1 (gt − g)− α2

(
ipt + ρ− πet+1 − r

)
− α3 (τt − τ) + vt (IS)

ipt = r∗ + πet+1 + h (πt − π∗) + b (yt − y) (MP)

πt = πet + γ (yt − y) + st (AS)

Hvis ipt = 0 og πet+1 = πt, s̊a beskriver følgende ligning likviditetsfældegrænsen for givne kombinationer af

(y, π).

yt − y =
h

b
π∗ − r∗

b
− 1 + h

b
πt or πt =

h

1 + h
π∗ − r∗

1 + h
− b

1 + h
(yt − y) (Likviditetsfældelinjen)
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Under likviditetsfældelinjen, der er fladere end den normale AD-kurve, s̊a gælder Taylorregelen ikke længere,

da ipt = 0, og AD-kurven er givet ved følgende:

yt − y =
α1 (gt − g)− α3 (τt − τ)

1 + α2b
− α2h

1 + α2b
(πt − π∗) +

vt
1 + α2b

(AD’)

yt − y = α1 (gt − g)− α2 (ρ− πt − r)− α3 (τt − τ) + vt

Dette giver følgende sammehæng:

Den positive sammenhæng imellem inflation og output under likviditetsfælder findes, da en højere inflation
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giver en højere forventet inflation. Siden centralbankens nominelle rente er l̊ast til 0, s̊a kan den ikke

reagere p̊a den højere inflation ved at sætte den nominelle rente op mere mere end 1:1. Derfor falder

realrenten, hvilket stimulerer efterspørgslen yderligere. Finanspolitiske stimulanser er ekstra effektive i en

likviditetsfælde. Vi ser ligeledes, at hvis økonomien er i en likviditetsfælde, at strukturpolitiske tiltag, der fx

øger arbejdsudbuddet, skubber AS-kurven nedad, hvilket medfører en endnu dybere recession. Muligheden

for en likviditetsfælde præsenterer ligeledes et argument for, hvorfor π∗ m̊aske bør være højere end det er

nu, fx 4%.

Rationelle forventninger

Kapitel 21

Forventningsdannelse: Vi ser, at under teorien om bagudskuende og adaptive forventninger til inflatio-

nen, s̊a foretager forbrugerne gentagende og systematiske forventningsfejl.

Den rationelle forventningshypotese (REH): Tager udgangspunkt i modelkonsistent forventningsdan-

nelse uden systematisk forventningsfejl. Hypotesen tillader forventningsfejl som funktion af bevægelserne i

de stokastiske stødvariable. Nedenst̊aende illustration viser tilpasningsforskellene imellem rationelle forvent-

ninger og bagudskuende forventninger, hvis centralbankens inflationsm̊alsætning mindskes.

πet,t−1 = E (πt|It−1) (RE)

Vi ser, at tilpasningen er gradvis under bagudskuende forventninger, imens den er øjeblikkelig under ra-

tionelle forventninger.

Sacrifice Ratio: Den midlertidige omkostning i output ved at ændre inflationsm̊alsætningen under bagud-
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skuende forventninger.

Policy Ineffectiveness Proposition (PIP): N̊ar forventninger er rationelle, s̊a kan systematisk pengepoli-

tik ikke p̊avirker økonomiens reale variable. Centralbanken kan kun p̊avirke disse igennem uforudset inflation.

Argumentet falder til jorden, n̊ar man antager, at centralbanken har bedre information end økonomiens agen-

ter. Centralbanken laver pengepolitik i periode t baseret p̊a yt og πt, imens økonomiens agenter m̊a nøjes

med at se p̊a πet,t−1 i fx løn- og prisdannelse (nominelle prisstivheder).

Modelløsning under rationelle forventninger: Der er tre skridt til at løse en model under rationelle

forventninger (se evt. slidesæt 15 el. s. 633):

1. Løs modellen for yt og πt i form af eksogene variable og forventningerne.

2. Bestem forventningerne, πet,t−1 og yet,t−1, ved at sige πet,t−1 = E (πt|It−1) og yet,t−1 = E (yt|It−1) p̊a

baggrund af udtrykkene for y og π i periode t.

3. Indsæt de fundne forventninger fra (2.) i (1.) og løs for yt og πt.

Lucas-kritikken: ”En økonometrisk makro-model med bagudskuende forventninger, der blev estimeret

under et tidligere politisk regime, kan ikke bruges til at estimere økonomiske variable under et nyt politisk

regime.”

Optimal Taylorregel under rationelle forventninger: En optimal Taylorregel under rationelle forvent-

ninger er givet ved følgende:
α2h

1 + α2b
= γκ

Hvis man derimod antager, at centralbanken udelukkende vægter inflationsstabilitet, b = 0, s̊a følger det, at

h skal vælges som følger:

arg min
b=0,h

E(SLt) = σ2
y + κσ2

π ⇔ h =
γ

α2

[(
1 + γ2κ

) σ2
v

σ2
s

+ κ

]

N̊ar b = 0 s̊a ligges der stadig vægt p̊a outputstabilitet til en vis grad, da output i periode t har en effekt

p̊a inflationen i periode t+ 1. Under ren inflation targeting, s̊a skal h være større; jo mere vægt samfundet

lægger p̊a inflationsstabilitet ift. outputstabilitet (stor κ), jo mere dominerende efterspørgselsstød er ift. ud-

budsstød (stor
σ2
v

σ2
s
), jo stejlere AS-/Phillipskurven er (stor γ), og jo svagere aggregeret efterspørgsel reagerer

p̊a realrenten (lille α2).

En generel forventningshypoteseteori: Tilsiger, at en vis andel af økonomiens agenter, λ, har bagud-

skuende forventninger, imens den reciprokke andel af økonomiens agenter, 1−λ, har rationelle forventninger.

Den åbne økonomi

Kapitel 23

Antagelser om den åbne økonomi: N̊ar vi snakker om en åben økonomi, s̊a gælder følgende antagelser:

1. Varer og kapital kan bevæge sig over landegrænser.
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2. Økonomien er s̊a lille, at den kun negligerbart p̊avirker verdensøkonomiens variable, fx rente og ak-

tivitetsniveau.

3. De producerede varer er imperfekte substitutter med udlandets varer. Alts̊a, s̊a er økonomien specialis-

eret.

4. Vi antager perfekt kapitalmobilitet, s̊a investorer omkostningsfrit kan flytte kapital p̊a tværs af lande-

grænser. Dette skaber afkastækvivalering i de handlende lande, n̊ar vi tager højde for risikoforskelle.

Den udækkede renteparitet: Perfekt kapitalmobilitet og en antagelse om risikoneutralitet medfører

følgende identitet:

1 + i = (1 + if )(
Ee+1

E
) ⇒ i = if + ee+1 − e

Valutakurs: E defineres som prisen p̊a én enhed udenlandsk valutaenhed i antal af indenlandske valutaen-

heder. 100(ee+1 − e) er den forventede procentvise depreciering (appreciering) af indenlandsk (udenlandsk)

valuta.

Den dækkede renteparitet: Hvis en investor afdækker sig risiko p̊a futures-markederne, s̊a gælder følgende

paritetsantagelse:

1 + i =
(
1 + if

) Ẽ+1

E
⇒ i ≈ if + ẽ+1 − e

Hvis vi antager, at ee+1 = ẽ+1 med risikoneutrale aktører, s̊a holder arbitragebetingelserne for b̊ade den

udækkede og dækkede renteparitet. Heraf følger, at den nominelle renteparitet er givet ved;

i ≈ if +
(
ee+1 − e

)
≡ if + ∆ee+1 ⇔ i− if ≈ ∆ee+1

Hvis et land gentagende gange deprecierer sin valuta, s̊a m̊a det medføre en højere nominel rente i det

p̊agældende land pga. renteparitet.

Den reale valutakurs: Giver det udenlandske prisniveau ift. det indenlandske prisniveau i samme valuta:

Er ≡ EP f

P
⇒ ∆er = ∆e+ πf − π

Jo større Er er, jo mere konkurrencedygtige er vi. Jo mindre Er er, jo mindre ”velstand” f̊ar vi af eksport

af vores produktion. Den relative ændring i den reale valutakurs er dermed givet som summen af den

relative depreciering af indenlandets valuta og den udenlandske inflationsrate fratrukket den indenlandske

inflationsrate.

Relativ købekraftsparitet (RPPP): Tilsiger, at ∆er = 0⇔ ∆e = π − πf ⇒ π+1 = πf+1 + ∆e+1 gælder

p̊a langt sigt. Hvis ∆er > 0 over en længere periode, s̊a ville man tiltrække s̊a meget kapital fra udlandet,

at det drev indlandets inflation op og omvendt.

Ex-post realrenteparitet: Det gælder p̊a langt sigt som følger af RPPP og den nominelle renteparitet, at
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realrenterne p̊a tværs af lande om nødvendigt ækvivalerer:

i− π+1 = if − πf+1

Ex-ante realrenteparitet: Hvis det gælder, at πe+1 = π+1 p̊a langt sigt, s̊a m̊a følgende arbitragebetingelse

gælde for realrenten:

i− π+1 = if − πf+1 ⇔ i− πe+1 = if −
(
πf+1

)e
⇔

r = rf , r ≡ i− πe+1

Den samlede efterspørgsel i en åben økonomi: Efterspørgslen afhænger nu ligeledes af nettoeksporten,

s̊aledes:

Y = C + I +G+NX = D +G+NX = D̃ +G

Hvis Marshall-Lerner betingelsen er opfyldt med tilstrækkelig margen, s̊a gælder følgende om økonomiens

reaktionsmønstre:

D̃t = D(Yt
+
, τt
−
, rt
(−)
, ε
+
, Ert

+
) +NX(Ert

+
, Y ft

+
, Yt
+
, τt
+
, rt
+
, ε
−

)

Marshall-Lerner betingelsen: Da NX best̊ar af b̊ade import og eksport, s̊a bestemmes afhængigheden

af den reale valutakurs igennem b̊ade import og eksport. Det er klart, at eksporten er positivt afhængig af

den reale valutakurs, da dette er et udtryk for den indlandske internationale konkurrenceevne. Dertil ser vi,

at importen er negativt afhængig af den reale valutakurs pga. en relativt højere pris p̊a udenlandske varer

vil mindske den indlandske efterspørgsel efter disse (substitutionseffekten) og fordi den indlandske købekraft

falder, n̊ar de udenlandske varer bliver dyrere (indkomsteffekten).

∂NX

∂Er
=

∂X

∂Er
− Er ∂M

∂Er
−M =M

(
∂X

∂Er
1

M
− ∂M

∂Er
Er

M
− 1

)
= M0 (ηX + ηM − 1)

∂NX

∂Er
> 0 ⇔ ηX + ηM > 1

ηX + ηM > 1 (ML)

Vi antager ofte, at Marshall-Lerner betingelsen er opfyldt med tilstrækkelig margen, da den aggregerede

efterspørgsel i s̊a fald afhænger negativt af inflationen som følge af konkurrenceeffekten igennem den reale

valutakurs og nettoeksporten. Dette opskrives som følger, hvor vi husker, at ∂D
∂Er < 0.

D̃E =
∂D

∂Er
+
∂NX

∂Er
> 0

IS-kurven for den åbne økonomi: Findes vha. en lineær approksimation omkring det strukturelle punkt

som ved den lukkede økonomi:

y − y = β1 (er − er)− β2(r − r) + +β3(g − g) + β4
(
yf − yf

)
+ β5(ln ε− ln ε) (IS)
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Vi har antaget, at τ = τ . Koefficienterne er givet ved følgende:

β1 =
D̃EE

r

Y
(

1− D̃Y

) , β2 = − D̃r

Y
(

1− D̃Y

) , β3 =
G

Y
(

1− D̃Y

) , β4 =
D̃Y fY

f

Y
(

1− D̃Y

) , β5 =
D̃eε

Y
(

1− D̃Y

)
N̊ar vi normaliserer Er = 1⇒ ēr = 0 og antager langsigtet renteparitet, s̊a gælder følgende:

y − y = β1
(
er−1 + ∆e+ πf − π

)
− β2

(
if + ∆ee+1 − πe+1 − rf

)
+ z̃,

z̃ ≡ β3(g − g) + β4
(
yf − yf

)
+ β5(ln ε− ln ε)

AD-kurven er da givet som følger:

y − y = β1
[
er−1 + ∆e+ πt − π

]
− β2

[
if + ∆ee+1 − πe+1 − rf

]
+ z̃

AS-kurven: Kan udledes til følgende, hvor π angiver producentprisinflationen, da det er denne, som antages

at være essentiel i pris- og løndannelsesmekanismerne, der ligger til baggrund for udledningen:

π = πe + γ(y − y) + s (AS)

Langsigtsligevægten: N̊ar det gælder, at de indenlandske, midlertidige stød er nul, men der stadig kan

komme udenlandske permanente stød, fx permanent ændring i yf eller rf , at langsigtsligevægtsbetingelsen

om renteparitet er overholdt, r = rf , r = rf , at langsigtsligevægtsbetingelsen for relativ PPP er overholdt,

dvs. er er konstant og, at langsigtsligevægtsbetingelsen π = πe er overholdt, s̊a er langsigtsligevægten

defineret for følgende: Disse er uafhængige af valutakursregimet:

y − y = β1e
r + z (LRAD)

z ≡ −β2
(
rf − rf

)
+ β3 (g − g) + β4

(
yf − yf

)
+ β5(ln ε− ln ε), g − g = lnε− lnε = 0

y = y (LRAS)

Ligevægten og tilpasningen til denne i tilfælde af et negativt efterspørgselsstød til udlandet, fx igennem yf ,

illustreres som følger:
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Vi ser dertil (og antager), at langsigtsligevægten er uafhængig af valutakursregimet. Det er dog til diskussion,

da visse økonomer mener, at de valutakursregimet har en strukturel indflydelse p̊a den langsigtede ligevægt.

Fast kurs: Kan enten føres som en adoptering af samme møntfod, fx euroen, vha. et currency board, fx

Hong Kong Dollar, eller med et valutakursb̊and, fx den danske krone.

Flydende kurs: N̊ar man lader sin kurs flyde overfor andre valutaer, fx som dollaren. Man kan dertil føre

flydende kurs med nogle interventioner, fx som Singapore gør det.

Det umulige trilemma: Man kan som land og centralbank udelukkende vælge to af de tre følgende ting:

1. Frie kapitalbevægelser.

2. Fastkurspolitik.

3. Uafhængig pengepolitik.

Den åbne økonomi med fastkurspolitik

Kapitel 24

Bretton-Woods systemet: Et system, hvor de store valutaer var bundet op imod en fast kurs overfor

dollaren efter 2. verdenskrig. Kan ses som et moderne pendant til guldstandarden. Brød sammen i starten

af 70’erne efter en periode med stor ustabilitet og revalueringer.

Argumenter for fastkurs: Følgende angiver hovedargumenterne for at føre fastkurspolitik med frie kapi-

talbevægelser:

1. Fastkurspolitik fremmer handel, da det mindsker valutarisiko.

2. Fastkurspolitik giver mere stabilitet, da økonomier med flydende valutakurser ofte oplever ”overshoot-

ing” i korrektioner.
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3. Fastkurspolitik giver et nominelt anker for renten, hvilket kan afhjælpe inflationsproblemer og -usikkerheder.

Modelrammer under troværdig fastkurspolitik: Indledningsvist antager vi fuld nominel renteparitet,

i = if , da ∆e++1e = 0. Dernæst antager vi, at økonomiens agenter er (som minimum delvist) rationelle, s̊a

πe = φπf + (1 − φ)π−1 med φ = 1. Dette fører til realrente paritet, s̊a r = i − πe+1 = if − πf = rf . Den

samlede model er da givet ved følgende:

y − y = β1
(
er−1 + πf − π

)
+ z ⇔ πt = ert−1 + πf − 1

β1
(yt − y) +

zt
β1
, (AD)

z ≡ −β2
(
rf − rf

)
+ β3(g − g) + β4

(
yf − yf

)
+ β5(ln ε− ln ε)

π = pie + γ(y − y) + s = πf + γ(y − y) + s (AS)

ert = ert−1 + πf − πt (ED)

Hvor (ED) er den reale valutakurs. Den positive hældning p̊a AD-kurven opst̊ar nu som følge af, at en

højere inflation vil blive associeret med et lavere output, da inflationen vil erodere den reale valutakurs og

dermed mindske økonomiens internationale konkurrenceevne. En stigning i inflatioen kan dermed ses som

en stigning i de relative priser i indlandet.

Negativt permanent efterspørgselsstød: Tilpasningen til langsigtsligevægten, n̊ar z1 = z2 = · · · < 0 er

illustreret nedenfor:

Vi ser, at økonomien stille og roligt tilpasser sig ligevægten igennem inflationens indflydelse p̊a den reale

valutakurs og dermed nettoeksporten. Skiftene i AD-kurven skyldes netop, at den reale valutakurs stiger

som følge af inflationsforskellen imellem ind- og udlandet.
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Stabiliseringspolitik: Effekten af et diskretionært finanspolitisk stød i periode 1 ses illustreret nedenfor:

Vi ser, at skiftet udad i AD-kurven er relativt større end for en lukket økonomi, da støddet ikke dæmpes af

pengepolitiske reaktioner. Finanspolitik er dermed ekstra effektivt under fastkurspolitik. Dynamikken følger

en ekspansiv fase under støddet, efterfulgt af en kontraktiv fase med dertilhørende efterfølgende tilpasning.

Kontraktionen opst̊ar, da den indlandske inflation i periode 1 vil overstige den udlandske. Dette f̊ar den

reale valutakurs til at falde, hvilket mindsker indlandets konkurrenceevne, som repræsenteret i afstanden fra

E0 til E2.

Systematisk finanspolitisk stabilisering: Hvis det offentlige følger en systematisk finanspolitisk stabilis-

eringsregel, fx gt − g = −b′(yt − y), b′ > 0, s̊a medfører det følgende AD-kurve ved indsættelse:

yt − y =
β1

1 + β3b′
(
ert−1 + πf − πt

)
+

ẑt
1 + β3b′

(AD’)

⇔ πt = ert−1 + πf − 1 + β3b
′

β1
(yt − y) +

ẑt
β1

Hældningen er nu blevet større pga. den aktive finanspolitiske stabilisering ved tilstedeværelsen af et out-

putgap. Et negativt efterspørgsels- hhv. udbudsstød kan illustreres som følger:
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Det skal p̊apeges, at vi kun ser p̊a 1. periodeeffekten, der er mindre end, hvis man ikke førte kontracyklisk

finanspolitik. Transitionen imod ligevægt vil være langsommere ved aktiv finanspolitik, da man, i takt med

økonomien forbedres, vil stramme finanspolitikken stille og roligt, hvilket vil dæmpe output.

Effekt af en uforudset devaluering: Hvis paritetskursen justeres uden det forventes, s̊a kan situationen

skitseres som følger med udgangspunkt i, at vi befinder os i en recession:
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Vi ser, at devalueringen kan fremskynde den transitoriske effekt ved at skubbe AD-kurven opad med

∆ert = ert − ert−1 = πf − πt. Dertil flytter AS-kurven sig ikke, da devalueringen ikke er forudset, og

agenternes forventninger til inflationen vil være givet som πet = πf til alle perioder. Vi ser, at devalueringen

er langssigtsneutral.

Effekt af forudset devaluering: Det antages mere plausibelt, at økonomiens agenter ved gentagende

devalueringer kan til en vis grad forudse disse. Hvis en devaluering er forest̊aende i periode 2, s̊a justerer

agenterne forventingerne i periode 1. Hvis vi antager, at økonomien initialt set befinder sig i ligevægt, s̊a

følger en kontraktion efterfulgt af en ekspansion i periode 2, hvorefter tilpasningen finder sted:

I periode 1, s̊a p̊avirkes AD-kurven igennem realrentekanalen, r1 = i1−πe2 = if +∆ee2−πe2, da ∆ee2 = ∆
e
> 0,

s̊a vokser i1 med if + ∆
e
. Dette f̊ar realrenten til at falde og dæmper dermed efterspørgslen, hvis ∆πe2 < ∆

e
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under langsigtet købekraftsparitet. AS-kurven i periode 1 er uændret, da denne bygger p̊a information

fra periode 0, hvor devalueringen ikke var forventet. I periode 2, s̊a skubbes AD opad med størrelsen p̊a

den faktiske devaluering, ∆e2. Dertil vil den kontraktive forventningseffekt igennem inflationen, π1 < πf ,

medføre et yderligere skub opad i AD-kurven, s̊a ∆AD1,2 = ∆e2 + πf − π1. Da der antages PPP, s̊a er

realrenteeffekten negligibel p̊a AD-kurven, r2 = i2 − πe3 = if + ∆ee3 − πe3. AS-kurven skubbes lodret op

med størrelsen ∆πe2 < ∆
e
, da inflationen i periode 2 rimeligvis antages at være større end den udenlandske

inflation pga. devalueringen. Dynamikken tilbage imod langsigtsligevægten fra det ekspansive udgangspunkt

i periode 2 vil foreg̊ar igennem den reale valutakurs som sædvanligvis.

Spekulative angreb: Lande med fast valutakurs kan være udsat for spekulative angreb, hvor aktører

forventer og presser en de- eller revaluering af fastkursen. Dette sætter centralbanken under stort pres, og er

et argument imod fastkurspolitik. Argumentet om valutakursspekulation kan ligeledes laves imod flydende

valutakurser, da netop disse kan være udsat for store langsigtede kursbevægelser som følge af spekulation.

Den åbne økonomi med flydende valutakurs

Kapitel 25

Opfyldelse af den udækkede nominelle renteparitet under flydende valutakurs: Den udækkede

nominelle renteparitet skal stadig være opfyldt, men nu kan renten justeres, hvorfor valutakursen kan flyde.

i = if + ∆ee+1, ∆ee+1 ≡ ee+1 − e

Hvis renten, i, g̊ar op, s̊a flyder kapital ind i landet. Det skaber et pres opad p̊a den indenlandske valuta, s̊a

den reale valutakurs falder. Dette medfører, at ee+1− e↗, under formodning af træghed i forventingerne og

revertering af valutakursen. Dermed gendannes pariteten p̊a langt sigt, ee+1 − e = i− if .

Inflation targeting: Under flydende valutakurs, s̊a føres ofte pengepolitik efter en inflationsm̊alsætning.

Hvis man fører streng inflation targeting, s̊a kan en pengepolitisk Taylorregel se ud som følger:

i = r∗ + πe+1 + h (π − π∗) , h > 0

Fleksibel inflation targeting kan udmøntes i følgende:

i = r∗ + πe+1 + h (π − π∗) + b(y − y), h > 0, b > 0

Vi antager, at π∗ = πf ,⇒ πe+1 = πe = π∗ = πf =
(
πf
)e

, alts̊a svag rationalitet. Det giver følgende

pengepolitisk Taylorregel under streng inflation targeting:

i = rf + πe+1 + h
(
π − πf

)
, h > 0 (MP)
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Regressive forventninger til valutakursen: Vi antager, at økonomiens aktører har en vis forventning

om, at en depreciering om nødvendigt m̊a efterfølges af en appreciering til normalraten efter nogen tid.

Denne forventningsdannelse kan udtrykkes som følger:

eet+1 − et = θ (et − et) ⇔ eet+1 = θet + (1− θ)et, θ > 0

eet+1 − et = θ (et − et) = −θ (et − et−1) ⇔

∆eet+1 = −θ∆et eller eet+1 = θet−1 + (1− θ)et

Det er ikke uplausibelt, at der er en overshooting-effekt i de regressive forventninger. Kombinationen af

regressive forventninger og den nominelle renteparitet giver følgende:

it − ift = −θ∆et ⇔ ∆et = −1

θ

(
it − ift

)
En depreciering af indlandets valutakurs giver en forventning om en appreciering. Dette presser den ind-

landske nominelle rente ned under den udenlandske, Dermed skabes den forventede appreciering, ∆ee+1 =

−θ∆e < 0, som følge af rentenedsættelsen, der skaber depreciering, ∆e = e− e−1 > 0.

Realrentedynamikken: Er givet ved;

ert = ert−1 +
(
πf − πt

)
+
h

θ

(
πf − πt

)
(ERD)

Realrentekanalen: Pengepolitiske renteoperationer har en direkte indflydelse p̊a efterspørgslen igennem re-

alrentekanalen, hvor efterspørgslen (igennem investeringer og privatforbrug) er negativt afhængigt af renten.

Valutakurskanalen: Pengepolitik har en indirekte indflydelse p̊a efterspørgslen igennem valutakursen, hvor

en nedsættelse af renten medfører en forøgelse i den reale valutakurs, da den indenlandske valuta deprecierer

som følge af en kapitaludstrømning. Dette stimulerer nettoeksporten igennem en forøget konkurrenceevne.

Inflationsforskelle: π− πf p̊avirker ligningssystemet igennem en pengepolitisk reaktion, hvor renten øges,

n̊ar π > πf , hvilket p̊avirker efterspørgslen igennem de to ovenst̊aende kanaler. Dertil p̊avirkes efterspørgslen

direkte vha. en fordyrelse af indenlandske varer som følge af en højere inflation.

Den samlede AD-kurve: Er for lande med flydende valutakurs givet ved følgende:

y − y = β1e
r
−1 − β̂1

(
π − πf

)
+ z

β̂1 ≡ β1 + h
(
β1

θ + β2

)
> β1

z = −β2
(
rf − rf

)
+ β3(g − g) + β4

(
yf − yf

)
+ β5(ln ε− ln ε)

⇔ π = πf + β1

β̂1
er−1 − 1

β̂1
(y − y) + z

β̂1

(AD)

AD-kurven for flydende valutakurs er fladere end tilsvarende for fast valutakurs. Vi ser, at inflationen

p̊avirker efterspørgslen vha. den direkte effekt −β̂∆π og de to pengepolitiske effekt, nemlig den reale valu-

takurskanal −β1 hθ∆π og realrentekanalen −β2h∆π. Den lodrette forskydning pr. enhed af inflationsforskel,
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|πf − πt|, er givet ved følgende, og er mindre end tilsvarende for fast kurs:

β1

β̂1

(
1 +

h

θ

)
=

β1

β1 + h
(
β1

θ + β2

) (1 +
h

θ

)
=

β1
(
1 + h

θ

)
β1
(
1 + h

θ

)
+ hβ2

< 1

Den samlede AS-kurve: Er tilsvarende den for fastkurspolitik:

πt = πf + γ (yt − y) + st (AS)

Tilpasning til langsigtsligevægt som følge af et permanent negativt efterspørgselsstød: Kan

illustreres som følger:

Vi ser, at de successive forskydning i AD-kurven som følge af inflationsforskelle er mindre end 1, hvilket

skyldes den gradvise pengepolitiske forøgelse af renten, n̊ar inflationen bevæger sig tilbage imod ligevægt.

Skiftene i AD-kurven foreg̊ar igennem de tre benævnte inflationskanaler.

Tilpasningshastighed ved et permanent negativt efterspørgselsstød: Det er ikke klart til at afgøre,

hvor tilpasningshastigheden er hurtigst. Hældningen er mindre ved flydende valutakurs, hvilket taler for en

hurtigere tilpasning, men skiftene er lodret mindre pga. pengepolitiske reaktion, hvilket taler for langsommere

tilpasning. Vi ved dog, at den initiale effekt af et efterspørgselsstød er mindre under flydende valutakurs

som følge af den pengepolitiske modreaktion, hvilket matematisk skyldes, at β̂1 ≡ β1 + h
(
β1

θ + β2

)
> β1.

Situationen kan illustreres s̊aledes ved et permanent negativt efterspørgselsstød:
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Tilpasning ved midlertidigt negativt udbudsstød: Illustreres nedenfor for en flydende kurs med ren

inflation targeting og fast kurs, hvor s1 > 0:

Det initiale skift i output under fast kurs er mindre, imens det for inflation er større. Tilpasningshastigheden

afgøres af valg af parameterværdier. Det skal pointeres, at initialstødstørrelsen under flydende kurs kan

kalibreres til at være ækvivalent eller endda mindre for fast kurs ved valg af parameterværdier og svag

inflation targeting.

Midlertidigt efterspørgselsstød: For et midlertidigt efterspørgselsstød, s̊a viser følgende dynamikken:
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Det er vigtigt at pointere, at det initiale vandrette skift (output) er ens for de to valutakursregimer. Det

initiale lodrette skift (inflation) er mindre for flydende kurs pga. den pengepolitiske reaktion. Det fører til,

at flydende kurs har b̊ade har et mindre output- og inflationsgap i periode 1.

Opsummering af stødreaktioner: Ved efterspørgselsstød, s̊a er reaktionen ved flydende valutakurs mere

afdæmpet pga. den pengepolitiske reaktion. Ved udbudsstød og streng inflation targeting er outputgappet

mindre for fast kurs, men inflationsgappet er større. Ved svag inflation targeting kan størrelserne tilpasses

vha. reaktionsparameterværdierne. Det kan ikke afgøres, hvor tilpasningshastigheden er størst.

Flydende valutakurs som kilde til stød: Hvis man betragter den dækkede nominelle renteparitet,

i = if + ∆ee+1 + v, hvor v er risikopræmien p̊a renten, i kombination med regressive kursforventninger, s̊a

ser vi, at den reale valutakurskanal nu er givet ved følgende:

er = er−1 + ∆e+ πf − π = er−1 −
1

θ

(
i− if

)
+
v

θ
+ πf − π

= er−1 −
(

1 +
h

θ

)(
π − πf

)
+
v

θ

Flydende kurs kan nu blive en kilde til stød i sig selv pga. spekulative bevægelser.

Overshooting i valutakursen: De pengepolitiske reaktioner p̊a ændringer betyder, at der er risiko for, at

valutakursen ændres mere end en et givet stød betinger p̊a langt sigt.
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