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I uge 48 (25/11 og 28/11) har vi gennemgået:
• II.b. Investeringer, aktiekurser, forbrug og formue (afsluttet)
Privatforbrug og økonomisk politik; betydningen af mikrofunderede adfærdsrelationer: Rollen af mikrofunderet adfærdsrelation: agenternes forventninger til fremtiden spiller stor rolle; eksempel med skatteændringer – for
uændret oﬀentligt forbrug – i periode 1 i to-periode modellen med den
mikrofunderede forbrugsfunktion; ved antagelse om forventninger om uændrede skatter i periode 2: en skatteændring påvirker forbruget som ved en
traditional Keynesiansk forbrugsfunktion; ved antagelse om forventninger
om vedvarende skatteændring: forbruget reagerer kraftigere, da nutidsværdien af periode 2 indkomst nu påvirkes; ved antagelse om forbrugernes
forståelse for, at regeringen også har en budgetrestriktion som skal overholdes: ingen eﬀekt på periode 1 forbruget af en skatteændring i periode
1; en skattelettelse forventes (korrekt) at blive efterfulgt af en skattestigning (svarende til skattelettelsen plus renter af den optagede statsgæld);
implikation er at skattefinansiering eller gældsfinansiering af oﬀentligt forbrug er ækvivalent (“Ricardiansk Ækvivalens”); ekstremt specialtilfælde,
men understreger vigtigheden af ræsonnere ud fra mikrofunderede adfærdsrelationer fremfor mekaniske beslutningsregler (såsom den Keynesianske
forbrugsfunktion); den mikrofunderede adfærdrelation tager højde for, at
økonomisk politikændringer kan ændre agenters adfærd, da ændret politik
i dag påvirker forventninger om økonomisk politik “i morgen”, og dermed
den fremtidige makroøkonomiske udvikling, og forårsager dermed ændret
adfærd “i dag”; i eksemplet tager adfærdsændringen den form, at den marginale forbrugstilbøjelighed (θ) bliver nul ved skatteændringen; eksempler
på, hvor resultatet med helt uændret forbrug ikke holder: ved kreditrationerede forbrugere, ved forskellige rentesdatser for private og oﬀentlige
agenter; ved forekomst af forvridende skatter; ved forskellige tidshorisonter
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for private og oﬀentlige agenter (generationsaspektet); opsummering af den
generelle forbrugsfunktion som funktion af løbende disponibel indkomst,
vækst (og dermed fremtiding indkomst), realrente, og formue).
Den relevante litteratur er PBS, Kap. 17, s. 24-39.
• I.c. Inflation og arbejdsløshed (påbegyndt)
Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation: Der
henvises til de relevante slides på kursushjemmesiden (dateret 25/11).
Det korte versus lange sigt; den “naturlige arbejdsløshed, eller den “strukturelle” arbejdsløshed; simpel versus forventningsudvidet Phillips-kurve;
simpel Phillips kurve giver anledning til tro på permanent trade-oﬀ mellem
inflation og arbejdsløshed; teoretisk problem med simpel Phillips kurve:
ved permanent lavere arbejdsløshed er inflation permanent højere end inflationsforventninger => i underliggende model for pris- og løndannelse er
realløn permanent lavere end ønsket/forventet af lønfastsættere; dette kun
muligt ved systematisk undervurdering af inflation; teoretisk utilfredstillende, da lønafstsættere må formodes at opjustere nominelle lønkrav over
tid => opjustere inflationsforventningerne; Phillips kurven rykker op; i
steady-state ligevægt med π = π e , må u = u; (ellers accelererende inflation;
u kaldes derfor ofte Non-Accelerating-Inflation-Rate-of-Uemployment;
NAIRU); langsigts Phillips kurve lodret: Intet permanent trade-oﬀ mellem
inflation og arbejdsløshed; “kun” kort-sigts trade-oﬀ.
Den relevante litteratur er PBS, Kap. 18, s. 1-16.

