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Abstract. This study is a contribution to the development of the theory 

of bank portfolio selection behaviour. A central idea in the study is 

that this behaviour can be explained to a large extent by liquidity 

considerations which banks make in view of the partly uncontrollable 

and partly unforeseeable fluctuations which occur in their deposits 

and to a certain extent, also in their loans. This idea was presented 

originally in a now-classic article by Edgeworth entitled "The Mathe

matical Theory of Banking" which was published in 1888 and which has 

been the basis for a number of studies published in the past few 

decades. In the present study Edgeworth1s approach is developed in 

a number of different respects. At the same time, it is integrated 

with two other significant theory formations regarding banks' port

folio selection behaviour: (i) the well-known theory of the bank 

system's credit multiplier process which is found in many textbooks, 

and (ii) the related theory of the adjustment in the bank system's 

free reserves. Special attention is given to the effects of monetary 

policy. 

Key words: Portfolio theory, bank behaviour, credit multiplier 

process, free reserves adjustment, monetary policy. 
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INLEDNING 

Föreliggande studie är ett bidrag till utvecklingen av teorin om bankers 

portföljvalsbeteende. Denna teori behandlar frågan om hur banker styr sam

mansättningen av sina balansräkningar, dvs vilka proportioner de under oli

ka förhållanden upprätthåller eller strävar efter att upprätthålla mellan 

olika balansräkningsposter, såsom tillgångsposterna 

- direkt utlåning till allmänheten i olika former 

- obligationer och skattkammarväxlar med varierande återstående löptid 

- kortfristig utlåning till andra banker och kreditinstitut 

- tillgodohavande på avistakonto i andra banker och centralbanken 

- sedlar och övriga kassatillgångar 

och skuldposterna 

- kortfristig upplåning i centralbanken, andra banker och kreditinstitut 

- avista- och tidsinlåning från allmänheten i olika former 

- långfristig upplåning i olika former 

- eget kapital och andra fonder. 

Syftet med studien är att förklara, inte föreskriva, bankers beteende i 

detta avseende, dvs den teori som utvecklas är positiv, inte normativ. 

Behovet av kunskap på det angivna problemområdet har sin grund i den bety

delse bankers portföljvalsbeteende har för marknadsekonomiers funktionssätt, 

såväl ur konjunktur- som allokerings- och tillväxtsynpunkt. Betydelsen ur 

konjunktursynpunkt hänger i första hand samman med den centrala roll som 

banker vanligen tilldelas i utformningen av penningpolitiken. Denna roll 

varierar något i olika ekonomier beroende dels på olikheter i den teori som 

de penningpolitiska myndigheterna har om penningpolitikens verkningssätt, 

dels på olikheter i marknadsbetingelser och institutionella förhållanden. 

I en del ekonomier, där penningpolitiken i huvudsak förutsätts verka genom 

variationer i kostnaden och tillgången på kredit, läggs relativt stor vikt 

vid bankernas sätt att under olika betingelser styra sin direkta utlåning 

till allmänheten genom att variera ränta och kreditransoneringsgrad. I andra 

ekonomier, där penningpolitiken i huvudsak förutsätts verka genom variationer 
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i penningmängden, läggs relativt stor vikt vid bankers sätt att under olika 

betingelser styra sitt nettoinnehav av reserver i förhållande till sin in

låning. I båda dessa typfall är kunskap om bankers portföljvalsbeteende 

en nödvändig - men givetvis inte tillräcklig - förutsättning för att förstå 

hur man, enligt den föreställning man har om penningpolitikens verkningssätt, 

inom en given marknadsmässig och institutionell ram, med penningpolitiska 

åtgärder, kan påverka konjunkturförloppet i ekonomin under olika faser av 

konjunkturcykeln. 

Vad beträffar betydelsen av bankers portföljvalsbeteende ur allokerings-

och t illväxtsynpunkt följer den av att banker liksom andra kreditgivare med

verkar i allokeringen av krediter till ekonomins olika sektorer, och därmed 

i allokeringen och tillväxten av ekonomins resurser. 

Banker spelar dessutom en viktig roll i ekonomin genom sin banktjänsteverk

samhet i form av betalningsförmedling, ekonomisk rådgivning, förmedling av 

affärskontakter, förvaltnings- och mäklingstjänster m m. Den samhällsekono

miska betydelsen av denna verksamhet har emellertid inget direkt samband 

med det sätt varpå bankerna styr sammansättningen av sina balansräkningar. 

Den teoribyggnad för bankers portföljvalsbeteende som presenteras i den här 

studien anknyter till idéer som har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. 

Deras upphovsman är nationalekonomen Edgeworth som år 1888 i den numera 

klassiska artikeln "The Mathematical Theory of Banking" diskuterar bankers 

portfölj sammansättning med utgångspunkt från deras behov av att upprätthålla 

en viss likviditetsberedskap för att kunna möta icke förutsebara minskning

ar i inlåningen. 

Edgeworth's resonemang har sin grund i det välkända förhållandet att beslu

ten om insättningar och uttag i en bank fattas av bankens inlåningskunder, 

vilket innebär att inlåningens utveckling över tiden från bankens synpunkt 

i väsentlig grad är exogent bestämd samt förknippad med osäkerhet. Banken 

måste således i varje tidpunkt vara beredd på att under den framförliggan

de tidsperioden möta inlåningsminskningar eller inlåningsökningar av varie

rande omfattning, och därvid fullgöra sina betalningsförpliktelser både då 

det gäller att göra nettoutbetalningar i samband med inlåningsminskningar 

och att ta emot nettoinbetalningar i samband med inlåningsökningar. Då ban-
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ken placerar de medel som den genom inlåningen förfogar över i olika till

gångar har den därför anledning att ta hänsyn inte enbart till den avkast

ning som de olika tillgångarna kan ge, utan också till deras likviditetsegen

skaper, dvs de restriktioner i form av kostnader, tidsbindningar m m som be

stämmer bankens möjligheter att på ett eller annat sätt - i första hand för

säljning eller belåning - omvandla tillgångarna till betalningsmedel som kan 

användas av banken för att fullgöra dess betalningsförpliktelser vid in

låningsminskningar. Eftersom det vanligen råder ett negativt samband mellan 

tillgångars avkastning och deras grad av likviditet gör banken i sitt port

följ val en avvägning mellan dessa två storheter. Vilket resultat denna av

vägning får för portföljsammansättningen beror på hur banken bedömer sanno

likheten för olika tänkbara utvecklingar av inlåningen, i första hand för 

de fall som innebär kraftiga inlåningsminskningar. Ju sannolikare dessa be

döms vara, t ex till följd av de förväntningar banken har för konjunktur-

och penningpolitikutvecklingen, desto större inslag av relativt likvida 

tillgångar önskar banken i princip ha i sin portfölj. 

Edgeworth's idéer låg länge i träda i den ekonomiska litteraturen innan de 

aktualiserades inom lagerteorin av Arrow m fl (1958) och kort därefter i 

två teoretiska studier om bankers portföljvalsbeteende av Orr och Mellon 

(1961) och Porter (1961). Dessa studier har sedan följts av flera där Edge

worth's ansats har utgjort en idémässig bakgrund.1"^ I ingen av dessa studier 

har det emellertid enligt min mening gjorts någon mer ingående undersökning 

av de teoretiska utvecklingsmöjligheter som ansatsen erbjuder. En anledning 

till detta kan helt enkelt vara att studiernas syften har varit relativt 

begränsade och har gällt tämligen speciella frågeställningar, ofta med an

knytning till speciella institutionella och penningpolitiska förhållanden. 

Dessutom har jag fått intrycket att den teoretiska utvecklingen har hindrats 

av metodologiska problem till följd av att den matematik som kommer till använd

ning i analysen av ansatsen är av delvis annan karaktär än den som vanligen 

förekommer i ekonomisk-teoretisk analys. Detta är bakgrunden till att jag 

1^ Exempel på sådana studier är Miller (1962), Orr och Mellon (1962), 
Grossman (1965), Morrison (1966), Birch och Heineke (1967a, 1967b), 
Boorman (1967), Poole (1968), Thore (1968), Modigliani, Rasche och 
Cooper (1970), Brown och Lloyd (1971), Cooper (1971), Frost (1971), 
Pyle (1971, 1972), Brown (1972), Barth och Bennett (1975a, 1975b), 
Sti (1975), Baltensperger och Milde (1976). 
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har funnit det angeläget att utföra det teoretiska utvecklingsarbete som 

presenteras i denna studie och som till stor del är baserat på Edgeworth's 

idéer. 

Vid sidan av Edgeworth-ansatsen förekommer i litteraturen några andra teo

retiska ansatser rörande bankers portföljvalsbeteende som bör nämnas i det 

här sammanhanget. Sålunda har Parkin m fl (1970a, 1970b) presenterat en an

sats som är en tillämpning för banker av den allmänna portföljvalsteori 

som i första hand har Markowitz (1952, 1959) och Tobin (1958, 1965) som upp

hovsmän. Denna teori förklarar förekomsten av diversifierade portföljer som 

ett rent riskspridningsfenomen som har sin grund i att portföljhavarna har 

riskaversion och förknippar avkastningen för olika tillgångar med osäker

het.1^ Edgeworth och Parkin renodlar alltså två olika aspekter av den port

föl jvalsproblematik som möter banker, nämligen likviditetsproblematiken och 

riskspridningsproblematiken. De båda ansatserna står dock inte i någon mot

satsställning till varandra utan kan tvärtom snarare ses som komplement till 

varandra, och det vore i princip möjligt att sammanföra dem i en enda 

modellansats som återspeglar båda aspekterna. Jag har emellertid i den här 

studien avstått från att göra detta eftersom ett försök i den riktningen 

visade att det är förenat med mycket stora analystekniska komplikationer, 

samtidigt som de teoretiska resultat som kan utvinnas är tämligen magra och 

svårtolkade. 

En speciell och partiell aspekt av bankers portföljvalsbeteende som inte 

berörs av vare sig Edgeworth eller Parkin men som har varit föremål för 

relativt omfattande teoretisk analys är den kreditransonering som banker 

utövar i varierande grad i sin direkta utlåning. Impulsgivande studier på 

detta område har gjorts av Hodgman (1960), där kreditransoneringsfenomenet 

sätts i samband med förekomsten av kreditrisk, samt Hodgman (1961, 1963) 

där samma fenomen sätts i samband med det samtidigt lanserade begreppet 

"the deposit relationship", inlåningsrelationen, eller mer generellt "the 

customer relationship", kundrelationen. Hodgmans båda ansatser har seder

1 Tidiga bidrag till utvecklingen av denna teori ges av Puu (1962, 1963, 
1964) i studier som tyvärr har blivit förbisedda i litteraturen till 
följd av att de är publicerade på svenska. Sedan mitten av 1960-talet 
har det publicerats ett stort antal studier där teorin tillämpas eller 
utvecklas i olika avseenden. Då det gäller bankers portföljvalsbeteende 
har emellertid tillämpningarna varit få. Vid sidan av de nämnda studier
na av Parkin m fl vill jag framhålla Hart och Jaffee (1975) och Melton 
(1976). 
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mera utvecklats av bl a Jaffee (1971, 1972) som behandlar kreditriskansat

sen, Kane och Malkiel (1965) som behandlar kundrelationsansatsen, samt 

Koskela (1976) som sammanför de båda ansatserna i en gemensam modellansats.1^ 

Dessa kreditransoneringsstudier är i princip fullt förenliga med den analys 

av bankers portföljvalsbeteende som jag presenterar i den följande framställ

ningen även om jag där inte närmare berör problemet om vilka kreditransone-

ringskriterier bankerna tillämpar då de fattar beslut i enskilda utlånings

ärenden. 

Vid sidan av de ovan redovisade teoribildningarna finns det studier som berör 

bankers portföljvalsbeteende från delvis andra utgångspunkter, såväl på mik

ro- som makronivån. Av intresse för mitt teoretiska utvecklingsarbete är de 

två makroinriktade epokbildande studierna av Phillips' (1920), "Bank Credit", 

och Meigs (1962), "Free Reserves and the Money Supply". Phillips utvecklar 

en modell för anpassningsprocessen i ett banksystems in- och utlåning, även 

kallad kreditexpansionsprocessen eller multiplikatorprocessen, som har haft 

en sådan genomslagskraft och sådana pedagogiska förtjänster att den förekom

mer i en eller annan version i de flesta böcker i nationalekonomi där bank-

och penningväsen behandlas. Meigs utvecklar en därmed besläktad modell för 

ett banksystems s k fria reserver, som har varit förebild för en rad ekono-

metriska studier av penningutbudet, i första hand för USA. I den följande 

framställningen visar jag hur både Phillips' och Meigs' modeller kan här

ledas från den på Edgeworth's idéer baserade portföljvalsmodellen för ban

ker. Därigenom knyts dessa tre hitintills fristående teoribitar ihop till 

en fullständigt integrerad enhet. 

Efter detta försök till bestämning av studiens teoretiska position övergår 

jag nu till att ge en kort sammanfattning av dess innehåll, kapitel för 

kapitel. 

Det första kapitlet ägnas åt att teoretiskt specificera och analysera några 

av de egenskaper och samband som karaktäriserar en banks balansräkning och 

vinst. Speciellt uppmärksammas därvid de definitionsmässiga samband som 

råder mellan balansräkningen och vinsten, dels i en godtycklig tidpunkt 

och dels över en godtycklig tidsperiod. Detta motiveras av att den grund

^ Andra studier på området är Chase (1961), Miller (1962), Ryder (1962), 
Freimer och Gordon (1965), Jaffee och Modigliani (1969), Smith (1972). 
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läggande hypotesen i denna studie, liksom i andra teoretiska studier av ban

kers portföljvalsbeteende, är att banker styr sammansättningen av sina ba

lansräkningar på ett sätt som syftar till att uppnå en vinstutveckling som 

- i någon mening - är så bra som möjligt. 

Huvuddelen av liccpi-tel två ägnas åt en allmän analys av de huvuddrag i port

föl jvalsproblematiken som är gemensamma för alla slags kategorier av ekono

miska beslutsenheter, såsom privatpersoner, ickefinansiella företag, finan

siella företag - inklusive banker - kommuner, organisationer, fonder m m. 

Inspirerad av en artikel av Tobin (1965) organiserar jag denna analys kring 

två slag av företeelser som sammanfattas i begreppen transaktionsrestriktio

ner och osäkerhet. Med transaktionsrestriktioner avses i princip alla former 

av restriktioner på portföljhavarens möjligheter att ändra portfölj samman

sättningen genom att köpa och sälja eller på annat sätt ändra innehavet av 

de tillgångar och skulder som ingår eller kan ingå i portföljen. Med osäker

het avses den osäkerhet som portföljhavaren förknippar med tillgångarnas av

kastning, skuldernas räntesatser, transaktionsrestriktionernas omfattning 

samt sådana variationer i portföljens storlek som sammanhänger med inbetal

ningar till och utbetalningar från portföljen. 

Utifrån detta begreppspar diskuterar jag portföljvalsproblematikens allmänna 

karaktär i de fyra olika fall där det förekommer (i) inga transaktionsrestrik

tioner, ingen osäkerhet, (ii) transaktionsrestriktioner, ingen osäkerhet, 

(iii) inga transaktionsrestriktioner, osäkerhet, samt (iv) transaktionsres

triktioner, osäkerhet. Medan Tobin i sin analys lägger tonvikten på fall 

(iii) och tar det som utgångspunkt för utvecklingen av en portföljvals teori 

där riskspridningsproblematiken står i centrum, lägger jag i min framställ

ning tonvikten på fallen (ii) och (iv) och tar dessa som utgångspunkt för 

utvecklingen av en portföljvalsteori där likviditetsproblematiken står i 

centrum. Därvid uppfattar jag transaktions restriktionerna för de olika pos

terna i portföljhavarens balansräkning som ett uttryck för dessa posters 

likviditetsegenskaper: ju mer omfattande restriktioner, desto lägre grad 

av likviditet. 

Efter denna allmänna analys av de gemensamma huvuddragen i olika beslutsen

heters portföljvalsproblematik avslutas det andra kapitlet med en diskussion 

av de speciella särdrag som karaktäriserar bankers portföljvalsproblematik 
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och som har sin grund i de speciella förhållanden beträffande transaktions

restriktioner och osäkerhet som utmärker bankers inlåningsrörelse och i viss 

mån även deras utlåningsrörelse, samt banklagstiftning och mot banker rikta

de penningpolitiska åtgärder. 

I kapitel tre specificerar och analyserar jag en portföljvalsmodell för ban

ker på mikronivån, som i enlighet med idéerna i Edgeworth (1888) sätter ban

kernas likviditetsproblematik i centrum. I denna modell är bankens balans

räkning aggregerad så att skuldsidan består av en enda post som kallas in

låning och tillgångssidan består av tre poster som kallas primära reserver, 

sekundära reserver och utlåning. Inlåningen antas vara exogent bestämd ur 

bankens synpunkt och förknippad med osäkerhet på ett sådant sätt att bankens 

föreställning om den framförliggande inlåningsutvecklingen kan representeras 

av en sannolikhetsfördelning vars väntevärde kan tolkas som bankens prognos 

för inlåningsutvecklingen och vars standardavvikelse kan tolkas som den grad 

av osäkerhet som banken förknippar med denna prognos. De tre tillgångspos

terna skiljer sig åt med avseende på avkastning och likviditetsegenskaper 

på så sätt att de primära reserverna saknar avkastning och är fullständigt 

likvida, dvs de jämställs med betalningsmedel; de sekundära reserverna har 

däremot en viss avkastning samtidigt som de har en viss grad av illikvidi-

tet som tar sig uttryck i att det är förenat med en viss kostnad för banken 

att omvandla dem till betalningsmedel; den tredje tillgångsposten slutligen, 

utlåningen, har både högre avkastning (även med hänsyn tagen till kreditför

luster) och högre grad av illikviditet än de sekundära reserverna. 

Tillgångarnas avkastningar och likviditetsegenskaper antas vara exogent be

stämda ur bankens synpunkt samt kända med säkerhet. Att utlåningsavkastning

en betraktas som exogent bestämd innebär att banken inte utnyttjar ränte

sättningen för att styra utlåningsutvecklingen. Denna styrning förutsätts i 

stället ske genom att banken tillämpar kreditransonering i någon form, vil

ken dock ej specificeras närmare. 

Tiden är indelad i beslutsperioder vars längd är avpassade så att banken 

tänkes fatta ett portföljvalsbeslut i början av varje period. Detta beslut 

syftar som tidigare nämnts till att uppnå en vinstutveckling som - i någon 

mening - är så bra som möjligt. Vinsten under en period specificeras som en 

funktion av dels den portföljsammansättning som banken väljer i periodens 

början, dels av de avkastnings- och illikviditetsmått som gäller under perio
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den för de sekundära reserverna och utlåningen, och dels av inlåningsut

vecklingen under perioden, som är förknippad med osäkerhet. Banken antas 

vara riskneutral, vilket innebär att den väljer den portföljsammansättning 

som maximerar dess vinstprognos, dvs dess förväntade värde för vinsten. 

Vid denna maximering erhålls marginalvillkor som definierar maximipunkten 

samt av dessa villkor bestämda beteendefunktioner för portföljvalet. Argu

ment i dessa funktioner är dels inlåningen i banken vid beslutstillfället 

i periodens början, som är det belopp som banken förfogar över i sitt port

följval, och dels de storheter som ingår i definitionen av vinstprognosen 

och som ej är handlingsparametrar för banken vid dess beslut, nämligen av

kastnings- och illikviditetsmåtten för de sekundära reserverna och utlå

ningen, samt bankens prognos för inlåningsutvecklingen och det därmed för

knippade osäkerhetsmåttet. 

Under vissa icke speciellt restriktiva förutsättningar kan portföljvals

funktionerna erhållas på explicit form och det framgår då explicit hur 

portföljsammansättningen beror på de olika bestämningsfaktorerna. I de fall 

då portföljvalsfunktionerna inte går att bestämma explicit bestäms deras 

partiella derivator på sedvanligt sätt genom differentiering av de villkor 

som definierar maximipunkten. 

Den modell som jag här har beskrivit utgör en grundsten i den mångförgrenade 

men logiskt enhetliga teorikonstruktion som jag börjar bygga upp i kapitel 

tre och som jag bygger vidare på i de följande kapitlen. I detta teoribygge 

generaliseras, modifieras och utvidgas modellen efter behov i en rad olika 

avseenden. Redan i kapitel tre görs en del generaliseringar beträffande bl a 

antalet tillgångar och förekomsten av osäkerhet rörande tillgångarnas av

kastningar och likviditetsegenskaper. I de följande kapitlen modifieras 

modellen bl a så att banken får möjlighet till kortfristig upplåning, in

låningsutvecklingen blir beroende av portföljvalet och utlåningen delvis 

blir exogent bestämd och förknippad med osäkerhet. Vidare införs penning

politiska parametrar i modellen såsom diskonto, kassakvotskrav och likvidi

tet skvotskrav. 

I alla de olika varianter av modellen som specificeras finns det några 

gemensamma återkommande storheter på bankens inlåningssida som är av bety

delse för portföljvalsbeslutet, nämligen inlåningen i banken vid besluts

tillfället i början av perioden, bankens prognos för inlåningsutvecklingen 
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under perioden, samt den grad av osäkerhet som banken förknippar med denna 

prognos. I kapitel fyra specificerar jag en inlåningsmodell som visar hur 

dessa storheter på inlåningssidan bestäms av mer grundläggande faktorer så

som kundantal, kundstruktur, marknadsandel, konjunkturläge, penningpolitik 

m m. Det blir därigenom möjligt att analysera hur dessa mer grundläggande 

faktorer påverkar bankens portfölj val. Inlåningsmodellen baseras på en ned

brytning av inlåningen i komponenter varvid de olika komponenterna utväljs 

på ett sådant sätt att deras utveckling över tiden bestäms av olika meka

nismer och/eller olika uppsättningar bestämningsfaktorer. I den enklaste 

versionen av modellen skrivs varje bankkunds relativa inlåningsändring un

der bankens beslutsperiod som summan av två komponenter, nämligen en makro-

komponent som är lika med den relativa inlåningsändringen i hela ekonomin 

och som således är gemensam för alla kunder, samt en mikrokomponent som är 

lika med kundens individuella avvikelse från detta makrogenomsnitt och som 

således i allmänhet är olika för olika kunder. Därmed kan även bankens rela

tiva inlåningsändring skrivas som summan av en makrokomponent som är lika 

med den relativa inlåningsändringen i hela ekonomin och en mikrokomponent 

som är lika med bankens individuella avvikelse från detta makrogenomsnitt 

och som är ett vägt medelvärde av inlåningskundernas mikrokomponenter med 

inlåningsandelarna vid periodens början som vikter. 

Med utgångspunkt från uppdelningen i komponenter härleds de i portföljvals

modellen specificerade storheterna avseende bankens föreställning om inlå

ningsutvecklingen från storheter som representerar bankens föreställning 

om de olika komponenterna. Vid denna härledning är det en fördel ur analytisk 

synpunkt att komponenterna har specificerats på ett sådant sätt att de be

stäms av helt väsensskilda och oberoende kategorier av bestämningsfaktorer. 

Den relativa inlåningsändringen för hela ekonomin bestäms t ex av makro-

ekonomiska faktorer som något förenklat kan sammanfattas i begreppen säsongs-, 

konjunktur-, struktur- och tillväxtfaktorer. Bankens avvikelse från makro-

genomsnittet bestäms däremot av faktorer som är specifika för banken, näm

ligen kundernas antal, fördelningen av kundernas inlåningsandelar samt de 

för kunderna specifika faktorer som bestämmer deras avvikelse från makrogenom-

snittet. 

I kapitel fem gör jag den tidigare nämnda sammankopplingen av den på Edge-

worth (1888) baserade portföljvalsmodellen och den på Phillips (1920) base

rade modellen för anpassningsprocessen i ett banksystems in- och utlåning, 
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den s k inultiplikatorprocessen. Kapitlet inleds med att jag utvecklar en 

version av den senare modellen där bankernas önskade kvot mellan reserver 

och inlåning betraktas som en given storhet. Liksom Phillips specificerar 

jag först en modell för den enskilda bankens anpassningsbeteende som inne

bär att banken genom utlåningsändringar försöker styra kvoten mellan reser

ver och inlåning mot den önskade reservkvoten. De anpassningsfunktioner som 

denna modell resulterar i aggregeras därefter till en funktion som avser 

anpassningen i hela banksystemets utlåning. Det aggregerade anpassnings

sambandet visar sig ha formen av en linjär differensekvation av första ord

ningen som definierar en s k partiell anpassning, dvs utlåningen närmar sig 

sitt jämviktsläge med en hastighet som är proportionell mot avståndet till 

jämviktsvärdet. Den på detta sätt specificerade anpassningsprocessen analy

seras under olika antaganden rörande tidsbanorna för systemets aggregerade 

reserver samt bankernas förväntningsbildning för inlåningsutvecklingen. 

I nästa steg av analysen visar jag hur modellen av multiplikatorprocessen 

kan härledas genom en tillämpning av Edgeworth-ansatsen, varvid den önska

de reservkvoten blir en endogen variabel som bestäms av samma faktorer som 

bestämmer bankernas portfölj valsbeteende. Vid denna tillämpning modifieras 

den i kapitel tre specificerade modellen på några punkter. Bl a reduceras 

antalet tillgångsposter i balansräkningen till två, nämligen reserver och 

utlåning, vilket tolkas så att de sekundära reserverna ingår i utlånings

posten. Samtidigt införs möjligheten för banken till kortfristig upplåning 

i centralbanken, vilket innebär att reservposten avser de s k olånade reser

verna, dvs det är en nettopost som erhålls genom att från bankens totala 

innehav av (primära) reserver subtrahera dess kortfristiga upplåning. Denna 

balanspost kan således anta negativa värden, såväl på mikronivå för den 

enskilda banken som på makronivå för banksystemet i dess helt. Vidare införs 

ett reservkrav vars innebörd är att summan av bankens lånade och olånade 

reserver ej får understiga de krävda reserverna, vilka definieras som pro

dukten av ett reservkvotskrav och bankens inlåning. 

Den önskade reservkvoten - som alltså avser de olånade reserverna och som 

därmed i princip även den kan anta negativa värden - bestäms genom att 

identifiera de två olika uttryck för bankens utlåningsändring i besluts

periodens början vilka har härletts från Phillips-modellen respektive 

Edgeworth-modellen. Därvid erhålls ett explicit uttryck för den önskade 
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reservkvoten, som visar hur denna beror på de olika bestämningsfaktorerna. 

Kapitel fem avslutas med en undersökning av multiplikatorprocessens egen

skaper i de fall där den önskade reservkvoten och/eller banksystemets agg-

regerade (olånade) reserver antar ickepositiva värden. 

Arbetet med att integrera Edgeworth-ansatsen med angränsande teoriområden 

fortsätter i kapitel sex där jag undersöker vilka implikationer som den i 

kapitel fem specificerade Edgeworth-Phillips-modellen har för utvecklingen 

över tiden av banksystemets s k fria reserver, vilka definieras som diffe

rensen mellan de olånade och krävda reserverna. Jag anknyter därvid till 

två uppmärksammade studier på detta område, nämligen den tidigare nämnda 

studien av Meigs (1962), som kan karaktäriseras som banbrytande, samt en 

studie av Hendershott och de Leeuw (1970). Kapitlet inleds med att jag re

dovisar modellsambanden i dessa studier. Därefter härleder jag motsvarande 

samband på basis av de resultat som erhölls vid analysen av multiplikator-

processen i kapitel fem, och som helt kan återföras till den tillämpning av 

Edgeworth-ansatsen som presenterades där. Det visar sig därvid att de model

ler för de fria reserverna som härleds på detta sätt i allt väsentligt har 

samma egenskaper som de korresponderande modellerna i de två nämnda stu

dierna, samtidigt som de till följd av den Edgeworth-inspirerade teoretiska 

underbyggnaden har tillförts bestämningsfaktorer och egenskaper som ej fö

rekommer i de senare modellerna. 

I kapitel sju generaliserar jag de modeller som utvecklas i kapitel fem och 

sex genom att utöka antalet tillgångsposter till tre, nämligen primära re

server, sekundära reserver och utlåning, vilket är samma tillgångsposter 

som ingick i den första modellspecifikationen av Edgeworth-ansatsen i kapi

tel tre. Samtidigt inför jag det penningpolitiska instrumentet likviditets

krav som avser bankens innehav av olånade primära och sekundära reserver. 

Generaliseringen medför att modellsambanden blir mer komplexa och i vissa 

fall mindre entydiga men deras innebörd är i huvudsak oförändrad. Kapitlet 

avslutas med att jag specificerar och analyserar en modell där bankerna 

styr sin inlåningsutveckling indirekt, via en uppsättning kreditbeviljnings-

kriterier, vilket bl a innebär att utlåningsutvecklingen blir delvis exogent 

bestämd samt förknippad med osäkerhet. 

Studien avslutas med kapitel åtta där jag pekar på några möjligheter att 

komplettera och utveckla den teoribyggnad som har presenterats i de före

gående kapitlen. 
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1 BALANSRÄKNINGEN OCH VINSTEN 

Den grundläggande hypotesen i denna studie är, liksom i andra teoretiska 

studier av bankers portföljvalsbeteende, att banker styr sammansättningen 

av sina balansräkningar på ett sätt som syftar till att uppnå en vinstut

veckling som - i någon mening - är så bra som möjligt. Därför ägnas detta 

första kapitel av studien åt att teoretiskt specificera och analysera någ

ra av de egenskaper och samband som karaktäriserar en banks balansräkning 

och vinst. Speciellt uppmärksammas därvid de definitionsmässiga samband 

som råder mellan balansräkningen och vinsten, dels i en godtycklig tidpunkt 

och dels över en godtycklig tidsperiod. 

1.1 Balansräkningen 

En banks balansräkning är en redovisning av dess tillgångar, skulder och 

eget kapital vid en viss tidpunkt, värderade enligt en viss värderingsprin

cip och sammanförda till aggregerade balansposter på en viss aggregerings

nivå. En helt generell specifikation av bankens balansräkning är 

Tillgångar Skulder och eget kapital 

Finansiella 

tillgångar 

Reala tillgångar 

där A^ representerar värdet för banken av de finansiella fordringsrela

tioner som hänförs till balanspost i. För att förenkla framställningen 

används teckenkonventionen 

Ai > 0 i=l,2,...,k (1.1) 

A^ 0 i=k+l,k+2, .. . ,m (1.2) 

vilket förklarar minustecknen på balansräkningens skuldsida. Denna tecken

A1 

A2 

\+l 

"\+2 
Skulder 

K Eget kapital 

-A 
m 
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konvention inbjuder till att betrakta skulder som negativa tillgångar, 

vilket kan vara fruktbart i vissa fall. 

Det kriterium som bestämmer aggregeringsnivån för de finansiella posterna 

är den grad av homogenitet som man önskar skall finnas inom varje balans

post beträffande de egenskaper som karaktäriserar de fordringsrelationer 

som hänförs till balansposten ifråga. Dessa egenskaper avser dels de vill

kor som reglerar de betalningsströmmar som är förknippade med fordrings

relationerna, t ex räntevillkor, villkor rörande tidsbindning såsom amor-

teringsplan eller återstående löptid eller uppsägningstid, valutavillkor 

m m, dels övriga egenskaper såsom förekomst av andrahandsmarknad, kredit

risk m m. 

Tills vidare skall vi anta att de finansiella balansposterna är disaggre-

gerade så långt detta över huvudtaget är möjligt, vilket helt enkelt inne

bär att varje post endast avser en fordringsrelation. Balansposter av denna 

typ kan vi kalla primära balansposter eller primärposter. Antalet sådana 

poster, som betecknas m, varierar med bankens storlek - från några få tusen 

för småbanker till flera miljoner för storbanker. Dessutom varierar antalet 

primärposter över tiden för varje enskild bank. 

Det värde som åsätts den primära balansposten i kan ses som produkten 

av en värdekoefficient V. och ett nominellt värde N.. dvs 
i i' 

A. = V.N. i = 1,2,...,m (1.3) 
i l i  '  '  '  

Värdekoefficienten V^, som anger värdet per nominell enhet, är ett uttryck 

för den värderingsprincip som tillämpas. Denna princip kan utformas på 

olika sätt beroende på ändamålet med värderingen. Här skall jag specificera 

en värderingsprincip som närmast kan karaktäriseras som en marknadsvärdes

princip. Den innebär att definieras som produkten 

V. = P.Q. i = 1,2,...,m (1.4) 
i ixi ' ' ' 

där de två faktorerna P^ och båda är lika med ett utom i följande fall: 

Om balansposten avser ett fordringsbevis (skuldbevis) för vilket en andra

handsmarknad existerar är P^ lika med priset per nominell enhet på denna 
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marknad. Om balansposten avser fordringar (skulder) i en annan valuta än 

den valuta i vilken balansposterna värderas är lika med valutakursen för 

fordringsvalutan (skuldvalutan) uttryck i enheter av värderingsvalutan. Nor

malt är således P^=Q^=V^=1 för en stor del av bankens primära balansposter. 

Ovanstående specifikation av värderingsprincipen innebär bl a att kredit

risken endast i undantagsfall återspeglas i värdekoefficienten V^, nämli

gen i det fall då balansposten avser ett fordringsbevis med andrahandsmark-

nad och då marknadens värdering av kreditrisken ändras efter den ursprung

liga emissionen av fordringsbeviset. Bankens subjektiva värdering av kredit

risken saknar däremot helt betydelse vid bestämningen av värdekoefficienten. 

I princip skulle naturligtvis specifikationen (1.4) av kunna kompletteras 

i detta avseende genom att införa en faktor som representerar bankens sub

jektiva värdering av kredittagarens återbetalningsförmåga, men jag föredrar 

- åtminstone tills vidare - att inte låta värderingen bero på bankens sub

jektiva bedömningar. 

Vad beträffar det nominella värdet följer det samma teckenkonvention som 

specificerades för i (1.1)-(1.2), vilket är en konsekvens av att har 

definierats så att den är ickenegativ. 

Balansposten K representerar bankens reala tillgångar i form av fastigheter, 

inventarier och aktier.1^ I det följande kommer det att förutsättas att ban

kens innehav av sådana tillgångar är begränsat till sådant som banken har 

direkt användning för i sin verksamhet, dvs bankfastigheter, bankinventa

rier samt aktier i banker eller företag vars verksamhet huvudsakligen består 

i att producera tjänster som utnyttjas av banken i dess egen rörelse. Det 

innebär att de reala tillgångarna inte utgör något placeringsalternativ till 

de finansiella tillgångarna ur de synpunkter som är av intresse då det gäl

ler bankens portföljvalsbeteende. Även K förutsätts vara värderad enligt 

någon marknadsvärdesprincip som det dock ej finns behov av att specificera 

närmare. I analogi med (1.3) kan vi skriva 

Här drar jag således gränsen mellan reala och finansiella tillgångar 
så att aktier hänförs till den förra kategorin. I andra portföljvals-
sammanhang kan det vara lämpligare att hänföra aktier till finansiella 
tillgångar, vilket kanske bättre överensstämmer med vedertaget språk
bruk. 
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K = V N (1.5) 
o o 

där Vq representerar ett prisindex och Nq ett kvantitetsindex. 

Den återstående posten i balansräkningen är bankens eget kapital E. Dess 

värde definieras helt enkelt som skillnaden i värde mellan tillgångarna 

och skulderna, dvs 

m 
E = K + .L A. (1.6) 

1=1 i 

Detta samband mellan balansposterna är en representation av den s k balans

identiteten som således följer av definitionen av E. Efter insättning av 

(1.3) och (1.5) i (1.6) kan balansidentiteten skrivas 

m 
E = . I V.N. (1.7) 

i=o i i 

Utvecklingen av det egna kapitalet E över tiden är nära förknippad med ban

kens vinstutveckling. Vinsten före skatt för en godtycklig tidsperiod är 

nämligen definitionsmässigt lika med ändringen i det egna kapitalet under 

perioden plus de skatter som banken ådrar sig under perioden, samt plus de 

utdelningar och minus de nyemissioner som görs under perioden.1^ Ändringen 

i det egna kapitalet är i sin tur enligt (1.6)-(1.7) lika med summan av änd

ringarna i de övriga balansposternas värden, vilka härrör dels från ändring

ar i värdekoefficienterna V , VT,...,V och dels från ändringar i de nomi-o' 1' ' m ° 

la värdena N >N,,...,N . 
o 1' ' m 

1.2 Ändringar i balansposternas nominella värden 

Nästa steg i analysen av balansräkningen är att granska ändringarna i 

balansposternas nominella värden ur några olika aspekter. Antag därför 

tills vidare att värdekoefficienterna är konstanta. Då måste ändringarna 

i de nominella värdena satisfiera den från (1.7) härledda identiteten 

m 
AE = .E V.AN. (1.8) 

i=o i i 

där symbolen A som vanligt representerar differensoperatorn. Dessa ändringar 

Detta är en allmän definition av vinsten som gäller även då balansposter
na värderas enligt andra principer än den marknadsvärdesprincip som till-
lämpas i denna studie. Andra värderingsprinciper, t ex de som banken an
vänder i sin offentliga redovisning, ger givetvis upphov till andra vär
den på eget kapital, vinst samt ådragen skatt. 
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kan i sin tur i princip återföras till enskilda transaktioner som är defi

nierade på ett sådant sätt att bara två balansposter ändras i varje trans

aktion. Från (1.8) följer att de ändringar som härrör från en sådan trans

aktion måste karaktäriseras av något av de två sambanden 

V.AN. + V.AN. = 0 i,j=0,l,...,m; i*j (1.9) 
1 1 J J 

AE = ViANi i=0,1,...,m (1.10) 

Sambandet (1.9) innebär att summan A^+A^ för de två balansposter som är 

involverade i transaktionen inte ändras. Detta gäller för alla transaktio

ner där en finansiell fordran byts mot en annan enligt en bytesrelation för 

de nominella värdena som är i överensstämmelse med värdekoefficienterna. 

Normalt är en av fordringarna betalningsmedel av något slag. Om N̂  och N^ 

är uttryckta i olika valutor, varvid i allmänhet Q-^Qj» avser transaktionen 

samtidigt någon form av valutaväxling. De transaktioner det här är fråga 

om kallas i det följande för finansiella transaktioner , omplacerings trans

aktioner eller stocktransaktioner, och motsvarande ändringar i balansposterna 

kallas stockändringar. Alla normala ändringar i bankens inlåning, upplåning, 

utlåning, obligationsinnehav och dylikt är av denna typ. 

Sambandet (1.10) innebär att ändringen i det nominella värdet för är 

förknippad med en motsvarande ändring i bankens egna kapital E. För att 

skilja dessa ändringar från stockändringarna kallas de - i brist på bättre 

benämning - flödesändringar. De förorsakas av de flöden av intäkter, kost

nader, skatter, utdelningar och aktieemissioner som bankens verksamhet ger 

upphov till. 

En stor del av dessa flödesändringar sker kontinuerligt över tiden. Det 

viktigaste exemplet på detta är ränteflödena som karaktäriseras av över 

tiden kontinuerligt växande räntefordringar och ränteskulder som regleras 

genom stocktransaktioner vid de i räntevillkoren fastställda räntebetal

ningstidpunkterna. I fig 1.1 illustreras ränteflödet och räntebetalningar

na för en viss typ av inlåning. N_^ representerar ränteskulden och N^ inlå

ningsskulden. För dessa balansposter gäller N^<0, N^<0 samt P^=Pj=l, 

Q.=Q.=Q, dvs A.=QN. och A.=QN.. Låt n. och n. beteckna räntesatserna för 
i J i x i J x J i J 

dessa skulder. Det förutsätts att n.=0 och n.>0. N. kan ändras enbart genom 
i J J 



- 17 -

i 
n. 
J 

k i 
n. 
J 

1 

1 

1 

1 

C3 C5 

Fig 1.1 

stocktransaktioner vilket sker i tidpunkterna t^, t^, t^, t^. Betrakta 

ett tidsintervall av längden At där både N. och n. är konstanta. I detta 
J J 

intervall ändras N. med 
i 

AN. = n.N.At (1.11) 
i J J 

vilket är en flödesändring. Division av båda leden med At ger att ändrings

takten, dvs ändringen per tidsenhet, för ISL i det a ktuella tidsintervallet 

är njNj. Ändrings takten ändras diskontinuerligt vid tidpunkterna för stock
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transaktioner i Nj . I dessa tidpunkter blir kurvan för knäckt. Detsamma 

gäller vid diskontinuerliga ändringar i räntan n^ vilket sker i tidpunkterna 

t^ och t^. Då det gäller inlåning föreskriver räntevillkoren normalt att 

räntebetalningar görs vid slutet av varje år genom att inlåningskontona gott-

görs de under året upplupna räntorna. Dessa stocktransaktioner äger rum vid 

tidpunkterna t^, t^, ty då ränteflödesposten ändras till noll och inlå

ningsposten Nj ändras med lika mycket i motsatt riktning. I figuren är dock 

ändringarna för ISL störr e än för till följd av att återges med större 

skala än N.. 
J 

På samma sätt kan ränteflödet för andra finansiella balansposter analyseras. 

Till varje post med positiv nominell ränta kan hänföras en ränteflödespost 

vars förändringar sker på det sätt som just har redovisats. Den nominella 

räntan för ränteflödesposten är i princip lika med noll. 

Flödesändringar av kontinuerlig typ förekommer också i de balansposter som 

representerar bankens löne-, hyres- och skatteskulder och dylikt. Även i 

dessa balansposter sker stockändringar vid avtalsenliga betalningstidpunkter 

då skulderna regleras. 

En annan kategori av flödesändringar är de som återspeglar sådana transak

tionskostnader och transaktionsintäkter (provisioner) som uppstår dels 

i direkt anknytning till enskilda stocktransaktioner, dels i samband med 

bankens tjänsteverksamhet i övrigt. 

En speciell typ av flödesändring inträffar när banken avskriver en fordran 

utan betalning när denna har blivit nödlidande. Avskrivningen innebär i 

princip att fordringens nominella värde ändras till noll. Hur en sådan flö

desändring påverkar det egna kapitalet beror enligt (1.10) på värdekoeffici

entens storlek, som i en sådan situation naturligtvis är starkt beroende av 

vilken värderingsprincip som tillämpas. Om värdekoefficienten innehåller en 

faktor som representerar bankens subjektiva värdering av kredittagarens 

återbetalningsförmåga, har troligen värdekoefficienten närmat sig noll redan 

före avskrivningstillfället, varvid det egna kapitalet endast i ringa eller 

ingen utsträckning påverkas av avskrivningen. Om värdekoefficienten däremot 

inte innehåller en sådan faktor och om dessutom fordringen saknar andra-

handsmarknad inträffar hela värdeminskningen först i och med att avskriv

ningen utförs. 
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1.3 Vinstflödet 

Balansposternas nominella värden ändras diskontinuerligt vid vissa tid

punkter, i första hand i samband med stocktransaktioner. I tidsintervallen 

däremellan är de antingen konstanta eller ändras kontinuerligt. Jfr fig 1.1 

Värdekoefficienterna och de nominella räntorna har ett likartat ändrings

mönster, där de diskontinuerliga ändringarna normalt är förknippade med 

penningpolitiska åtgärder, i första hand växelkurs- och diskontoändringar. 

Av analystekniska skäl skall jag emellertid i det följande anta att samt

liga dessa storheter ändras på ett sådant sätt att de är deriverbara 

funktioner av tiden t. Detta antagande påverkar inte det substantiella 

innehållet i de slutsatser och samband som kommer att härledas. Däremot 

underlättas härledningen radikalt. 

Det blir nu möjligt att definiera bankens vinstflöde TI i en godtycklig 

tidpunkt t. Denna definition kan skrivas 

TT = E + U (1.12) 

där E anger ändringstakten, dvs ändringen per tidsenhet, för E i tidpunkten 

t, och där U representerar nettoflödet i samma tidpunkt av skatter, utdel

ningar och nyemissioner.1^ 

Vidare blir det nu möjligt att analysera förändringarna i balansposten 

genom att deriverà definitionen (1.3) med avseende på t. Detta ger 

A. = V. N. + V.N. (1.13) 
l i i i i  

där A^, V^ och 1SL anger än drings takterna för A^, V^ respektive vid tid

punkten t. Det framgår att ändringen i A^ kan delas upp i två komponenter, 

nämligen en komponent som beror på ändringen i värdekoefficienten V_^ och en 

komponent som beror på ändringen i det nominella värdet . 

I enlighet med väletablerad praxis betecknas tidsderivator genom att 
en prick sätts över beteckningarna för de deriverade storheterna, dvs 
om X är en deriverbar funktion av t betecknas 
dx J v -r- med X. 
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I enlighet med föregående avsnitt kan ändringen i N. i sin tur delas upp 

i tre komponenter, nämligen 

Äi = (Vs + (Vd+ °Vf (1-14) 

där (N )̂g är en stockändringskomponent, och där och är två flö

des ändringskomponenter som representerar nedskrivningar i samband med kre

ditförluster (index d syftar på "default") och övriga flödesändringar. För 

många balansposter är alltid och lika med noll. Derivering av 

balansidentiteten (1.7) och utnyttjande av sambandet (1.14) ger 

mm k m 
È = .£. V.N. + .2L V.(N.) + .£- V .(N.) + . V.(N.), (1.15) i=0 i i 1=0 i i s i=l iv i d i=0 i i f 

Ändringen i det egna kapitalet E kan alltså delas upp i fyra komponenter: 

en värdekomponent, en stockkomponent, en kreditförlustkomponent och en (öv

rig-) flödeskomponent . Från analysen i föregående avsnitt följer vidare dels 

att stockkomponenten är lika med noll, dvs 

i£o W s - °  ( 1 - 1 6 )  

och dels att flödeskomponenten kan skrivas 

il0 Wf = I - Cf - U (1.17) 

där I är nettoflödet av räntor; är nettoflödet av andra kostnader och 

intäkter än de som ingår i räntenettot, dvs i första hand löner, hyror och 

andra transaktionskostnader minus provisionsintäkter; U är nettoflödet av 

skatter, utdelningar och nyemissioner. Samtliga tre storheter avser flöden 

per tidsenhet vid tidpunkten t. 

För att flödeskomponenten skall kunna definieras på detta sätt är det uppen

barligen nödvändigt att förutsätta att de värdeändringar som ingår i 

värdekomponenten är rensade från de ändringar i andrahandsmarknadspriserna 

som sker mellan räntebetalningstillfällena och som beror på att den upp

lupna, icke gottgjorda räntan för respektive fordringsbevis växer linjärt 

från noll mellan tidpunkterna för räntegottgörelserna. Marknadsprisfaktorn 

P^ representerar således andrahandsmarknadspriset per nominell enhet minus 

den från senaste räntebetalningstidpunkten upplupna räntan. Detta är konsi

stent med att den upplupna räntan förs till en särskild ränteflödespost i 
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balansräkningen på det sätt som specificerades i föregående avsnitt. 

Från sambandet (1.11) följer 

I = .Z_ Q.(n.N.) (1.18) 
j=i j j j 

Låt vidare C beteckna nettokostnadsflödet plus värdeändringar i K, 

dvs 

C = C. + V N (1.19) 
f o o 

Insättning av (1.16)-(1.19) i (1.15) ger 

m # k m 
È = .1, V.N. + .T V.(N.), + .E, Q.n.N. - C - U (1.20) 

1=1 i i 1=1 i. i'd i=l xi i i 

Från definitionerna av A. och V. följer 
i i J 

A. A. 
N i  =  v i = P ^ 7  ( 1 - 2 1 )  

1 11 

Insättning av dessa samband i (1.20) ger 

E = .Z- a.A. - C - U (1.22) 
i=l ii 

där 

n. (N.)J V. 
1 1 d 1 f\ ai P. N. V. (1-23) 
11 1 

vilket är den relativa avkastningen, dvs avkastningen per värdeenhet och 

tidsenhet, för balanspost i vid tidpunkten t. Den relativa avkastningen 

är alltså summan av en räntekomponent en kreditförlustkomponent 

i^d^i OC^ en v ändring s komponent V_^ . Eftersom är en produkt 

av P^ och är den relativa ändringstakten i lika med summan av de 

relativa ändrings takterna i och Q^, dvs 
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V. 
i 
V. 
i 

P.Q. + P.Q. 
ii ii 

P.Q. 
ii 

Pi Oj 

P. + Q. 
1 1 

(1.24) 

Genom insättning av (1.22) i (1.12) erhålls slutligen 

m 
TT = .2, a.A. - C (1.25) 

i=l ii 

vilket är det samband mellan bankens vins tflöde och balansräkning som före

trädesvis kommer att användas i den följande analysen av bankens portfölj-

valsbeteende . 

1.4 Aggregering 

Hitintills har balansräkningen varit fullständigt disaggregerad då det gäl

ler de finansiella balansposterna, dvs varje post har avsett endast en ford

ringsrelation. I de portföljvalsmodeller som kommer att utvecklas i senare 

kapitel görs emellertid långtgående aggregeringar till ett fåtal balanspos

ter. Därför redovisas i det här avsnittet de enkla samband som gäller för 

sådana aggregeringar. 

Låt A beteckna värdet för en aggregerad balanspost. Detta värde definieras 

genom 

A = ZA£ (1.26) 

där summeringen avser de primärposter som ingår i aggregatet. Det finns i 

princip inga restriktioner för hur många eller vilka primärposter som 

kan sammanföras till en aggregerad balanspost. Inget hindrar t ex att pri

märposterna har olika tecken, dvs att aggregatet omfattar både tillgångar 

och skulder. 

Den aggregerade balanspostens relativa avkastning betecknas a och definie

ras 



- 23 -

Za.A. A. 
a = —i-i- = I -ri a. (1.27) 

A A i 

dvs a är ett vägt medelvärde av primärposternas avkastning och vikterna är 

lika med respektive primärposts andel av det aggregerade värdet. Om A=0, 

vilket kan inträffa i det fall då balansposten omfattar både tillgångar och 

skulder, är inte den relativa avkastningen definierad. 

Om primärposterna i den aggregerade balansposten representerar samma valuta, 

dvs om Q^=Q, kan balanspostens nominella värde N, värdekoefficient V, vär-

dekoefficientfaktör P och nominella ränta n definieras på följande sätt 

N = EN. (1.28) 

IV.N. N. 
V = £ = l 1 = I V. (1.29) 

N N N i v ' 

EP.Q.N. N. 
p  =  A _  =  1 1 1  =  £  —  p  ( 1  3 0 )  

QN QN N i 

En.N. N. 
n  =  T =  E i r n i  ( 1 - 3 1 )  

dvs V, P och n är vägda medelvärden av motsvarande storheter för primär

posterna och vikterna är lika med respektive primärposters andelar av 

det nominella värdet. 

Definitionerna för V och P är valda så att sambanden A=VN och V=PQ gäller. 

Dessa samband motsvarar (1.3) och (1.4) som gäller för varje primärpost. 

Vad beträffar motsvarigheten till sambandet (1.23) gäller 

A. A. n. (N.) V. 
V  1  V 1 / 1 ,  1  d  ,  1 N  a = Z — a. = 2— (p- + -j— + y-) = 

11 1 
P.Q.N.n. V.N.(N.)j V.N.V. 

_ i i i i il l/d i i i v 
^ PQNP. VNN. VNV. } H i i i 
N. V. N. 

= P ZN~ ni + N ZV~ + V i 

(Å), (VV/N=konst 

= F + + (1-32) 

där (A) /̂A är den relativa värdeändringen i A till följd av nedskrivningar 

i nominella värden vid kreditförluster 
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Om primärposterna i en aggregerad balanspost representerar olika valutor 

är det meningslöst att definiera balanspostens nominella värde som summan 

av primärposternas nominella värde. I detta fall kan man nöja sig med att 

definiera produkten QN som en enhet utan att särskilja de enskilda faktorerna 

Q och N, dvs 

QN = ZQiNi (1.33) 

Denna produkt kan uppfattas som ett slags nominellt värde för balansposten 

uttryckt i värderingsvalutan. P och n definieras då genom 

IP.Q.N. Q.N. 

p  =  W  =  ~ T i = z T p i  ( 1 - 3 4 )  

En.Q.N. Q.N. 
11 1 _ V 1 1 Q r \ 

n QN QN ni (1-35) 

dvs i detta fall är vikterna lika med respektive primärposts andel i QN. 

Eftersom Q ej definieras kan ej heller V definieras. Motsvarigheten till 

(1.23) får formen 

(Å), N. V. 
n  ̂  d  , v  i  i  / i n r \  

a = p+ -r~ + (1-36) 

Därmed har vi specificerat de samband som gäller för en godtycklig aggre

gerad balanspost. Låt oss nu slutligen sammanföra bankens samtliga m finan

siella primärposter till ett fåtal aggregerade balansposter, säg h stycken, 

vars värden och relativa avkastningar vi betecknar med > • • • >^(h) 

respektive aQ)> a(2),''', a(h) ' Fran sambanden (1.6), (1.25), (1.26), 

(1.27) följer att 

K + .1, A. = K + .1, A,(1.37) 
i=l i j=l (j) 

.1, a.A. - C = .1, a...A... - C (1.38) 
i=l i i J^l (j) (j) 

som gäller helt generellt, förutsatt att varje primärpost ingår i en och 

endast en aggregerad post. 



- 25 -

1.5 Tidsmedelvärden 

De stock- och flödesstorheter som vi hitintills har betraktat har avsett 

situationen för banken vid en godtycklig tidpunkt. Ur såväl praktisk empi

risk som teoretisk synpunkt finns det emellertid ofta skäl att för dessa 

storheter definiera medelvärden som hänför sig till en hel tidsperiod. I 

det här avsnittet redovisas en del definitioner och samband som kan speci

ficeras för sådana tidsmedelvärden. 

Betrakta en godtycklig balanspost vars värde vid en godtycklig tidpunkt t 

betecknas A(t). Låt A beteckna balanspostens genomsnittliga värde under en 

tidsperiod av längden T som börjar i tidpunkten tQ. Ett sätt att definiera 

A är 

1 k 
A = f. .2. A(t + jAt) (1.39) k j=l o J 

där k är ett godtyckligt positivt heltal och där At definieras genom 

At = I (1.40) 

A är alltså lika med medelvärdet av de k värden som A(t) antar vid tid

punkterna tQ+At, tQ+2At,...,tQ+kAt. För k=l är A=A(tQ+T), dvs A är lika 

med värdet av A vid slutet av tidsperioden. Benämningen medelvärde är i 

detta specialfall uppenbarligen inte riktigt adekvat. För k=2 är A lika med 
T 

medelvärdet av A(t +^r) och A(t +T) , osv. Om den tidsenhet som t, t och T v o 2 o ' ' 'o 
uttrycks i är år som omfattar 12 månader om vardera 30 dagar så är At en 

månad för T=l, k=12 och en dag för T=1, k=360 eller T=j2"> k=30. 

Definitionen av A kan också skrivas 

- i k 
A = i j|1 A(to+jAt)At (1.41) 

vilket erhålls från (1.39) genom att utnyttja sambandet (1.40). Detta skriv

sätt kan tas som utgångspunkt för att åskådliggöra definitionen av A gra

fiskt, vilket görs i fig 1.2 för k=4. Figuren baseras dels på kurvan som 

representerar A(t) och dels på tidpunkterna t +jAt, j=l,2,...,k. Med hjälp 
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A( t) 
A( t) 

t +At t + 2At t + 3At t +T 

k=4 

A( t) A( t) 

t +T 

k=oo 

Fig 1.2 
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av dessa storheter kan varje term A(tQ+jAt)At i definitionen (1.41) repre

senteras av ytan i en stapel vars höjd är A(tQ+jAt) och vars bredd är At. 

Summan av termerna representeras följaktligen av staplarnas sammanlagda 

yta. Staplarnas sammanlagda bredd omfattar intervallet (tQ-»-^At, t Q+T+i-At), 

som har längden T. A bestäms i figuren således som höjden av den rektangel 

vars bredd sammanfaller med staplarna och vars yta är lika med staplarnas 

sammanlagda yta. För att dessa två ytor skall vara lika stora krävs det 

att rektangelns höjd, dvs A, är just så stor att de två ytdelar som inte 

sammanfaller är lika stora, dvs den horisontellt streckade ytan skall vara 

lika stor som den vertikalt streckade ytan. 

Ett specialfall som är av intresse för den följande teoretiska analysen 

är det fall då k låts växa över alla gränser, dvs då k går mot oändlig

heten. Det är lätt att inse att gränsvärdet för staplarnas sammanlagda yta, 

dvs för summan ZA(tQ+jAt)At, blir lika med ytan under kurvan för A(t) i 

intervallet (tQ, tQ+T). Detta skrives symboliskt 

t +T 
k o 

lim .Z A(tQ+jAt)At = / A(t)dt (1.42) 
k-*x> ° t 

o 

där uttrycket i högerledet kallas integralen av A(t) över intervallet 

(tQ, tQ+T) . För specialfallet k=°° gäller alltså 

t +T - 1 ° 
A = ± f A(t)dt (1.43) 

t 
o 

Detta samband åskådliggörs grafiskt i fig 1.2 enligt samma princip som i 

fallet k=4. I fortsättningen förutsätts att k=°° för alla tidsmedelvärden. 

Liksom i det föregående avsnittet låter vi nu A, N, V, P, Q, a, n beteckna 

balanspostens värde, nominella värde, värdekoefficient osv, vid en godtyck

lig tidpunkt t. Vidare definierar och betecknar vi dessa storheters tids

medelvärden för tidsperioden (tQ, tQ+T) på samma sätt som sker i (1.43) för 

A. Det är lätt att visa att de relationer som råder mellan punktvärdena 

(värdena vid den godtyckliga tidpunkten t) för dessa storheter i allmänhet 
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inte gäller för tidsmedelvärdena. Sambandet A=VN gäller t ex endast i 

undantagsfall. Vi har nämligen 

t +T t +T t +T ° ° TN ° 

TA = f Ad t = f VNdt = ^ f VNdt = 
t t TN t 
o o o 

= TN f V ̂  dt = TN V (1.44) 
t TN 
o 

dvs 

A = VN (1.45) 

där V är ett vägt tidsmedelvärde av V med viktfunktionen N/N. Denna vikt

funktions tidsmedelvärde är lika med ett. 

Om V och N samvarierar positivt, dvs om V i regel är stort i förhållande 

till V samtidigt som N är stort i förhållande till N, kommer stora värden 

på V i regel att få större vikt än små värden, vilket innebär att V blir 

större än V och därmed att A blir större än VN. Ett mått på samvariationen 

över tiden mellan V och N är 

Co+T 
Y f (V-V)(N-N)dt (1.46) 

to 

Utvecklingen av detta integraluttryck ger 

t +T t +T 1 ° _ i ° _ -

Y f (V-V) (N-N)dt = f (VN - VN - VN + VN)dt = 
t t 
o o 

t +T t +T t +T t +T 
o o o o 

= Y {/ VNdt - / VNdt - / VNdt + / VNdt } = 
t t t t 
o o O O 

A - VN - VN + VN = A - VN (1.47) 
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varav följer 

to+T 

Ä = V N = V N = V N + y ^  (V -V ) ( N - N ) d t  (1.48) 
t 
o 

som visar hur förhållandet mellan A och VN beror på samvariationen mellan 

V och N. 

Liknande komplikationer råder för andra samband mellan tidsmedelvärden. 

Vi har t ex 

VT 

aA = aÄ = a A + i / (a-a)(A-A)dt (1.49) 
t 
o 

to+T 

nN = nN = nN + ̂  / (n-n)(N-N)dt (1.50) 
t O 

där a och ri är vägda med A/A respektive N/N. 

För egna kapitalet och vinsten gäller 

E  =  K +  .  E-  A .  =  K +  .Z 1  A . . .  ( 1 . 5 1 )  
i=l i J=1 (j) 

TT = .ET a.A. - C = a... Ars - C (1.52) 
i=l i i j=l (j) (j) 

där liksom i föregående avsnitt a^, A^ avser primärposter och ^(j) 

avser aggregerade poster. 

För den-vägda relativa avkastningen a gäller enligt (1.42) definitions-

mässigt 

Ï = — (1.53) 

dvs a erhålls genom att relatera balanspostens genomsnittliga avkastning 

per tidsenhet under perioden till balanspostens genomsnittliga värde under 

perioden. Detta sätt att definiera den genomsnittliga relativa avkastningen 

är lämpligt att använda då balanspostens nominella värde N ändras under 
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perioden till följd av s to ck t rarisak t ioner. För det fall N är konstant under 

hela perioden, eller ändras enbart till följd av avskrivningar i samband 

med kreditförluster, kan det ibland vara lämpligt att använda ett modifierat 

mått på den genomsnittliga relativa avkastningen per tidsenhet under 

perioden, nämligen 

dvs aA relateras inte till A utan till A som är balanspostens värde vid ° 

periodens början i tidpunkten t0. I termer av detta avkastningsmått kan 

vinsten skrivas 

a 
aA 
A^ 

(1.54) 

m h 

(1.55) 
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2 PORTFÖLJVALSPROBLEMATIKEN 

På ett allmänt plan finns det vissa gemensamma huvuddrag i portföljvalsprob

lematiken för alla slags kategorier av ekonomiska beslutsenheter, såsom pri

vatpersoner, ickefinansiella företag, finansiella företag - inklusive banker -

kommuner, organisationer, fonder m m. De skillnader som finns kan sägas vara 

av specifik natur och härrör från skillnader i beslutsenheternas ekonomiska 

aktiviteter och institutionella förhållanden. Större delen av det här kapit

let ägnas åt en analys av de gemensamma huvuddragen i portföljvalsproblemati

ken. Återstoden av kapitlet ägnas åt att kartlägga de specifika särdragen i 

bankers portföljvalsproblematik. 

2.1 Tobins analysschema 

Låt mig börja med att anknyta till en artikel av Tobin (1965), "The Theory 

of Portfolio Selection11, där han diskuterar vilka faktorer som kan vara av 

betydelse för en privatpersons portföljval. Tobin skriver bl a:1^ 

"The complex of considerations involved in selection of an investment port

folio can be approached by commencing with a set of fully liquid [i.e. con

vertible without delay into currency at full market value, by sale, redemp

tion, or pledging as loan collateral], perfectly reversible [i.e. capable of 

being both purchased and sold at every moment of time, and at the same price 

for both buyer and seller], and completely divisible [i.e. capable of being 

purchased, sold, and held in any quantity, no matter how small] assets and 

with an investor who is completely certain of the future of every asset. 

The investor's decision is then extremely simple. Of the portfolios available 

to him at any moment, he will select one with at least as high a current 

rate of return as any other. If there is one asset that in his judgment pro

mises a higher rate of return than any other, he will put his entire wealth 

into that asset and nothing into any other. (Indeed to the extent that he can 

borrow at a rate lower than the return on the most lucrative asset, he will 

invest in it more than his net worth.) Should the rate of return on several, 

or all, assets be identical, there is no unique optimum portfolio. 

This description of portfolio selection applies in principle no matter how 

^ Fotnoter återges inom parentes tecknen [ ]. 
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short the period ahead over which rates of return are calculated. Given the 

assumed perfection of assets and asset markets, returns for longer periods 

do not matter. The portfolio can always be changed without cost whenever a 

different selection of assets offers a higher current return." 

"Asset exchange costs, illiquidities, and irreversibilities impart 

some inertia and stability to portfolio choices, keeping the planned 

period for holding any portfolio from being infinitesimally short. Some 

shifts are just not possible, and any portfolio shift involves some costs 

in time, effort, and money. Any new portfolio must promise enough advantage 

in return over the old to compensate for these costs. Suppose that an in

vestor is seeking to maximize the value of his wealth on a definite and uni

que target date - the day he plans to retire, the summer he is going to tra

vel around the world, or the September his son enters college. Suppose that 

he knows, or at least believes he knows, the future of all assets from today 

until the target date. He can estimate the possibilities and cost of port

folio shifts at any time during the relevant period. Innumerable portfolio 

sequences are available to him. Each sequence specifies the quantities of all 

the assets to be held on every date. Sequences vary in the frequency and 

cost of asset transactions they imply. At one extreme are portfolio sequences 

involving no shifts and no exchange costs; even current yields are left in 

whatever asset form they occur, cash dividends in cash, stock dividends in 

stock, deposit interest on deposit, etc. At the other extreme are sequences 

involving daily or hourly shifts in response to small or temporary differences 

in asset prospects. For each possible sequence it is in principle possible 

to compute the over-all return that may be expected, net of shifting costs, 

for the period from today until the target date. The investor will choose 

the sequence of maximum net return, and today's portfolio will be the first 

step in the chosen sequence. If tomorrow or next month his expectations or 

circumstances change, he will make this decision anew, unconstrained by his 

previous choice of sequence except by the fact that his existing portfolio 

has the advantage, over other possible initial steps in a new sequence, of 

costing nothing to shift into." 

"In addition to limiting the frequence of portfolio shifts, imperfections 

of assets and asset markets make the timing of the investor's accumulation 

objectives relevant to his portfolio decision." 
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"One reason for portfolio diversification is diversity in the timing of the 

objectives of accumulating wealth. Given imperfect liquidities, irreversibi

lities, and costs of asset exchanges, the portfolio sequence or strategy 

that promises the highest return for one date is not the same one that pro

mises the highest return for another date. A retirement fund is not a sen

sible, or even a possible way to save up for next year's new car. A savings 

account, useful for short-run objectives because of its liquidity and rever

sibility, offers insufficient return to serve as a vehicle for retirement 

saving. An individual may well hold both." 

"It is now time to drop the assumption that asset yields and values are in 

the investor's view wholly predictable. Even if asset markets are perfect, 

even if there are no conflicts of dating of accumulation objectives, uncer

tainty about asset returns leads a cautious investor to diversify. To demon

strate this reason for diversification and to examine in general the effects 

of unpredictability on portfolio choices is the task of this section. Assets 

will be assumed to be fully liquid, reversible, and divisible. At first it 

will simply be assumed that the accumulation objectives of the investor 

are immediate; later the focus on the current rate of return will be justi

fied by showing how in some circumstances it can bear also the weight of 

more distant accumulation objectives." 

Som framgår av dessa citat organiserar Tobin sin analys av en privatpersons 

portföljval kring två slag av företeelser, nämligen vad man kortfattat kan 

rubricera som transaktionsrestriktioner och osäkerhet. Med transaktionsrest

riktioner avses i princip alla former av restriktioner på portföljhavarens 

möjligheter att ändra portföljsammansättningen genom att köpa och sälja el

ler på annat sätt ändra innehavet av de tillgångar och skulder som ingår 

eller kan ingå i portföljen. Sådana restriktioner förekommer i många olika 

former och jag skall här bara antyda deras allmänna karaktär. För tillgångar 

som kan köpas och säljas på en mer eller mindre väl organiserad andrahands-

marknad, t ex obligationer, aktier, villor, diamanter, så tar sig restriktio

nerna uttryck i olika slags marknadsimperfektioner som har det gemensamt att 

de på ett eller annat sätt medför transaktionskostnader i form av tid, an

strängningar och pengar. För tillgångar som saknar en organiserad andrahands-

marknad eller som på grund av sin karaktär ej kan överlåtas, t ex olik a for

mer av direkt utlåning, bankinlåning, pensionsförsäkringar, humankapital, så 
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tar sig transaktionsrestriktionerna uttryck inte bara i olika former av 

transaktionskostnader utan även i de villkor som reglerar innehavet av till

gången, t ex löptider, uppsägningstid, försäkringsvillkor m m. Sådana restrik

tioner kallas i det följande för tidsrestriktioner eftersom de vanligen re

presenterar olika former av tidsbindningar. Även för portföljhavarens skul

der, som i princip inte heller de kan överlåtas, tar sig transaktionsrestrik

tionerna uttryck i både transaktionskostnader och tidsrestriktioner. 

Med osäkerhet avses i första hand den osäkerhet som portföljhavaren förknip

par med avkastningen av tillgångarna samt räntesatserna för skulderna. I det 

fall då det förekommer transaktionsrestriktioner kan även dessa vara förknip

pade med osäkerhet. Dessutom kan osäkerheten avse de variationer i portföl

jens storlek som sammanhänger med inbetalningar till och utbetalningar från 

portföljen. 

I den citerade artikeln diskuterar Tobin tre teoretiskt renodlade fall, näm

ligen de som karaktäriseras av (i) inga transaktionsrestriktioner, ingen o-

säkerhet, (ii) transaktionsrestriktioner, ingen osäkerhet, (iii) inga trans

aktionsrestriktioner, osäkerhet.1"^ Av dessa lägger han tonvikten vid fall (iii) 

som han tar som utgångspunkt för att utveckla en portföljvalsteori där risk

spridningsproblematiken står i centrum. Däremot berör inte Tobin - åtminstone 

inte explicit - det återstående fjärde fallet som karaktäriseras av att det 

samtidigt förekommer både transaktionsrestriktioner och osäkerhet. Det är 

detta fall som utgör ramen för min utveckling av teorin för bankers portfölj-

valsbeteende i de följande kapitlen, där likviditetsproblematiken står i 

centrum. 

2.2 En portföljvalsmodell 

Jag skall nu belysa portföljvalsproblematikens allmänna karaktär ytterligare 

genom att kommentera och komplettera Tobins diskussion med utgångspunkt från 

en explicit portföljvalsmodell. Denna modell anknyter till analysen i före

gående kapitel av en banks balansräkning och vinst, och utgör därigenom en 

förbindelselänk till de modeller för bankers portföljvalsbeteende som utveck

las senare. Anknytningen till bankers portföljvalsproblematik underlättas av 

att Tobin i den citerade artikeln begränsar sin analys till att avse port

följvalet av enbart finansiella tillgångar, dvs han lämnar reala tillgångar 

utanför analysen. Detta framgår bl a av att han implicit förutsätter att 

Fall (i) berörs i det första av de fem citaten, fall (ii) i de tre 
följande citaten, och fall (iii) i det femte citatet. 
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tillgångarnas avkastning entydigt kan uttryckas i penningvärden, vilket i 

allmänhet inte är fallet för reala tillgångar. Avkastningen från reala till

gångar utgörs nämligen normalt till en del av en ström av tjänster, vars vär

de för portföljhavaren består i den nytta, dvs det subjektiva värde, som 

tjänsteströmmen ger, och som inte entydigt kan uttryckas i penningvärden. 

Modellen avser en portföljhavare som står inför beslutsproblemet att styra 

sammansättningen av sin portfölj av finansiella tillgångar under en tidsperiod 

som börjar i tidpunkten t och vars längd är T. Tills vidare antas att portfölj-

havaren är en privatperson som kan välja mellan m olika tillgångar men som inte 

kan sätta sig i skuld.1^ Värdet av innehavet av de olika tillgångarna vid en 

godtycklig tidpunkt t betecknas A^,A2,...,Am som definieras genom 

A. = V.N. i=l,2,...,m (2.1) 
i l l  v  y  

V. = P.Q. i=l,2,...,m (2.2) 
i ixi ' ' ' 

där V^, ISL , P^, liksom i föregående kapitel representerar värdekoeffi

cient, nominellt värde, marknadsprisfaktor och valutakurs faktor. Eftersom 

inga skulder ingår i portföljen gäller att 

Ni _> 0 i=l, 2, . . .,m (2.3) 

Tillgångarnas sammanlagda värde är definitionsmäss igt lika med portföljhava-

rens finansiella förmögenhet, som betecknas E, dvs 

m 
E = A. (2.4) i=l i 

Portföljens avkastning i den godtyckliga tidpunkten t betecknas TT och defini

eras av 

m 
TT = .Z_ a.A. - C (2.5) 

i=l i i 

n. (N.)j V. 
ai = pi + l̂  + vi <2-6> 

Eftersom modellen i detta kapitel endast har en illustrativ funktion 
tillåter jag mig att i förenklingssyfte göra ett antal starkt restrik
tiva och orealistiska antaganden i olika skeden av framställningen, 
utan att närmare motivera dessa. Ett sådant antagande är att portfölj-
havaren ej kan sätta sig i skuld. 
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där a^, n^, (N^)̂  liksom i föregående kapitel representerar relativ avkast

ning, nominell ränta och avskrivning i samband med kreditförluster, medan 

kostnadstermen C representerar transaktionskostnader som portföljhavaren 

ådrar sig vid ändringar i portföljsammansättningen. 

Storheterna , n^ och (N )̂^/N^ antas vara exogent bestämda, dvs de 

påverkas ej av portföljhavarens styrning av portföljsammansättningen genom 

omplaceringstransaktioner. Därav följer att även de tre avkastningskompo

nenterna i (2.6), och således även den relativa avkastningen a., är exogent 

bestämda. 

Tillgång ett, vars värde betecknas A^, antas vara allmänt accepterat betal

ningsmedel, dvs pengar, i den valuta i vilken tillgångsposterna värderas. 

För denna tillgång antas att 

P1 = \ = 1 (2.7) 

nl = (Vd 7 N1 = 0 (2.8) 

varav följer att alla tre avkastningskomponenterna och därmed även deras 

summa, den relativa avkastningen, är identiskt lika med noll. Detta är en 

egenskap som i och för sig varken är nödvändig eller tillräcklig för att en 

tillgäng skall klassificeras som allmänt accepterat betalningsmedel, men i 

praktiken är det så vanligt att betalningsmedel har denna egenskap att det 

motiverar specifikationen (2.7)—(2.8). 

Ändringar i portföljhavarens finansiella förmögenhet E representerar port— 

följhavarens finansiella sparande, som är lika med (disponibla) inkomster

na minus utgifterna för konsumtion, konsumtionskapitalvaror och övriga till

gångar som inte inkluderas i den finansiella portföljen. Detta kan skrivas 

Ê = tt + x (2.9) 

där X är den del av det finansiella nettosparflödet som härrör från andra 

inkomster än portföljavkastningen samt från de nyss nämnda utgifterna för 

konsumtion m m. Vid en jämförelse med sambandet (1.12) framgår att X for

mellt motsvarar flödet - U i detta samband. Utvecklingen av X över tiden in

nefattar vad Tobin kallar "the timing of the investor1s accumulation objec

tives". De betalningar som är förknippade med X antas alltid ske till och 

fran A^, dvs den tillgångspost som representerar portföljhavarens innehav av 

betalningsmedel i portföljvärderingsvalutan. 
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Portföljens storlek E och sammansättning A^/E, A^/E,...,A^/E ändras över 

tiden på i princip tre olika sätt. För det första ändras sammansättningen 

genom rent finansiella omplaceringstransaktioner, varvid storleken eventuellt 

reduceras till följd av transaktionskostnader. För det andra ändras storleken 

vid de reala transaktioner som representeras av X. Därvid ändras samtidigt 

sammansättningen genom att Â  och E ändras lika mycket medan A^j.-.jA^ ej 

ändras. För det tredje ändras storleken genom att tillgångarnas avkastning 

tillförs portföljen i olika former, vilket normalt även medför marginella 

ändringar i sammansättningen. 

Portföljens värden i början och slutet av perioden i tidpunkterna tQ och 

tQ+T betecknas E^ och E^ Det senare värdet kan erhållas genom att till 

det förra addera alla ändringar i E som inträffar under perioden, vilket kan 

skrivas 

t +T 
3 = E + °! Ê dt = 
t +T t 
o o t 

o 

t +T t +T 
= Et + °f TT dt + °J X dt 

= E + T TI + T X (2.10) 
O 

dvs ändringen i portföljens värde under perioden är lika med portföljens 

avkastning under perioden plus övrigt finansiellt nettosparande under perio

den. 

För att förenkla och renodla de aspekter av portföljvalsproblematiken som jag 

är intresserad av skall jag nu göra två antaganden som kan sägas vara besläk

tade med den begränsning som har gjorts av portföljvalsproblematiken till 

att avse endast finansiella tillgångar. För det första antar jag att trans

aktionskostnaderna på ett uttömmande sätt representeras av penningströmmen 

C och således inte kommer till uttryck i form av subjektiva "disutilities" 

för portföljhavaren till följd av att denne personligen får offra tid och 

ansträngning för att utföra portfölj transaktionerna. För det andra antar jag 

att tidsbanan för X under den tidsperiod som studeras är en predeterminerad 
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storhet, dvs den del av ändringen i portföljvärdet E som utgörs av X är 

given på förhand vid periodens början i tidpunkten tQ. Detta är ett antagan

de om separering av portföljhavarens beslut rörande å ena sidan finansiellt 

sparande (exklusive portföljavkastningen) och å andra sidan finansiellt port

följ val. Därvid måste det naturligtvis gälla att tidsbanan för X är sådan 

att ickenegativitetsvillkoren (2.3) kan uppfyllas under hela perioden. 

Dessa två antaganden gör det möjligt att specificera en enkel målfunktion 

för portföljhavarens beteende då det gäller styrningen av portföljens sam

mansättning över tiden. I det fall då ingen osäkerhet förekommer specificeras 

helt enkelt E^_ som målfunktion, dvs det antas då att portföljhavaren, 

under iakttagande av de villkor som specificeras i sambanden (2.1)-(2.10), 

genom omplaceringstransaktioner över tiden styr portföljsammansättningen så 

att portföljvärdet vid periodens slut är så stort som möjligt. Eftersom E , 

T och X är givna storheter är detta enligt (2.10) ekvivalent med att som ° 

målfunktion specificera TT eller T TI, dvs den genomsnittliga eller totala 

portföljavkastningen under perioden. I det mer generella fallet då osäkerhet 

förekommer, generaliseras målfunktionen så att den - i enlighet med von 

Neumanns och Morgensterns teori om beteende under osäkerhet - definierar en 

preferensordning för alla tänkbara sannolikhetsfördelningar för E^ +r^. 
o 

Låt oss nu återanknyta till de olika portföljvalsfall som Tobin diskuterar 

i den tidigare citerade artikeln och undersöka dessa fall med utgångspunkt 

från ovanstående, något ofullständigt specificerade, portföljvalsmodell. 

2.3 Inga transaktionsrestriktioner, ingen osäkerhet 

Det första fallet karaktäriseras av att det förekommer varken transaktions

restriktioner eller osäkerhet.1^ Avsaknaden av transaktionsrestriktioner in

nebär dels att transaktionskostnadstermen C i (2.5) är identiskt lika med 

noll och dels att tidsbanorna för A^,A2,...,Am inte är underkastade några 

restriktioner utöver (2.1)-(2.9). Avsaknaden av osäkerhet innebär att port

föl jhavaren vid periodens början i tidpunkten t känner till tidsbanorna 

Jag bortser därvid från att förutsättningen att portföljhavaren ej kan 
sätta sig i skuld kan sägas innebära en form av transaktionsrestriktio
ner. 
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under perioden för de exogent bestämda storheterna P^, Q^, n ,̂ (N^/N^ och 

för det predeterminerade sparflödet X. 

Man inser omedelbart att maximum för portföljvärdet vid periodens slut er

hålls genom att vid varje tidpunkt under perioden placera hela portföljvär

det i den eller de av de m tillgångarna som för tillfället har högst relativ 

avkastning. Detta medför nämligen enligt (2.5), där C=0, och enligt (2.9) 

att portföljvärdet får maximal ändringstakt och därmed även maximalt värde i 

varje tidpunkt under perioden, inklusive tidpunkten tQ+T vid periodens slut. 

Vid varje tidpunkt under perioden där en av de m tillgångarna ensam har högst 

relativ avkastning är alltså portföljen odiversifierad, dvs en av portfölj

andelarna A^/E är ett medan de övriga är noll. För perioden som helhet är 

däremot portföljen i allmänhet diversifierad i den meningen att den är place

rad i olika tillgångar i olika tidsintervall inom perioden. 

I fig 2.1 illustreras tidsbanorna för de relativa avkastningarna i ett fall 

där m=4. Portföljens sammansättning under perioden blir i detta fall A£=E i 

tidsintervallet (tQ,t^), A =̂E i (̂ ^2), A^=E i (t ĵt^), A£=E i (t^,t^) 

och AQ=E i (t,, t +T.) . 3 4' o 

a. 
1 A 

t 

Fig 2.1 
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Vi kan således konstatera att portföljsammansättningen vid varje tidpunkt 

enbart beror på de relativa avkastningarna i samma tidpunkt. Tidsperiodens 

längd, avkastningarnas värden vid andra tidpunkter, tidsbanan för sparflödet 

X - inget av detta påverkar portföljsammansättningen. Därav följer att port-

följhavaren inte vid någon tidpunkt har behov av att ha kunskap om vare sig 

de framtida relativa avkastningarna eller det framtida sparflödet. Den för

utsättning om säker kunskap i dessa avseenden som specificerades ovan är 

alltså onödigt restriktiv, vilket jag skall belysa närmare vid diskussionen 

av det fall som karaktäriseras av osäkerhet. Det är uppenbarligen inte hel

ler nödvändigt att förutsätta att tidsbanan för X är predeterminerad. 

Vi kan också notera att så länge det finns någon tillgång som har positiv 

relativ avkastning så är A =̂0, dvs portföljhavaren håller inga pengar. Det

ta gäller trots att det till följd av sparflödet X sker betalningar till och 

från portföljen i varje tidpunkt. Avsaknaden av transaktionsrestriktioner gör 

det nämligen möjligt att i varje tidpunkt utan kostnader göra de omplacering

ar mellan den för tillfället högstavkastande tillgången och pengar som krävs 

för att verkställa betalningarna i denna tidpunkt. Om å andra sidan 

a2>a3>»*»*am samtliga är negativa så är A^=E, dvs portföljhavarens hela finan

siella förmögenhet är placerad i pengar. 

Under de givna förutsättningarna så saknar det således helt betydelse ur 

portföljvalssynpunkt att betalningar verkställs med en särskild tillgång, 

kallad betalningsmedel eller pengar. Detta ger anledning till att ställa frå

gan vad som överhuvudtaget skiljer de m finansiella tillgångarna från var

andra ur portföljvalssynpunkt. De är ju identiskt lika både vad beträffar 

avsaknaden av transaktionsrestriktioner och osäkerhet. Men detta borde rim

ligen innebära att det inte heller kan existera någon skillnad i avkastning

en, eftersom detta som vi nyss har sett medför att det inte existerar någon 

efterfrågan på de tillgångar som inte har den högsta avkastningen. 

De givna förutsättningarna om avsaknad av både transaktionsrestriktioner 

och osäkerhet kan således i själva verket uppfattas så att det endast existe

rar en finansiell tillgång. Denna fungerar samtidigt både som betalningsme

del och investeringsobjekt. Inget hindrar att den har en relativ avkastning 

som är skild från noll och varierar över tiden. 

Jfr Samuelson (1947), ss 122-124. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i en värld utan transaktionsrestrik

tioner och osäkerhet så existerar ingen portföljvalsproblematik då det gäl

ler finansiella tillgångar. Låt oss därför gå vidare i vår analys och betrak

ta de mer komplicerade världar som representeras av Tobins andra och tredje 

fall. 

2.4 Transaktionsrestriktioner, ingen osäkerhet 

Det andra fallet skiljer sig från det första genom att det förekommer trans

aktionsrestriktioner, dvs transaktionskostnadstermen C i (2.5) kan anta po

sitiva värden och tidsbanorna för A-.,A0,...,A kan vara underkastade tids-
1 2 '  m  

restriktioner, dvs restriktioner utöver (2.1)—(2.9). Däremot förekommer inte 

heller i detta fall någon osäkerhet, vare sig avseende tidsbanorna för P̂ , 

Q., n., (N.),/N., X eller avseende transaktionsrestriktionerna. i' i' v n /d i* 

Avsaknaden av osäkerhet innebär att portföljhavaren redan vid periodens 

början kan fatta beslut om hur portföljen skall vara sammansatt under perio

den, dvs han kan välja en portföljsekvens - definierad av tidsbanorna för 

portföljandelarna A^/E, A^/E,...,Am/E - för hela den framförliggande perio

den. Bland mängden av portföljsekvenser som han kan välja mellan - kallad 

valmängden eller beslutsmängden - väljer han den sekvens som ger det största 

portföljvärdet vid periodens slut, dvs den sekvens som ger den största genom

snittliga portföljavkastningen under perioden. 

Det är lätt att inse att förekomsten av transaktionsrestriktioner i princip 

medför att den optimala portföljsekvensens sammansättning över tiden i all

mänhet inte är fullständigt anpassad till de relativa avkastningarnas ut

veckling över tiden. Med en fullständig anpassning avses därvid att hela 

portföljvärdet vid varje tidpunkt under perioden är placerat i den tillgång 

som för tillfället har högst relativ avkastning. Som visades i föregående 

avsnitt är en sådan fullständig anpassning optimal om transaktionsrestrik

tioner saknas. Vid förekomsten av tidsrestriktioner, vilka hindrar omplace

ringar av vissa tillgångar under vissa tidsintervall, kan emellertid en sådan 

fullständig anpassning vara omöjlig att genomföra för portföljhavaren. Vid 

förekomsten av transaktionskostnader, som innebär att portföljvärdet minskar 

vid omplaceringar, kan en sådan fullständig anpassning leda till en mindre 

nettoavkastning för portföljen än vad som vore möjligt att uppnå med en port
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följ sekvens med ofullständig anpassning. Något oprecist kan man kanske säga 

att den optimala portföljsekvensen torde vara bättre anpassad till de rela

tiva (brutto-)avkastningarna, ju mindre omfattande transaktionsrestriktioner

na är, ju mindre omplaceringar som krävs för anpassningen, samt ju mer som 

står att vinna i ökad relativ (brutto-)avkastning vid varje omplacering. 

Det är inte heller svårt att inse att införandet av transaktionsrestriktio

ner dessutom medför att den optimala portföljsekvensens sammansättning under 

perioden i allmänhet blir beroende dels av vilken sammansättning portföljen 

har respektive skall ha vid periodens början och slut vid tidpunkterna tQ 

och tQ+T, och dels av hur nettosparflodet X och därmed sammanhängande betal

ningar till och från portföljen varierar över tiden. Dels torde portfölj

sammansättningen under perioden präglas mer av den givna sammansättningen 

i periodens ändpunkter, ju kortare perioden är och ju mer omfattande trans

aktionsrestriktionerna är. Dels torde portföljsekvensen få en mer likvid 

sammansättning, dvs ett större inslag av tillgångar med relativt små trans

aktionsrestriktioner, ju större betalningar som görs till eller från portföl

jen under perioden. 

2.4.1 Enbart transaktionskostnader 

För att i någon mån belysa de ovan nämnda konsekvenserna av transaktions

restriktioner skall jag betrakta några starkt förenklade och renodlade fall. 

Till att börja med antar jag att transaktionsrestriktionerna enbart har for

men av transaktionskostnader som ingår i kostnadstermen C, dvs det förekom

mer inga tidsrestriktioner eller andra former av transaktionsrestriktioner.1 

Vidare antar jag att transaktionskostnaderna definieras av sambanden 

C = .E, C. 
i=l i (2.11) 

c 1  =  0  

C. = C.((AN.) i 
1 1\ 1 SJ 

C. > 0, C.(0) = 0 
i — ' i 

i=2,3,...,m 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

i) En sådan förutsättning ligger till grund för de transaktionskostnads
modeller för penningefterfrågan som utvecklas av Baumöl (1952) och 
Tobin (1956). Även dessa modeller utmärks av att det inte förekommer 
någon osäkerhet rörande avkastning, betalningsströmmar eller transak
tionsrestriktioner. 
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där (ANj.)s representerar en stockändring i det nominella värdet för tillgång 

i, dvs en ändring som uppkommer i samband med en omplaceringstransktion där 

tillgång i byts mot tillgång ett. Det är i det här sammanhanget lämpligt att 

tänka sig att stockändringarna sker med diskontinuerliga språng i de tidpunk

ter då omplaceringarna görs och att motsvarande transaktionskostnader hän

förs till dessa transaktionstidpunkter, varvid även portföljvärdet E minskar 

med diskontinuerliga språng. Detta innebär att C inte längre uppfattas som 

ett flöde på det sätt som impliceras av definitionerna (2.5) och (2.9) av 

avkastningsflödet TT och portföljvärdets ändringstakt E. I stället bör dessa 

samband modifieras så att C=0 i de tidsintervall då inga omplaceringstrans-

aktioner görs och 

AE = -C (2.15) 

i de tidpunkter då sådana transaktioner görs. I de senare tidpunkterna är 

inte storheterna n och E definierade. 

Dessutom skall jag förutsätta att hela portföljen är placerad i pengar vid 

beslutstillfället i periodens början och skall vara placerad på samma sätt 

vid periodens slut. Detta kan skrivas 

A A +AA 

(g-) t = + AÊ t +T = 1 (2«16) 
o o 

där Ap E och A^+AA^, E+AE betecknar värdena för tillgång ett och portföljen 

i en godtycklig tidpunkt t före respektive efter en eventuell omplacerings

transaktion i denna tidpunkt. 

I förenklingssyfte skall jag dessutom tills vidare förutsätta att sparflödet 

X är identiskt lika med noll under beslutsperioden, dvs 

X = 0 (2.17) 

Detta innebär att portföljhavarens finansiella sparande inte ger upphov till 

något nettoflöde av betalningar till eller från portföljen utöver det som här

rör från portföljens avkastning i form av räntor och transaktionskostnader. 
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Nollsekvenser 

Ett sätt att angripa problemet att bestämma den optimala portföljsekvensen 

under de givna förutsättningarna är att först betrakta den delmängd av port-

följhavarens valmängd som karaktäriseras av att omplaceringar endast görs i 

periodens början och slut, dvs i tidpunkterna tQ och t0+T. portföljsek

venser som ingår i denna delmängd kallas nollsekvenser eftersom det görs 

noll omplaceringar under perioden. Låt representera den andel av portföl

jens initialvärde E som åtgår i tidpunkten t för placering i tillgång i, 

dvs 

(Ai+AVt + cit 
y i = g-2 i=l,2,...,m (2.18) 

t O 

Eftersom =E och C-^=0 så erhålls 
o o 

m 

Et + Mit Et - Å(AAit + cit ) 
o o o o o Y1 = __ = 

o o 

AA. + C. V. (AN. ) + C.((AN. ) ) 
it it it it s i it s 
0 0 0 0 o 

>'i E " E 

(2.19) 

i=2,3,...,m (2.20) 

t t 
O o 

Summering av (2.19)—(2.20) ger det definitionsmässiga sambandet 

m 
•E. y. = 1 (2.21) 
i=l i 

Dessutom gäller det att 

y. >_ 0 i=l, 2, ... ,m (2.22) 

vilket följer av att både tillgångsvärdena och transaktionskostnaderna är 

ickenegativa. 

Varje nollsekvens motsvaras uppenbarligen av en uppsättning y-värden som sa-

tisfierar (2.21)-(2.22). Om transaktionssambanden som specificeras i (2.13)-

(2.14) är kontinuerliga och sådana att AA^t är en strikt monotont växan

de funktion av (AN̂ t )g> gäller även ömvändningen, dvs varje uppsättning 
o 
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av y-värden som satisfierar (2.21)-(2.22) motsvaras av (exakt) en nollsekvens 

i delmängden. Däremot sammanfaller i allmänhet inte andelarna ,y?,...,y^ 

med värdena på portföljandelarna A^/E, A2/E,...,A^/E under perioden, dels 

till följd av att y^,y•••»ym inkluderar transaktionskostnaderna i början 

av perioden, och dels till följd av att A^/E,A2/E,...,A^/E i allmänhet varie

rar under perioden på grund av tillgångarnas avkastning som tillförs port

följen i olika former. 

För mängden av nollsekvenser är alltså målvariabeln (E+AE)^ en funktion 

av °C^ 8̂n ^ästa nollsekvensen kan erhållas genom att maximera 

denna målfunktion under bivillkoren (2.21)-(2.22), vilket jag nu skall göra. 

I syfte att förenkla framställningen ytterligare antar jag därvid dels att 

transaktionskostnaderna vid köp och försäljning av en tillgång är lika stora, 

vilket kan skrivas 

Ci = Ci(I(ANi)sI) (2.23) 

där 

(AN.) (AN.) >0 
is 1 s — 

|(AN.)s| = j (2.24) 

-(AN.) (AN.) < 0 
is is 

dvs |(AN^)gf betecknar absolutbeloppet av (AN̂ )g, och dels att de nominella 

värdena för tillgångarna 2,3,...,m inte ändras under perioden, vilket medför 

att 

(ANit >S = "(ANit +T>8 (2-25) 
O o 

Det senare antagandet innebär att räntor och utdelningar tillförs portföl

jen i form av pengar, samt att eventuella kreditförluster tar formen av 

minskningar i värdekoefficienter, dvs är identiskt lika med noll 

under perioden. Från (2.23)-(2.25) följer att 

Cit = Ci( l (ANit >3!) = Ci( l (ANit + T > s l )  = Cit +T (2-26) 
OO OO 

och därmed att 
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Ct = ZCit = 2Cit +T * Ct +T (2-27) 
o o O O 

Målfunktionen definieras av sambandet 

(E+AE)t +T = Et + TÜ = 
o o 

= Et - Ct + TÖTA. - Ct +T (2.28) 
o o o 

där TT lik som tidigare betecknar portföljens (netto-)avkastning per tidsen

het under perioden, vilket under de givna förutsättningarna rörande omplace

ringstidpunkter och transaktionskostnader innebär att 

T TT = - C t  + Za.A. - C t  + T  ( 2 . 2 9 )  

o o 

De fyra termerna i det sista ledet i (2.28) kan skrivas som linjärkombina

tioner av y1,y2,...Jym på följande sätt 

Et = Et E y. (2.30) 
o o 

C. 

11—— = E T.-.,. <2-30 
\ " ""o " £'fi O O o ^1 t o 

a .A. 
Za-A- = i/K ^A»\— (A. +AA. ) = 

i i (A.+AA.) i i/t 
i it o 

0 
(A.+AA.) (A.+AA.)_ 
1 it i it 

T-, v/\ O „ /N O = E^_ Za. = E h y.a. = 
t i E t n i y.E 
o t o J i t 

o o 

y.E -C. J i t it 
= E ly.â. =2 ° = £ Sy.t.(l-c) (2.32) 

t J \ i y.E t ;i iv i v 
r\ i -f-

C t + T  =  C t  = E t  ^ i c i  ( 2 - 3 3 )  
o o o 

där 
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âi = (A'ÎM.), (2-34) 
1 1 t 

O 

cit 
ci = 7̂ " (2-35) 

y± t 
o 

Avkastningsmåttet är tillgång i:s relativa bruttoavkastning per tidsenhet 

under perioden, där avkastningen relateras till tillgångens värde efter om

placeringstransaktionen i periodens början. Transaktionskostnadsmåttet c^ är 

den andel av som i periodens början går åt till transaktionskostnader 

vid köp av tillgång i. Den återstående andelen stannar kvar i portföl

jen i form av tillgång i. Till skillnad från â^, som är oberoende av y^, är 

c^ en funktion av y_̂ , vars egenskaper bestäms av egenskaperna hos kostnads

funktionen C^. Eftersom c^ också anger den relativa kostnaden att omvandla 

tillgång i till pengar kan c_^ inom ramen för den aktuella modellen betraktas 

som ett mått på tillgångens grad av illikviditet: ju större värde c^ har, 

desto mindre likvid är tillgång i. 

Insättning av (2.30)-(2.33) i (2.28) ger målfunktionen på följande form 

(E+AE)t +T = Et S y.Ü-Cj+T â^l-c^) - c J = 
o o 

= E E y.{(1-c.)(1+T t.) - c. } = 
t i i i i 
O 

= Et E y^(1+T ê.) = 
O 

= E (1+T e) (2.36) 
o 

där 

2 + T a. 2c. 
Si - â£ - T 1 c. = t.(l-Ci) - (2.37) 

(E+AE)t +T - E _ 
/\ r-. /S O O 1 TT , 0 00\ e = Sy.e. = g X = — (2-38) 

t t 
O o 

dvs och ê är mått på den relativa nettoavkastningen per tidsenhet under 
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perioden för tillgång i respektive hela portföljen, varvid kostnaderna i 

samband med omplaceringstransaktionerna i periodens början och slut har be

aktats. Uttrycket (1+Te^) anger det penningbelopp som är portföljhava-

rens behållning av de Ë y_^ penningenheter som i början av perioden använ

des för placeringar i tiîlgàng i. 

Odiversifierade portföljer 

Låt oss nu undersöka hur målfunktionen maximeras med avseende på y1#y0,...,y r  J  I 2 '  ' y m  

under bivillkoren (2.21)—(2.22). Vi kan först konstatera att för givna vär

den på och T är (E+AE)̂  en monotont växande funktion av ê (och TT) , 

vilket innebär att (E+AE)^ och ê (och TT) har maximum samtidigt. Eftersom 

ê är ett vägt medelvärde av ê1>e0,.,.,ê med vikterna yn,y0,...,y är det ö 1' 2' m J1 J 2' '^m 
vidare lätt att inse att i det fall är en icke avtagande funktion av y ,̂ 

i=l, 2, . .. ,m, så har Ê och därmed även (E+AE)^ +(^ (och TT) , maximum då hela 

portföljen placeras i den tillgång som har störst värde på {ê_^} I detta 
o  . . . . .  o  y i  .  o  

fall är således den bästa portföljen ej diversiflerad pa flera tillgangar. 

Om det skulle råka finnas flera tillgångar som har denna maximala nettoav

kastning, säg k stycken, så har ê givetvis maximum i de k punkter som svarar 

mot att hela portföljen placeras i var och en av de k tillgångarna, dvs även 

dessa k maximipunkter representerar odiversifierade portföljer. I detta fall 

är det emellertid också möjligt att ê har maximum även i punkter som repre

senterar diversifierade portföljer, nämligen om nettoavkastningen för mer än 

en av de k tillgångarna med maximal nettoavkastning är konstant, dvs om är 

oberoende av ŷ . Då har ê uppenbarligen maximum för en portfölj som är god

tyckligt sammansatt av de tillgångar som har både maximal och konstant net

toavkastning. 

En nödvändig förutsättning för att det inte skall finnas någon odiversifierad 

portfölj som ger maximum för (E+AE)t är således att minst en tillgång har 

en nettoavkastning som är en avtagande funktion av y^. Denna förutsättning 

är emellertid inte tillräcklig eftersom det även i detta fall kan förhålla 

sig så att den av de m tillgångarna som har störst värde på {ê^} har 
o  .  1  ̂ i  .  o  

ett sa stort värde att detta inte är mindre än alla de övriga tillgång

arnas maximala värden på ê.. 
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För att klargöra vilken betydelse specifikationen av transaktionskostnads

funktionerna har för maximipunktens egenskaper är det lämpligt att deri

verà med avseende på y^. Från definitionerna (2.37) och (2.35) av e^, och 

ci följer 

där 

3e. 2 + T a. 3c. 
i _ i i 

3y. " " T 3y. 

3Cit 

3c. 3y. ^i ^it 
i _ y i o 

9y- 2 p 1 y. E y-L t 
o 

cit 3Cit y. 
° « 7̂ - » 1) = 

2 v 3y. C. 
y. E yi it J i t o 

o 

3 ( AN. ) 
c. it s y. 
_L (c' _L_ - n = 
y. 1 it 3y. C. ;i o J i it 

o 

(2.39) 

3 < Mi, >. y. 

• r " i  3 y . °  - g i r V - "  < 2 - i 0 )  
1 ;1 lt 's 

o 

dC. 
CÏ = {,,* X } (2.41) 
lt d(AN. ) / A AT \ /AM \ o is (AN.) = (AN. ) 

is it s 

(ANit 
ei = cit c. ° (2-42) 

O lt 
o 

dvs £. är elasticiteten för transaktionskostnaderna C. med avseende på 
i it * 

transaktionsvolymen (AN^ )g. Derivatan 3(AN^^ ^ erhålls genom diffe

rentiering av (2.20), vilëet ger ° 

d y £  =  { V i t  d ( A N . t  )  +  c ! t  d ( A N i t  ) s >  ( 2 . 4 3 )  
t o o O O 
o 

varav följer 
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3(ANit > s  Et 
3y•° - V. +°C! (2-44) 

lt lt 
O o 

Vi har således 

. E 
dC. C. t y. 
_i = _i. (e 2 li D 
3y. y. ^ i V. nl (AN. ) l} 
;i Ji it + CÎ it 's 

O lt o 
o 

C  .  - i  
1 / 1 N = — (e. 1) = 

y. i l-c.+c.e. y  i  i l i  

c. (e.-l)(1-c.) 

- l-c.(l-£. <2'45) 
J 1 1 1 

och 

de. 2+T a. c. (l-e.)(l-c.) 
1 _ 1 1 1 1 fry /AX 

9y. T y. 1-c.(1-e.) (2.46) 
J 1 J 1 11 

varav framgår att är en växande, konstant eller avtagande funktion av y^ 

beroende på om är mindre än, lika med eller större än ett. Ett tillräckl 

men ej nödvändigt villkor för att (E+AE)^ har maximum för en odiversifie 

rad portfölj är alltså att e^<l för i=l,2°...,m, dvs att transaktionskostna 

den växer mindre än proportionellt eller proportionellt med transaktions 

volymen (AN )̂g för i=l,2,...,m. 

I fig 2.2 visas exempel på några olika typer av transaktionskostnadsfunktio 

ner som har olika värden på Funktionerna i den övre raden är kontinuer

liga för (AN̂ )g=0, medan funktionerna i den nedre raden är diskontinuerliga 

i denna punkt på så sätt att C^(0)=0 och C (̂|(AN^)g|) går mot det positiva 

gränsvärdet då (AN )̂g går mot noll. Denna diskontinuitet innebär att det 

finns en fast kostnad för varje omplaceringstransaktion som är oberoende 

av transaktionens storlek. Från figuren och från definitionen (2.42) av 

följer direkt att 

3e. 
Tr-i c ° (2.47) 

i 
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C. A 

(AN.) (AN.) s s 

e. <1 e. =1 

(AN.) (AN. ) (AN.) s s s 
e. <1 e .  <1 e. <1 

F i g  2 . 2  

dvs en ökning i den fasta transaktionskostnaden cet par minskar elastici-

teten för transaktionskostnaderna med avseende på transaktionsvoly

men (AN̂ t )g. ° 
o 

Komparativ statik 

Tills vidare antas om inget annat sägs att £^<1, i=l,2,...,m, dvs (E+AE)fc +r^ 

har maximum för en odiversifierad portfölj bestående av en tillgång som hår 

störst värde på Av definitionerna (2.37), (2.35), (2.20) för ê^, 

c^, framgår hur bestäms av de givna storheterna â^, , C^, 

T, Et , där är ett funktionssamband. En partiell ändring i någon°av dessa 

givna°storheter leder till att {e^} ändras för en eller flera tillgångar, 
o 1 yi . O o 

varvid antingen samma tillgäng som tidigare eller en ny tillgäng far det 

största värdet på och därmed utgör den odiversifierade portfölj som 
1 yi 

maximerar (E+AE)fc . 
o 
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Partiell derivering av ger 

3ê. 
= l-c. > O (2.48) 

8a. i 
i 

3ê. 2+Tâ. 3c. 2+Tâ. 3Cit 
1  1 1  I  O  

9V. " T 3V. Ty. E av 
lt lt 1 t 11 o o ° o 

2+Tâ. Cit (ANit 

• T771 V2 T- " 0 (2-49) yi t it + CÎ 
o o it 

o 

3e. 2c. 

* r - ^ r > 0  ( 2 - 5 0 )  

3e. 2+Ta. 9c. 2+Ta. c. (l-e.)(l-c.) 
i ii ii i i 

3E T 3E TE l-c.(l-e.) 
t t t iv i' 
o o o 

> 0 (2.51) 

där derivatornas tecken har angivits under förutsättning att y^>09 C_^t >0, 

£^<1 och där det i (2.51) har utnyttjats att c^ enligt (2.35) är symmetrisk 

med avseende på y_^ och E , dvs 3c^/3Et kan erhållas från 3c^/3y^ genom att 

i (2.40) ersätta y. med E° . ° 
J i t 

o 

Ökningar i eller V_^t cet par leder till ökningar i medan e^ , j*i, 

ej ändras, vilket innebar att antingen förblir tillgång i:s andel y^ i port

följen med den högsta relativa nettoavkastningen oförändrad, dvs lika med 

noll eller ett, eller också ändras denna andel från noll till ett samtidigt 

som en annan tillgångs andel minskar från ett till noll. 

Ökningen i V^t påverkar via kostnadsandelen c^, vilket sammanhänger med 

att transaktionskostnaden C_^ har specificerats så att den är en funktion av 

(AN^s och inte t ex av V^(AN^)g. Vid givet belopp y^E^ som anslås för in

köp av tillgång i så minskar givetvis antalet nominella°enheter som kan kö

pas då priset per enhet ökar, varvid transaktionskostnaderna och där

med även kostnadsandelen c^ minskar. Modelltekniskt är därför en°ökning i 

V.t cet par detsamma som en förskjutning nedåt av transaktionskostnads-

funêtionen cet par. 
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En ökning i periodlängden T cet par ökar den relativa nettoavkastningen e_^ 

för alla tillgångar med positiv transaktionskostnadsandel och ökningen i 

ê. är större ju större c. är. Att ê. ökar är en följd av att de absoluta I J I I J 
transaktionskostnaderna , som är oberoende av T, slås ut på en längre 

period och därigenom blir mindre per tidsenhet. I gränsfallet då T-*» cet par 

går mot a^(l-c^). Att ökar mer ju större c^ är innebär att tillgångar 

med relativt höga transaktionskostnader blir relativt mer attraktiva som 

placeringsobjekt ju längre placeringsperioden T är. Det innebär också att 

om en ökning i T cet par leder till att det blir en ny tillgång som får högst 

relativ nettoavkastning så måste denna tillgång ha högre transaktionskost

nadsandel c^ och därmed även högre relativ bruttoavkastning än den till

gång som hade högst relativ nettoavkastning före ökningen i T. Om c^ tas som 

ett mått på tillgångens grad av illikviditet tenderar alltså i det aktuella 

fallet portföljens grad av illikviditet, liksom dess relativa brutto- och 

nettoavkastning, att samvariera med placeringsperiodens längd. 

En ökning i E^ , dvs i portföljhavarens finansiella förmögenhet i periodens 

början, cet par, leder till en ökning i nettoavkastningen ê^, via en minsk

ning i transaktionskostnadsandelen c^ för alla tillgångar som har stordrifts

fördelar med avseende på transaktionskostnaderna, dvs för sådana tillgångar 

där c^ är en positiv och avtagande funktion av ŷ , vilket i sin tur är det

samma som att c^>0, £^<1. Portföljer av olika storlek kan alltså ha olika 

sammansättning på grund av att olika tillgångar kan skilja sig åt med av

seende på förekomsten av stordriftsfördelar i transaktionerna, dvs på grund 

av att deras likviditetsegenskaper inte är oberoende av storleken på de trans

aktionsvolymer som är involverade vid omplaceringarna. 

Ensekvenser 

Därmed har vi undersökt hur portföljhavaren väljer portföljsekvens då valet 

begränsas till nollsekvensmängden, dvs till den delmängd av valmängden som 

karaktäriseras av att omplaceringar endast görs i periodens början och slut. 

Låt oss nu släppa denna begränsning och låta valet avse samtliga portfölj

sekvenser, dvs även de sekvenser där omplaceringar görs under perioden. I 

detta fall är det mycket komplicerat att generellt bestämma den optimala 

portföljsekvensen och jag skall därför nöja mig med att utifrån ett enkelt 

exempel belysa några av de allmänna principer som är av intresse i samman

hanget . 
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Exemplet avser ett fall där m=3, dvs portföljhavaren kan välja mellan tre 

tillgångar, varav tillgång ett som vanligt är pengar. I fig 2.3 visas tids

banorna för de två övriga tillgångarnas relativa avkastningar a^, a^. Dessa 

tidsbanor utmärks av att a2>a3 ̂  tidsintervallet oc^ a2<a3 ^ 

intervallet (t̂ , tQ+T), vilket innebär att om det överhuvudtaget lönar sig 

att göra en omplacering under perioden så bör denna ske i tidpunkten t^ och 

avse omplacering från tillgång två till tillgång tre. Den optimala sekvensen 

bör alltså sökas antingen i någon av de tre nollsekvenserna där hela port

följen placeras i en av de tre tillgångarna vid t och i tillgång ett vid 

tQ+T, eller i den sekvens där hela portföljen placeras i tillgång två vid tQ, 

i tillgång tre vid t^ och i tillgång ett vid tQ+T. Den senare portföljsekven

sen kallas i fortsättningen ensekvensen eftersom det görs en omplacering un

der perioden. Ensekvensen är sammansatt av två nollsekvenser avseende dels 

tidsintervallet (t »t.) och dels tidsintervallet (t, , t +T). 
o 1 1 o 

a, 
2 

a 
3 

t +T 

e=e 
e=e 

e=e 

Fig 2.3 
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För var och en av de fyra sekvenserna kan man beräkna portföljens värde vid 

periodens slut, (E+AE)^ och det därmed korresponderande värdet på port

följens relativa (netto-)avkastning per tidsenhet under perioden, ê. Av sam

banden (2.28)—(2•38) framgår hur dessa två storheter bestäms för nollsekven-

serna. Samma princip kan även användas för ensekvensen genom att utnyttja 

att denna sekvens är sammansatt av två noi1sekvenser. 

Vilken av de fyra portföljsekvenserna som ger störst värde på målfunktionen 

(E+AE)t +r^ måste uppenbarligen i princip bero dels på hur stora kostnaderna 

är vid 3e olika omplaceringstransaktionerna, dels hur långa tidsintervallen 

(t ,t-.) och (t..,t +T) är, och dels hur stora differenserna är mellan tids-
o' 1 1' o ' 

banorna för de relativa avkastningarna a^, a^9 a^ i dessa två tidsintervall. 

För att belysa transaktionskostnadernas roll i detta sammanhang skall jag 

skriva kostnadssambanden (2.23) på formen 

C i  = YG.(|(AN.)s|) i=2,3 (2.52) 

där y är en ickenegativ parameter som är oberoende av (AN^)g och är en 

ickenegativ funktion sådan att G^(0)=0. Genom denna formulering kan trans

aktionskostnadernas storlek varieras på ett enkelt och entydigt sätt med 

hjälp av parametern y. 

I fig 2.3 visas hur ê kan variera med y för de fyra olika portfölj sekvenserna, 

givet värdena på E^_ , T, tids banorna för a^, V^, V^, samt funktionerna 

G^ och • F (5r den nollsekvens där hela portföljen är placerad i tillgång 

ett sammanfaller kurvan för ê med y-axeln eftersom ê är identiskt lika med 

noll för denna portföljsekvens. För de två övriga no11sekvenserna samt en-

sekvensen betecknas kurvorna för e med e^, e^ samt e^ ^å Y=0, dvs då inga 

transaktionskostnader förekommer, är ê lika med de relativa bruttoavkastning

arna âp â^, och a^ ^ för respektive portföljsekvens, där a^=0 och 

0<a2<a^<a2 ̂  Då y växer, dvs då transaktionskostnaderna ökar, minskar med 

nödvändighet den relativa nettoavkastningen ê för de tre portföljsekvenser 

där det förekommer omplaceringstransaktioner, och minskningstakten i ê är 

störst för ensekvensen eftersom dess transaktionskostnader approximativt är 

lika med summan av nollsekvensernås transaktionskostnader. Då y blir till

räckligt stort kommer därför ensekvensens e-kurva att skära nollsekvensernas 
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ê-kurvor ovanifrån, vilket i det aktuella fallet sker bl a i punkten Y=Y^ 

då 3=^3' När Y fortsätter att växa blir dessutom med nödvändighet ê förr 

eller senare negativt för samtliga tre portföljsekvenser som innehåller om

placeringstransaktioner, vilket i det aktuella fallet inträffar då y blir 

större än y2' 

Av detta exempel framgår hur den optimala portfölj sekvensen beror på trans

aktionskostnadernas storlek. Ju större dessa kostnader är cet par desto 

mindre omplaceringstransaktioner tenderar att ingå i den optimala sekvensen 

och desto sämre är anpassningen av portföljsammansättningen till de relativa 

avkastningarnas utveckling över tiden. Vid tillräckligt höga transaktions

kostnader ingår inga omplaceringstransaktioner i den optimala sekvensen som 

då karaktäriseras av att A^=E=Et för hela perioden. 
o 

Vid en ändring i någon av de storheter som ligger till grund för bestämning

en av de tre ê-kurvorna ê^ oc^ 2̂ 3 ändras i allmänhet dessa kurvors 

läge och därmed sambandet mellan den optimala portföljsekvensen och transak

tionskostnadernas storlek. I fig 2.3 illustreras en sådan ändring med hjälp 

av streckade kurvor. Ändringen avser tidsbanorna för och a^ och innebär 

dels att a0 minskar i intervallet (t , t-.) och ökar i intervallet (tn , t +T) 2 o 1 l o 
på ett sådant sätt att a^ ej ändras, och dels att a^ ökar i (to,t-^) och 

minskar i (t,, t +T) på ett sådant sätt att a0 ej ändras. Eftersom a0 och ån 1' o ^ 3 J 2 3 
ej ändras så påverkas ej kurvorna för och ̂ 3* Däremot förskjuts ê^ 3" 

kurvan nedåt eftersom fördelen att göra en omplacering i t-^ minskar då dif

ferensen mellan tidsbanorna för a^ och a^ minskar både före och efter denna 

tidpunkt. Skärningspunkten mellan kurvorna för e^ 3 och e^ förskjuts därmed 

till vänster, varvid den nollsekvens som svarar mot e^-kurvan ersätter en-

sekvensen som den optimala portfölj sekvensen i det intervall för transak

tionskostnadsparametern y som ligger mellan den gamla och nya skärningspunk

ten. 

Negativt sparflöde 

I det här avsnittet har det hitintills förutsatts att nettosparflödet X är 

identiskt lika med noll under beslutsperioden, vilket innebär att portfölj-

havarens finansiella sparande inte ger upphov till något nettoflöde av be

talningar till eller från portföljen, utöver det som härrör från portföljens 
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avkastning. Jag skall nu släppa detta restriktiva antagande om sparflödet 

och undersöka hur den optimala portfölj sekvensen beror på tidsbanan för X. 

Först betraktar jag det fall där 

X < 0 (2.53) 

under hela perioden, och där de utbetalningar som är förknippade med X är 

så stora att den direktavkastning från portföljen som betalas in i form av 

pengar ej är tillräcklig för att fullgöra dessa utbetalningar. I detta fall 

måste portföljhavaren successivt under perioden omvandla tillgångar i port

följen för att fullgöra den del av utbetalningarna som ej täcks av den di

rekta avkastningen. För att renodla denna aspekt av portföljvalsproblematiken 

antar jag att tidsbanorna för de relativa avkastningarna a^,a2>...,am är 

sådana att det inte finns anledning för portföljhavaren att göra några om

placeringar av portföljen under perioden, utöver dem som görs med anledning 

av utbetalningarna. Problemet att bestämma den optimala portföljsammansätt

ningen under perioden blir därmed i första hand en fråga om att bestämma vil

ken tillgång som det är optimalt att ta i anspråk för att verkställa utbetal

ningar vid en viss tidpunkt. För att förenkla behandlingen av denna fråga är 

det lämpligt att anta att transaktionskostnaden är proportionell mot trans

aktionsvolymen för samtliga tillgångar, dvs att e^=l. Detta innebär att trans

aktionskostnadsandelarna c^,C2»•••>cm, som definieras i (2.35) är oberoende 

av hur stora andelar ,y^,...,av portföljens initialvärde som i periodens 

början tas i anspråk för placering i respektive tillgångar. Det innebär dess

utom att då en tillgång senare under perioden omvandlas till pengar, som skall 

användas för utbetalningar, så är transaktionskostnadsandelen oberoende av 

om detta görs i mindre poster som är utspridda över tiden på ett sätt som är 

anpassat till utbetalningsbehovet, eller om det, som i fallet med nollsekven-

ser, görs för hela innehavet av tillgången vid ett tillfälle. 

Låt nu tQ+T beteckna en godtycklig (utbetalnings-)tidpunkt under perioden, 

dvs T är den tid som har förflutit sedan periodens början i tidpunkten tQ. 

Låt vidare a^(x) och e^(f) beteckna tillgång i:s relativa brutto- och netto

avkastning per tidsenhet under tidsintervallet (t , t +T), vilka definieras 

på samma sätt som och i (2.34) och (2.37), med den skillnaden att T 

ersätter T på förekommande ställen. Det gäller således att 
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2c. 
êi(T) = â.(T)(l-ci) — i=l,2,...,m 

i 
(2.54) 

Det är nu lätt att svara på frågan vilken tillgång som det är optimalt att 

ta i anspråk för att verkställa utbetalningar vid tidpunkten tQ+x. Under de 

givna förutsättningarna måste det vara den av de m tillgångarna som har 

störst värde på e^(T). Detta gäller för alla tidpunkter tQ+x i perioden. 

I fig 2.4 ges en grafisk illustration till maximeringen av e_^(T) med avseen

de på i för samtliga värden på T, där 0<Tj<T. De olika kurvorna i figuren 

visar sambandet mellan e^(T) och T för olika värden på i. Eftersom e^(T) 

är identiskt lika med noll sammanfaller dess kurva med T-axeln. Då c.>0, 
i 

vilket antas vara fallet för i=2,3,...,m, gäller enligt (2.54) att kurvan 

för e^(x) kommer från -°° för små positiva värden på T och närmar sig mono

tont a.(T)(l-c.) då T växer. 
i i7 

ê.(T)" 

e3(T) 

ê2(T) 

T 

Fig 2.4 

Kurvorna i figuren har ritats under förutsättning att 

0 = c"L<c2< • • •<c] m 
(2.55) 
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â. (T) = â. (T) = â. 
i x v L 

i=l,2 m (2.56) 

(2.57) 

där 

= /"i-l' 
Ti â.(1-c.) - â. (1-c. ) 

i i î-l î-l 
i=2,3,...,m (2.58) 

Olikheterna i (2.55) innebär att tillgångarna har numrerats efter storleken 

på transaktionskostnadsandelen, varvid det har antagits att det inte finns 

två tillgångar som har lika stora transaktionskostnadsandelar. Eftersom c^ 

även anger transaktionskostnadsandelen då tillgång i omvandlas till pengar 

under perioden, kan den som tidigare påpekats uppfattas som ett mått på till

gångens grad av illikviditet. Ju högre nummer en tillgång har desto mindre 

likvid är den alltså. 

Innebörden av (2.56) är att a^(l) antas vara konstant med avseende på T under 

hela perioden. Detta antagande görs i syfte att renodla analysen och förenkla 

framställningen. 

Den i (2.58) definierade storheten är lösningen till ekvationen 

(T)=e^(T), dvs T £ är det värde på T där kurvorna för ^_^(T) och e^(X) 

skär varandra. Till följd av (2.55)-(2.56) så existerar det exakt en (ingen) 

sådan skärningspunkt i intervallet T>0 om och endast om (icke) 

a.(l-c.)-a. . (1-c. ) >0, dvs om och endast om (icke) â.>â. 1(l+(c.-c. .. ) / 
i i l-l l-l ' i l-l i l-l 
/(I -))• I det fall där a^_^(T) och a^(T) varierar med T beror däremot uppen

barligen antalet skärningspunkter på hur dessa variationer förlöper. 

I intervallet 0<T<T^ ligger ê^_^(x) över e^(T), dvs då innehavstiden är kor

tare än T^'ger den mer likvida tillgången i-1 högre relativ nettoavkastning 

än den mindre likvida tillgången i trots att den förra har lägre relativ brut

toavkastning än den senare. I intervallet T>T^ ligger däremot under 

e^(T), dvs då är innehavstiden så lång att skillnaden i relativ bruttoavkast

ning slår igenom på den relativa nettoavkastningen. 

Om â.<â._n(l+(c.-c. ,)/(l-c.))så ligger e._n(T) över e.(X) för alla värden 
1  1  1  1  I I  X  l i .  1  

på T, dvs den relativa bruttoavkastningen a^ för den mindre likvida till
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gången i är i detta fall inte tillräckligt stor i förhållande till den rela

tiva bruttoavkastningen för den mer likvida tillgången i-1, för att kompen

sera skillnaden i likviditetsgrad, oavsett hur lång innehavstiden är. Detta 

inträffar således även i fall där a.>a. ... 
i l-l 

Förutsättningen (2.57) innebär att c^,c2,...,cm och â^,a2,...,âm har sådana 

värden att kurvorna för ê. .(T) och ê.(T) skär varandra i intervallet 0<T<T 
l-l i 

för allt större värden på T då i ökar. Av figuren framgår att detta i sin tur 

nödvändigtvis måste innebära att kurvan för e^(x) ligger över alla andra kur

vor i intervallet dvs det är optimalt att omvandla tillgång i till 

pengar för utbetalningar i detta intervall. Ju större värde T har, dvs ju 

senare under perioden utbetalningar görs, desto mindre likvida och desto mer 

högavkastande tillgångar tas i anspråk för dessa utbetalningar. 

Förutsättningen (2.57) innebär således att portföljhavaren vid periodens bör

jan i tidpunkten t sammansätter portföljen så att samtliga m tillgångar in-\ ° 

går i den.1 Innehavet av tillgång i bestäms därvid så att tillgången helt 

förbrukas i intervallet i=l, 2, . . . ,m-l. Hur mycket detta är beror 

dels på T. och T.,- som bestäms av a., â. , â.,0 och c., c.,,, c. dels r i l+l i' l+l' 1+2 i' l+l 1+2' 
på tidsbanan för X i intervallet och dels på hur stor del av utbetalningarna 

i intervallet som täcks med direkt avkastning från tillgångarna i, i+l,...,m, 

som inflyter i form av pengar i intervallet. 

Allt eftersom perioden förflyter ändras portföljsammansättningen genom att 

tillgångarna successivt förbrukas i de olika intervallen så att portföljen 

vid tidpunkten består av det ursprungliga innehavet av tillgångarna 

i, i+1, . . .m. 

Om villkoret (2.57) ej är uppfyllt finns det en eller flera tillgångar som 

inte har störst värde på e^(x) för något värde på T i intervallet 0<T<T. 

Dessa tillgångar kan emellertid uteslutas och de återstående omnumreras så 

Jämför det tidigare citerade påståendet i Tobin (1965): "One reason 
for portfolio diversification is diversity in the timing of the 
objectives of accumulating wealth." 
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att (2.57) gäller för dem.1^ Ur denna synpunkt innebär inte villkor (2.57) 

någon förlust av generalitet i analysen. 

Låt oss nu studera hur portfölj sammansättningen under perioden påverkas 

av partiella ändringar i E^. , å^f a^, . . ., a^, c^, . . ., cm>X. Vid en ökning 

i portföljens initialvärde ° E^_ cet par minskar portföl jhavarens innehav 

av tillgångarna l,2,...,m-l vid°periodens början medan innehavet av till

gång m ökar i en omfattning som motsvarar hela ökningen i E^_ samt minsk

ningen i de m-1 övriga tillgångarna. Att innehavet av alla tillgångar utom 

en minskar då E ökar cet par har sin grund i att ökningen i tillgång m 

medför att den direkta avkastningen under perioden ökar, vilket i sin tur 

medför att en mindre del av utbetalningarna behöver baseras på tillgång

arna 1,2,...,m-l. 

En ökning i den relativa bruttoavkastningen cet par leder till att kur

van för e^(i) förskjuts uppåt, varvid minskar och T^+-^ ökar. En konsek

vens av detta är att portfölj andelen vid tQ för tillgång i ökar på bekost

nad av portfölj andelarna för tillgångarna i-1 och i+l. Men eftersom ökningen 

i leder till en ökad relativ portföljavkastning måste det gälla att 

(E+AE)^ ökar, vilket innebär att även portföljandelen för m ökar, vilket 

Uteslutningen och omnumreringen av de m ursprungliga tillgångarna kan 
göras enligt en stegvis procedur, omfattande m-1 steg, där steg i ut
förs på följande sätt: Betrakta de i tillgångarna med den ursprungliga 
numreringen 1,2,...,i. Efter uteslutning och omnumrering bland dessa, 
vilket har gjorts i de föregående i-1 stegen i proceduren, återstår nu 
tillgångar som har getts numren l,2,...,m., där l<m.<i. För dessa gäl
ler dels att 0=CT <c0<. . .<c och dels att 0=1-, <I0<. . .<1 <T. Bestäm 

12 m. 12 m. 
nu skärningspunkten mellan kurvorna för (T) ocft ê^+^(I) där 

m. och i+l avser den senaste respektive den ursprungliga numreringen. 
Vid en jämförelse av T/. med T,,T0,...,I , T kan tre fall inträffa J  ( i + l )  1 2 '  m .  
som ger principiellt olika konsekvenser för vilka tillgångar som skall 
uteslutas i detta steg och vilket nummer tillgång i+l skall ges om 
den inte utesluts. Om T,. 1N>T utesluts tillgång i+l. Om T (i+l)— & & (i+l) 
utesluts ingen tillgång och tillgång i+l ges numret nu+1 ocÄ de

finieras genomi Om I  I < T / ', N \ < T  , , k>l, utesluts ö m.+l ( i+l ) m.-k (i+l)— m.-k+l' — 
o  i  i  o i .  

tillgångarna m.-k+l, m.-k+2,...,nu och tillgäng i+l ges numret nu-k+1, 
varefter värdet på T beräknas på nytt eftersom det har blivit en r m.-k+l r y 

ny tillgång som har numret m.-k+l. Därmed är steg i utfört och nästa 
steg kan påbörjas. Efter m-1 steg är proceduren fullbordad och det ur
sprungliga värdet på m ändras så att det blir lika med antalet till
gångar som ej har uteslutits under proceduren. 
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i sin tur leder till ökad direktavkastning under perioden och en motsvarande 

minskning i portfölj andelen för tillgångarna l,2,...,m-l. Nettoeffekten av 

ökningen i cet par torde således bli en ökning av portfölj andelarna för 

tillgångarna i och m, samt en minskning för de övriga tillgångarna, varvid 

minskningen för i-1 och i+1 ar relativt större än de andra minskningarna. 

I det fall då i=m-l sammanfaller tillgångarna i+1 och m till en tillgång 

vars portföljandel påverkas av en positiv och en negativ effekt så att net

toeffektens tecken ej kan bestämmas entydigt. 

Antag nu att ökningen i cet par är så stor att blir mindre än 

varvid (2.57) ej längre gäller. Det innebär att portfölj andelen vid t för 

tillgång i-1 minskar till noll eftersom det inte finns någon tidpunkt tQ+T 

där har störst värde. På samma sätt blir portföljandelen vid tQ för 

tillgång i+1 noll då T. 1 blir större än T. . Man inser lätt att vid till-
1+1 l+Z 

räckligt stora ökningar i cet par blir portfölj andelarna vid t noll för 

alla tillgångar, utom tillgångarna ett och i. 

Motsvarande analys kan göras för det fall där transaktionskostnadsandelen 

c^ ökar cet par, varvid effekterna på portfölj sammansättningen i stort sett 

blir de motsatta. Vid tillräckligt stor ökning av c^ kommer skärningspunkten 

Ti att ligga till vänster om T̂ , vilket innebär att portfölj andelen vid 

tQ för tillgång i blir noll. 

Då det gäller tidsbanan för X (som är negativ) så påverkar den portfölj

sammansättningen så att en ökning av -X i intervallet T£<T<T£+^ cet Par 

primärt medför att portföljandelen vid t för tillgång i ökar på bekostnad 

av portfölj andelen för tillgång m. Därvid ändras emellertid portföljens 

direktavkastning under perioden så att även portföljandelarna för tillgång

arna i+1,i+2,...,m-l ökar medan effekten på portfölj andelarna för tillgång

arna 1,2,...,i-1 ej har entydigt tecken. 

Allmänt gäller att en ändring i tidsbanan för X cet par som innebär en om

fördelning av utbetalningarna från periodens slut till dess början ökar port

föl jandelarna vid t för de mer likvida och lägre avkastande tillgångarna på 

bekostnad av portfölj andelarna för de mindre likvida och högre avkastande 

tillgångarna och vice versa. 
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Betrakta nu det fall där X är positivt under perioden eller där X har så 

små negativa värden, att de däremot svarande utbetalningarna mer än täcks 

av portföljens direktavkastning. Detta fall inkluderar det tidigare behand

lade specialfallet där X=0. Vid samma förutsättningar som i övrigt har gällt 

för det nyss behandlade fallet där X<0, så karaktäriseras den optimala port

föl j sekvensen i detta fall av att hela initialvärdet E^_ placeras i till

gång m vid periodens början, varefter de under perioden°inflytände betal

ningarna successivt placeras i den tillgång som vid placeringstillfället 

har den största relativa nettoavkastningen per tidsenhet för den tid som 

återstår fram till periodens slut, dvs i tillgångar som är allt mer likvida 

och lägre avkastande, ju kortare tid som återstår till periodens slut. Denna 

portfölj sekvens har således i princip ett spegelvänt förlopp jämfört med 

den optimala portföljsekvensen i det nyss behandlade fallet där det sker 

nettoutbetalningar från portföljen under perioden. 

2.4.2 Enbart tidsrestriktioner 

Hitintills i det här avsnittet har det förutsatts att transaktionsrestriktio

nerna enbart har formen av transaktionskostnader av den typ som specificeras 

i (2.11)-(2.14), (2.23). Jag skall nu kortfattat beröra några aspekter av 

det fall där transaktionsrestriktionerna enbart består av tidsrestriktioner 

av en viss typ. Dessa restriktioner antas innebära att varje tillgång har 

en viss bindningstid eller löptid under vilken den ej kan omvandlas till 

pengar och efter vars utgång den automatiskt och kostnadsfritt omvandlas till 

pengar.1^ 

Förekomsten av tidsrestriktioner påverkar bestämningen av den optimala port

följ sekvensen på principiellt samma sätt som förekomsten av transaktions

kostnader. För att belysa detta skall jag anknyta till den analys som gjordes 

ovan i fallet med transaktionskostnader på grundval av förutsättningarna 

Denna typ av tidsrestriktioner förekommer i intertemporala portfölj-
valsmodeller av Puu (1964) och Tobin (1965), i vilka portföljhavarens 
konsumtion och sparande bestäms simultant med portföljsammansättning
en, givet portföljhavarens initialförmögenhet, inkomst och tidsprefe
renser för konsumtion, samt de relativa avkastningarna på de tillgång
ar som kan ingå i portföljen. 
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(2.55)-(2.57) . Därvid är det lämpligt att ge storheten en ny innebörd 

och låta den beteckna bindningstiden för tillgång i. Vidare är det lämpligt 

att låta a^(t,t+T) beteckna den relativa avkastningen per tidsenhet över tids-

intervallet (t,t+f) för tillgång i. Motsvarigheten till (2.55)—(2.57) kan 

då formuleras 

0 = T-, < T0 < ... < T < T _ = T (2.59) 
12 m m+1 

a£(t,t+T) = âi(to,to+T) = a. i=l,2,...,m (2.60) 

0 = a, < â0 < ... < a (2.61) 
1 2 m  

Olikheterna i (2.59) innebär att tillgångarna har numrerats efter bindnings

tidens längd, varvid det har antagits att pengar har bindningstiden noll, 

att det inte finns två tillgångar som har lika lång bindningstid, samt att 

samtliga bindnings tider underskrider periodlängden T. Bindningstiderna kan, 

liksom transaktionskostnadsandelarna, ses som mått på tillgångarnas grad av 

illikviditet. Ju högre nummer en tillgång har, desto mindre likvid är den 

alltså. 

Förutsättningarna (2.60) och (2.61) innebär att de relativa avkastningarna är 

konstanta med avseende på tiden och ordningsmässigt fullständigt korrelerade 

med likviditetsgraden, dvs en längre bindningstid kompenseras med en högre 

relativ avkastning. 

Betrakta nu det fall där det i varje tidsintervall t +T.<t<t +T. ., i=l,2,...,m, J o i— o 1+1' ' ' ' ' 
görs nettoutbetalningar från portföljen. I detta fall är det optimalt för 

portföljhavaren att vid periodens början i tidpunkten tQ placera just så 

stor andel av portfölj värdet i tillgång i att de pengar som frigörs vid tid

punkten t +T. helt förbrukas i intervallet t +T.<t<t +T.-, i=l, 2, . . . ,m-l. 
^ o i o i— o l+l' ' ' ' 
Om det finns ett heltal m. sådant att T <T. -T.<T 1 och m.>l, så är i m. l+l i m.+l i 
det också optimalt att i tidpunkten t +T^ placera just så mycket av de i 

denna tidpunkt frigjorda pengarna i tillgång j, där j=l,...,m^, att de pengar 

som frigörs vid tidpunkten t0+T£+Tj helt förbrukas i intervallet 

tQ+T^+Tj<t<tQ+T^+T, osv. Allteftersom perioden förflyter ändras portfölj

sammansättningen genom att tillgångar successivt omvandlas till pengar och 

används för utbetalningar i respèktive intervall, eventuellt efter omplace

ringar i intervallets begynnelsepunkt. 
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Derma optimala portföljsekvens uppvisar stora likheter med den optimala 

portfölj sekvens som erhölls under motsvarande förutsättningar i det fall 

då transaktionsrestriktionerna enbart hade formen av transaktionskostnader. 

Några smärre olikheter finns det dock. En är att omvandlingen av en tillgång 

till pengar här sker i en tidpunkt, eventuellt i samband med att en del av 

de pengar som frigörs i denna tidpunkt omplaceras, medan omvandlingen till 

pengar i det förra fallet skedde i takt med nettoutbetalningsflödet. En an

nan olikhet är att intervallgränserna t0+T^ är oberoende av de relativa av

kastningarna . En ökning i cet par medför därför i det aktuella fallet 

att portfölj andelarna för tillgångarna l,2,...,m-l minskar, inklusive till

gång i om i<m, medan portföljandelen för tillgång m ökar i motsvarande mån. 

Att den senare tillgången ökar är en följd av att portföljvärdet vid perio

dens slut, (E+AE)t , måste öka när ökar cet par, eftersom tillgång i 

har en positiv portföljandel före ökningen i . Detta medför ökad direkt

avkastning under perioden, vilket minskar nettoutbetalningsflödet och där

med portfölj andelarna vid tQ för tillgångarna 1,2,...,m-l. Hur minskningar

na fördelas mellan dessa tillgångar beror delvis på hur ökningen i för

delar sig på direktavkastning och värdeändringsavkastning. 

Även under andra och mindre restriktiva förutsättningar rörande tidsbanorna 

för a, ,a0,...,a och X har tidsrestriktioner i stort sett likartade konsek-
1 2 '  m  

venser för portfölj valsproblematiken som transaktionskostnader. 

2.5 Inga transaktionsrestriktioner, osäkerhet 

Nästa fall - det tredje - i Tobins analysschema utmärks av att portföljha-

varen förknippar den framtida utvecklingen av vissa storheter med osäkerhet, 

samtidigt som det inte förekommer några transaktionsrestriktioner. Vid varje 

tidpunkt t i perioden är portföljhavaren osäker om tidsbanornas förlopp i 

intervallet från t till tQ+T för dels de exogent bestämda storheterna P^, 

Q., n., (N.)d/N., som ligger till grund för definitionen av den relativa 

avkastningen a^, i=2,3,...,m, och dels det predeterminerade sparflödet X. 

Tidsbanorna fram till t för dessa storheter antas däremot vara fullständigt 

kända av portföljhavaren vid t. 
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Valmängden 

Eftersom portföljhavaren således har tillgång till mer information vid t 

än vid t kan det vara en fördel att vänta till t med att bestämma hur port-
o r 

följen skall vara sammansatt vid denna tidpunkt. Det betyder att det beslut 

som portföljhavaren fattar vid t om hur portföljen skall vara sammansatt 

under den framförliggande perioden i princip inte är ett val av en viss port

följsekvens, utan ett val av en viss strategi som definierar hur portfölj

sammansättningen vid t bestäms på grundval av den information som blir till

gänglig mellan tQ och t. Valmängden utgörs alltså av strategier, där varje 

strategi kan uppfattas som ett funkt ionssamband, som för varje värde på t 

i perioden anger portföljsammansättningen som en funktion av tidsbanorna i 

intervallet (t ,t) för P., Q., n., (N.),/N., X. 
o' i' xi' i' ]/d i' 

En viss strategi och en viss realisation av tidsbanorna för P_^, Q _^, n^, 

(N.) /N., X ger upphov till en viss portföljsekvens och ett visst portfölj
e-d 1  

värde vid periodens slut, dvs till en viss realisation av tidsbanorna för 

A^/E, A2/E, . . ., Am/E och till ett visst värde på Et +r^. Samma strategi och 

andra realisationer av tidsbanorna för P^, Q^, n^,°(N^)^/N^, X ger upphov 

till andra portföljsekvenser och andra portföljvärden vid periodens slut. 

Valmängden av strategier är större, dvs innehåller fler element, än mängden 

av alla portfölj sekvenser. Detta inser man om man betraktar den delmängd av 

strategier som karaktäriseras av att portföljsammansättningen vid t bestäms 

oberoende av den information som blir tillgänglig i intervallet (t ,t). 

Varje sådan strategi, som vi kan kalla deterministisk strategi ger upphov 

till en portf öl j sekvens som är oberoende av hur tidsbanorna för P_^, Q^, n^, 

(N^d/Ni, X realiseras under perioden, och för varje portf öl j sekvens finns 

det en sådan deterministisk strategi. 

Målfunktionen 

Vid valet av strategi vid t är portföljhavaren intresserad av att portfölj

värdet vid periodens slut, E^ +^, blir stort. Men för varje strategi i val

mängden är E^ _ en funktion åv tidsbanorna från t till t +T för P., Q., n., & t +T o o 1 xi' 1 
^ i^d^i' som v"^ üo förknippade med osäkerhet. Detta betyder att även 

Et är förknippad med osäkerhet, vilket i sin tur betyder att E^_ inte 

- såsom i fallen med säkerhet - kan vara en målfunktion för portfôîjhavaren 
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vid dennes val av strategi. Antag emellertid att portföljhavarens osäkerhet 

är av en sådan karaktär att den kan representeras med en sannolikhetsfördel

ning för de storheter som osäkerheten avser, dvs dessa storheter är stokas-

tiska processer eller stokastiska variabler. Det innebär att E^_ +r^ är en 

stokastisk variabel och att varje strategi i valmängden motsvaras av en san

nolikhetsfördelning för +r^ som uttrycker portföljhavarens subjektiva fö

reställning om hur troliga°olika värden på E^_ +(^ är för respektive strategi. 

Antag vidare att portföljhavaren har en fullständig preferensordning för 

alla tänkbara sannolikhetsfördelningar för E^_ +^. Om denna preferensordning 

dessutom förutsätts uppfylla vissa tämligen rimliga konsistens- och regula-

ritetsvillkor, som jag här avstår från att specificera närmare, kan den i 

enlighet med von Neumanns och Morgensterns välkända "expected utility theo

rem" representeras analytiskt med hjälp av en nyttofunktion u som är en strikt 

växande funktion av E^ +r^ och som har den egenskapen att portf öl jhavaren 

rangordnar fördelningarna för E^_ +f^ och därmed strategierna i valmängden på 

grundval av värdet på den förväntade nyttan 

E(u(Et +T)), u' > 0 (2.62) 
O 

där den oindicerade bokstaven E är väntevärdesoperatorn.1^ Preferensordning

en bestämmer u entydigt så när som på en positiv linjär transformation, dvs 

au+b representerar samma preferensordning som u om a och b är ickestokastiska, 

dvs deterministiska, konstanter och a>0. För att göra u helt entydig kan man 

därför föreskriva att u skall gå genom två punkter, t ex u(0)=0 och u(l)=l. 

Alla aspekter på portföljhavarens attityd till risktagande kommer till ut

tryck i dennes preferensordning och därmed i nyttofunktionen u. Ett mycket 

enkelt specialfall är det där u är linjär, varvid u efter en positiv linjär 

transformation kan skrivas u(E^ +^)=Et +^» vilket innebär att portföljhava-

ren rangordnar fördelningarna for E^ +° på grundval av väntevärdet för 

Ej. +rp» 1 detta fall säges portf ölj havaren vara riskneutral eftersom fördel-
o 

^ Detta sätt att specificera en preferensordning vid beslut under säker
het föreslogs av Bernoulli (1738) som en lösning på den s k St. Peters
burgs-paradoxen. Idén vidareutvecklades tvåhundra år senare av Ramsay 
(1931) och von Neumann och Morgenstern (1944, 1947) som angav villkor 
på preferensordningen vilka medförde att den kunde representeras på det
ta sätt. Därefter har det publicerats en lång rad studier på detta om
råde med kommentarer, tolkningar, modifieringar, förenklingar och gene
raliseringar. Se t ex Borch (1968). 
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ningens spridning och form saknar betydelse för rangordningen. Då u är icke

linjär och andraderivatan uM är strikt negativ eller strikt positiv säger man 

att portföljhavaren har riskaversion respektive är riskälskare. Ett enkelt 

specialfall då u är ickelinjär är det där u är kvadratisk, varvid u under 

iakttagande av villkoren u(0)=0 och u(l) = l kan skrivas u(Ê  +̂ ) = (l+h)E +r̂  -

-hE^ +l^, där h är en deterministisk konstant som är lika meâ -uM/2. Eftersom 

det ?örutsätts att u'>0 är denna nyttofunktion definierad endast då 

l+h-2hEt +T>0. Dess väntevärde är 
o 

E(u(Et +T)) = (l+h)E(Et +T) - hE(E2 +T> = 
O o o 

= (l+h)E(Et +T) - h(V(Et +T) + (E(Et +T))2) = 
o o o 

= (l+h)E(Et +T) - h(E(Et +T))2 - hV(Et +T) (2.63) 
O O o 

där V är variansoperatorn.1^ Denna målfunktion svarar mot en rangordning av 

fördelningarna för E^_ som baseras dels på väntevärdet E(E +1^) som kan 

uppfattas som portföljhavarens prognos för E^_ +[p, och dels på°variansen 

V(E^ +1j.) som är ett mått på fördelningens spridning kring väntevärdet och 

därigenom kan uppfattas som ett mått på graden av osäkerhet som portföljhava-

ren förknippar med prognosen E(E^ +^). Den partiella derivatan av målfunk

tionen med avseende på V(E^_ +^) är -h, vilket ger anledning till att uppfatta 

h som ett mått på portföljhavarens grad av riskaversion. 

För en godtycklig stokastisk variabel Y definieras variansen genom 
sambandet 

V(Y) = E((Y-E(Y))2) 

dvs variansen för Y är lika med väntevärdet av kvadraten på Y:s avvikel
se från sitt väntevärde - förutsatt att båda väntevärdena existerar. 
Genom att utveckla kvadratuttrycket erhålls 

V (Y) = E(Y2-2YE(Y) + (E(Y))2) = 

= E(Y2) - 2E(Y)E(Y) + (E(Y))2 = 

= E(Y2) - (E(Y))2 

vilket är det samband som utnyttjas vid härledningen av (2.63). 
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Den preferensordning som målfunktionen (2.63) ger upphov till kan åskådlig

göras grafiskt som indifferenskurvor i (E(Et +^), V(Et +r^))-planet, där 

kurvornas utseende är helt bestämda av riskaversionskoefficienten h. 

I enlighet med det définitionsmässiga sambandet (2.10) gäller att 

E^_ = E J_ + TTT + TX, där och T är kända av portföljhavaren vid tQ  

meâan TT ocß X är förknippade med osäkerhet. Då portföl jhavaren är riskneu

tral kan målfunktionen således skrivas E^ +T E(ÏÏ)+TE(X), där E(X) är en stor

het som är densamma för alla strategier i°valmängden. Denna målfunktion ger 

alltså samma preferensordning för strategierna i valmängden som målfunktio

nen E(TT), som anger portfölj havarens väntevärde eller prognos vid tQ för den 

genomsnittliga portfölj avkastningen per tidsenhet under perioden. Denna enkla 

målfunktion kommer i stor utsträckning att användas i den följande analysen 

av bankers portföljvalsbeteende. Då portföljhavaren inte är riskneutral är 

det däremot i allmänhet inte möjligt att rangordna strategierna i valmängden 

enbart på grundval av motsvarande fördelning för TT. I detta fall beror rang

ordningen i allmänhet också på vilka värden E^ och T antar samt på vilken 

fördelning X har, vilket lätt kan demonstreras för specialfallet med kvadra

tisk nyttofunktion. 

Restriktioner på sannolikhetsfördelningen 

Portföljhavaren väljer vid t den strategi i valmängden som ger maximum för 

målfunktionen. Denna optimala strategi beror dels på nyttofunktionen u, som 

representerar portföljhavarens riskattityd, och dels på den sannolikhetsför

delning som representerar portföljhavarens föreställning vid tQ om tidsba

norna från t till t +T för P., Q., n., (N.),/N., X. Några mer substantiella 
o o i* xi* i' i d i' ö 

och specifika resultat rörande detta samband går emellertid inte att erhålla 

utan att göra en analytisk bestämning av lösningen till maximiproblemet. 

Detta är i sin tur knappast möjligt utan att förenkla portföljvalsproblema

tiken i väsentliga avseenden genom att lägga relativt kraftiga restriktioner 

på antingen valmängden av strategier eller på sannolikhetsfördelningen för 

tidsbanorna. Jag skall ge några exempel där sådana kraftiga, för att inte 

säga drastiska, restriktioner påläggs. 

Antag till att börja med att tidsbanorna för P̂ , Q^, n^, uppfyller 

vissa regularitetsvillkor, innebärande att tidsderivatorna P^ och och 

därmed även tidsderivatan och den relativa avkastningen a^ är definierade 
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i varje tidpunkt, i=l,2,...,m, samt att tidsbanorna för a^,a2,...,am skär 

varandra i ett ändligt antal punkter i perioden. Dessa villkor är uppfyllda 

för det exempel som illustreras i fig 2.1.^ Antag vidare att portföljhava-

ren vid t känner till att de nämnda tidsbanorna uppfyller dessa villkor, 

dvs sannolikhetsfördelningen för dessa tidsbanor är sådan att sannolikheten 

är noll att tidsbanorna inte uppfyller dessa villkor. Det är då inte svårt 

att inse att i detta fall kan portföljhavaren, trots förekomsten av osäker

het i övrigt rörande dessa tidsbanor, styra portföljsammansättningen under 

perioden så att portföljvärdet vid slutet av perioden ligger godtyckligt nära 

det portföljvärde som erhålls då hela portföljen vid varje tidpunkt är pla

cerad i den tillgång som för tillfället har störst relativ avkastning, dvs 

det största portföljvärde som är möjligt att uppnå i det fall då ingen osä

kerhet förekommer. Det kan han t ex göra genom att tillämpa en placerings

strategi som innebär att hela portföljen vid varje tidpunkt t i perioden är 

placerad i den tillgång som vid tidpunkten t-e hade störst relativ avkast

ning, där £ är ett godtyckligt litet positivt tal. De betalningar som görs 

i tidpunkten t med anledning av sparflödet X sker med pengar som i samma 

tidpunkt omplaceras till eller från denna tillgång. 

Om vi bortser från matematiska subtiliteter, som är ointressanta i samman

hanget, så kan vi alltså konstatera att målfunktionen E(u(E^_ +^)) i detta 

fall maximeras av den enkla strategi som innebär att hela portföljen vid 

varje tidpunkt är placerad i den tillgång som omedelbart innan hade den 

högsta relativa avkastningen. Därmed kan vi också konstatera att i avsaknad 

av transaktionsrestriktioner och under förutsättning att tidsbanorna för 

a^,a2>••.>am har de ovan angivna regularitetsegenskaperna så är portföljsek

vensen under perioden densamma oavsett om det förekommer osäkerhet eller ej 

och oavsett vilken attityd portföljhavaren har till risktagande. Därav följer 

att förekomst av osäkerhet har betydelse för portföljvalet endast om det 

också förekommer transaktionsrestriktioner eller om tidsbanorna för 

inte har de ovan angivna regularitetsegenskaperna. I nästa av-

I de fall där tidsbanorna för a^,a2*...,am ändrar läge i förhållande 
till varandra genom diskontinuerliga språng, såsom i tidpunkterna t, 
och t^ i fig 2.1, räknas diskontinuitetspunkterna som skärningspunkter. 
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snitt tar jag upp det förra fallet; i återstoden av det här avsnittet be

handlar jag det senare fallet. 

Restriktioner på sparflöde och valmängd 

Ett fall där tidsbanorna för inte har de ovan angivna regulari-

tetsegenskaperna är det där de två prisfaktorerna och Q^, som ingår i 

värdekoefficienten V^, ändras med diskontinuerliga språng i ett antal tid

punkter i perioden. I varje sådan diskontinuitetspunkt är inte värdeändrings

takten definierad och därmed är inte heller den relativa avkastningen a^ 

definierad, eftersom den enligt (2.6 ) innehåller den relativa värdeändrings

komponenten Något oprecist skulle man kunna säga att V_^ och a^ anting

en är +°° eller -°° i dessa diskontinuitetspunkter, beroende på om ökar el

ler minskar i dem. 

Om portföljen innehåller en tillgång vars värdekoefficient ändras med ett 

diskontinuerligt språng, så ändras samtidigt portföljvärdet med ett diskon-

tinuerligt språng, vars storlek är proportionellt mot tillgångens portfölj

andel. För att uppnå maximalt portföljvärde vid periodens slut skall därför 

portföljandelen i diskontinuitetspunkten för tillgången ifråga vara ett då 

värdekoefficienten ökar och noll då den minskar. I den händelse värdekoeffi

cienterna för flera tillgångar ökar med diskontinuerliga språng i samma tid

punkt skall hela portföljen vara placerad i den eller de tillgångar för vilka 

den relativa ökningen är störst. Mellan diskontinuitetspunkterna, där samt

liga relativa avkastningar är definierade, skall hela portföljen liksom tidi

gare vara placerad i den tillgång som för tillfället har störst relativ av

kastning . 

För att kunna styra portföljsammansättningen på detta sätt måste emellertid 

portföljhavaren med full säkerhet känna till diskontinuitetspunkterna ome

delbart innan de inträffar. Om detta ej är fallet är portföljvalsproblema

tiken av samma komplicerade slag som vi mötte tidigare. Det innebär att det 

inte är möjligt att göra en analytisk bestämning av den optimala strategin 

utan att pålägga maximiproblernet mer eller mindre kraftiga restriktioner. 

En avsevärd förenkling erhålls om vi - liksom i fallet med transaktions

restriktioner och ingen osäkerhet - dels antar att sparflödet X är identiskt 

lika med noll och att portföljhavaren vet detta med säkerhet, dels betraktar 
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den delmängd av valmängden som består av alla nollsekvenser, dvs de determi

nistiska strategier som innebär att portföljhavaren inte gör några omplace

ringar under perioden. I avsaknad av transaktionskostnader kan varje noll-

sekvens representeras av de portfölj andelar Y;j_ »3^2» * * * som noüse^vensen  

har i periodens början, vilka definieras genom 

(A.+AA.) 
i it 

c 
E 
t 
o 

i=l,2,...,m (2.64) 

Portföljvärdet vid periodens slut kan skrivas 

Et +T = Et + T7T = Et (1+Tê) (2,65) 
o o o 

där 

(VAVt rx 
TT = I A. À. = E I 1 1 

l i t  E  ( A . + Ä A . )  
o  t  l i t  

= E £ y-a. (2.66) 
t J i. i 
o 

ê = = £ y.â. (2.67) 
t 1 1 
O 

Portföljhavarens föreställning vid t rörande â^,a2,...,â representeras av 

en sannolikhetsfördelning, och varje nollsekvens ger således upphov till en 

sannolikhetsfördelning för var och en av de tre storheterna ê, TT, E^ i 

enlighet med sambanden (2.65)-(2.67). Portföljhavaren väljer den nolîsekvens 

som maximerar målfunktionen E(u(E^ +^))» 
o 

Detta är en formulering av portföljvalsproblemet som har förekommit i ett 

stort antal portföljvalsteoretiska studier, där Markowitz (1952, 1959) och 

Tobin (1958, 1965) har varit banbrytande. Ett centralt resultat i dessa stu

dier är att den optimala nollsekvensen är odivers ifierad då portföljhavaren 

är riskälskare eller riskneutral, medan den i allmänhet är divers ifierad då 

portföljhavaren har riskaversion. Diversifieringen i det senare fallet base

ras på den välkända statistiska riskreduceringsprincipen som i högtidliga 
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sammanhang brukar formuleras så att "man bör inte placera alla sina ägg 

i samma korg." 

Vid härledningen av detta resultat används en målfunktion av typen 

U(E(e),V(e)), dvs portföljhavaren antas rangordna nollsekvenserna på grund

val av väntevärdet E(e), som representerar en prognos för portföljens rela

tiva avkastning under perioden, och variansen V(e) (alternativt standard

avvikelsen / V(e) ), som är ett mått på den grad av osäkerhet som port-

följhavaren förknippar med denna prognos. En sådan preferensordning uppfyl

ler i allmänhet inte de villkor som ligger till grund för specifikationen 

av nyttofunktionen u och målfunktionen E(u(E^_ +j)) • Den kan emellertid ses 

som en mer eller mindre god approximation tilî en preferensordning som upp

fyller dessa villkor.1^ 

Begränsningen av valmängden till att endast omfatta de konstantstrategier 

som är nollsekvenser är emellertid svår att motivera då transaktionsrestrik

tioner saknas. Motiveringen måste i princip grundas på förekomsten av restrik

tioner på nyttofunktionen u och/eller på sannolikhetsfördelningen för tids

banorna från t till t +T för P., Q., n., (N.),/N.. Dessa restriktioner skall 
o o i i i i d i 

vara sådana att E(u(E^ +^)) har maximum för en nollsekvens även vid maxime

ring över hela valmängSen. Det innebär bl a att vid varje tidpunkt t under 

perioden skall E(u(Et +T)) ha maximum för samma nollsekvens för den återstå

ende tidsperioden från t till t0+T, oavsett vilken information som blivit 

tillgänglig fram till t. Det bör därför gälla att sannolikhetsfördelningen 

vid t för a^(t, tQ+T), i=l,2,...,m, är densamma som sannolikhetsfördelningen 

vid t för a. (t ,t irr), dvs för a-, i=l, 2, . . . ,m, vilket är fallet om sanno-o i o' o+T7' i* ' ' ' ' 
likhetsfördelningen vid t för tidsbanorna från t till t +T för P., Q., n., ö o o o i ' xi ' i 

För att en målfunktion av typen U(E(e),V(e)) skall vara förenlig med 
en målfunktion av typen E(u(E^ +^)) krävs dels att E^_ och T hålls kon-

o o o 
stanta under analysen och dels antingen att U har den form som erhålls 
från E(u(E^ +<j-)) då u är kvadratisk, eller att sannolikhetsfördelningen 

för är en s k normalfördelning. Fallet med kvadratisk nytto
funktion förutsätter emellertid som tidigare påpekats att E^_ antar 

endast sådana värden för vilka u'>0, och fallet med normalfördelning 
kan uteslutas eftersom det implicerar att â. med positiv sannolikhet 
antar värden som är mindre än -1. Jfr Samuelson (1970), där innebörden 
av att approximera E(u(Et )) med U(E(e),V(e)) behandlas. 

o 
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(N.),/N. karaktäriseras av stationäritet och stokastiskt oberoende över 
i d i 

tiden.1 Vidare bör det gälla att portföljvärdet E och den återstående 

periodens längd T-(t-t ) saknar betydelse för portföljvalet i t, vilket är 

fallet om nyttofunktionen är linjär, dvs om portföljhavaren är riskneutral.2^ 

Men denna restriktion på nyttofunktionen innebär att den optimala nollsek-

vensen är odivers ifierad och hela portföljvärdet placeras i den tillgång som 

har den största förväntade relativa avkastningen för perioden, E(â^). Det 

är således tveksamt om begränsningen av valmängden till enbart nollsekvenser 

är förenlig med både avsaknad av transaktionsrestriktioner och förekomst av 

riskaversion. 

2.6 Transakt ions restriktioner, osäkerhet 

Det återstående fjärde fallet i Tob ins analysschema för portföljvalsproble

matiken utmärks av att det förekommer transaktions restrikt ioner av samma 

slag som i fall två och osäkerhet av samma slag som i fall tre. Osäkerheten 

kan dessutom avse även transaktionsrestriktionerna, t ex transaktionskost

nadernas storlek vid olika tidpunkter under perioden. Valmängden består av 

strategier och portföljhavaren väljer vid tQ den strategi som maximerar en 

målfunktion av typen E(u(Et +^))* 
o 

Det fjärde fallet kan alltså ses som en generalisering av de tre övriga fal

len, där för övrigt fallen två och tre är generaliseringar av fall ett. Detta 

framgår explicit om vi inför tre icke-negativa parametrar y, T och a, där y 

är en gemensam multiplikativ faktor i transaktionskostnadsfunktionerna på 

samma sätt som i (2.52), T är en gemensam multipiikativ faktor i bindnings

tiderna, och O är en gemensam multiplikativ faktor i alla de standardav

vikelser som definieras av den sannolikhetsfördelning som representerar 

portföljhavarens föreställning vid t . Fall ett svarar då mot specialfallet 

y=T=o= 0; fall två svarar mot specialfallen a=0 och y>0, T=0 eller y=0, T>0 

eller y>0, T>0; fall tre svarar mot specialfallet y=T=0, a>0. 

Den optimala strategin i det generella fallet kan i princip uttryckas som 

en funktion av dels de tre parametrarna y, T och ü, dels de storheter som 

^ Jfr Tobia (1965), s 42. 

Jfr Tobin (1965), s 39. 
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i övrigt definierar transaktionsrestriktionerna och osäkerheten, samt dels 

portföljhavarens preferenser som dessa kommer till uttryck i nyttofunktionen 

u. I detta fall är emellertid maximeringsproblemet avsevärt mer komplicerat 

än i fallen två och tre, varför det är omöjligt att göra en analytisk bestäm

ning av den optimala strategins egenskaper utan att pålägga mycket kraftiga 

restriktioner på de storheter och samband som ingår i problemet. Jag kommer 

dock inte att specificera sådana restriktioner här, utan jag återkommer till 

detta i senare kapitel i samband med utvecklingen av modeller för bankers 

portföljvalsbeteende. Med ledning av den tidigare utförda analysen av de tre 

specialfallen finns det emellertid skäl att tro att portföljsammansättningen 

varierar mindre under perioden och är sämre anpassad till fluktuationer i 

tillgångarnas relativa avkastningar, ju större värden de tre parametrarna 

Y, T, o har cet par. Det finns dessutom skäl att tro att det föreligger posi

tiva samspelseffekter eller förstärkningseffekter mellan parametrarna i det

ta avseende, speciellt mellan y och T å den ena sidan och O å den andra 

sidan. Vidare torde förekomsten av transaktionsrestriktioner medföra att port

följens sammansättning blir mer likvid i genomsnitt under perioden, ju stör

re fluktuationer i in- och utbetalningar med anledning av sparflödet X som 

portföljhavaren förväntar sig vid tQ, och ju osäkrare hans prognoser för 

dessa fluktuationer är. 

Ett något annorlunda perspektiv på det generella fallet kan vi få genom att 

anknyta till det fall i föregående avsnitt där portföljhavarens valmängd av 

strategier begränsades till att omfatta enbart no11sekvenser. Det är nu möj

ligt, om än ganska artificiellt, att motivera denna begränsning med hänvis

ning till förekomsten av transaktionsrestriktioner. Därvid kan man tolka pla

neringsperiodens längd T som den tid som portföljhavaren förväntar i genom

snitt förflyter mellan två omplaceringar av portföljen i en optimal place

ringsstrategi över en längre tidsrymd än T, i det fall sparflödet X är iden

tiskt lika med noll. Med detta synsätt är T en endogen variabel som bestäms 

i ett generellare optimeringsproblem än det som avser perioden mellan t och 

tQ+T, vilket därmed kan sägas vara ett s k suboptimeringsproblem i relation 

till det generellare problemet. Detta innebär att T är en funktion av de 

storheter som definierar det generella problemet; bl a är T en växande funk

tion av de två parametrarna y och T som representerar omfattningen av trans

aktionsrestriktionerna. Genom att transaktionsrestriktionerna återspeglas 

på detta sätt i placeringsperiodens längd T och i den tidigare nämnda be
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gränsningen av valmängden, så förekommer de inte explicit i suboptimerings-

problemet, där T är en predeterminerad variabel. 

Ett av flera problem med att ge transaktionsrestriktionerna denna implicita 

representation såsom sker hos Markowitz och Tobin är att skillnaden mellan 

transaktionsrestriktionerna för olika typer av tillgångar elimineras, och 

därmed inte kommer till uttryck i det portföljvalsbeteende som specificeras 

av suboptimeringsmodellen. Ett med detta besläktat problem är att modellen 

baseras på förutsättningen att sparflödet X är identiskt lika med noll och 

därigenom inte ger upphov till in- och utbetalningar under perioden. Detta 

betyder att modellen i första hand torde vara tillämplig i de speciella fall 

där tillgångarna har i stort sett samma transaktionsrestriktioner, t ex då 

samtliga tillgångar i portföljen är aktier och då portföljvärdets föränd

ringar under perioden i huvudsak är en följd av tillgångarnas avkastning. I 

de fall då dessa förutsättningar inte är uppfyllda finns det skäl att speci

ficera en modell där portföljvalet explicit återspeglar skillnaderna i trans

aktionsrestriktioner samt betalningsflödena till och från portföljen. Då 

det gäller specifikationen av transaktionsrestriktionerna kan detta t ex 

göras genom att införa transaktionskostnader eller tidsrestriktioner på lik

nande sätt som i avsnitt 2.4, eller genom att arbeta med en intertemporal 

modell där tidsrestriktionerna i form av bindningstider uttrycks i antal 

perioder. Till dessa aspekter på portföljvalsproblematiken torde jag få an

ledning att återkomma. 

2.7 Bankers speciella portföljvalsproblematik 

Den analys av portfölj valsproblematiken som har gjorts ovan med utgångspunkt 

från Tobins analysschema har syftat till att på ett relativt allmänt plan 

belysa de huvuddrag i portföljvalsproblematiken som i varierande grad är 

gemensamma för alla slags kategorier av ekonomiska beslutsenheter, inklu

sive banker. Mot bakgrund av denna allmänna analys skall jag nu, inom ramen 

för samma analysschema, beröra några av de mer framträdande särdragen i 

bankers portföljvalsproblematik. Dessa särdrag kommer till uttryck i de 

transaktionsrestriktioner och den osäkerhet som gäller speciellt för banker 

och som har sin grund i bankers speciella ekonomiska aktivitet och institu

tionella förhållanden. 
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Inlåningen 

En naturlig utgångspunkt för en sådan analys är bankernas inlåningsrörelse 

som kan sägas utgöra basen för den övriga bankverksamheten, dvs för utlånings

rörelsen, betalningsförmedlingen och banktjänsteverksamheten i övrigt. Ett 

uttryck för inlåningens betydelse är att den vanligen dominerar skuldsidan i 

bankernas balansräkningar. 

Inlåningens mest betydelsefulla egenskap ur portföljvalssynpunkt är att dess 

utveckling över tiden i mycket hög utsträckning bestäms av faktorer som lig

ger utanför bankens kontroll och som är förknippade med osäkerhet. Detta gäl

ler i första hand den kvantitativt dominerande delen av inlåningen, som jag 

skall kalla standardinlåningen, och som är den som man vanligen förknippar 

med begreppet bankinlåning. Den utmärks som bekant av att banken tillhanda

håller sina kunder ett sortiment av standardkonton, där varje kontotyp i sor

timentet karaktäriseras av en uppsättning villkor avseende innehav och av-

vändning av kontot, däribland villkor rörande ränta, uppsägningstid och 

andra regler för uttag. Inom ramen för de givna villkoren beslutar bankkun

den själv om innehav och användning av kontot, bl a om tidpunkter och belopp 

vid insättningar och uttag. 

För standardinlåningen gäller alltså ur bankens synpunkt en speciell och 

mycket stark form av transaktionsrestriktion, innebärande att stocktransak

tionerna ensidigt beslutas av dess kunder. Banken kan i princip endast påver

ka utvecklingen av denna inlåning indirekt genom att påverka några av de fak

torer som kan påverka inlåningsbesluten - i första hand inlåningsvillkoren, 

utlåningspolitiken, bankservicen i övrigt, samt information, reklam o dyl. 

De effekter som banken kan åstadkomma på inlåningen via dessa kanaler är 

emellertid förknippade med stor osäkerhet både vad beträffar storlek och 

tidsfördelning, samt i varierande utsträckning förenade med effekter på så

väl utlåningen som på den övriga bankverksamheten. 

Bland inlåningsvillkoren är det primärt räntevillkoren - närmare bestämt 

differenserna i förhållande till konkurrerande banker - som kan tänkas ha en 

avsevärd potentiell effekt på inlåningen. I praktiken är det emellertid ovan

ligt att banker försöker styra utvecklingen av sin standardinlåning genom 

att variera räntedifferenserna, eller differenserna i standardinlåningsvill-
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koren i övrigt. Den passivitet som banker visar i detta avseende torde till 

stor del hänga samman med det komplex av speciella konkurrens förhållanden av 

oligopolitisk natur som präglar bankers verksamhet - såväl beträffande in

låning som utlåning och övriga banktjänster - och som kan sammanfattas under 

begreppet "the customer relationship", kundrelationen. Detta begrepp som är 

en nyckel till förståelsen av många aspekter av bankers beteende introduce

rades av Hodgman (1961, 1963). Det avser de mer eller mindre starka och lång

variga bindningar som tenderar att uppstå mellan banken och dess kunder, och 

som kommer till uttryck i att kunderna anlitar samma bank för huvuddelen av 

sina bankaffärer. En konsekvens av kundrelationen är att banken i sitt hand

lande måste beakta de långsiktiga effekter olika åtgärder kan få på dess 

kundrelationer och därmed på dess vinstutveckling. Det innebär bl a just att 

banken av lönsamhetsskäl normalt avstår från att försöka styra utvecklingen 

av sin standardinlåning genom sådana variationer i inlåningsvillkoren som 

endast tillfälligt lockar till sig andra bankers inlåningskunder eller stö

ter ifrån sig de egna inlåningskunderna. 

Då det gäller utlåningspolitiken påverkar den inlåningen på flera sätt. En 

ökning i utlåningen inducerar normalt en ökning i inlåningen till följd bl a 

av att låntagarna i vissa fall för en längre eller kortare tid kan ha en 

del av det lånade beloppet på inlåningskonto i väntan på utbetalningar eller 

återbetalningar av lånet, samt av att en del av låntagarnas utbetalningar av 

lånen återkommer till banken i form av ökad inlåning från de inlåningskunder 

som direkt eller indirekt fått del av dessa utbetalningar. Av ännu större be

tydelse, speciellt för inlåningsutvecklingen på längre sikt, torde emeller

tid vara att utlåningen i många fall är en strategisk faktor då det gäller 

att behålla gamla och dra till sig nya inlåningskunder, vilket är en annan 

aspekt av den nyss nämnda kundrelationen. 

Den tredje kanalen genom vilken banken kan påverka sin standardinlåning är 

dess utbud av bankservice i vid mening, inkluderande även sådana element som 

antal bankkontor, deras lokalisering och öppethållande. Detta styrmedel som 

också det har anknytning till den allerstädes närvarande kundrelationen, på

verkar inlåningen i första hand genom att dra till sig nya respektive stöta 

från sig gamla inlåningskunder. Detsamma torde gälla bankens informations-

och reklamaktiviteter. 
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Även om banken således i vissa avseenden kan påverka utvecklingen av stan

dardinlåningen, så bestäms denna i första hand av faktorer som ligger utan

för bankens kontroll - både på kort och lång sikt. Dessa faktorer kan, med 

en viss förenkling, sammanföras till kategorierna säsongs-, konjunktur-, 

tillväxt- och strukturfaktorer. De variationer över tiden i standardinlå

ningen som dessa faktorer ger upphov till kan till en del förutses av ban

ken och är till den återstående delen förknippade med osäkerhet. Variationer

na medför likviditetsproblem för banken på motsvarande sätt som det finan

siella sparflödet X gjorde för portföljhavaren i den tidigare behandlade 

modellen. 

Vid sidan av standardinlåningen förekommer två andra inlånings former som 

kan kallas specialinlåning och certifikatinlåning. Båda dessa avser inlåning 

på tid i stora poster till skillnad från standardinlåningen som avser inlå

ning på tid i små poster eller avistainlåning. Specialinlåningen utmärks av 

att banken och inlåningskunden förhandlar om tidsbindning och ränta för var

je speciell inlåningspost. Denna inlåning torde i allmänhet vara något mind

re bunden av kundrelationen än standardinlåningen och ger i motsvarande grad 

banken bättre möjlighet att utan hänsyn till denna relation styra dess ut

veckling genom att erbjuda specialinlåningskunderna något bättre eller något 

sämre villkor än konkurrerande banker eller placerings former. 

Certifikatinlåning, som endast förekommer i ett begränsat antal länder, 

innebär att banken på eget initiativ och efter eget behov emitterar kort

fristiga skuldebrev, s k bankcertifikat. Dessa kreditinstrument påminner i 

sin utformning om skattkammarväxlar i det att de är utställda på standardi

serade belopp och löptider, samt i det att de har en mer eller mindre väl 

fungerande andrahandsmarknad som bestämmer deras pris och transaktionskost

nader och därmed deras avkastning för innehavaren. Certifikatinlåningen är 

alltså inte bankinlåning i den mening man vanligen lägger i detta begrepp, 

utan den är närmare besläktad med den sedelutgivning som privata banker 

tilläts praktisera förr i tiden. Den är frikopplad från varje form av kund

relation och banken kan styra dess utveckling inom ramen för banklagstift

ning och penningpolitiska restriktioner i den utsträckning som dess kredit

värdighet på certifikatmarknaden tillåter. 
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Utlåningen 

Den andra centrala verksamhetsgrenen för banker är deras utlåningsrörelse, 

som omfattar direkt utlåning i form av lånereverser, kredit i räkning, väx

lar, rembourser m m. Utlåningen dominerar normalt tillgångssidan i banker

nas balansräkningar. 

Liksom inlåningen utmärks utlåningen av att bankernas möjligheter att styra 

dess utveckling över tiden är begränsade, ehuru ej i samma utsträckning som 

är fallet för inlåningen. Denna begränsning gäller i första hand låneformen 

kredit i räkning, där låntagaren inom en i lånevillkoren given belopps- och 

tidsram kan variera det lånade beloppet över tiden efter eget gottfinnande. 

Men den gäller också de övriga låneformerna vilket kanske är mindre uppen

bart och därför kan behöva utvecklas närmare. I fig 2.5 ges en schematisk 

illustration till det följande resonemanget. 

Lånepolitik 
Ansöknf1. Beviljningsfl. Âterbetalnfl. 

Stock av 

utestående 

lån 
^Stock av |_ 

_Joutnyttja-
|de kredi- | 
|ter i räkn.| 

Fig 2.5 

Initiativet till ett lån tas i allmänhet av låntagaren som ansöker om lånet 

hos banken, i mer eller mindre god tid innan lånet avses bli taget i anspråk. 

Låneansökningarna kommer till banken i ett över tiden varierande flöde, 

spännande över ett brett spektrum av egenskaper beträffande den lånesökandes 

ekonomiska status och lånebehovets karaktär. Till detta flöde kan även räk

nas ansökningar om anstånd med återbetalningar av tidigare lån, dvs ansök

ningar om omsättningar av dessa lån i en eller annan form. 

Ansökningsflödet är en manifestation av den mot banken riktade låneefterfrå

gan. Dess utveckling över tiden bestäms av faktorer, vilka - liksom de exogena 
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bestämningsfaktorerna till inlåningens utveckling - kan inordnas under kate

gorierna säsongs-, konjunktur-, tillväxt- och strukturfaktorer. 

För varje ansökan beslutar banken om lånet skall beviljas eller ej, samt 

vilka villkor avseende låneform, lånebelopp, lånevaluta, säkerhet, löptid 

(amorteringsplan), ränta m m, som skall gälla om lånet beviljas. Om dessa 

villkor är acceptabla för den lånesökande träffas ett låneavtal på basis av 

dem, i annat fall kommer lånet inte till stånd. Bankens beslut i varje en

skilt låneärende kan ses som ett uttryck för den allmänna utlåningspolitik 

som banken tillämpar vid beslutstillfället och som i princip utgörs av en 

uppsättning formella och informella kreditbeviljningskriterier. För varje 

tänkbar låneansökan genererar dessa kreditbeviljningskriterier antingen ett 

avslag eller ett fullständigt specificerat låneavtal. Det är bankens ut

låningspolitik i form av dessa kreditbeviljningskriterier, snarare än de en

skilda beslut som de ger upphov till, som är bankens handlingsparametrar då 

det gäller att påverka utlåningsutvecklingen. Av dessa är det i första hand 

de kriterier som banken tillämpar vid beslut om lånebelopp, löptid och ränta 

som har den största potentiella effekten på utlåningen. Dessa kategorier av 

beslutskriterier kan sägas representera ett ransoneringselement ("credit 

availability") respektive ett priselement ("credit cost") i bankens utlånings

politik . 

Utlåningspolitiken kan uppfattas som ett slags filter genom vilket flödet 

av låneansökningar passerar och omformas till ett flöde av beviljade lån.1^ 

Detta beviljningsflödes volym, fördelning på olika låneformer och egenskaper 

i övrigt bestäms av motsvarande egenskaper hos ansöknings flödet och utlånings

politiken. Vid konstant utlåningspolitik kan variationer i beviljningsflödet 

sålunda hänföras till korresponderande variationer i ansöknings flödet, varvid 

korrespondensens karaktär bestäms av utlåningspolitiken ifråga. Genom att 

ändra sina kreditbeviljningskritier, dvs ändra filtrets egenskaper, kan ban

ken ändra såväl volym som egenskaper i övrigt hos det beviljningsflöde som 

ett givet ansökningsflöde ger upphov till. 

Redan det änsökningsflöde som kommer till banken har i viss utsträckning 
genomgått det filter som utlåningspolitiken utgör. Potentiella låne
sökande som känner till bankens utlåningspolitik kan nämligen avstå 
från besväret att ansöka om lån till följd av att de på förhand räknar 
med avslag eller oacceptabla lånevillkor. Detta förhållande saknar be
tydelse för det principiella resonemanget. 
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Beviljningsflodet ger upphov till ändringar i bankens stock av utestående 

lån, vilket sker med varierande grad av tidsfördröjning i enlighet med de 

villkor som reglerar låntagarens utnyttjande av det beviljade lånet, däri 

inräknat möjligheten att inte acceptera det. Med avseende på dessa villkor 

kan beviljningsflödet delas in i två flöden. Det ena flödet består av kre

diter i räkning där låntagaren inom en i lånevillkoren specificerad belopps-

och tidsram kan variera det lånade beloppet efter eget gottfinnande. Det 

andra flödet består av övriga låneformer, där utbetalningen av lånet till 

låntagaren och återbetalningen till banken är relativt fullständigt speci

ficerade med avseende på tidpunkter och belopp. I varje tidpunkt ändras 

stocken av utestående krediter dels med nettoändringen i utnyttjade krediter 

i räkning, dels med nettot av utbetalningar och återbetalningar av övriga 

lån, och dels med nedskrivningar vid konstaterade kreditförluster, dvs vid 

definitivt uteblivna återbetalningar. 

Banken kan således styra sin utlåning på indirekt väg och med tidsfördröj

ning genom att variera sin utlåningspolitik. Därvid har den att beakta dels 

variationer i ansökningsflödet, som även de påverkar utlåningen med tids

fördröjning, och dels variationer i utnyttjandegraden av krediter i räkning. 

Dessutom har den att ta hänsyn till olika restriktioner på möjligheterna att 

variera utlåningspolitiken. Dessa restriktioner kan delas in i två huvud

grupper. Den ena gruppen omfattar restriktioner avseende den utformning som 

utlåningspolitiken kan ha i en viss tidpunkt. De har sitt ursprung i bank

lagstiftning och/eller under lång tid utvecklad bankpraxis. De har formen av 

mer eller mindre explicit specificerade regler som banken har att följa i 

sin utlåningspolitik, rörande i första hand säkerheter, löptider och ränte

sättning. Den andra gruppen omfattar restriktioner avseende utlåningspoli

tikens tidsbana, dvs ändringar i utlåningspolitiken över tiden. En sådan 

restriktion utgör de administrativa problem och kostnader som är förknippade 

med en omläggning av utlåningspolitiken. Detta gäller i första hand större 

banker med decentraliserat beslutsfattande i utlåningsärenden. En annan 

sådan restriktion har sitt ursprung i de speciella konkurrensförhållanden 

som råder på marknaden för banklån och som sammanhänger med kundrelationen. 

Denna begränsar bankens möjligheter att styra sin utlåningsutveckling på 

kort sikt genom att i varierande och hög grad avvika i sin utlåningspolitik 

från konkurrerande banker. Den styrning som ändå sker på detta sätt berör i 
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första hand utlåningen till kunder med relativt svaga och för banken mindre 

lönsamma kundrelationer, och den sker då i huvudsak genom variationer i de 

kreditbeviljningskriterier som avser lånebeloppens storlek och löptid, dvs 

genom variationer i kreditransoneringsgraden, och endast i begränsad omfatt

ning genom variationer i räntesättningen för dessa kunder. 

Förekomsten av restriktioner på ändringar i utlåningspolitiken gör att ban

kers styrning av lånestocken begränsas till att i första hand avse relativt 

stora och långsiktiga fluktuationer medan låntagarnas lånebehov tillåts be

stämma lånestockens utveckling i övrigt. Sambandet mellan lånestock och ut

låningspolitik blir därigenom långtifrån entydigt. Det är t ex inte möjligt 

att på grundval av information om enbart lånestocken dra några bestämda 

slutsatser om vilken utlåningspolitik som har bedrivits. I fig 2.6 illustre

ras detta med ett starkt schematiskt exempel. 
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De tre kurvorna representerar de tidsbanor som erhålls för den utestående 

lånestocken, betecknad L, över en konjunkturcykel med ett givet flöde av 

låneansökningar i tre olika fall av utlåningspolitik. Den streckade kurvan 

erhålls med en utlåningspolitik som är konstant i hela det aktuella tids-

intervallet, vilket innebär att den återspeglar ansöknings flödets konjunk

tursvängning. Den heldragna kurvan erhålls med en utlåningspolitik som är 

mer restriktiv än den konstanta då låneefterfrågan är hög och mindre restrik

tiv då låneefterfrågan är låg. I detta fall varieras alltså utlåningspolitiken 

på ett sätt som motverkar fluktuationerna i ansökningsflödet och därigenom 

minskar fluktuationerna i lånestocken. Genom att göra de motkonjunkturella 

variationerna i utlåningspolitiken tillräckligt stora kan lånestocken fås 

att svänga motkonjunkturellt. Den prickade kurvan erhålls med en lånepolitik 

som är lika med den konstanta vad beträffar räntesättningen och lika med den 

motkonjunkturella vad beträffar de övriga kreditbeviljningskriterierna. Man 

kan alltså uppfatta differenserna mellan denna kurva och de två övriga som 

en ränteeffekt och en kreditransoneringseffekt. 

Detta exempel berör bara en aspekt av lånestocken, nämligen dess volym. En 

motsvarande analys kan göras avseende andra aspekter, såsom fördelningen på 

låneformer, låntagargrupper och egenskaper i övrigt. 

Buffertposterna 

Betrakta nu alla de finansiella tillgångar och skulder som inte klassificeras 

som utlåning respektive inlåning. Dessa balansposter skall jag med ett gemen

samt namn kalla bankens buffertposter eftersom de tillsammans kan sägas 

fungera som en buffert för variationerna i bankens in- och utlåning. Bland 

bufferttillgångarna finns mynt, sedlar, inlösta checkar utställda på andra 

banker, tillgodohavanden på checkräkning i centralbanken och andra banker, 

dagsutlåning till andra banker och finansinstitut, skattkammarväxlar och 

obligationer med varierande återstående löptid m m. Bland buffertskulderna 

finns kortfristig upplåning i centralbanken, andra banker och finansinstitut 

samt upplåning med längre tidsfrist mot reverser, obligationer eller förlags

bevis . 

Buffertposternas värden betecknas A-^, , . . . , A^, där tecknet är positivt 

för tillgangar och negativt för skulder. Det aggregerade värdet av dessa 

balansposter betecknas A, dvs 
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A = .E A. (2.68) i=l i v y 

Tecknet för A är positivt eller negativt beroende på om bufferttillgångarna 

dominerar över buffertskulderna eller tvärt om. 

Bankens balansräkning kan nu skrivas på den aggregerade formen 

Buffertpost A 

Utlåning L 

R$ala tillgångar K 

Inlåning D 

Eget kapital E 

där balansidentiteten 

A + L + K = D + E  ( 2 . 6 9 )  

gäller vid varje tidpunkt. Av denna identitet framgår att ändringar i dif

ferensen D-L, som vi kan kalla bankens inlåningsöverskott, motsvaras av lika 

stora ändringar i uttrycket A+K-E. Om vi begränsar oss till de ändringar i 

D-L som är en följd av stocktransaktioner, vilket normalt är de helt domine

rande ändringarna, så påverkas varken E eller K av dessa ändringar, dvs den 

motsvarande ändringen i A+K-E sker då enbart i A. Detta är skälet till att 

A kan uppfattas som en buffert med vars hjälp banken anpassar sig till varia

tionerna i in- och utlåningen. Anpassningen vid t ex en minskning i inlå

ningsöverskottet sker genom att banken minskar en eller flera av buffert

tillgångarna eller ökar en eller flera av buffertskulderna. Normalt sker först 

en automatisk minskning i de buffertposter som används av banken för dess in-

och utbetalningar, t ex inträffar en minskning i bankens tillgodohavande på 

checkkonto i centralbanken. Om detta tillgodohavande är otillräckligt för 

att möta det nettoutbetalningsbehov som följer av minskningen i inlånings

överskottet, tvingas banken att vidta aktiva anpassningsåtgärder i form av 

försäljning av fordringar eller upplåning. Om minskningen i inlåningsöver

skottet är förutsedd, t ex som en återkommande säsongsföreteelse, kan banken 

ha förberett anpassningen genom att tidigare ha placerat ett motsvarande 

belopp i fordringar, t ex skattkammarväxlar eller obligationer, som förfal

ler till betalning vid samma tidpunkt som det förutsedda utbetalningsbehovet 

uppträder. 
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Gör nu för ett ögonblick tankeexperimentet att banken helt saknar kontroll 

över utvecklingen av in- och utlåningen, dvs dessa storheter antas vara helt 

bestämda av exogena faktorer. Bankens portfölj valsproblem består då huvudsak

ligen i att styra sammansättningen på buffertaggregatet A genom stocktrans

aktioner i de olika buffertposterna, vilket förutsätts ske i avsikt att upp

nå en vinstutveckling som - i någon mening - är så bra som möjligt. Detta 

portföljvalsproblem kan analyseras på i princip liknande sätt som i de före

gående avsnitten i det här kapitlet, varvid det predeterminerade nettobetal

ningsflödet X motsvaras av inlåningsöverskottets ändringstakt D-L. Det be

tyder att portföljsammansättningen över en given tidsperiod beror dels på 

vilka värden de olika buffertposterna antar i utgångsläget och på vilka vär

den banken räknar med att de skall ha i slutläget, dels på vilka prognoser 

banken har för utvecklingen av in- och utlåningen på olika tidssikt samt 

på vilken osäkerhet som är förknippad med dessa prognoser, dels på vilka av

kastningar, räntekostnader och transaktionsrestriktioner som banken räknar 

med för de olika buffertposterna. 

Som tidigare framgått förfogar emellertid banken i praktiken över handlings

parametrar med vars hjälp den kan påverka utvecklingen av inlåningsöverskot

tet och därmed buffertaggregatets storlek. Av störst betydelse i detta sam

manhang är utlåningspolitiken, som i första hand naturligtvis påverkar ut

låningen,men som även i begränsad omfattning har effekt på inlåningen. Genom 

att variera utlåningspolitiken kan banken i viss utsträckning motverka de 

exogent bestämda variationerna i inlåningsöverskottet och därmed minska be

hovet av anpassning i buffertposterna och de transaktions- och räntekostna

der som är förknippade med denna anpassning. Till följd av de kostnader och 

andra restriktioner som är förenade med variationer i utlåningspolitiken av

står emellertid banken normalt från att försöka styra lånestockens utveck

ling på kort sikt och nöjer sig med att styra den i grova drag på lång sikt. 

Till detta bidrar även det förhållandet att effekterna av variationerna i ut

låningspolitiken är tidsfördröjda över en relativt lång tidsperiod samt för

knippade med relativt hög grad av osäkerhet. 

Banklagstiftning och penningpolitik 

Till slut skall jag mycket kortfattat beröra en för banker speciell kategori 

av restriktioner som banken har att beakta vid styrningen av sin portfölj
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sammansättning, nämligen de restriktioner som har sitt ursprung i banklag

stiftning och penningpolitik. Banklagstiftningen kan, som tidigare nämnts, 

innehålla olika regler rörande utformningen av utlåningspolitiken, avseende 

t ex lånens säkerheter och löptider» Där kan också finnas krav som avser 

bankens likviditet och soliditet, dvs krav som primärt tjänar syftet att 

upprätthålla bankernas förmåga - och därmed även allmänhetens förtroende 

för denna förmåga - att på både kort och lång sikt, vid både kraftiga minsk

ningar i inlåningsöverskottet och kraftiga ökningar i kreditförlusterna, full

göra sina betalningsåtaganden gentemot inlåningskunderna. Dessa krav har van

ligen formen av att kvoterna mellan olika balansräkningsaggregat eller, mer 

generellt, mellan funktioner av olika balansräkningsposter ej får understiga 

vissa bestämda gränser, varvid funktionerna normalt är linjära viktfunktioner 

med viktkoefficienter som kan sägas representera grova mått på likviditets

graden eller kreditförlustrisken för respektive balanspost. 

Då det gäller centralbankens penningpolitiska åtgärder finns det flera som 

är riktade direkt mot bankerna i syfte att påverka deras styrning av port

föl jsammansättningen. Ett viktigt sådant penningpolitiskt instrument är den 

utlåningspolitik eller diskontopolitik som centralbanken bedriver gentemot 

bankerna. Denna politik innefattar inte bara den ränta som centralbanken 

kräver för sina lån, utan även lånevillkoren i övrigt, och den kan därmed 

innehålla olika inslag av ransonering i varierande omfattning. Andra pen

ningpolitiska medel som verkar direkt mot bankerna är olika former av kassa-

och likviditetskvotskrav, utlåningstak, räntereglering m m. Centralbankens 

marknadsoperationer har däremot en mer indirekt verkan på den enskilda ban

ken, särskilt i det fall då dessa operationer sker genom transaktioner med 

bankernas kunder, vilket påverkar bankernas portfölj sammansättning via änd

ringar i inlåningsöverskottet. 
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3 EDGEWORTH-ANSATSEN 

I artikeln "The Mathematical Theory of Banking" sammanfattar, preciserar 

och renodlar Edgeworth sina ideer rörande bankers portföljvalsproblem på 
1 ) 

följande pedagogiska sätt: 

"But, it will be asked, admitting the validity of the law of error, of what 

use is it? I reply in a parable. I have imagined a new game of chance, 

which is played in this manner: each player receives a disposable fund of 

100 counters, part of which he may invest in securities not immediately 

realisable, bearing say 5 per cent, per ten minutes; another portion of 

the 100 may be held at call, bearing interest at 2 per cent, per ten 

minutes; the remainder is kept in the hands of the player as a reserve 

against certain liabilities. The demand which he has to meet is thus 

regulated. From time to time, say every two minutes, there are taken a 

certain number, say 22, digits at random from the pages of some mathematical 

or statistical tables. The sum of these digits constitutes the demand which 

the player has to meet. We need not consider the provision which is made to 

meet the average amount (99) of this demand. The special object of the 

reserve above mentioned is to provide against demands which exceed that 

average. If the player can meet this excess of demand with his funds in 

hand, well; but if not he must call in part, or all, of the sum placed at 

call, incurring a forfeit of 10 per cent, on the amount called in. But if 

the demand is so great that he cannot even thus meet it, then he incurs an 

enormous forfeit, say 100 pounds, or 1,000 pounds. After each transaction 

the sum which each player may have paid is returned to him, so that he 

starts fresh as it were every two minutes. He is not allowed, let us 

suppose for simplicity, to add any of the interest won to the disposable 

fund of a 100, nor is compound interest permitted. The player who wins 

most interest wins the game, and is entitled to as many pence, or it may 

be shillings, as the number of counters which he has won. 

It need not be pointed out that the professor of Probabilities will have 

a great advantage in this game. The calculus cannot indeed, I think, by 

itself determine what chance of a great disaster it might be prudent to 

incur for the probability of a moderate gain. But the calculus can supply 

to common sense a datum which common sense requires but does not know how 

to look for; the chance that a proposed limit will not be exceeded by the 

^ Edgeworth (1888), ss 120-121. 
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sum of the digits taken at random. Since the aggregates of 22 digits 

fluctuate according to a probability-curve whose modulus [= standardav

vikelsen multiplicerad med /l ] is 19, it follows that the odds are about 

100 million to 1 against the excess of the sum of the digits above their 

average proving greater than 75, at any one trial, that is within two 

minutes from any assigned epoch of the game. The odds that in a game 

consisting of sixty trials that limit should not be exceeded are more 

than a million to 1. Accordingly it would seem to me safe to risk that 

slight chance of a great loss against a good chance of a few shillings. 

Let 75 then be the amount constituting the sum held at call, together with 

the reserve proper, 25 having been locked up in the more profitable invest

ments . 

We have now to divide 75, so that the interest which is obtained by the 

portion held at call, less by the forfeits which are incurred as often as 

any of that portion is called in, may be a maximum. The answer to this 

part of the problem is that the portion held at call should be 56, the 

reserve 19. 

It is a nice, question how far this image of banking business idealises the 

original. Perhaps it is only the less important species of a banker's 

liabilities, the notes, which admits of precise calculation." 

Det bankspel som Edgeworth beskriver i detta citat skall tas som utgångs

punkt för den specifikation och analys av portföljvalsmodeller för banker 

som utförs i det här och de följande kapitlen.^Bankspelet karaktäriseras 

dels av en uppsättning spelregler som anges i citatets första stycke och 

dels av en spelstrategi som anges i de två följande styckena. Spelreglerna 

representerar bankens exogent givna beslutsmiljö och spelstrategin repre

senterar den beslutsprincip som banken tillämpar då den beslutar om hur in

låningen skall placeras i olika tillgångar. Den modell som utvecklas i de 

fyra första avsnitten är en direkt formalisering av den beslutsmiljö och be

slutsprincip som Edgeworth anger i citatet ovan. Den modell som undersöks i 

avsnitt fem erhålls genom att modifiera beslutsprincipen så att den står i 

överensstämmelse med von Neumanns och Morgensterns teori om beslut under o-

säkerhet. Alla övriga bankmodeller som därefter specificeras och analyseras 

i det här och de följande kapitlen erhålls genom modifieringar av besluts

miljön i olika avseenden. 

Samma citat är utgångspunkt för Orr och Mellon (1961) och Porter (1961) 
men deras analys avviker i hög grad från deri som presenteras i det här 
kapitlet. I ett appendix till kapitel fem utsätts Orrs och Mêlions stu
die för en kritisk granskning. 



- 90 -

3.1 Beslutsmiljön 

Tiden är indelad i en följd av beslutsperioder av given längd. Bankens 

balansräkning i början av en beslutsperiod kan skrivas 

Primära reserver R 

Sekundära reserver S 

Utlåning L 

Inlåning 

där R, S, L, D svarar mot vad Edgeworth kallar "reserve", "held at call", 

"securities not immediately realisable", "disposable fund". Balansposter

na uppfyller identiteten och olikheterna 

R + S + L = D 

(3.1) 
R >_ 0, S > 0, L 0 

Inlaningsräntan är noll liksom avkastningen för de primära reserverna. De 

två övriga tillgångsposternas avkastningar, som betecknas s och Z, är ur 

bankens synpunkt exogent bestämda storheter som är konstanta under perioden. 

I början av beslutsperioden fattar banken ett portföljvalsbeslut om hur 

den exogent givna inlåningen D skall fördelas på de tre tillgångspos

terna R, S, L som är bankens handlingsparametrar. Mängden av portföljer 

som banken kan välja mellan - bankens valmängd eller beslutsmängd - defi

nieras av (3.1). 

Denna specifikation innebär en avvikelse från framställningen i kapitel två, 

speciellt avsnitt 2.7, i flera avseenden. För det första finns det inga sär

skilda balansposter för bankens reala tillgångar och eget kapital, vilket 

t ex kan tolkas som att dessa poster ingår i inlåningsaggregatet D, varvid 

värdet för de reala tillgångarna har negativt tecken. För det andra förut

sätts det att buffertposterna R och S endast kan anta ickenegativa värden, 

vilket kan tolkas som att det ej ingår några skulder i dessa aggregat, dvs 

banken saknar möjlighet till upplåning. För det tredje specificeras utlånings

stocken L som handlingsparameter, dvs banken förutsätts styra utlåningen 

direkt och inte indirekt via en utlåningspolitik. För det fjärde är utlå

ningsavkastningen i en ur bankens synpunkt exogent bestämd storhet vilket 

innebär att banken inte utnyttjar räntesättningen för att styra sin utlå

ning, vilket i sin tur kan tolkas så att styrningen sker genom att banken 

tillämpar kreditransonering i någon form, dock ej på ett sådant sätt att 

kreditförlustkomponenten i i påverkas. För det femte specificeras valmängden 
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så att banken kan välja värden på L i hela området 0<L<D, vilket kan tolkas 

så att den mot banken riktade efterfrågan är så stor att det är möjligt för 

banken att nå den övre gränsen D, samt att det inte finns några transaktions

restriktioner som hindrar banken att vid periodens början minska sin utlå

ning till noll. De flesta av dessa avvikelser från avsnitt 2.7 kommer att 

elimineras i ett senare skede av framställningen. 

Portföljvalsbeslutet har konsekvenser för bankens vinst under beslutsperioden 

som definieras1^ 

n = sS + £L - C (3.2) 

där kostnadstermen C består av de transaktionskostnader och betalnings-

inställelsekostnader som banken åsamkas då dess innehav av reserver i 

periodens början inte är tillräckliga för att möta de betalningsförplik

telser som kan uppstå under perioden till följd av inlåningsminskningar. 

Dessa kostnader definieras genom 

C = pK( AD;-(R+S),-R) + qJ(AD;-(R+S)) (3.3) 

där AD är ändringen i inlåningen, p är transaktionskostnaden per enhet 

vid försäljning av sekundära reserver, q är betalningsinställelsekostna-

den, och K- och J-funktionerna definieras genom 

X < _ a 

K(x; a,b) = b-x a<x<^b (3.4) 

b < X 

J(x; a) = I 1 X < a (3.5) 

IO X a 

I fig. 3.1 åskådliggörs dels det partiella sambandet mellan C och AD, 

givet p, qr R, S, dels den kontinuerliga knäckta K-funktionen och den 

diskontinuerliga språngfunktionen J. 

Den närmare innebörden av kostnadssambandet kan beskrivas på följande sätt. 

Om inlåningen inte minskar med mer än bankens innehav av reserver i början 

av perioden, dvs om AD > -R, vilket även innesluter de fall då inlå

ningen ökar, medför inlåningsändringen enbart en lika stor ändring i ban

kens primära reserver och banken åsamkas inte några transaktionskostnader 

Jag frångår här nagra av de beteckningskonventioner som används i kapit
len ett och tva, enligt vilka (3.2) närmast skulle skrivas 

TII=T(sS+£L-C)=T(s+£L^ -C). Jfr avsnitt 3.8. 
o o 
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K(x;a,b) 

b-a pS+q 

AD -R 

Fig. 3.1 

eller betalningsinställelsekostnader. Om inlåningen däremot minskar så 

mycket att de primära reserverna tar slut, dvs om AD < -R, så måste 

banken sälja K(AD;-(R+S),-R) enheter av sitt innehav av sekundära re

server vilket förutsätts medföra en transaktionskostnad av storleken p 

per såld enhet. Om inlåningen minskar så mycket att även de sekundära 

reserverna tar slut, dvs om AD < -(R+S) och därmed J(AD;-(R+S)) = 1, 

så inträffar den för banken mycket kostsamma händelsen att den inte kan 

fullgöra sina betalningsförpliktelser till inlåningskunderna. Detta är 

en följd av att utlåningen förutsätts vara fullständigt illikvid, dvs 

banken kan varken sälja eller belåna de fordringsbevis som representerar 

utlåningen. Förutom transaktionskostnaderna pS åsamkas banken i detta 

fall betalningsinställelsekostnaden q som antas vara mycket stor. Den 

kan t ex tolkas som en goodwill-förlust som radikalt minskar de framtida 

vinstmöjligheterna till följd av minskad framtida inlåning, eller som en 

förlust av möjligheter eller rättigheter att överhuvud taget bedriva bank

verksamhet i fortsättningen, dvs någon form av bankkrasch. 
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Variablerna D, AD, s, £, p, q är helt exogent bestämda och de är med 

undantag av AD kända av banken med full säkerhet vid beslutstillfället 

i början av perioden. Värdet på AD, som bestäms av inlåningskundernas 

insättningar och uttag under den framförliggande perioden, är däremot inte 

känt av banken vid bes lutstillfället. Den osäkerhet som banken förknippar 

med denna variabel antas vara av sådan karaktär att den kan beskrivas med 

hjälp av en sannolikhetsfördelning, dvs AD antas vara en stokastisk 

variabel. Eftersom II och C enligt definitionerna (3.2) - (3.3) är 

funktioner av AD är även de stokastiska variabler. Handlingsparametrar

na R, S, L är däremot deterministiska variabler. 

Den ovan givna specifikationen av vinsten har några egenskaper som vid en 

första anblick kan te sig mindre tillfredsställande. För det första är av

kastningen sS från de sekundära reserverna oberoende av om och när under 

perioden banken säljer en del av dessa reserver för att fullgöra sina betal

ningsförpliktelser. För det andra är transaktionskostnaderna C beroende av 

inlåningens storlek vid periodens början och slut, men inte av vilka värden 

den antar däremellan, t ex inte av det minsta värdet under perioden, vilket 

kanske verkar ligga närmast till hands. För det tredje är inte transaktioner

na i periodens början förknippade med några transaktionskostnader medan trans

aktionerna under perioden är förknippade med så höga transaktionskostnader att 

banken inte placerar en eventuell inlåningsökning i räntebärande tillgångar 

utan väntar med detta till nästa periodskifte, då det är kostnadsfritt. För 

det fjärde är inte inlåningen förknippad med några kostnader - vare sig rän-

te- eller transaktionskostnader. Dessutom förutsätts att banken inte förknip

par s, Z, p och q med någon osäkerhet vid periodens början. De flesta av des

sa mindre tilltagande egenskaper kommer emellertid att elimineras senare utan 

att detta har några konsekvenser av betydelse för de resultat som härleds 

från den ursprungliga vinstspecifikationen. 

Den sannolikhetsfördelning som representerar bankens bedömning av inlånings

utvecklingen AD definieras av en fördelningsfunktion F(x), som för varje 

värde på x i hela interval let < x < °° anger bankens bedömning av sannolik

heten för att händelsen AD j< x skall inträffa, vilket kan skrivas 

P(AD <_ x) = F(x) - oo < x < oo (3.6) 

Edgeworth specificerar F indirekt genom att anta att AD är en summa 

av likafördelade oberoende stokastiska variabler, vilka representerar de 

enskilda inlåningskundernas inlåningsändringar under den framförliggande 
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perioden. Därav följer enligt den s k centrala gränsvärdessatsen inom sanno

likhetsläran att AD är approximativt normalfördelad med väntevärde och varians 

lika med summan av de likafördelade oberoende stokastiska variablernas vänte

värden och varianser.1^ 

Genom sina antaganden om hur AD genereras lägger Edgeworth alltså myc

ket kraftiga restriktioner på F. Jag skall avvika från Edgeworth på 

denna punkt och pålägga F följande betydligt mildare restriktioner. För 

det första medför sannolikhets lärans postulat rörande sannolikhetsbegrep

pets egenskaper att F(x) är icke avtagande, samt växer från noll till 

ett då X växer från -°° till 00. Denna restriktion är självklar. För 

det andra skall jag anta att det finns ett tal x^ sådant att 

F(x) = 0 X < X 
° (3.7) 

F(x) >0 X > X 
o 

dvs banken är helt säker på att inlåningen inte kan minska mer än x 
2 )  

men utesluter inte möjligheten att minskningen kan vara sa stor som x . 

Med tanke på att inlåningen inte kan bli negativ är även denna restriktion 

självklar, och det måste dessutom gälla att 

x > -D (3.8) 
o — 

För det tredje skall jag av analys tekniska skäl förutsätta att F(x) är 

deriverbar för alla värden på x. Det innebär att fördelningen för AD 

har en frekvensfunktion f(x) som definieras genom 

f(x) = F1(x) -oo < x < oo (3.9) 

De båda funktionerna åskådliggörs grafiskt i fig. 3.2. Eftersom F är 

icke avtagande är f, som anger lutningen på F, icke negativ. Genom 

att integrera båda leden i (3.9) och utnyttja (3.7) kan sambandet mellan 

^ Edgeworth kallar denna sats "the law of error", vilket torde ha varit 
den gängse benämningen på 1800-talet. 

2} . 
Denna restriktion uppfylls inte av normalfördelningen vars fördelnings
funktion är positiv för alla värden på x (men som naturligtvis har gräns
värdet noll då x går mot -°°) . Därav följer att om F(x) approximeras med 
en normalfördelning så är denna approximation helt felaktig (relativt 
sett) för x < x och relativt dålig för värden på x där F(x) är rela
tivt liten. Det?a har ett visst intresse eftersom Edgeworth använder 
normalfördelningsapproximationen för sannolikheter av storleksordningen 
en hundramiljonde1. Däremot innebär Edgeworth1s beskrivning av genere-
ringen av AD att restriktionen uppfylls eftersom det minsta värde AD kan 
anta enligt denna beskrivning är -99, vilket inträffar när samtliga 22 
siffror är lika med 9. Det gäller alltså att P(AD _< -100) = 0 och 
P(AD _< -99) = 10 22. Eftersom D = 100 uppfylls även restriktionen 
(3.8)7 
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-D 

f (x) 

-D 

Fig. 3.2 

f och F också skrivas på formen 

F(x) = / f(u)du = / f(u)du (3.10) 
-oo x 

o 

Fördelningsfunktionen F(x) är alltså lika med ytan under frekvensfunk

tionen i intervallet (-°°, x). 

För det fjärde slutligen kommer jag att då så erfordras av analystekniska 

skäl att förutsätta att även f är deriverbar, dvs att F är två ganger den-

verbar. 

3.2 Portföljvalsbeslutet 

Portföljvalet i början av beslutsperioden antas ske i två steg. I det 

första steget beslutar banken hur den exogent givna inlåningen D skall 

fördelas mellan reserver R + S och utlåning L. Banken antas därvid 

bestämma reservinnehavet så att sannolikheten för att reserverna skall ta 

slut under perioden, dvs att AD £ -(R+S), är lika med en parameter a. 

Detta ger villkoret 

F(-(R+S)) = a (3.11) 

i ) 
Jfr appendix 3.A. 
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F(x) ài 

1 

r 
-D x. L0 

-(R+S) -R 
-• 

x 

Fig. 3.3 

Storleken på a bestäms genom någon form av riskvärderingskalkyl som 

Edgeworth avstår från att specificera närmare, men som baseras på bankens 

subjektiva bedömning av "what chance of great disaster it might be prudent 

to incur for the probability of a moderate gain". Man kan alltså tolka 

a som en slags riskvärderingsparameter. 

I fig. 3.3 visas hur villkoret (3.11) bestämmer R+S och hur L sam

tidigt bestäms av balansidentiteten. Det framgår där hur bankens allokering 

av inlåningen på reserver och utlåning beror dels på den osäkerhet som ban

ken förknippar med inlåningsutvecklingen, som representeras av F, och dels 

på bankens riskvärdering som representeras av a. Det framgår också av 

figuren att ekvationen har en lösning i intervallet 0 <_ R + S £ D endast 

om F, a och D uppfyller villkoret 

där F(-D) = 0 enligt (3.7) - (3.8). 

I portföljvalets andra steg beslutar banken hur reserverna skall fördelas 

på primära och sekundära reserver. Banken antas därvid välja den fördel

ning som maximerar väntevärdet för vinsten, dvs R och S bestäms som 

lösningen till maximeringsproblernet 

F(-D) < a < F(0) (3.12) 



- 97 -

max E (II) = sS + iL - E(C) (3.13) 
R, S 

under bivillkoren R + S = D - L, R>_0, S>_0. 

Derivering av E (II) med avseende på S under iakttagande av bivillkoret 

R + S = D - L ger första ordningens villkor för maximum 

3E(ÏÏ) 
dS 

= s -
R+S=D-L 

=0 (3.14) 
9S 1 R+S=D-L 

Enligt definitionen (3.3) av C är 

E(C) = pE(K(AD;-(R+S),-R)) + qE(J(AD(R+S))) (3.15) 

Låt oss därför börja härledningen av förstaordningsvillkoret med att be

stämma väntevärdena för de stokastiska variablerna K(AD; a,b) och 

J(AD; a), där a och b tills vidare kan uppfattas som parametrar som 

uppfyller olikheten a < b men vars värden i övrigt är godtyckliga. De-

finitionsmässigt gäller 

oo 

E(K(AD;a,b)) = / K(x;a,b) f (x) dx = 
—oo 

a b 
= J (b-a)f(x)dx + / (b-x)f(x)dx = 

-oo a 

b 
= (b-a)F(a) + / (b-x)f(x)dx (3.16) 

a 

där de tre likhetstecknen följer av (i) definitionen av väntevärdet för 

en stokastisk variabel K(AD;a,b) som är en funktion av en stokastisk 

variabel AD, vars frekvensfunkt ion är f(x), (ii) definitionen (3.4) 

av K-funktionen, (iii) sambandet (3.10) mellan frekvensfunktionen f 

och fördelningsfunktionen F. Integralen av (b-x)f(x) över intervallet 

(a,b) kan omformas på följande sätt med hjälp av s k partiell integration. 

Från sambandet mellan derivata och integral, som redovisas närmare i appen

dix 3.A, följer 

b J 
/ {(b-x)F(x)}dx = (b-b )F(b)-(b-a)F(a) = -(b-a)F( a )  (3.17) 
a 

Men genom att utföra deriveringen av (b-x)F(x) under integraltecknet 

erhålls också 
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B H B 
/ — {(b-x)F(x)}dx = / (-F(x)+(b-x)f(x))dx = 
a a 

b b 
= - J F (x)dx + / (b-x)f(x)dx (3.18) 

a a 

Eftersom vänsterleden i (3.17) och (3.18) är lika följer att 

b b 
/ (b-x)f(x)dx = -(b-a)F(a) + / F(x)dx (3.19) 
a a 

vilket efter insättning i (3.16) ger 

b 
E(K(AD;a,b)) = / F(x)dx (3.20) 

a 

dvs väntevärdet för K(AD;a,b) är lika med ytan under fördelningsfunk

tionen F(x) i intervallet a £ x <_ b. 

Betydligt enklare är härledningen av väntevärdet för J(AD;a). Det gäl

ler definitionsmässigt att 

00 a 
E(J(AD;a)) = / J(x;a)f(x)dx = / f(x)dx = F(a) (3.21) 

—OO —OO 

dvs detta väntevärde är helt enkelt lika med sannolikheten att AD a. 

Det följer av att J(AD;a) är en diskret stokastisk variabel som antar 

värdena ett och noll med sannolikheterna F(a) respektive 1 - F(a). 

Insättning av (3.20) - (3.21) i (3.15) ger 

-R 
E(C) = p / F(x)dx + qF(-(R+S)) (3.22) 

-(R+S) 

Derivering med avseende på S, givet R+S, ger 

F3E(C)I _ FA(-R) 
L^JR+S-0-L"PT"L^ ; R+S=D-L 

- pF(-(R+S) ) 

= pF(-R) 

3(-(R+S)) I 
3S J R+S=D-L 

+ qf(-(R+S)) I 8( (agS))i = pF(-R) (3.23) 
> R+S=D-L 

där vi återigen har utnyttjat det samband mellan derivata och integral 

som redovisas i appendix 3.A. 
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Insättning av (3.23) i (3.14) ger 

s - pF(-R) = O (3.24) 

vilket är första ordningens villkor för maximum. Detta villkor kan ges 

en tolkning i termer av marginalintäkter och marginalkostnader. Marginal

intäkterna MR definieras genom 

-s (3.25) 

Marginalkostnaderna kan betecknas M(E(C)) och definieras genom 

M(E(C)) = = pF(-R) (3.26) 
> R+S=D-L 

som anger hur mycket E(C) ökar per enhets infinitesimal ökning av S, 

givet R + S. Innebörden av detta marginalkostnadssamband kan belysas 

på ett relativt klargörande sätt med hjälp av de stokastiska marginalkost

nader MC som definieras genom 

- =(ij = # + M q d (3.27) 
R+S=D-L I JRtS=D-L 

Från definitionerna (3.4) - (3.5) av K- och J-funktionerna följer att 

f 3K(AD ;-(R+S),-R)1 J1 A° - R (3.28) 

I 33 JR+S=D-L AD>-R 

f 8J(AD;-(R+S)) 1 = 

I 35  J R+S=D-L " 

Derivatan av K anger hur mycket banken måste öka sin försäljning av 

sekundära enheter i den framförliggande perioden per enhets infinitesimal 

Den enda punkt som vållar problem vid deriveringen av K är punkten 
AD = -R där derivatan ej är entydigt definierad. Det är lätt att inse 
att det gäller 

AK(-R;-(R+S),-R)l fo AS < 0 AS J AR+AS=0 l1 
AS > ° 

vilket innebär att vänsterderivatan är noll och högerderivatan 1 i punk
ten AD = -R. Jag väljer alltså (godtyckligt) att i (3.28) sätta deri
vatan lika med högerderivatan i denna punkt. I alla andra punkter, 
inklusive punkten AD = -(R+S), är vänster- och högerderivatan lika, 
dvs derivatan är entydigt definierad. 
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ökning av S, givet R+S. Om AD > -R är K = O både före och efter 

en infinitesimal ökning i S och en lika stor minskning i R. Om 

AD <_ -R ökar K lika mycket som S ökar och R minskar. 

Av (3.27) - (3.28) framgår att MC är en diskret stokastisk variabel som 

antar värdena noll och ett med sannolikheterna P(AD > -R) = 1 - F(-R) 

och P(AD <_ -R) = F(-R), varav följer 

E(MC) = pF(-R) = M(E(C)) (3.29) 

Vi har därmed visat att i det aktuella fallet gäller att 

- E< fffl > <3-3°) 
^ J R+S=D-L ^ J R+S=D-L 

dvs derivatan av väntevärdet för kostnaderna är lika med väntevärdet för 

derivatan av kostnaderna. Som visas i appendix 3.A gäller detta under 

förutsättning att C är en funktion av AD som antingen är kontinuerlig 

eller är diskontinuerlig bara i punkter som ej varierar med S, givet 

R+S. Eftersom C är diskontinuerlig endast i punkten AD = -(R+S), 

som ej varierar med S, givet R+S, är förutsättningen uppfylld. 

Insättning av (3.25) och (3.29) i (3.24) ger förstaordningsvillkoret på 

formen 

MR = E(MC) = M(E(C)) (3.31) 

vilket är det gamla välkända vinstmaximeringsvillkoret i en version som är 

anpassad till fallet med osäkra kostnader. Detta villkor åskådliggörs 

grafiskt i fig. 3.4 som skärningspunkten mellan MR-kurvan och E(MC)-kurvan. 

Genom att deriverà vänsterledet i (3.24) ytterligare en gång med avseende 

på S, givet R+S, erhålls andra ordningens villkor för maximum 

-pf(-R) < 0 (3.32) 

som är ett tillräckligt men inte nödvändigt villkor för att en lösning 

till (3.24) skall ge ett lokalt maximum. Dess grafiska innebörd är som 

bekant att E(MC)-kurvan skall skära MR-kurvan underifrån, vilket i det 

här fallet är ekvivalent med att E(MC)-kurvan skall vara strikt växande i 

skärningspunkten, eftersom MR är konstant. Eftersom F är icke av

tagande och f således icke negativ gäller alltid att -pf(-R) 0 för 

alla värden på R. Det är lätt att inse att detta måste medföra att om 
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MR 
E (MC) 

E(MC) = pF(S-(D-L)) pF(0) 

pa 

D-L 

Fig. 3.4 

(3.24) har en lösning, så måste denna ge ett globalt maximum för E(II), 

och om (3.24) har fler än en lösning så måste dessa vara oändligt många, 

ligga i ett sammanhängande intervall där f(-R) = 0, samt ge samma glo

bala maximum för E (TI ) . Överallt till vänster om intervallet är nämligen 

MR > E(MC), dvs E (TI) är strikt växande, och överallt till höger om 

intervallet är MR < E (MC), dvs E (II) är strikt avtagande. En lösning 

till (3.24) kan alltså aldrig ge ett lokalt minimum eller en sadelpunkt. 

Det framgår i fig. 3.4 att E(MC) växer från pa till pF(0) då S 

växer från noll till D-L, givet R + S. Ekvationen (3.24) har allt

så en lösning i intervallet 0 R _< D - L endast om 

pa <_ s <_ pF(0) (3.33) 

Då s antar värden som är mindre än pa eller större än pF(0) har 

maximeringsproblernet hörnlösningar där R är lika med D-L respektive 

noll. Om s < 0 eller s > p saknar (3.24) lösning men maximeringsprob-

lemet har naturligtvis en lösning. 

Låt oss nu för ett ögonblick låta de sekundära reserverna representera 

obligationer vars avkastning s är summan av obligationsräntan i och 

den av banken med säkerhet förväntade relativa värdeändringen v för 
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obligationer under beslutsperioden \ Förstaordningsvillkoret kan då 

skrivas 

i + v - pF(-R) = 0 (3.34) 

som definierar bankens likviditetspreferensfunktion, dvs sambandet mellan 

bankens efterfrågan på kassa R och obligationsräntan i. 

Om vi för enkelhets skull antar att p och F inte beror på i erhålls 

med hjälp av differentiering av (3.34) 

= - 1 + v'(i> (3 35) 
di pf(-R) 

som visar att R är en avtagande funktion av obligationsräntan om 

1 + v'(i) > 0, dvs om avkastningen s är en växande funktion av i. 

Ett sådant samband mellan s och i impliceras som bekant om banken har 

s k oelastisk förväntningsbildning rörande utvecklingen av obligations-
2) 

rantan 

I fig. 3.5 åskådliggörs likviditetspreferensfunktionen grafiskt för spe

cialfallet då v'(i) är identiskt lika med noll, dvs det fall då v be

stäms oberoende av i. Denna figur erhålls från fig. 3.4 genom att spe

gelvända E(MC)-kurvan i den vertikala linjen genom punkten S = D - L 

och låta denna linje representera den vertikala axeln, samt translatera 

(parallellförflytta) den horisontella axeln med v enheter. I figuren 

förutsätts att v < 0, dvs banken förväntar sig en obligationsvärde

minskning, vilket gör banken relativt obenägen att hålla obligationer. 

Det kan i det här sammanhanget vara av ett visst intresse att jämföra 

likviditetspreferensfunktionen som definieras av (3.34) med den som Tobin 

härledde i sin berömda artikel "Liquidity Preference as Behavior Towards 

Risk", år 1958. Tobin anknöt där till den Keynsianska traditionen med 

uppdelning av R i en transaktionsdel och en spekulationsdel, samt an

tagandet att ingen osäkerhet förknippas med v. Det problem som Tobin 

fäste uppmärksamheten på var de orealistiska implikationerna av denna 

teori som innebar att den enskilda beslutsenheten placerade hela det för 

spekulation tillgängliga innehavet av kassa och obligationer i antingen 

enbart kassa eller enbart obligationer. För att teorin skulle vara 

I enlighet med kap. .1 är i lika med kvoten mellan den nominella obli
gationsräntan (kupongräntan) och obligationspriset per nominell enhet. 

2 ) 
Se t ex Tobin (1958). 
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i 4 

pF(0)-v 

pa-v 

-v 

D-L 
-• 

R 

Fig. 3.5 

tillfredsställande, menade Tobin, krävdes att den kunde förklara en di-

versifiering av spekulationsportföljen på både kassa och obligationer. 

Hans lösning på detta problem bestod i att anta dels att v av besluts

enheten förknippas med osäkerhet, dels att beslutsenheten har en form av 

riskaversion som leder till diversifiering. Dessa antaganden leder till 

en likviditetspreferensfunktion där spekulationskassan är en kontinuerlig 

funktion av i. Antagandena är emellertid inte tillräckliga för att im

plicera ett negativt samband mellan dessa storheter, trots att Tobin för

utsätter att fördelningen för v är oberoende av i, vilket svarar mot 

specialfallet vf(i) = 0 ovan. För att erhålla sådana implikationer 

krävs ytterligare restriktiva antaganden om beslutsenhetens beteende un

der osäkerhet. 

Den likviditetspreferensfunktion som definieras av (3.34) skiljer sig 

uppenbarligen i flera avseenden från den som Tobin härledde. För det 

första kan den sägas samtidigt representera de tre klassiska motiven för 

att hålla kassa, nämligen transaktionsmotivet, försiktighetsmotivet och 

spekulationsmotivet. Transaktionsmotivet kommer till uttryck dels i för

delningsfunktionen F's läge, dvs dess väntevärde som representerar bankens 

prognos för inlåningsutvecklingen under perioden, vilket kommer att utveck

las närmare i nästa avsnitt, och dels i transaktionskostnadsparametern p. 

Försiktighetsmotivet kommer till uttryck i bankens osäkerhet rörande AD som 

återspeglas i Ffs utseende i övrigt, dvs givet dess läge. Spekulationsmoti-
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vet slutligen kommer till uttryck i värdeändringskomponenten v. Tobins 

funktion representerar däremot endast spekulationsmotivet, vilket samman

hänger med uppdelningen av kassan i en transaktionskassa och en spekula

tionskassa. För det andra baseras diversifieringen av kassa och obliga

tioner på osäkerheten rörande framtida betalningar, dvs på ett likvidi

tetsbehov, och inte på osäkerheten rörande obligationernas avkastning. 

Denna skillnad innebär också att det inte är nödvändigt att förutsätta 

att banken har riskaversion för att förklara diversifieringen. För det 

tredje slutligen krävs det inte något särskilt villkor, utöver att s 

skall vara en växande funktion av i, för att hindra R från att vara 

en växande funktion av i. 

Låt oss efter denna lilla exkurs rörande likviditetspreferensfunktionen 

återgå till förstaordningsvillkoret (3.24). Det kan skrivas på den ekvi

valenta formen 

F(-R) = - (3.36) 
P 

varav framgår att banken väljer att hålla just så mycket primära reserver 

att sannolikheten för att dessa reserver skall ta slut under perioden, 
S 

dvs att AD -R, är lika med kvoten — vilket kan sägas vara ett slags 

mått på de sekundära reservernas nettoavkastning. I fig. 3.3 visas hur 

R bestäms av villkoret (3.36) och hur S samtidigt bestäms av bivill

koret och balansidentiteten R+S=D-L. I figuren visas också hur 

R + S bestäms av det likartade villkoret (3.11) och hur L samtidigt be

stäms av balansidentiteten. Fig. 3.3 visar alltså hur bankens portfölj 
S 

fullständigt bestäms av de givna storheterna a, —, D och F och hur 

portföljen ändras vid komparativt statiska ändringar i dessa storheter. 

Bl a framgår att en ökning i D cet par medför en lika stor ökning i L 

medan R och S ej ändras. 

Lösningen till ekvation (3.36) kan skrivas på den explicita formen ^ 

R = -F_1(-) (3.37) 
P 

Om F(x) = — för flera värden på x (som då måste vara oändligt många 

och ligga i ett sammanhängande intervall där f(x) = 0) skall vi för 
att göra lösningen och inversen entydig välja det värde som ligger 
närmast noll. Om t ex — = 0 så är alltså lösningen det tal x som 

definieras i (3.5) förutsatt att x < 0. Om Xq > 0 är lösningen 
noll. 
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där funktionssymbolen F ^ betecknar den inversa funktionen till för

delningsfunktionen F. Dess innebörd framgår av fig. 3.3. På samma 

sätt kan lösningen till ekvationen (3.11) skrivas 

R + S = -F-1(a) (3.38) 

Kombinerat med balansidentiteten ger detta följande beteendefunktioner 

för bankens portföljval 

R = -F_1 (—) 
P 

S = -(F_1(a) - F_1(—) ) (3.39) 
P 

L = D + F-1(a) 

som gäller under förutsättning att villkoren (3.12) och (3.33) är upp

fyllda. Dessa portföljvalsfunktioner ges en grafisk representation i 

fig. 3.6 som visar hur portföljens sammansättning varierar vid partiella 

variationer i a> ~ oc^ Figurerna där härleds enkelt ur fig. 3.3 

eller ekvationerna (3.39). 

3.3 Parametrisering av inlåningsförändringens fördelningsfunktion 

Förutom av de endimensionella storheterna a, — och D bestäms bankens 
P 

portföljval av fördelningsfunktionen F som representerar bankens osä

kerhet rörande inlåningsutvecklingen under den framförliggande perioden. 

För att på ett stringent sätt kunna analysera vilken roll denna osäker

het spelar för portföljvalet är det nödvändigt att skriva F på en para

metrisk form. De parametrar som skall användas för detta ändamål är 

fördelningens väntevärde \i och standardavvikelse G, vilka som bekant 

definieras genom 

oo 
y = E(AD) = / xf(x)dx) 

~°° (3.40) 
oo 

G^ = V(AD) = J (X-JJ) ̂F (x) dx 
—oo 

2 
där G är fördelningens varians. 

Bilda nu den standardiserade stokastiska variabeln ^ ̂ vars 
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R,S,L 

F(0) 

-X. 

F(0) 
P 

R,S,L 

-1 

-x, 

Fig. 3.6 
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väntevärde och varians är noll respektive ett och låt $(x) beteckna 

dess fördelningsfunktion, dvs $(x) anger sannolikheten för att hän

delsen å5_iL < x skall inträffa, vilket kan skrivas 
o — 

$(x) = i x) (3.41) 

Eftersom händelsen AD < x är ekvivalent med händelsen ^5—ü < — 
— o — O 

följer direkt från definitionerna (3.6) och (3.41) av F och 0 att 

F(x) = $0^) (3.42) 

vilket är den parametriska form för F som kommer att användas i fort

sättningen. Det framgår av den hur F fullständigt karaktäriseras av 

(i) sitt läge som anges av väntevärdet y, (ii) sin spridning som anges 

av standardavvikelsen O, och (iii) sin form som anges av den standar

diserade fördelningsfunktionen $. Något oprecist uttryckt kan man se 

y som en representation av bankens prognos för inlåningsutvecklingen under 

perioden, O som ett mått på den grad av osäkerhet som banken förknippar med 

denna prognos, och $ som en storhet som anger arten eller karaktären av den

na osäkerhet. Det är alltså bara G och $ som i egentlig mening representerar 

bankens osäkerhet. Fördelningsfunktionen F kan alltså sägas representera 

bankens totala bedömning av inlåningsutvecklingen för den framförliggande 

beslutsperioden snarare än enbart den osäkerhet som banken förknippar med 

den. 

Till skillnad från \i och G som är endimensionella parametrar är $(x) 

en funktion som är definierad på hela intervallet -°° < x < 00 och $ 

kan alltså ses som en parameter med ett oändligt, icke uppräkneligt 

antal dimensioner. De "värden" som "parametern" 0 kan anta utgöres av 

en delmängd till mängden av alla fördelningsfunktioner med väntevärdet 

noll och variansen ett. Denna delmängds utsträckning bestäms av de 

restriktioner som tidigare införts för F och som implicerar motsvarande 

restriktioner för $. Från villkoret (3.7) och definitionen (3.42) föl

jer att det finns ett tal Ç definierat genom 

som är sådant att 
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$(x) = 0 X < Ç 
(3.44) 

$(x) > 0 X > Ç 

Vidare gäller att 

-5-y. < Ç < 0 
a — 

(3.45) 

där den vänstra olikheten följer av villkoret (3.8) som innebär att sanno

likheten för att inlåningen skall bli negativ vid slutet av perioden måste 

vara noll. Den högra olikheten följer av att fördelningen $ har vänte

värdet noll och variansen ett. 

Det kanske bör påpekas att den vänstra olikheten i (3.45) inte utgör någon 

restriktion på mängden av möjliga fördelningsformer $. Uttrycket 

kan ju göras godtyckligt litet genom att tilldela D, y och O 

lämpliga värden. Olikheten utgör bara en restriktion på vilka värden som 

storheterna D, y, o och Ç samtidigt kan anta för att det självklara 

villkoret (3.8) skall vara uppfyllt. Detta illustreras i fig. 3.7 där 

det streckade området markerar de värden som y och ö" kan anta vid 

givna värden på D och Ç. Det framgår där hur området, som begränsas 

av linjen y = -D - Ça, ändras då D och Ç ändras. 

A y 

y = - D - Ça 

a 

Fig. 3.7 
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Från antagandet att F(x) är deriverbar för alla x följer att även 

dess form $(x) är deriverbar för alla x. Derivering av båda leden i 

(3.42) ger 

f(x) = i *'(^) = £ 4>(^) (3.46) 

AD-y 
där 4>(x) är frekvensfunktionen för 

Vi kan nu formulera den grundläggande restriktion på 0 som infördes 

inledningsvis, nämligen 

oo 

/ x<J)(x)dx = 0 

^ (3.47) OO 

f x^({)(x)dx = 1 
—oo 

Därmed är samtliga restriktioner på fördelningsformen $ specificerade. 

Det. framgår av (3.42) att varje ändring i fördelningen F kan ses som 

resultatet av ändringar i en eller flera av de tre storheterna y, a 

och 0. Effekterna på F av ändringar i y och o vid given form $ 

studeras enklast genom att undersöka hur mycket x måste ändras för att 

värdet på sannolikheten F(x) skall vara oförändrat. Grafiskt är detta 

detsamma som att undersöka storleken på den horisontella förskjutningen 

av F-kurvan (se fig. 3.8). Om ändringarna betecknas med Ax, Ay och 

Ao skall de alltså satisfiera ekvationen 

$(x^) „ $(xJ_A(3>48) 

som är ekvivalent med 

x-y = x + Ax - (y+Ay) ,Q* 
a a + Aa 

som ger lösningen 

Ax = Ay + (x-y) (3.50) 

där Ax alltså är den horisontella förskjutningen i F-kurvan. 

Ändringen i y medför således en horisontell förskjutning av F-kurvan 

med Ay enheter för varje värde på x, en s k translation. Samma för

skjutning sker av f-kurvan. Ändringen i o medför en horisontell för

skjutning av F-kurvan som är sådan att differensen mellan x och y 

ändras proportionellt med proportionen — . Ju större differensen 
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x - y  ä r  d e s t o  s t ö r r e  b l i r  a l l t s å  f ö r s k j u t n i n g e n  a v  F - k u r v a n .  M a n  k a n  

se denna förändring som ett slags vridning kring punkten x = y, där 

den nya F-kurvan skär den gamla, och där båda har värdet 0(0) som an

ger sannolikheten för att AD skall anta ett värde som är mindre än dess 

förväntade värde. I princip kan 0(0) anta vilket värde som helst i det 

inre av intervallet (0,1) men vi kommer i allmänhet att implicit förut

sätta att 0 är sådan att 0(0) ligger i närheten av -j. Detta värde 

har nämligen 0(0) om fördelningsformen är symmetrisk, dvs om 4>(x) = 

= (p(—x) och därmed 0(x) = 1 - 0(-x) för alla x. 

Om ö minskar, så vrids F-kurvan moturs så att dess lutning i punkten 

x = y ökar, vilket också framgår av (3.46) som visar att dess derivata 

f har värdet ^ 4>(0) där. f-kurvan förskjuts alltså uppåt i en omgiv

ning till denna punkt. Då beloppet av x-y växer nås naturligtvis 

förr eller senare den punkt där den nya F-kurvans lutning övergår till 

att bli mindre än den gamla F-kurvans lutning. I denna punkt skär den 

nya f-kurvan den gamla f-kurvan. 

Om a minskas så att dess värde närmar sig noll, närmar sig F den för

delningsfunktion F | som definieras genom 

x < y 

(3.51) 

x _> y 

vilket är fördelningsfunktionen för en stokastisk variabel som antar 

värdet y med sannolikheten ett, dvs för en deterministisk variabel med 

värdet y. F^ erhålls från (3.50) genom att låta Aa gå mot -Q var

vid Ax går mot -(x-y). F^ representerar fallet då banken med säker

het förväntar sig att inlåningsändringen AD för den framförliggande 

perioden är y. 

I fig. 3.8 visas hur F-kurvan och f-kurvan ändras vid en ökning av y 

och en minskning, av G. I illustrativt syfte görs ändringarna i två 

steg. Först minskas G vilket ger de streckade kurvorna, och därefter 

ökas y vilket ger de prickade kurvorna. 
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x-y 
a+Aa' 

a + A a  

y + Ay 

f (x) A 

y + Ay 

Fig. 3.8 

Figurerna 3.3 och 3.8 kan nu användas som utgångspunkt för en grafisk kompa

rativt statisk analys av hur bankens portföljval ändras vid partiella änd

ringar i y och Q, där y som tidigare nämnts representerar bankens prognos 

för inlåningsutvecklingen under perioden, och a är ett mått på den grad av 

osäkerhet som banken förknippar med denna prognos. I fig. 3.9 undersöks ef

fekterna av en ökning i y med Ay cet par.1^ 

i) 
Beteckningarna AR, AS, AL i fig. 3.9 - 3.10 avser de komparativt 
statiska effekterna på R, S, L av ändringarna i y och G. De avser 
alltså inte ändringar i balansposterna under beslutsperioden. 
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F(x) 

R+AR L+AL 

--a -D 

Fig. 3.9 

Det framgår där att L ökar med Ay på bekostnad av R + S. Banken 

minskar alltså sitt reservinnehav i början av perioden i samma utsträck

ning som den förväntar sig att dess inlåning under perioden ökar. Hela 

reservminskningen faller på de primära reserverna R som alltså minskar 

med Ay medan de sekundära reserverna S ej ändras. 

I fig. 3.10 undersöks effekterna av en ökning i O med AO cet par för 

fallet då y < 0, dvs det fall då banken förväntar sig en inlåningsminsk

ning. Från (3.50) följer att vridningen av F-kurvan medför ändringar i 

R + S, R och S enligt sambanden 

A(R+S) = (R+S+y) 

AR = (R+u) ̂  (3.52) 

AS = A(R+S) - AR = S ̂  

S 
Dessa ändringars tecken beror på hur de givna storheterna a, — och 

$(0) förhåller sig till varandra. Om a < $(0), vilket normalt kan 

förutsättas gälla, så är -(R+S) < y och A(R+S) >0. En ökning i ban

kens osäkerhet rörande den framtida inlåningsutvecklingen cet par leder 

alltså normalt till att banken ökar sitt reservinnehav på bekostnad av ut

låningen. Om a < — < $(0) så är -R<y, S > 0 och således Ar > 0 
P 

och AS > 0, dvs reservökningen är resultatet av en ökning i både de pri-
S O 

mära och sekundära reserverna. Om däremot a < $(0) < — sa är -R < y 
P 
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och således AR <0 .  I  d e t t a  f a l l  m i n s k a r  a l l t s å  b a n k e n  s i n a  p r i m ä r a  r e 

server trots att dess osäkerhet rörande inlåningsutvecklingen ökar cet 

par. Samtidigt ökar emellertid banken sitt innehav av sekundära reserver 

så att nettoeffekten på reserverna blir positiv. 

F(x) A 

L+AL S+AS R+AR 

Fig. 3.10 
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Motsvarande grafiska analys kan göras för fallet då y >_ 0. I detta fall kan 

emellertid inte AR vara 

ningarna R = R + ÀR = 0. 

emellertid inte AR vara negativ eftersom a < $(0) < ̂  implicerar hörnlös-

Storheterna y, O och $ kan naturligtvis också införas direkt i portfölj-

valsfunktionerna (3.39). Ekvationen F(x) = y, vars lösning med avseende på 

X är F "'"(y) kan skrivas 

$(^) = y (3.53) 

Applicering av inversen för $ ger 

2y L=$ 1(y) (3.54) 

Efter insättning av x = F "'"(y) erhålls 

F-1 (y) = y + 0$_1(y) (3.55) 

Portföljvalsekvationerna kan alltså skrivas 

R = - y - 0$ 1(—) 
P 

S = - «T1 (a)) (3.56) 
P 

L = D + y + 1(a) 

som gäller under förutsättning att de givna storheterna uppfyller villkoren 

0 < a < — < $ ( - — )  
- - p - a 

(3.57) 
D _> - y - (a) 

I fig. 3.11 visas hur portföljens sammansättning varierar vid partiella 

variationer i y och ö. Dessa figurer härleds ur fig. 3.9 - 3.10 eller 

ekvationerna (3.56). Det förutsätts att — < $(0), dvs att $ ) < 0, 
P P 

vilket medför att R är en växande funktion av G. 
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R, S ,L 

-y 

R, S ,L 

D+y 

e 

R, S ,L 

Fig. 3.11 
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3.4 Den numeriska lösningen 

Beteendeekvationerna (3.56) representerar en formell lösning till Edgeworth's 

bankspel som beskrevs i det citat som återgavs inledningsvis i detta kapitel. 

I beskrivningen av bankspelet specificerar Edgeworth de olika givna storheter

na numeriskt och anger dessutom en numerisk lösning på portföljvalsproblemet, 

nämligen 

R = 19 

S = 56 (3.58) 

L = 25 

Han redovisar emellertid inte i detalj hur han erhåller värdena på R och S. 

Ett sätt att undersöka hur väl portföljvalsekvationerna (3.56) återspeglar 

Edgeworth's egen uppfattning av bankspelet - vilket kan vara av visst doktrin-

historiskt intresse - är att sätta in de numeriska värdena på de givna stor

heterna i (3.56) och se hur det numeriska resultatet förhåller sig till 

Edgeworth's numeriska lösning. Med ledning av citatet ovan sätter vi 

D = 100 

a = 10 

0.02 = 0.004 
5 

p = 0.10 (3.59) 

- = 0.04 
P 
U = 0 

a = 13.472 

där värdena på s, y och O kanske behöver motiveras närmare. Vad beträf

far s så svarar den i min formalisering mot räntan per tvåminutersperiod 

vilket innebär att s är lika med tiominutersräntan dividerad med fem. Om 

s sätts lika med 0.02 måste p sättas lika med 5*0.10 vilket ger samma 

resultat för — . Vad beträffar \i och O erhålls deras numeriska värden P 
genom att tolka Edgeworth's beskrivning av genereringen av AD på följande 

sätt. 

2 2  
AD = 99 - S X. (3.60) 

i=i 1 

där ,X^,...,X^2 är oberoende, likafÖrdelade, diskreta stökastiska variab

ler med sannolikhetsfördelningen 
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P(X.=k) = IQ k = 0,1,...,9 (3.61) 

Direkt beräkning av väntevärde och varians ger 

E(X. ) = E P(X.=k)k = 4.5 
1 k=0 1 

V(X.) = T. P(X.=k) (k-4.5)2 = 8.25 
1 k=0 1 

(3.62) 

Det gäller alltså 

2 2  
y = E (AD) = I E(X.) - 99 = 0 

i=l 1 

2 ^ O = V(AD) = Z V(X.) = 181.5 
i=l 1 

(3.63) 

a = /181.5 = 13.472 

/2ö = /363 = 19.053 

där /2ö~ svarar mot Edgeworth's "modulus". 

Vad beträffar fördelningsformen $ så approximerar Edgeworth denna funktion 

med den standardiserade normalfördelningsfunktionen, varvid han stöder sig på 

den centrala gränsvärdessatsen, "the law of error". Från en tabell över 

normalfördelningen erhålls 

î> 1(a) = $ 1(10 8) = -5.61 

î>_1(-) = $_1(0.04) = -1.75 
P 

(3.64) 

Insättning i (3.56) ger 

R ^ 23.6 

S * 52.0 (3.65) 

L - 24.4 

Då det gäller R och S är avvikelsen från Edgeworth's lösning så stor att 

den indikerar att antingen är den ovan redovisade tolkningen av Edgeworth's 

bankspel felaktig i något avseende eller också har Edgeworth helt enkelt 

räknat fel. Eftersom Edgeworth inte redovisar hur han har erhållit sin lös

ning för R och S och eftersom vi inte kan fråga honom, så kan vi inte 
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säkert säga vilken av dessa förklaringar till avvikelsen som är riktig. 

3.5 Modifiering av beslutsprincipen 

I härledningen av portföljvalsfunktionerna (3.56) infördes a som en given 

s t o r h e t  i  a n a l y s e n .  a  a n g e r  d e t  v ä r d e  s o m  b a n k e n  g e n o m  s i t t  v a l  a v  R + S  

önskar åsätta sin subjektiva sannolikhet för att händelsen AD _< -(R+S) 

skall inträffa, dvs händelsen att såväl de primära som sekundära reserverna 

skall ta slut under den framförliggande perioden. Som en konsekvens av intro

duktionen av a kom de ursprungligen givna storheterna i och q att sakna 

betydelse för bankens portföljval, vilket framgår av att de ej är argument i 

portföljvalsfunktionerna. 

Detta sätt att "förklara" bankens portföljval är otillfredsställande ur flera 

synpunkter. För det första så är det svårt att tänka sig att a inte är be

roende av de övriga givna storheterna i modellen - i första hand av i och 

q, men även av s och p. Av en beteendeteori bör man därför kräva att den 

specificerar hur detta beroende ser ut. För det andra så innebär introduk

tionen av a att bankens portföljval baseras på en ofullständig rangordning 

av portföljvalsalternativen i beslutsmängden. Alla portföljer där värdet på 

R+S är givet rangordnas inbördes genom kriteriet E (II). Däremot impli

ceras ingen rangordning för portföljer med olika värden på R+S, med det 

enda undantaget att en speciell portfölj - den som banken väljer - anses vara 

b ä t t r e  ä n  a l l a  p o r t f ö l j e r  s o m  h a r  a n d r a  v ä r d e n  p å  R + S .  

Dessa brister kan elimineras om den beslutsprincip som ligger till grund för 

portföljvalet modifieras så att banken förutsätts ha en fullständig prefe

rensordning för alla tänkbara sannolikhetsfördelningar för II. Om denna 

preferensordning dessutom förutsätts uppfylla von Neumanns och Morgensterns 

regularitets- och konsistensvillkor kan den representeras analytiskt med 

hjälp av.en nyttofunktion u(x) som är definierad för alla värden på x som 

II kan anta och som har den egenskapen att banken rangordnar fördelningarna 

för II på grundval av värdet på den förväntade nyttan E(u(II)). 



119 

Låt oss betrakta det specialfall där u(x)=x som innebär att banken är risk

neutral, dvs den rangordnar fördelningarna för IT på grundval av väntevärdet 

E (TI) medan fördelningarnas spridning och form saknar betydelse för rangord

ningen. Banken antas alltså välja den portfölj i beslutsmängden som maxime

rar väntevärdet för vinsten, dvs R, S, L bestäms som lösningen till maxime-

ringsproblernet 

u b  R + S + L  =  D ,  R ^ O ,  S ^ O ,  L ^ O  

där E(C) enligt (3.22) kan skrivas 

-R 
E(C) = p / F(x)dx + qF(-(R+S)) (3.67 

-(R+S) 

Om vi tills vidare bortser från hörnlösningar, dvs lösningar där ickenega-

tivitetsrestriktionerna för R,S,L är bindande, kan detta problem lösas 

enligt följande standardmetod. Bilda Lagrangeuttrycket 

-R 
W = sS + 2.L - p / F (x) dx - qF (- (R+S) ) + A(D-R-S-L) (3.68; 

-(R+S) 

Första ordningens villkor för maximum är 

max E(n) = sS + iL - E(C) 
R,S,L (3.66) 

= p(F(-R)-F(-(R+S)) + qf(-(R+S)) - A = 0 (3.69) 

fg = s - pF(-(R+S)) + qf(-(R+S)) - A = 0 (3.70) 

(3.71) 

(3.72) 

där vi återigen har utnyttjat det samband mellan derivata och integral som 

redovisas i appendix 3.A (jfr också deriveringen i (3.23)). Subtraktion av 

(3.70) från (3.69) ger 
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pF(-R) - s = 0 (3.73) 

vilket ger lösningen 

R = -F_1 (—) = - y - a$-1(—) (3.74) 
P P 

som är identiskt lika med lösningen för R då E (II) maximerades med av

seende på R och S vid givet värde på R+S. Bankens innehav av primära 

reserver påverkas alltså inte heller i detta fall av i och q. Dessa stor

heter kan därför endast påverka bankens allokering av D på R+S och L. 

Insättning av (3.71) i (3.70) ger 

s - pF(-(R+S)) + qf(-(R+S)) - i = 0 (3.75) 

Denna ekvation definierar R+S som en implicit funktion av s - i, p och 

q. Beteckna denna funktion med 

R + S = g(s-£,p,q) (3.76) 

Från (3.74), (3.76) och (3.72) följer att bankens portföljvalsfunktioner kan 

skrivas 

R = -F"1^) 

S = g(s-£,p,q) + F_1(|) (3.77) 

L = D -g(s-£,p,q) 

förutsatt att s,£,p,q,D och F har sådana värden att detta är en inre 

lösning och förutsatt att denna lösning ger ett globalt maximum. Vid en 

jämförelse med portföljvalsfunktionerna (3.39) där a betraktades som en 

given storhet framgår det att funktionerna har samma struktur. Den enda 

skillnaden består i att funktionsuttrycket F "'"(a) har ersatts med funktions

uttrycket -g(s-£,p,q). I den här beteendemodellen är a alltså en endogen 

variabel som beror på de givna storheterna på följande sätt 

a = F(-(R+S)) = F(-g(s-£,p,q)) (3.78) 

Innan vi gör en komparativt statisk analys av portföljvalsfunktionerna och 

a-funktionen skall vi undersöka andraordningsvillkoren för maximum som kan 

skrivas 
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H < O 
o 

H1 > O 
(3.79) 

där Hq är determinanten för den matris som erhålls genom att deriverà W 

ytterligare en gång med avseende på R, S, L, X, dvs 

-pf(-R)+h h 0 -1 

h h 0 -1 
H = 

0 o 0 0 0 -1 

-1 -1 -1 0 

h = pf(-(R+S)) - qf'(-(R+S)) 

(3.80) 

(3.81) 

och där är den determinant som erhålls genom att stryka den första raden 

och den första kolonnen i Hq. Enligt räknereglerna för determinanter gäller 

Ho = pf(-R)h 

H1 = -h 
(3.82) 

Andra ordningens villkor är alltså uppfyllda om och endast om 

h < 0 < pf(-R) (3.83) 

Betrakta nu förstaordningsvillkoret (3.75) som kan skrivas på formen 

3E(C) 
pr) S+L=konst = S-3C - as = o (3.84) 

Genom att deriverà E (II) ytterligare en gång med avseende på S under konstant

hållning av S+L erhålls 

'3 E (im 9 E (C) pf(-(R+S)) - qf T(-(R+S)) = h (3.85) 
L 9 S2 'S+L—konst 8S2 

Andraordningsvillkoret h<0 innebär alltså att (3E(II)/9s}ri T , skall 
b+L=konst 

vara en avtagande funktion av S och 8E(C)/3S en växande funktion av S i den 

punkt som definieras av (3.84). I fig 3.12 ges en grafisk illustration av 

dessa villkor. Eftersom 3E(C)/3S är en funktion av R+S bestäms dess kurvas 

läge i horisontalled av värdet på R som bestäms enligt (3.74). Genom att sätta 
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3E (C) 

s-i 

3E (C) 

R=0 

Fig. 3.12 

R=0 erhålls den streckade kurvan i fig. 3.12 som ligger R enheter till höger 

om — kurvan. Till följd av villkoret (3.7) gäller att ̂ =  0  f ö r  

-(R+S)<XQ, dvs för S>-XQ-R. Eftersom f'(x) förr eller senare blir mindre än 

— f(x) när X växer, kan det a priori inte uteslutas att är en av-
q db 
tagande funktion av S i vissa intervall där S är positiv. Det kan där

för inte heller a priori uteslutas att (3.75) har flera lösningar för posi

tiva värden på S varav en del kan vara lokala minima, en del lokala maxima, 

och en del sadelpunkter. Den lösningspunkt som vi betraktar förutsätts 

emellertid alltid vara ett globalt maximum. 

Hur lösningen R+S påverkas av ändringar i s - i ,  p och q kan studeras 

genom att differentiera (3.75) med avseende på de ingående variablerna. Vi 

får 

ds - dpF(-(R+S)) + d(R+S)pf(-(R+S)) + 

+ dqf(-(R+S)) - d(R+S)qf'(-(R+S)) - d i  =  (3.86) 

= hd(R+S) + d(s-£) - F (- (R+S) )_dp + f(-(R+S))dq = 0 

De partiella derivatorna är alltså 
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3 (R+S) = 3g = _ 1 Q 
8 (s-A) 3(s-l) Ti 

KR+S) = 3g = F(-(R+S) ) 
3p 3p h 

< O (3.87) 

3(R+S) = 3g = f(—(R+S)) _ „ 
3q 3q h~~ 0 

Derivering av a-funktionen (3.78) ger 

501 = f (-(R+S)) i < 0 
9(s-i) v v " h 

|| = - f(-(R+S)) F("^+S)) > 0 (3.88) 

= {f(-(R+S))}2 i < 0 

Dessa derivator har de tecken som kunde förväntas a priori. Detta gäller 

även tecknen för de partiella derivatorna av portföljvalsfunktionerna för 

S och L. Effekten på S av ändringar i s och p sker dels via g och 

dels via F Eftersom det i optimumpunkten gäller1^ 

lr F" 1 (f> -?fW > 0  

F_1A = - -y-2 < 0 
3p P p f (-R) 

(3.89) 

så verkar deleffekterna i samma riktning. I fig. 3.12 representeras dessa 

deleffekter vid ökningar i s cet par dels som ett skift uppåt av s-£-kurvan 
SE ( C ) 

och dels som ett skift till höger av —^ kurvan. Båda dessa skift med

för uppenbarligen att S 'ökar. I det första skiftet ökar S på bekostnad 

av L och i det andra på bekostnad av R. 

Nästa steg i analysen är att undersöka hur portföljvalet påverkas av ändringar 

i F via parametrarna ]i och a. Efter insättning av (3.42), (3.46) och 

(3.76) i (3.75) erhålls 

s - pSK1^) + q i <t>(-^-) - A = 0 (3.90) 

^ Allmänt gäller att F ^(x) = ir . Detta erhålls genom att 
_ f(F V)) 

differentiera ekvationen x = F(y) som är ekvivalent med ekvationen 

y = F ''"(x) om f (y) i 0. 
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Differentiering med avseende på g, y och O ger 

- + q<f> d (3-) + 

= - ahd(-|ü) - qf (—g)—~ = 

= -h(-dg-dli+(g+y)-^2) - qf(-g)-^ = o 

varav följer 

ay 
= -1 

9g = g+y qf (-g) 
d o  o  h a  

(3.92) 

Derivering av sambandet 

g = R + S = - F  1 (a) = - y - a$ X(a) (3.93) 

ger 

Ii. = - 1 - g 1 = - i - 1 i« 

^ " •(«-1(a)) 3u " f("g) ̂  

ì t  =  - $ ~ 1 ( a )  - \ , A ,  ( 3 - 9 A )  
4) (a)) 

g+y _ 1 5a 
a .. N 3a 

f (-g) 

vilket efter identifiering med (3.92) ger 

3a = _ q{£(-g)}2 . n 
3a ha 

(3.95) 

En ändring i y cet par påverkar alltså ej a, varav följer att effekten 

på portföljen R,S,L är exakt densamma som i fallet då a var en given 

storhet (se fig. 3.9). En ändring i a cet par påverkar däremot a i 

samma riktning, vilket innebär att R + S, och därmed L, påverkas annor

lunda än i fallet då a var given. Från (3.94) - (3.95) följer 
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3 (R+S) _ |3(R+S)1 1 9a 
3a 3a , f(-(R+S)) 3a 

^ }a = konstant 

= R+S+y qf(-(R+S)) 
a ha 

(3.96) 

som åskådliggörs grafiskt i fig. 3.13. En ökning i O cet par ger alltså 

en mindre ökning av reservinnehavet än i fallet då a var given. Det kan 

a priori inte uteslutas att effekten via a är så stor att R+S minskar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att modifieringen av beslutsprincipen 

så att banken väljer den portfölj i beslutsmängden som maximerar E (IT) leder 

till att a blir en funktion av s-£,p,q,a med de partiella derivatorna 

(3.88) och (3.95). För övrigt har portföljvalsfunktionerna den form som här

leddes i avsnitten 3.2 - 3.3 och som återges i (3.56). De kan alltså skrivas 

R = - y - 1 (—) 
P 

S = o(f_1(^) - $_1(a(s-il,p,q,a))) (3.97) 

L = D + y + aO 1(a(s-£,p,q,a)) 

F(x) 

a+Aa 

R+S 

Fig. 3.13 
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3.6 Modifiering av utlåningens likviditetsegenskaper 

Edgeworth's beskrivning av spelreglerna till bankspelet innebär att kost

naderna för att omvandla de olika tillgångarna till en enhet betalnings

medel under beslutsperioden är 0, p och 00 för R, S och L. Om dessa 

kostnader betraktas som ett mått på graden av likviditet kan man alltså 

säga att R är fullständigt likvid, S har en viss grad av likviditet, medan 

L däremot är fullständigt illikvid. På grund av utlåningens illikviditet 

måste banken räkna med risken att tvingas inställa sina betalningar, vilket 

är förknippat med kostnaden q. 

I det här avsnittet skall vi frångå antagandet att utlåningen är fullständigt 

illikvid och i stället anta att banken till en viss konstant kostnad per en

het kan omvandla utlåningen till betalningsmedel under beslutsperioden. 

Detta tänkes tills vidare ske genom att banken säljer fordringsbevis ur sin 

låneportfölj. Eftersom risken för betalningsinställelse därmed försvinner 

kan vi låta q representera transaktionskostnaderna per enhet vid denna 

försäljning. Vi antar att 

vilket innebär att L har en lägre grad av likviditet än S. För att full

göra sina betalningsförpliktelser under beslutsperioden utnyttjar alltså 

banken i första hand R, i andra hand S och i tredje hand L. Man skulle 

kunna säga att L representerar tertiära reserver. 

Kostnadsfunktionen kan nu skrivas som summan av två transaktionskostnads

komponenter 

där K(ADj-D,-(R+S)) anger det antal enheter av utlåningen som banken be

höver omvandla till betalningsmedel för att kunna fullgöra betalningsför

pliktelserna mot inlåningskunderna under beslutsperioden. I fig. 3.14 åskåd

liggörs det partiella sambandet mellan C och AD, vilket kan jämföras med 

motsvarande samband i fig. 3.1 där utlåningen var fullständigt illikvid. 

Från (3.20) följer att 

q > p (3.98) 

C = pK(AD;—(R+S),-R) + qK(AD;-D,-(R+S)) (3.99) 

-R -(R+S) 
E(C) = p / F(x)dx + q / F(x)dx (3.100) 

"(R+S) -D 
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pS+qL 

AD -R -D 

Fig. 3.14 

Liksom i föregående avsnitt antas att E (II) är bankens målfunktion, vilket 

innebär att dess portföljval erhålls som lösningen till maximeringsproblernet 

(3.66). Lagrangeuttrycket blir 

-R -(R+S) 
W = sS + £L - p / F(x)dx - q / F(x)dx + A(D-R-S-L) (3.101) 

-(R+S) -D 

och första ordningens villkor blir 

II = p(F(-R) - F(-(R+S)) + qF(-(R+S)) - A = 0 (3.102) 

II = s - pF(-(R+S)) + qF(-(R+S)) - A = 0 (3.103) 

II = Z - A = 0 (3.104) 

| | = D - R - S - L = 0  ( 3 . 1 0 5 )  

Den enda skillnaden jämfört med de motsvarande villkoren (3.69) - (3.72) 

är att f(-R+S)) har bytts ut mot F(-R+S)). Subtraktion av (3.103) från 

(3.102) ger 

pF(-R) - s = 0 (3.106) 

vilket ger lösningen 

R = -F~1(—) = - y - a$-1(—) (3.107) 
P P 



- 128 -

som är identisk med tidigare erhållna lösningar för R. Insättning av 

(3.104) i (3.103) ger 

(q-p)F(-(R+S)) - a-s) = 0 (3.108) 

vilket ger lösningen 

R + S = -F~1 (——•) = - y - a$~1(—) (3.109) 
q-p q-p 

varav framgår att banken väljer att hålla just så mycket reserver att sanno

likheten för att dessa reserver skall ta slut under perioden, dvs att 
s 

AD < -(R+S), är lika med kvoten , dvs avkastningsskillnaden mellan L 
Q P 

och S satt i relation till likviditetsskillnaden mellan samma tillgångar. 

Från definitionen av a följer 

a = F(-(R+S)) = — (3.110) 
q-p 

som visar att de partiella derivatorna av a med avseende på s,£,p,q har 

samma tecken som i fallet då utlåningen var fullständigt illikvid. Till 

skillnad mot detta fall erhålls emellertid a här som en explicit funktion 

av dessa storheter. Eftersom a uppenbarligen inte beror på y eller Q 

blir effekterna på portföljvalet av ändringar i y och o cet par exakt 

desamma som i fallet då a var en given storhet (se fig. 3.9 - 3.10). 

Från (3.107), (3.109) och (3.105) följer att'bankens portföljvalsfunktioner 

kan skrivas 

R - - F"1^) 

S = F~1(—) - F_1 (——) (3.111) 
p q-p 

L = D + F~1 (——) 
q-p 

förutsatt att s,£,p,q,D och F har sådana värden att detta är en inre 

lösning som ger globalt maximum. Villkoren för en inre lösning är 

0 < F(-D) < — < - < F(0) (3.112) 
- - q-p - p -

vilket framgår av fig. 3.3 (jfr också (3.12) och (3.33)). Andra ordningens 

villkor för maximum har exakt samma form som den som definieras av (3.79) -
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(3.80). Skillnaden mellan de två fallen består i att definitionen (3.81) 

av h ersätts med 

h = (q-p)f(-(R+S)) (3.113) 

Eftersom vi har förutsatt att q > p är villkoret h > 0 uppfyllt om 

f(-(R+S)) > 0. Liksom var fallet då E(II) maximerades med avseende på R 

och S, givet R+S, så inser man att lösningen (3.111), förutsatt att 

den existerar, alltid måste ge ett globalt maximum för E(II) , eftersom det 

definitionsmässigt gäller att f(x) _> 0 för alla x. Om förstaordnings-

villkoren har fler än en lösning för R så måste dessa vara oändligt många, 

ligga i ett sammanhängande intervall där f(-R) = 0, samt ge samma globala 

maximum för E(II). Motsvarande gäller om det finns fler lösningar för 

R + S1^. 

Då villkoren (3.112) inte är uppfyllda har maximumproblemet hörnlösningar av 

olika slag. Betrakta först fallet då (3.111) ger negativa värden på S, 

vilket inträffar om 

— (3.114) 
q-p 

Denna olikhet kan skrivas 

< ^~s q s_ s , _ v v 
q-p p " q-p q q pq q p 

(3.115) 
q_/_& _ sp+sq-sp. _ q _ s. 

q-p q pq q-p q p 

Eftersom q > p är detta ekvivalent med 

— > iL 
q p (3.116) 

Sätt S = 0 och lös maximeringsproblernet 

Jag vill här påminna om att lösningen (3.111) är entydigt definierad 
även i dessa fall eftersom vi tidigare införde konventionen att om det 
finns flera lösningar x till ekvationen F(x) = y så väljs det värde 
på x som ligger närmast noll. 
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-R 
max E (11) = £L - q J F(x)dx 
R,L -D 

(3.117) 

u b  R + L  =  D ,  R > _ 0 ,  L > _ 0  

vilket efter derivering av E (II) med avseende på L, givet R + L, ger 

lösningen 

R = - F_1Å 
q (3.118) 

L = D + F~1 (—) 
q 

S Z i 
vilket är bankens portfölj val för — < — £ F(0). För — > F(0) är port

följvalet R = S = 0, L = D. 

Om s > £, p < q saknar förstaordningsvillkoren lösning. Det är emellertid 

lätt att inse och visa att E(II) i detta fall är en strikt avtagande funk

tion av L i intervallet 0 £ L £ D - R, givet S + L och R. Sätt där

för L = 0 och maximera E (II) med avseende på R + S under bivillkoren 

R + S = D, R>_0, S >_ 0, vilket ger lösningen 

R = - F-1£> 
P (3.119) 

S = D + F_1 (—) 
P 

för <_ F(0) . För > F(0) är lösningen R = 0, S = D. 

För s = £, p < q har portfölj valsfunktionerna för L och S ett diskon-

tinuerligt språng där L växer från 0 till XQ - D på bekostnad av S. 

I fig. 3.15 visas hur bankportföljens sammansättning varierar vid partiella 

variationer i s och £. 
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-X. 

pF(0) 

-X. 

Fig. 3.15 
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3.7 Modifiering av antalet tillgångar 

En naturlig generalisering av modellen i föregående avsnitt är att betrakta 

en portföljvalssituation med ett godtyckligt antal tillgångar med varierande 

grad av likviditet och avkastning. Antag att bankens balansräkning vid be

slutsperiodens början är 

A 
n 

där balansposterna uppfyller balansidentiteten och olikheterna 

n 
I A. = D 
i=0 1 (3.120) 

A .  > 0  i  =  0 , 1 , .  .  .  ,n  
i — ' 

Avkastningen för tillgång A^ betecknas med a^. Kostnaden att under be

slutsperioden omvandla en enhet av tillgång A^ till betalningsmedel betec

knas med p^. Denna kostnad kan, som tidigare påpekats, ses som ett mått på 

tillgångens grad av illikviditet. För enkelhets skull antas att tillgångar

na har numrerats så att 

P0 < px < ... < Pn (3.121) 

dvs mer likvid än A^, i = l,...,n. Fallet där flera tillgångar 

har samma gtad av illikviditet, dvs där p. , = p. för ett eller flera 
i—1 i 

värden på i, kan uteslutas utan att analysen förlorar i generalitet. Om 

p^__^ = p^ och = sa ar nämligen de två tillgångarna ekvivalenta i 

alla avseenden som är relevanta i det här sammanhanget och de kan således 

slås samman till en tillgång. Om p. - = p. och a. - ^ a. så kan den 
l-l i l-l i 

tillgång som har den mindre avkastningen exkluderas från analysen eftersom 

bankens vinst uppenbarligen alltid kan ökas om den har ett positivt innehav 

av denna tillgång. 

Betrakta nu två godtyckliga tillgångar A^ och A^ där i < j, dvs 

p^ < p.. Man inser lätt att en nödvändig förutsättning för att banken skall 
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välja en positiv kvantitet av tillgång j för sin portfölj i början av be

slutsperioden är att a^ < a^ . Antag nämligen att a^ >_ a^ och > 0. 

Det innebär att A^ ger minst lika hög avkastning som A^ samtidigt som 

kostnaderna för omvandling till betalningsmedel är mindre för A^ än A^ . 

Väntevärdet för bankens vinst skulle alltså öka om A. minskades till noll 
J 

samtidigt som A^ ökades med samma belopp. Vi kan därför redan på detta 

stadium av analysen utesluta alla tillgångar som inte har större avkastning 

än mer likvida tillgångar, dvs vi antar att 

an < a n < . . . < a (3.122) 
0 1 n 

Villkoren (3.121) och (3.122) innebär att det finns en korrespondens mellan 

likviditetsgraden och avkastningen hos det spektrum av tillgångar som vi be

traktar. Låt oss vidare anta att 

p0 = aQ = 0 (3.123) 

dvs tillgången A^ antas vara fullständigt likvid och sakna avkastning. Den 

kan alltså ses som betalningsmedel eller kassa och motsvarar de primära re

serverna R i den föregående analysen. 

Bankens vinst för beslutsperioden kan skrivas 

n n 
n = E a.A. - E p.K(AD;G.,G. .) (3.124) 

. . i i . - i i l-l i=l i=l 

där 

j 
G. = - E A. j = 0,1,...,n (3.125) 
J i=0 1 

och där K(AD;G^,G^_^) är det antal enheter av tillgång A^ som banken be

höver omvandla till betalningsmedel under perioden. I fig. 3.16 visas det 

partiella sambandet mellan II och AD. Från (3.20) följer att 

G- i n n l-l 
E(IT) = T. a.A. - £ p. / F(x)dx (3.126) 

i=l 11 i=l 1 G. 
1 

Banken antas välja den portfölj i beslutsmängden (3.120) som 

maximerar E(II) . Bilda Lagrangeuttrycket 

n 
W = E (II) - A(D - E A.) (3.127) 

i=0 1 
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i = l 
-D 

AD 

E p.K(AD;G. ,G 
i i i=l i=l 

Fig. 3.16 

Första ordningens villkor för maximum är 

n BG. T 9G. 
aw -  E p . { r ^ F ( G .  , ) - j - Ì F ( G ) } - À = 0  i  =  0 , 1 , . . . , n  ( 3 . 1 2 8 )  
3Ä7 i j»i i 3 Ai J"1 3Ai J 

B = D - Z A. = 0 (3.129) 
9A i=0 1 

Från definitionen av G^ följer 

3G. I 0 j < i 
j = J (3.130) 

âAi ["I ili 

Insättning av detta i (3.128) ger 

n n 
a. + E p.F(G. ) - E p.F(G.) - À = 0 i = 0,1,...,n (3.131) 
1 j=i+l 3 3 j=i 3 J 

Subtrahera ekvation i - 1 från ekvation i. Då erhålls följande ekvationer 

för i = 1,2,...,n 

a. - a^_1 - p.F(6._1) • P-^G.^) - 0 (3.132) 

vilket ger lösningen 

i a.-a. 
Gi-1 = F (p1-p1 } 1 = i.2.---»11 (3.133) 

Pi i-1 
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Från (3.133), (3.125), (3.123), (3.129) följer att bankens portföljvals

funktioner kan skrivas 

-i ai~ao -i ai A = - Gn = - F i(-L-̂ ) = - F '(-i) 
0 0 prpo pi 

Ai = Vi - Gi • F_1(^T)-F"1(?iT^) i = <3-13*> 
ri ri-l ri+l ri 

A = G -G = D + F"1( " "~1) 
n n-1 n p -p , 

n n-1 

förutsatt att a-,...,a ,p.. , . . . ,p , D och F har sådana värden att detta 
1' n i n 

är en inre lösning som ger globalt maximum. 

Liksom tidigare är det möjligt att analysera dessa funktioners egenskaper 

med hjälp av grafiska metoder. En annan möjlighet, som jag skall utnyttja 

här, är att deriverà funktionerna med avseende på de ingående givna stor

heterna och undersöka derivatornas egenskaper. Först bestäms de partiella 

derivatorna av A_,A.,,...,A med avseende på avkastningarna a_,...,a , 
U 1 n j v In 

vilket ger (n+1) x n-matrisen 

&l+&2 g2 

~g2 g2+g3 

g3 g3+g4 

0 0 

0 0 

0 0 

gn-2 gn-2+gn-l n-1 

-g. 

0 

n-1 gn-l+gn 

"8« 

l) 
Lat x och y vara tva kolonnvektorer med m och n element som 

T efter transponering till radvektorer definieras x = (x.. x 0 . . . x ) 
T o 3y m 

och y = (y y . . . y ) . Då betecknar -*-= en n x m-matris där 
/ 3x 

elementet i,j är . 
Xj 
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där 

A = (ax a2 ... an) (3.136) 

g,- = 

1 

>0 i = 1,. . . ,n (3.137) 

För att matrisen av derivator skall vara definierad krävs uppenbarligen att 

f(G^_p > 0, i = l,...,n-l, vilket är ett tillräckligt men inte nödvändigt 

villkor för att lösningen till (3.132) skall vara entydig. Matrisens kolonn 

j visar effekten på portföljen av en infinitesimal ökning i a^ cet par. 

Om j < n ökar med g^ + gj+^ Per enhets ökning i a^ vilket sker på 

bekostnad av A. - som minskar med g. och A. .. som minskar med g. 
3 „ . J 3 . J 

De övriga balansposterna påverkas ej av ändringen i a^. gumman av effekter

na är noll eftersom D hålls konstant. 

traktas som substitutionseffekter, så är 

Om derivatorna , i ^ j , be-

•'substitut till och A. 
j-1 "j + 1 

A. medan de övriga balansposterna varken är substitut eller komplement till 

Aj . Substitutionsförhållandena har uppenbarligen sin grund i att ^j_]_ oc^ 

A^+^ är de balansposter som ligger närmast A^ med avseende på likviditets

egenskaperna. Av (3.135) framgår vidare att substitutionseffekterna är sym

metriska, dvs 

c) A. 
i 

3a. 
J 

3A. 

3a. 
i 

i »j = I»« (3.138) 

Matrisen —— , där p = (p^ ... p ) har samma form som —— i (3.135). 

3p 3a ai~ai-l 
Skillnaden består i att g. multipliceras med den negativa termen -

1 . . . . . prpi-i 
i = l,...,n. Da det gäller parametrarna pa lnlanmgssidan, dvs D, 

]i och ö , erhålls de partiella derivatorna. 

3A 
3D 

3A 
3y 

-i 

o 

3A 
3a 

VP 

n-1 

- (D +\i -An) 

(3.139) 
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9A0 3An 
De enda derivator där tecknet inte är bestämt a priori är 7^— och . 

(jfr diskussionen av sambanden (3.52) och den grafiska analysen i fig 3.10). 

Låt oss nu undersöka hur bankens portföljval påverkas av partiella variationer 

i a^ i områden där maximiproblernet har hörnlösningar, dvs där funktionerna 

(3.134) inte uppfyller ickenegativitetsvillkoren 0, i = 0,1,...,n eller 

där förstaordningsvillkoren (3.131) saknar lösning. Enligt (3.120) och 

(3.125) är ickenegativitetsvillkoren ekvivalenta med 

- D  =  G  <  G  < . . . < G < G < 0  ( 3 . 1 4 0 )  
n — n-1 — — 1 — 0 — 

*) 
Eftersom F är en icke avtagande funktion implicerar detta 

F(-D) < F(G ,) < ... < F(G ) < F(Gn) < F(0) (3.141) 
— n-1 — — i — (J — 

som enligt (3.132) kan skrivas 

à. ~a a. ~ ~cL a. 
F(-D) < -S—— < ... < ——^ < — < F(0) (3.142) 

- Wi - - P2"P1 - P1 -

Innebörden av detta villkor illustreras grafiskt i fig. 3.17. Där har 

punkterna (p^ »a^) , (p^ ,a^) , . . . , (p^a^) sammanbundits med linjesegment till 

en kurva i (p,a)-planet. Denna kurva visar sambandet înellan tillgångarnas 

avkastning och illikviditetsgrad. Till följd av villkoret (3.123) startar 

kurvan i origo, och till följd av villkoren (3.121) - (3.122) är a en 

växande funktion av p i den första kvadranten. Som bekant är riktnings

koefficienten för den linje som går genom de två punkterna oc^ 

(Pi,ai) lika med kvoten (a^-a^_^)/(p^-p^_^). Villkoret (3.142) innebär 

således att tillväxttakten i avkastningen är en avtagande funktion av illik-

viditetsgraden. I figuren har också linjerna a = p och a = F(0)p ritats 

in. Av den förra linjens läge framgår att de två koordinataxlarna har getts 

olika skalor. 

Betrakta nu en godtycklig punkt (p^,a^), 0 < i < n, på kurvan i fig. 3.17. 

Håll p^ och punkterna (pj,a^), j ^ i, konstanta medan a^ varierar. Låt 

a. , beteckna det värde på a där den linje som går genom punkterna 
J 

(pj,aj) och skär den vertikala linjen p = p^. För det fall då 

a^ = gäller uppenbarligen att kvoterna (ai~ai-i) oc^ 

Om f(G.) > 0, i = 0,1,...,n-1 så gäller dessutom att (3.141) implicerar 
(3.140), dvs de två olikhetsföljderna är då ekvivalenta. 
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=P 
/ a=F(0)p 

/ > 

Fig. 3.17 

(a^+^-a^)/(p^+^-p^) är lika, dvs A^ = O enligt (3.134). För 

a. , < a. < a. - . - är den förra kvoten mindre än den senare, dvs A. < 0 
l-l — i i-l,i+l ' i 

enligt (3.134), vilket innebär att maximiproblernet har hörnlösningen A^ = 0. 

För a^ < a^_^ saknar förstaordningsvillkoren (3.131) lösning eftersom 

kvoten (a_^-a_^_^) / (p^-p^ ^) är negativ. Även i detta fall har maximerings-

problemet hörnlösningen A^ = 0. För a^ > ^ + ̂ är A^ > 0 enligt 

(3.134) och då a^ växer cet par, växer A^ på bekostnad av oc^ 

^i+1 l^nge dessa har positiva värden, vilket de har så länge 

a. < min(a. ~ . ..a., ..0). När A. .. blir noll, vilket inträffar då 
i i-2,i-l i+l,i+2 l-l 
a. = a. 0 . i, växer A. i stället på bekostnad av A. _ till även denna 
i i-2,i-l i r 1-2 
balanspost blir noll, vilket inträffar då a. = a. _ . osv. När A. . 

i i-3,i-2 l+l 
blir noll, vilket inträffar då a. = a. - . växer A. i stället på be-

l i+l,i+2 i r 

kostnad av tills även denna balanspost blir noll, vilket inträffar då 

a. = a. . . osv. För tillräckligt stora värden på a. placerar banken 
i i+2,i+3 i 

hela inlåningen i A^. Detta inträffar då a^ > max(a^,F(O)p^). I fig. 

3.18 visas hur A. växer från noll till D då a. växer cet par från 
i i 

a. T . n till max(a ,F(0)p.). 
i-l,i+l n ri 
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-X. 

,-a. 
1 

'i+2 

i+1 
1 

,-a. 1-2 1 

-F "(-i) 

p.F(O) 
i-1,i+1 i+2,i-l 

Fig. 3.18 

En motsvarande analys kan naturligtvis göras av hur bankens portföljval 

påverkas av partiella variationer i p. i områden där maximiproblernet har 

hörnlösningar. 
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Låt oss slutligen undersöka andraordningsvillkoren för maximeringsproblemet. 

Derivering av vänsterleden i förstaordningsvillkoren (3.129) och (3.131) med 

avseende på Aq,A^, ,»A^jX ger (n+2)x(n+2)-matrisen 

32W 

3(A A)3(A A)J 

h -, 0 -1 
n-1 

h -, 0 -1 
n-1 

h i 0 -1 
n-1 

h i n-1 
h _ h . . . 
n-1 n-1 

. h . 
n-1 

0 -1 

0 

o
 

o
 0 0 -1 

r-l 1 i i . -1 -1 0 

där 

hi= " .E (Pj+rpj)f(Gj) 
J = i 

Andraordningsvillkoren kan då skrivas 

(-l)n~1+1Hi >0 i = 0,1,... ,n 

(3.144) 

(3.145) 

där betecknar determinanten för den matris som erhålls genom att stryka 

de i första raderna och kolonnerna i ovanstående matris, dvs 

H. = 
i 

h. 
i Vi V2 * . . h . 

n-1 
0 -1 

hi+i Vi V2 . h i n-1 
0 -1 

hi+2 V2 hi+2 * 
. . h 

n-1 
0 -1 

Vi h i n-1 Vi • ' . . h _ 
n-1 

0 -1 

0 0 0 . . 0 0 -1 

-1 -1 -1 . . -1 -1 0 

(3.146) 
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Om de två sista raderna och kolonnerna i IL stryks erhålls en determinant 

vars värde är -IL . Detta inser man genom att först utveckla IL utefter 

dess näst nedersta rad, och därefter utveckla den resulterande determinanten 

utefter dess sista kolonn (som svarar mot näst sista kolonnen i tL ). Vi 

har alltså 

-H. = 
i 

h. h. , h. 0 
1 i+1 1+2 

li+l 
h. , 
l+l hi+2 

1 „ h. h. 
i+2 i+2 i+2 

n-1 ' n-1 n-1 

n-1 

n-1 

n-1 

n-1 

(3.147) 

I denna determinant subtraheras nu kolonn k + 1 från kolonn k för 

k = 1,2, . . . ,n-l-i. Enligt räknereglerna för determinanter ändras ej determi-

nantens värde av dessa operationer. Vi får en determinant där samtliga ele

ment under diagonalen är lika med noll, dvs determinantens värde är lika med 

produkten av diagonalelementen. Vi erhåller alltså 

-H. - (h.-hi+1)(hi+1-hi+2) ... (hn_2"hn_1)hn_1 (3.148) 

Från definitionen av h^ följer 

-H. = (-i) " 

• • (Pn-rPn-2)f(Gn-2)(Pn"Vl)f '(Gn-l) 

(3.149) 

Eftersom Pj+]_ > Pj> J = 0,1,...,n-1, enligt (3.121), är således andra 

ordningens- villkor (3.145) uppfyllda om och endast om 

f(Gi) > 0 i = 0, 1 , . . . ,n-l (3.150) 

Liksom i de tidigare undersökta fallen, där n har antagit värdena ett (av

snitt 3.2) och två (avsnitt 3.6), kan man emellertid visa att ett tillräckligt 

villkor för att förstaordningsvillkoren (3.128) - (3.129) skall ge ett glo

balt maximum är att 

f(x) > 0 - °° < X < 00 (3.151) 

vilket alltid är uppfyllt eftersom f är en frekvensfunktion. 
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3.8 Kompletterande kommentarer 

I de modeller som har presenterats i detta kapitel görs antaganden rörande 

bankens beslutsmiljö som kan ge ett mer eller mindre starkt orealistiskt in

tryck om de tolkas bokstavligt. En hel del av dessa antaganden kommer i de 

följande kapitlen att elimineras eller modifieras i en mer realistisk rikt

ning eller ges en mer realistisk tolkning. Några få av dem skall jag emeller

tid beröra nedan i detta avsnitt. 

Betrakta till att börja med vinst- och kostnadsdefinitionerna 

n = sS + £L - C (3.152) 

C = pK(AD;-(R+S),-R) + qK(AD;-D,-(R+S)) (3.153) 

av vilka den förra har använts i hela kapitlet medan den senare har använts 

i avsnitt 3.6 och - i generaliserad form - avsnitt 3.7. Storheterna R, S, L 

betecknar tillgångsposternas värden efter omplaceringstransaktionerna i bör

jan av beslutsperioden, och D, D+AD betecknar inlåningens värde i början och 

slutet av beslutsperioden. 

I avsnitt 3.1 angavs ett antal mindre tilltalande implikationer av dessa 

vinst- och kostnadsdefinitioner. De flesta av dessa implikationer - men inte 

alla - kan elimineras om vi i stället för (3.152)-(3.153) definierar vinst-

och kostnadsfunktioner som explicit är baserade på tidsmedelvärden, t ex 

S = sS + ÎL - dD - C (3.154) 

C = 5K(ÄD;-(R+S),-R)+ qK(ÄD;-D,-(R+S)) + CD (3.155) 

ÄD = D - D (3.156) 

S = S - K(ÄD;-(R+S),-R) (3.157) 

L = L - K(ÄD;-D,-(R+S)) (3.158) 

där R, S, L, D har samma innebörd som i (5.152)-(5.153) medan S, L, D, s, 

£, d, p, q, C, är ovägda och vägda tidsmedelvärden (jfr avsnitt 1.5), 
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vilka samtliga är förknippade med osäkerhet av banken vid periodens början. 

Variablerna d och representerar inlåningsräntan samt kostnaderna för in

låningstransaktionerna under perioden. 

Insättning av (3.155)-(3.158) i (3.154) ger 

S = sS + £L - d(D+ÄD) - (p+s)K(ÄD;-(R+S),-R) 

- (q+£)K(AD;-D,-(R+S)) - CD (3.159) 

Om s, £, d, p, q är stokastiskt oberoende av AD erhålls 

E (II) = E (s ) S + E ( £)L - E (d) (D+y) -

-R 

- (E (p) + E (s) ) / F (x) dx -
-(R+S) 

= -(R+ S) 

- (E(q) + E(A)) f F(x)dx - E(C ) (3.160) 
-D 

där \i och F(x) är väntevärdet och fördelningsfunktionen för AD. 

De partiella derivatorna av E(n) med avseende på bankens handlingsparametrar 
R, S, L skiljer sig från motsvarande derivator för E (IT) endast därigenom att 

s, £, p, q har ersatts med E(s), E(ï), E(p)+E(s), E(q)+E(ï), vilket innebär 

att även portföljvalsfunktionerna skiljer sig endast i detta avseende, dvs 

vi får 

R = - F~1( ) (3.161) 
E( p+s) 

S = F~1( E(s> ) - F~1( ) (3.162) 
E(p+s) E(q+£-p-s) 

L = D + F_1 (—f ) (3.163) 
E(q+£-p-s) 

förutsatt att E(s), E(ï), E(d), E(p), E(q), E(CD), D och F har sådana värden 

att detta är en inre lösning som ger globalt maximum för E(II) . 
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Även efter denna modifiering kvarstår den specifikation av transaktionsres

triktionerna som innebär att transaktioner avseende de räntebärande till

gångarna görs utan kostnader i periodskiftena men medför kostnader däremel

lan. Detta kan tolkas så att transaktionsrestriktionerna dels kommer till 

uttryck i beslutsperiodens längd T och dels i transaktionskostnadsparamet

rarna p och q. Det är emellertid också möjligt att tolka p och q som låne

kostnader som banken ådrar sig då den i stället för att sälja räntebärande 

tillgångar mellan periodskiftena belånar dessa tillgångar, varvid lånekost

naden differentieras med avseende på tillgångens egenskaper. 
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3. A Derivering av integraler 

I flera av kapitlen till denna teoretiska studie förekommer mer eller mind

re komplicerade deriveringar av integraler. I det här appendixet redovisas 

och tolkas de samband och egenskaper som utnyttjas vid dessa deriveringar. 

Framställningen är inte matematiskt stringent utan bygger på en intuitiv 

förståelse av grafiska illustrationer. 

g(t) 4 

g(x+0Ax) 

x+Ax 

Fig. A.1 

Betrakta fig. A.l. Den streckade ytan representerar integralen I av en konti

nuerlig funktion g(t) över intervallet x^<t<x. Denna integral skrives 

X 
1 = 1  g(t)dt (A.l) 

X 
o 

Öka den övre integrationsgränsen x med Ax. Då ökar I med AI som är den 

prickade ytan i figuren. Kvoten Al/Ax anger ytans förändringstakt över 

intervallet (x,x+Ax) per enhets ökning i x. Det framgår direkt av figuren 

att Al är lika med ytan av en rektangel som har bredden Ax och höjden lika 

med ett värde på g(t) i intervallet (x,x+Ax). Detta kan skrivas 

AI = Axg(x+0Ax) O<0<1 (A.2) 
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där x+QAx är värdet på t i intervallet. 0 beror både på x och Ax och är 

inte nödvändigtvis entydig. Det gäller alltså att 

^ = g(x+0Ax) (A. 3) 

Om vi låter Ax gå mot noll går vänsterledet mot derivatan av I med avseende 

på x och högerledet mot g(x), dvs 

= H = 1  g ( t )d t }  =  g (x )  (A-4)  
Ax-K) x 

Detta är det grundläggande sambandet mellan integral och derivata. Dess 

grafiska innebörd är att ytans (integralens) tillväxttakt per enhets infi

nitesimal ökning i x (den övre integrationsgränsen) är lika med funktionens 

(integrandens) värde i x. Av härledningen ovan framgår att detta samband är 

intuitivt uppenbart om man känner till att ytan av en rektangel är lika med 

produkten av rektangelns bredd och höjd. 

Låt nu G(x) vara en deriverbar funktion som är sådan att g(x) är dess deri

vata. Att det existerar minst en sådan funktion framgår av (A.4). Det är 

lätt att inse att det måste gälla att 

I = G(x) - G(xo) (A.5) 

För det första är nämligen både I och G(X)-G(Xq) lika med noll då X=Xq. För 

det andra har I och G(X)-G(Xq) samma tillväxttakt g(x) per enhets infinitesi

mal ökning i x. Ett annat sätt att skriva sambandet (A.5) är 

x x 
G(x) = G(Xq) + / g(t)dt = G(XQ) + f G'(t)dt (A.6) 

x x 
o o 

Av (A.5) framgår att I även kan deriveras med avseende på den undre integra

tionsgränsen Xq, vilket ger 

{ / g(t)dt} = {G(x) - G(x )} = -g(x ) (A.7) 
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Detta samband kan naturligtvis, liksom (A.4) också härledas genom ett gra

fiskt resonemang. Derivatans minustecken följer av att ytan I minskar med 

takten g(xQ) per enhets infinitesimal ökning i xq . 

Låt oss nu ändra beteckningarna på integrationsgränserna från (XQ,X) till 

(a,b) och beteckningarna på integrationsvariabeln från t till x. Vi kan då 

skriva integralen I på formen 

b 
I = I(a,b) = / g(x)dx = G(b) - G(a) (A.8) 

a 

Antag att a och b är funktioner av två variabler R och S, dvs 

a = a(R,S) 

(A.9) 

b = b (R, S) 

Derivering av integralen med avseende på R ger enligt kedjeregeln för deri-

vering 

91 91 9a 91 9b _ ,, N9b , .9a tK 

3R 3a 3R 3b 3R •'sr g^3R (A.10) 

förutsatt att a och b är deriverbara funktioner av R. Den grafiska innebörden 

av detta samband är lätt att inse. Ändrings takten i ytan I med avseende på 

R erhålls som summan av ändringstakterna i I med avseende på övre och undre 

integrationsgränserna, multiplicerade med respektive ändringstakter i dessa 

integrationsgränser med avseende på R. På motsvarande sätt erhålls 

{ / g(x)dx} = g(b)-^7 - g(a)|| (A.11) 
a 

Antag nu att funktionen g(x) beror på en parameter c, vilket kan skrivas 

g(x;c). Vi får då 

b 
I = I(a,b,c) = / g(x;c)dx (A.12) 

a 

9g 
Man kan visa att om den partiella derivatan existerar och är kontinuerlig 

med avseende på x och c, så gäller att 
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{ f g(x; c) dx} = / |f dx (A.13) 
a a 

dvs derivatan av integralen är lika med integralen av derivatan. Innebörden 

av detta samband kan i någon mån belysas på följande sätt. Håll a och b kon

stanta och öka c med Ac. Sätt 

Ag = g(x;c+Ac) - g(x;c) (A.14) 

b 
AI = I(a,b,c+Ac) - I(a,b,c) = / Agdx (A.15) 

a 

Dessa ändringar i g och I åskådliggörs grafiskt i fig A.2, där den prickade 

ytan representerar AI. Division av (A.15) med Ac ger 

§ - ̂  / Agdx - / dx (A.16) 
a a 

g(x;c) 

Fig. A.2 

Kvoten Al/Ac anger ytans förändringstakt över intervallet (c,c+Ac) per en

hets ökning i c. Kvoten Ag/Ac anger - för varje värde på x - ändringstakten 

i g över intervallet (c,c+Ac) per enhets ökning i c. Genom att låta Ac gå mot 

noll erhålls (A.13) från (A.16). 
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Antag att c liksom a och b är en funktion av variablerna R och S, dvs 

c = c(R,S) (A.17) 

Derivering av I med avseende på R med hjälp av kedjeregeln ger enligt 

(A.10) och (A.13) 

31 s 3b / ^ 3a , ^ g(x;c) 3c j fK 10N 

3R = §(b;c)3R - §(a;c)M + f 3Rdx (A-18) 
a 

Tillräckliga villkor för att denna deriveringsformel skall gälla för integra

len (A.12) är dels att a, b och c är deriverbara funktioner av R, dels att 
o « (x * c) 

g(x;c) är kontinuerlig med avseende på x och dels att derivatan 3C* 

och är en kontinuerlig funktion av x onh c. 

Låt nu g^(x;c) och g2(x;c) vara två funktioner som uppfyller de ovan nämnda 

tillräckliga villkoren för att deriveringsformeln (A.18) skall vara tillämp-

bar på dem. Definiera 

g-, (x;c) x £ d 
g(x;c) = { (A.19) 

g2(x;c) x > d 

där d är ett tal i intervallet (a,b). Innebörden av denna definition illus

treras i fig A.3. Om g-j^(d;c)=t=g2(d;c) är g(x;c) en diskontinuerlig funktion 

av x i punkten x=d. Integralen I av g(x;c) över intervallet (a,b) är liksom 

tidigare lika med ytan av det streckade området. Av figuren framgår att vi 

kan skriva 

b d b 
I = / g(x;c)dx = / g1(x;c)dx + / g2(x;c)dx = I1 + I2 (A.20) 

a a d 

där deriveringsformeln (A. 18) kan tillämpas på integralerna 1-^ och 1^* Par~ 

tiell derivering av I med avseende på d ger således 

31 3I1 3I2 
"3d = "3d- + ~3d~ Sl(d;c) - g2(d;c) 

(A.21) 
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Fig. A.3 

dvs förändringstakten i ytan I per enhets infinitesimal ökning i d är lika 

med det diskontinuerliga språnget i integranden g(x;c) i punkten x=d. Detta 

samband är en direkt följd av sambanden (A.4) och (A.7) och det är intuitivt 

lika uppenbart som dessa. Partiell derivering av I med avseende på R ger 

31 . 3I1 ± SI2 . ... .3d _ , , ,3a ^ 
3R 3R 3R 81^ 'c^3R gi(a>c) 

d 3gl(x;c) 3Cj__ _ _ „ _ x3b /,. .s 3d , 

3c " 3Ïi^X g2^ ,C^3R 82^ 'C^3R 
a 

b, 3ê2(x;c) 3c , 
+ { 3c • "SR DX = 

d 

= e (b* c)— - aCa-cl— + / 9ë(x»c) . <jx + 
8V ' ;3R 8U' ;3R 1 3c 3R 

a 

+ (g1(d;c) - g2^dic^|f (A.22) 

förutsatt att a, b, c och d är deriverbara funktioner av R. De tre första 

termerna i sista ledet i (A.22) avser effekterna av R på I via a, b och c. 

De är desamma som i (A.18). Den fjärde termen avser effekten via diskontinui-
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tetspunkten d. Denna effekt är noll endast om antingen g (d;c)=g~(d;c) 
3d 

eller dvs om antingen g är kontinuerlig i punkten eller effekten av 

R på d är noll. 
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4 INLÅNINGEN 

I de portföljvalsmodeller som utvecklades i föregående kapitel representera

des bankens inlåningssida av de givna storheterna D, y, o och $. I det 

här kapitlet spécifieras en inlåningsmodell som visar hur dessa storheter 

bestäms av mer grundläggande faktorer såsom kundantal, kundstruktur, mark

nadsandel, konjukturläge, penningpolitik m m. Det blir därigenom möjligt 

att analysera hur dessa mer grundläggande faktorer påverkar bankens portfölj

val . 

4.1 Grundmodell för inlåningen 

Bankens totala inlåning D vid början av beslutsperioden definieras genom 

n 
D = Z D. (4.1) 

där D_^ är bankkunden i:s inlåning och n är antalet bankkunder. Pa mot

svarande sätt definieras inlåningsändringen AD genom 

n 
AD = -Z AD. (4.2) 

där AD^ är nettosumman av kund i:s alla insättningar och uttag under 

perioden. 

Variabeln AD^ kan i sin tur delas upp i komponenter och skrivas på formen 

ADi = Di(X+Yi) (4.3) 

där X + är den relativa förändringen av kund i:s inlåning. Komponenten 

X som är gemensam för alla kunder betecknar den relativa förändringen av 

inlåningen i hela ekonomin. Komponenten betecknar således kund i:s a"\ 

vikelse från detta makrogenomsnitt. 

Från (4.1) - (4.3) följer 

AD = D(X+Y) (4.4) 

där 

n D. 
Y =  £  ~  Y .  ( 4 . 5 )  

i=l 
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Komponenten Y, som är ett vägt medelvärde av kundavvikelserna Y. ,. . . ,Y 
1 n 

med inlåningsandelarna som vikter, betecknar alltså bankens avvikelse från 

den relativa inlåningsförändringen i hela ekonomin. 

Variablerna D^,...,D är vid periodens början kända deterministiska stor

heter. Den osäkerhet som banken förknippar med AD kan således enligt 

(4.2) - (4.3) härledas från den osäkerhet som banken förknippar med 

X.Y,,. . . ,Y . Denna osäkerhet antas vara av en sådan karaktär att den kan 
1 n 

beskrivas med en simultan sannolikhetsfördelning för dessa variabler, vilket 

innebär att de antas vara stökastiska variabler. 

Ovanstående modell kan ses som en generalisering av den inlåningsmodell som 

Edgeworth specificerade i sitt bankspel och som återges i (3.60) - (3.61). 

Om vi sätter 

AD. = E(X.) - X. = 4.5 - X. i = 1,...,n 
1 1 1  1  ( 4 . 6 )  

n = 22 

där X^ är den diskreta stokastiska variabel vars fördelning definieras i 

(3.61), så erhåller vi nämligen 

n 22 
AD = E AD. = 99 - Z X. (4.7) 

i=l 1 i=l 1 

dvs vi erhåller (3.60). I Edgeworth's modell är uppenbarligen makrogenom-

snittet X identiskt lika med noll och de individuella avvikelserna Y. 
i 

definieras således genom 

AD. E(X.) - X. 
Yi = IT = V 1 (4-8) 

1 1 

Eftersom X_ ,.. . ,X är stokastiskt oberoende och likafördelade är även 
1 n 

Y-,... ,Y stokastiskt oberoende. För att de även skall vara likafördelade 
1 n 

krävs dessutom att inlåningskunderna har samma inlåning i beslutsperiodens 

början, dvs D^ = D/n. 

I avsnitt 3.3 visades hur fördelningsfunktionen F för AD är fullständigt 

bestämd av de två parametrarna y,CJ och fördelningsformen $. Från (4.4) 

erhålls med hjälp av reglerna för beräkning av väntevärden och varianser för 

linjära funktioner av stokastiska variabler 
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y = E (AD) = D(E (X) +E (Y) ) = D(y +y ) (4.9) x y 

G2 = V(AD) = D2 (V (X) +V(Y) +2C(X ,Y) ) = 

2 2 2 
= D (Q -Kj +2o ) 

x y xy 

(4.10) 

där C(X,Y) betecknar kovariansen mellan X och Y. Från (4.5) erhålls 

vidare 

n D. n D. 
y = E(Y) = Z ^ L E(Y i)= S ^y. (4.11) 

i=l i=l 

(4.12) 

9 n n D.D. 
a = V(Y) = Z Z -iJ- C (Y. ,Y. ) = 
y i=l j=l D 1 3 

n  D . 2  9  n  n D . D .  
- z 0 CT 2 + z z o 

i=l i=l j=l D J 

a = C(X,Y) = Z ^ C(X,Y.) - Z ^ ax. (4.13) 
J 1 = 1 1 = 1 

Dessa samband för y och G gäller helt generellt, dvs de förutsätter 

inga restriktioner på den simultana fördelningen för X,Y^,...,Y . 

Bestämningen av fördelningsformen $ utifrån den simultana fördelningen 

för X,Y.,,...,Y är 
1 n 

hän (se avsnitt 4.6). 

för X,Y ,...,Y^ är betydligt mer komplicerad och lämnas tills vidare där-

De portföljvalsfunktioner som skall analyseras är de som härleddes i avsnitt 

3.6 och som definieras av ekvationerna (3.111). Med hjälp av sambandet 

(3.55) kan dessa ekvationer skrivas på formen 

R = - y - a$-1(—) 
P 

S = aor1^) - $-1(£^.)) (4.14) 
p q-p 

L = D + y + a'ï»-1̂ -^-) 

Av sambanden (4.9) - (4.13) framgår hur dessa portföljvalsfunktioner beror 

dels på parametrarna i bankens simultana sannolikhetsfördelning för 

X,Y^,...,Yn och dels på fördelningen för de givna deterministiska variab

lerna D^,...,D . I det följande kommer detta beroende att undersökas under 
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en mängd mer eller mindre restriktiva antaganden. Av pedagogiska skäl är 

det lämpligt att inleda analysen med den mest restriktiva uppsättningen av 

antaganden, nämligen 

= °x • °xi = CTij = Vi = ° i,j = 1 n (4.15) 

= a0 i = 1 n (A. 16) 

Di = Do = f i = (4.17) 

där 0Q och är givna storheter.'^ Steg för steg modifieras och upp-

mjukas därefter dessa antaganden i olika avseenden. 

Restriktionerna (4.15) - (4.17) implicerar att bankens inlåningssida är 

fullständigt specificerad av parametrarna G^, DQ och n , samt fördelnings

formen Innan vi i nästa avsnitt undersöker hur bankens portfölj R,S,L 

beror på de tre parametrarna skall vi kortfattat beröra innebörden av dessa 

restriktioner. 

Antagandet att ]i^ = = 0 innebär att X är identiskt lika med noll, 

dvs banken vet med säkerhet att inlåningen i hela ekonomin inte kommer att 

förändras under perioden. Man kan se detta som ett antagande om att ekono

min är stationär och saknar konjunkturella svängningar och penningpolitik. 

Om O = 0 folier att O . = 0. Om däremot O >0, vilket kommer att 
X J XI X 

förutsättas senare, så innebär O . = 0 att banken betraktar X och Y. 
XI i 

som okorrelerade. Detta verkar vara ett relativt rimligt antagande mot bak

grund av definitionen av dessa variabler. Makrogenomsnittet X bestäms av 

makroekonomiska faktorer som något förenklat kan sammanfattas i begreppen 

konjunkturläge och penningpolitik. Den individuella avvikelsen däremot 

bestäms av faktorer som är individuella för kund i. Dessa två kategorier 

av bestämningsfaktorer är helt väsensskilda och vi kommer därför i hela den 

följande analysen att förutsätta att banken betraktar X och Y^ som 

o Det är lätt att inse att restriktionerna (4.15) uppfylls av Edgeworth's 
inlåningsmodell såsom den specificeras i (3.60) - (3.61) och (4.6) -
(4.8). Om D^ = DQ = D/n = 100/22, i = 1,...,22, uppfyller denna 

modell även restriktionerna (4.16) - (4.17). Parametern bestäms 

dâ8en0m ^ 22/8725 ~ 0 Ç3 
a o =  V ( V  =  — t .  l o o —  - ° - 6 3  

i 
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stokastiskt oberoende, vilket medför att O . = 0 och O = 0. Det är 
xi xy 

naturligtvis just den stora olikheten i karaktär och ursprung hos variab

lerna X och Y^,...,Y som gör det analytiskt motiverat och fruktbart att 

dela upp AD/D i de två komponenterna X och Y. 

Antagandet att O= 0 innebär att banken bortser från den negativa ko

varians som nödvändigtvis måste finnas mellan Y^,...,Y^ till följd av att 

det definitionsmässigt gäller att summan av de individuella avvikelserna 

D/ï^ för alla inlåningskunder i ekonomin - även inlåningskunderna i andra 

banker - är identiskt lika med noll. Jag skall senare visa att o.. avtar 

a 2 1J 

0 o 
från noll till r- da bankens marknadsandel växer fran noll till ett, 

n-1 
givet n. Man kan därför uppfatta = 0 som ett antagande om att bankens 

marknadsandel är så liten att den kan approximeras med noll. Detta kan också 

uppfattas som ett antagande om atomistisk konkurrens på bankmarknaden. 

Antagandena = 0 och CK = 0^ kan tolkas så att banken inte förutsätts 

ha tillgång till någon speciell information om de individuella faktorer som 

bestämmer kund i:s avvikelse Y^ från genomsnittet X. Denna förutsättning 

kommer senare att modifieras i två avseenden. För det första kan det tänkas 

att banken erfarenhetsmässigt har funnit att o .  är en funktion av D., som ö i i 
är en känd variabel för banken. För det andra har banken vissa allmänna 

kunskaper om kunden och dennes inlåning som kan utnyttjas i prognosen för 

AD. . 
i 

Antagandet D^ = D^ slutligen innebär att samtliga kunder har lika stor in

låning i början av perioden. Detta är en starkt orealistisk förenkling som 

motiveras av pedagogiska fördelar i framställningen. 

4.2 Stordriftsfördelar i portföljvalet 

Insättning av restriktionerna (4.15) - (4.17) i (4.9) - (4.13) ger 

p = D(u + u ) = 0 
X y 

? 2 2 2 2 2 
o  = D (a +0+20 ) = Da = (4.18) 

X y xy y 

2 £ (V2_ 2 _ 2„ 2 

i=l 
D S <D-> °0 = nD0 °0 
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Insättning av detta i portföljvalsfunktionerna (4.14) ger 

R = Vo*"1^ 

S = /n D an(f_1(-) - S"1^)) <4-19) 
U U p q-p 

L = nD0 + 

som visar hur bankens portföljval beror på de tre nya parametrarna n, DQ 

och (Jq. De partiella effekterna på R,S,L av dessa parametrar visas 

grafiskt i fig. 4.1. 

När n växer cet par växer D i proportion till n medan standardavvikel

sen för AD och därmed R och S endast växer i proportion till i/n. Ju 

större antal kunder banken har cet par desto 'mindre andel av den totala 

R,S,L R, S 

r R 

R,S,L 

Fig. 4.1 
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inlåningen behöver alltså hållas som betalningsberedskap i form av primära 

och sekundära reserver. Man kan säga att banken har stordriftsfördelar i 

portföljvalet med avseende på n. Detta är ett resultat som Edgeworth lägger 

stor vikt vid i sin artikel och som torde ha vunnit rätt allmän spridning 

på grund av att det bygger på en grundläggande statistisk princip. 

När DQ växer cet par växer däremot samtliga balansposter i proportion till 

D . Banken har således inga stordriftsfördelar i portföljvalet med avseende 
1 ) 

på D0. 

När Qq växer cet par är D konstant medan R och S växer i proportion 

till C7Q på bekostnad av L (jfr fig. 3.11) 

Dividera nu portföljvalsfunktionerna (A.19) med D i vänsterleden och nD^ 

i högerleden. Då erhålls portföljandelsfunktionerna 

R °0 A-l,s. 
- $ (-) 

D & p 

I = — (^_1É) - (4.20) 
/n~ q~P 

L _ J. + !0 #-l A-s 

D /n q_P 

vars summa till följd av balansidentiteten är lika med ett. I fig. 4.2 

visas de partiella effekterna på portföljandelarna av n och D^. När n 

går mot oändligheten går portfölj andelarna för R och S mot noll och port

följ andelen för L mot ett. Däremot är portföljandelarna oberoende av D^. 

De partiella effekterna på portföljandelarna av framgår av fig. 4.1 

eftersom D ej påverkas av ändringar i cet par. 

Låt oss nu släppa det orealistiska antagandet att Ux = = 0. Då erhålls 

y = °yx = nD0yx 

(4.21) 
2  2 2  2  2 2 2  2 2  

O = D (a + a z) = n Dn a + nDnVZ 
X y Ox 0 0 

Banken kan emellertid ha stordriftsfördelar i transaktionerna med av
seende på DQ. Vi är dock inte intresserade av bankens transaktions
kostnader på inlåningssidan eftersom dessa - inom ramen för den port-
följvalsmodell vi studerar - betraktas som helt exogent bestämda och 
således inte påverkar bankens portföljvalsbeteende trots att de påverkar 

dess vinst. 
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D'D'D • 

'D 1 k 

1 

j] 

1 

1 t 
1 D 

p 

1 
i. 
. s 

D 

M 
D 

Fig. 4.2 

Insättning av detta i (4.14) och division med D ger portföljandelsfunk

tionerna 

R 
D \ -

a 2+^°-

X n 

a # 
2 0 /,-l/s. .-1 . £—s s. 

a + — ($ (-) - $ (——) ) 
X n J p q-p 

( A .2 2 )  

- = 1 + y + 
D X 

2 G0 
a + 
X n 

-1^Å-s^ 
q-p 

I fig. 4.3 visas de partiella sambanden mellan portföljandelarna och para

metrarna n och Gx» Vad beträffar n så får dessa samband en väsentligt 
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R+S 

Fig. 4.3 

annorlunda karaktär än i fallet då O = 0. Visserligen minskar andelarna 
X 

för R och S då n växer cet par även nu, men då n går mot oändlig

heten går portfölj andelarna mot gränsvärdena 

/R\ .-1 ,S. 
(D} = - (p} n=oo ^ 

<ïï> = ax($_1(f) " $_1(^f)) W-23) 
n=oo r H p 

/ L v  S \ (-) = 1 + y + a 0 ( ) 
D XX q-p n=oo H F 

. . .  .  2  
Detta är en följd av att varianskomponenten a är oberoende av n medan 

2 X 
varianskomponenten O är omvänt proportionell mot n. Allteftersom n 
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2 2 o 
växer cet par kommer således G alltmer att dominera Gy och då n 

2 X ? 
är tillräckligt stort kan G^ försummas vid sidan av Gx och portfölj

andelarna kan approximeras med gränsvärdena (4.23). Därvid kan bankens 

stordriftsfördelar i portföljvalet med avseende på n sägas vara uttömda 

i praktiken, eftersom ytterligare ökningar i n cet par endast tillåter 

försumbart små minskningar i portföljandelarna för R och S. 

När G växer cet par växer portfölj andelarna för R och S med växande 
X 9^G 

takt (andraderivatan r- avtar emellertid mot noll). När y växer cet 

. 
par påverkas portföljandelarna på exakt samma sätt som R,S,L påverkades 

då y växte cet par i avsnitt 3.3 och som illustreras i fig. 3.11. 

4.3 Marknadsandelen 

Nästa steg i analysen är att generalisera antagandet att G^ = 0, som 

kan tolkas som ett antagande att bankens marknadsandel kan approximeras 

med noll. 

Beteckna antalet inlåningskunder i hela ekonomin med N och antag att 

varje kund har sin inlåning i endast en av bankerna i ekonomin. Antag vi

dare att samtliga N kunder har samma inlåning i början av perioden 

och beteckna kund i:s inlåningsändring under perioden med 

ADi = DQ(X+Yi) i = 1,...,N (4.24) 

där kunderna har numrerats så att numren l,...,n fortfarande avser kun

derna i den bank vi betraktar. Summering ger 

N N 
I ADi = NDqX + Dq n. (4.25) 
i=l i=l 

X definieras som den relativa inlåningsändringen i ekonomin, dvs 

N 
E AD. 

x - (A-26) 

Insättning i (4.25) ger 

Z AD. = E AD. + D Z Y. (4.27) 
. , 1 . - 1 0 . - 1  v /  
i=l i=l i=l 
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N 
vilket implicerar att E Y. är identiskt lika med noll, vilket i sin tur 
. .. i=l 1 
implicerar 

N N N N 
V( E Y.) = E G. + E E Q.. = 0 (4.28) 
i=l 1 i=l 1 i=l j=l 1J 

I analogi med antagandet att = 0^ för i = l,...,n antar vi nu att 

i = 

j = °00 i = 1 N; j = 1 N, j ^ i 

(4.29) 

vilket liksom tidigare kan tolkas som att banken inte har tillgång till 

någon speciell kunskap om de enskilda bankkunderna som motiverar att 

och är olika för olika kunder och kundpar. Insättning i (4.28) ger 

Na02 + N(N-l)a00 = 0 (4.30) 

dvs 

°o2 

°oo = - ÏPT 3̂1> 

Insättning i (4.12) ger slutligen 

2 2 2 
„ 2 _ a0 n(n-l) °0 _ 0O n-1^ ,, 
°y - "5 2~ N—T - T"'(1 - N=r} (A-32) 

n 

Jämfört med fallet med okorrelerade individuella avvikelser så minskas 
2 

alltsa öy med faktorn (n-l)/(N-l) som är approximativt lika med ban

kens marknadsandel för inlåningen. Denna är under de givna förutsättningar

na lika med n/N. Vi har alltså 

2 °02 

ayz = -jj- (l-n) (4.33) 

där r\ betecknar marknadsandelen. 

Det är lätt att intuitivt förstå detta samband. Enligt (4.27) tar de in

dividuella avvikelserna definitionsmässigt ut varandra för ekonomin som 

helhet. Enligt (4.29) utgår banken i sin bedömning av inlåningsutvecklingen 

från att denna utjämning av de individuella avvikelserna är likformigt och 

symmetriskt fördelad över hela inlåningen i ekonomin. Ju större marknads

andel banken har, desto större del av denna variansreducerande utjämning 
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sker inom den egna kundkretsen. I extremfallet då Ti = 1 sker all sådan 
2 utjämning inom banken, vilket innebär att O^ =0, dvs all osäkerhet 

rörande bankens avvikelse från makrogenomsnittet har försvunnit. 

Om N går mot oändligheten cet par går såväl marknadsandelen r\ som ko-
2 o 2 

variansen O., mot noll och G går mot aA /n. Antagandet att G.. =0 
ij y & 0 6 ij 

representerar således detta specialfall. 

2  o  . 2  
Om n ökar cet par minskar G av två skäl. Dels minskar G„ /n och 

y 0 
dels ökar rj. 

4.4 Inlåningens fördelning 

Vi skall nu släppa antagandet att samtliga bankkunder har samma inlåning 

DQ vid periodens början. För enkelhets skull återtar vi samtidigt antagan

det att G.. =0. Sätt liksom tidigare 
ij 

1 n D D_ = - I D. = - (4.34) 
0 n . 1 i n i = l 

2  . . .  
och definiera populationsvariansen G^ för de deterministiska variablerna 

,...,D^ genom 

V 4 ,vDrv2  (4-35)  
i=i 

som är ett mått på hur ojämnt fördelad inlåningen är i periodens början. 

. . .  2  
Fran definitionerna av och följer att 

Z D£2 = naD2 + nD02 (4.36) 
i=l 

Insättning i (4.12) ger 

2  1  ̂ 2 2  1  ,  2  _  2 .  2  
°y = "2 Di °0 = ~2~2 °D +n°0 )O0 

D i=l n Dq 

2 2 

-2- <i • JL) 

n 

(4.37) 

Jämfört med fallet med fullständigt jämnt fördelad inlåning i periodens 
o  2  2  2 .  

början så ökas alltså O med faktorn /D^ vilket är 
y DO 
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variationskoefficienten i kvadrat. Vid en given total inlåning D för

delad på ett givet antal inlåningskunder n blir således den osäkerhet 

som banken förknippar med prognosen för AD/D större jü mer ojämnt in

låningen är fördelad på de olika kunderna. 

Till skillnad från fallet då = 0 så är portföljandelarna inte längre 

oberoende av D^. Vid en ökning av cet par minskar O^ och därmed 

a/D varvid R/D och S/D minskar medan L/D ökar i motsvarande mån. 

Vi får alltså en form av stordriftsfördelar i portföljvalet även med av

seende på DQ. 

Sambandet (4.37) är baserat på förutsättningen att 

v(V = °i 2  =  öo2  i  =  1  n  (4 ,38)  

dvs V(Y^) är oberoende av D^. Det är emellertid svårt att a priori ute

sluta möjligheten att V(Y^) är en funktion av D^ - den må vara växande 

eller avtagande. Om vi skriver (4.38) på formen 

V(DiYi) = dAQ 2  i = 1,.. . ,n (4.39) 

så kan vi generalisera detta antagande genom att anta att 

V(D.Y.) = g(D.) i = 1,...,n (4.40) 

där g är en icke närmare specificerad ickenegativ funktion. 

Vid en första anblick kan det tyckas som om g(0) = 0 eftersom V(D.Y.) = 
2 1 1 

= D^ V(Y^). Men Y^ är endast definierad för positiva D^ och det är i 

högsta grad olämpligt att a priori utesluta möjligheten att V(Y^) går mot 

oändligheten då D^ går mot noll, och det på ett sådant sätt att g(D^) 

går mot en positiv konstant. I fig. 4.4 ges några exempel på hur g kan 

se ut. I samtliga exempel är förstaderivatan g1 positiv medan andraderi-

vatan g" har olika tecken. 

Insättning av (4.40) i (4.12) under bibehållande av antagandet att O.. = 0 

ger 

2 1 n 
a = -~ l g(D.) (4.41) 
y D i=l 
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g(x) g 

g(x) 

Fig. 4.4 

2  2 .  2  
För specialfallet g(D^) = G^ har vi just konstaterat att G^ är en 

funktion av D-,.. . ,D via de tre parametrarna n, D_ och G^, vilket 
l n 0 D 2 

framgår av (4.37). I det allmänna fallet (4.40) är sambandet mellan G^ 

och D^,...,D betydligt mer komplicerat. Låt oss först konstatera att 

det inte finns något entydigt funktionssamband mellan och n, DQ, G^. 

Om n > 2 och G^ > 0 finns det nämligen oändligt många punkter 

Dn,...,D som svarar mot en given kombination av värden på n, D„, G och 
In 2 v u 
som i princip ger olika värden på Eg(D.) och därmed på G . Det är den 

O 1 . 1) Y 
mängd av punkter som satisfierar de bada ekvationerna 

^ För n = 3 definierar dessa ekvationer ett plan och en sfär. Skärningen 
mellan dessa ytor är en cirkel som sfären skär ut i planet. Cirkelns 
radie är en växande funktion av G^. För G^ = 0 degene 
till en punkt, nämligen medelpunkten = D^. 
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n 
E D. = riD 
. I 1 0 
1 (A.42) 

n 2 2 2 
I D.2 = n(aD2+ DQ ) 
1 = 1 

. . 2 
För att kunna specificera sambandet mellan G och D_,...,D som ett 

2 y o . 
entydigt samband mellan G^ och n, , G^ är det således nödvändigt att 

lägga restriktioner av något slag på D^,...,Dn. Vi skall göra detta genom 

att i analogi med tillvägagångssättet i avsnitt 3.3 specificera en form för 

fördelningen av D^,...,Dn som kan hållas konstant då och G^ vari

eras. Denna form kan representeras av en vektor 

01»! V (4.43) 

vars element uppfyller villkoren 

E ip. = 0 
• - i  1  

1 1 (4.44) 
n 
S i|>. = n 
i-1 1 

men som för övrigt är godtyckliga. Med hjälp av de tre parametrarna D^, 

G. P och ijj definieras nu D^,...,Dn genom 

D i  =  D 0  +  Vi  1  =  1 > " " n  ( 4 ' A 5 )  

Det är lätt att visa att de på detta sätt definierade D^,...,D satis-

fierar (4.42) samt att det för varje uppsättning av värden på D^,...,Dn 

sådana att ^>0 finns en och endast en uppsättning av värden på DQ, O^, ̂  

som satisfierar (4.44)-(4.45) . Fördelningen för de deterministiska variabler

na D^,...,D karaktäriseras således fullständigt av (i) sitt medelvärde DQ, 

(ii) sin standardavvikelse G^, och (iii) sin form ip. En ändring i ett 

eller flera av värdena på D^,...,Dn kan entydigt beskrivas som en ändring 

i en eller flera av dessa tre karaktäristikor. 

Analogin med tillvägagångssättet i avsnitt 3.3 kan demonstreras på följan

de sätt. Låt k(x) beteckna antalet kunder vars inlåning vid början av perio

den är mindre än eller lika med x och definiera 

F (x) = - « < x < » (4.46) 
D n 
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Denna funktion, som illustreras i fig. 4.5, växer språngvis med ^ i 

varje punkt där x = , i = l,...,n och det gäller att 

F_(x) =0 X < D . = min D. 
D min — . • - i 

1 - 1 ± n  ( 4 . 4 7 )  

F^Cx) =1 X > D = max D. 
D — max ^ ^ i 

1 < i < n 

(x) 

Fig. 4.5 

F^(x) representerar fördelningen av de kända deterministiska variablerna 

D ,...,D men den är samtidigt fördelningsfunktion för en stokastisk 
. n 1 

variabel som antar värdet D. med sannolikheten —, i = l,...,n. Denna 
1 2 

stokastiska variabels väntevärde och varians är lika med och 

som dessa storheter definieras i (4.34) - (4.35). I enlighet med (3.42) 

definieras formen för fördelningsfunktionen F^ som den funktion 0^ som 

satisfierar identiteten 

X"D 
Vx) = (4.48) 

Från definitionen av F^ följer att 

växer språngvis med i punkterna 

är en fördelningsfunktion som 

Di "Do 
1,. (4.49) 
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Men enligt (4.45) är 

E). - D 
4>i = i = (4.50) 

Formen är alltså fullständigt definierad av vektorn ip och vice versa. 

2 
Vi kan nu göra en meningsfull analys av hur Oberor pa DQ och 

cet par. Av speciellt intresse är därvid hur detta beroende bestäms av 

funktionen g:s utseende. Av pedagogiska skäl är det lämpligt att börja 
2 

med att undersöka sambandet mellan O och a eftersom det är enklare 
2 y„ D 

än sambandet mellan G och DQ . Fran (4.41) och (4.45) följer att 

da 2 n 

— = —k E ^g'^n40^;' (4.51) 
3on 2 2 . . Ti6 v 0 Dri 
D n Dq I=1 

Taylorutveckling av g1 kring DQ ger 

8G ^ n n 
1 5^ { E ip-g* (D_> + Z cr ip . 2g"(Dr)+0 i)J.e . ) } (4.52) 

8a 2^ 2 L. /iB v (T . _ D yi 6 v 0 Dyi iy 
D n Dq i=1 1=1 

där 

0 < 6. < 1 i = l,...,n 
i ' ' 

Värdet på 0. bestäms av krökningen hos funktionen g' i intervallet 

Från villkoret (4.44) på ip följer att den första summan inom parantesen 

är noll, vilket ger 

2 

n n ? Gn 
sJ" • -Î3 .Vi «"<Wi9i> • -T »" «•»> 
D n D i=l nDß 

där g" är ett vägt medelvärde av g" i olika punkter i intervallet 
2 2 

(D . , D ) med de ickenegativa vikterna /n vars summa 
mm max T1 ' 'rn 

enligt (4.44) är lika med ett. Om g" ej är konstant i det aktuella inter

vallet beror g" på samtliga tre parametrar DQ, Ĝ  och \jj. Om g" ej 

ändrar tecken är emellertid tecknet på 3a ^/do^ alltid detsamma som på 

g". y 

I fig. 4.6 visas med tre typfall hur det av (4.53) implicerade partiella 
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2 
sambandet mellan o och 0_ beror pa g:s utseende. För specialfallet 

y . - 2 
då g(D^) = cD^, där c är en positiv konstant, är g" = 0 och O 

beror ej på a^. 

2 
Lat oss nu undersöka det partiella sambandet mellan O och D_. Deri-

y 0 
vering, Taylorutveckling samt utnyttjande av villkoret (4.44) ger 

3a 2 2g (V 
^ 1 (g.(D ) _ 0 ) + 

0 nD^ 0 

+ (i-.. _ ii!) 
2nD02 V 

(4.54) 

_ T T f 

där g på motsvarande sätt som g" är ett vägt medelvärde av tredje-

derivatan g'11 i n olika punkter i intervallet (D . , D ) med 
2 2 min max 

vikterna /n,. . • ,^n /n* Vilka dessa punkter är beror på g":s krökning 

i intervallet. 

X 

Fig. 4.6 

2 
Den första termen i (4.54) är identisk med 9cr /3D^ för det fall då 

y o 
<jp = 0. Denna term kan skrivas 
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9a 2  
y 

V° 
s(V 

nD 3 

fg'(D0) 

r c v D ° - 2  

(D0) d log(g(Dn)/Dn ) 

nD„ 

O" O 
d log (DQ) 

g(y 

nD 3 

d log V(Y.) 

d log 
Di=D0 

8(V 

nD 3 
e(D0) (4.55) 

där e(D^) är elasticiteten för bankens osäkerhet rörande den individuella 

avvikelsen med avseende på inlåningen vid periodens början. Osä

kerheten mäts här som variansen för Y.. Om standardavvikelsen används som 
i 

mått multipliceras elasticiteten med 2. 

Den andra termen i (4.54) representerar en samspelseffekt med och dess 

innebörd är svår att ge en enkel belysning trots att den till formen liknar 

den första termen. Vi nöjer oss med att konstatera att den är lika med 
2 3 2 

-c20D /nD0 för det fall då g(x) = c^ + c^x + , vilket stämmer med 

det specialfall som behandlades tidigare där c^ = c^ = 0 och 

2 
Da det gäller parametern n är analysen av dess effekt pa något 

problematisk eftersom en ändring i n med nödvändighet medför en ändring 

i ijj. Detta beroende mellan n och ip är ointressant ur analytisk syn

punkt och det är önskvärt att finna en formulering som gör det möjligt att 

behandla antalet kunder och formen på fördelningen av deras inlåning i 

början av perioden som oberoende storheter. Ett sätt att gå tillväga är 

att approximera den språngvist växande fördelningsfunktionen för 

^l,...,^n med en utjämnad, kontinuerligt växande fördelningsfunktion 

$ (x) som kan definieras med hjälp av en kontinuerlig frekvensfunktion 

({>D(x), sådan att 

/ <f>D(t)dt = ^D(x) 
-OO 

OO 

/ x({>D(x)dx = 0 (4.55) 

/ X (J) (x)dx = 1 

där är oberoende av n. Den mot formen svarande 
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fördelningsfunktionen F^ approximerar fördelningen för D^,...,Dn på 

ett sätt som illustreras i fig. 4.7. 

2 
Pa motsvarande sätt approximeras Ogenom att summan i (4.41) ersätts 

med en integral, som representerar en vägning av g(x) med frekvensen 

fp(x), multiplicerad med antalet termer i summan, dvs 

Oy2 - n / g(x)fD(x)dx 
D 

(4.57) 
x-D^ 

dx =  T ~2  /  8 ( x }  ( —  
nD Q  - ° °  D D  

2 
där integranden ej beror pa n. Vi kan alltsa konstatera att O^ 

approximativt är omvänt proportionell mot n cet par. Genom transfor

mation av integrationsvariabeln kan (4.57) skrivas 

2 
a / g(D0+GDx)(J>D(x)dx (4.58) 
y  _  2  

o ~ 

Med hjälp av partiell derivering av högerledet i (4.58) med avseende på 

DQ och üp, Taylorutveckling av g och g' kring D^, samt utnyttande 

av villkoren (4.55) erhålls samma uttryck för 3G "V3D_ och 3a ^/3 
y 0 y D 

som ovan, med den enda skillnaden att summorna som definierar g" och 

g * 1' här approximeras med integraler. 

Fig. 4.7 
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4.5 Konjunkturläge och penningpolitik 

Den ur analytisk synpunkt centrala egenskapen hos den inlåningsmodell 

som vi studerar är uppdelningen av den relativa inlåningsförändringen 

AD/D i en makrokomponent X, som betecknar den relativa inlåningsför

ändringen i hela ekonomin, och en mikrokomponent Y, som betecknar ban

kens avvikelse från detta makrogenomsnitt. Det antas att banken betrak

tar dessa två komponenter som stökas tiskt oberoende vilket gör det möj

ligt att studera dem var för sig. I de närmast föregående avsnitten har 
2 

bestämningsfaktorerna för variansen V(Y), betecknad O, studerats. 

Väntevärdet E(Y) har förutsatts vara noll. I det här avsnittet skall 

jag beröra frågan om bestämningsfaktorerna för E(X) och V(X), som be-
2 

tecknas och . Väntevärdet kan sägas representera bankens 

prognos för den relativa inlåningsförändringen i ekonomin och standardav

vikelsen kan sägas representera graden av osäkerhet som banken för

knippar med denna prognos. 

Låt oss anta att banken bildar sig en subjektiv föreställning rörande X 

på ett sätt som kan representeras av en prognosmodell av följande typ 

X = h(Z-,...,Z ) + e (A.59) 
1 m 

där h är en funktionssymbol, Z^,...,Zm är de faktorer som enligt ban

kens bedömning är bäst ägnade att prognosticera inlåningsutvecklingen i 

ekonomin, och £ är en felterm som representerar avvikelsen mellan ut

fallet av X och utfallet av h(Z^,...,Z^). Det kanske bör påpekas att 

denna modell av bankens föreställningsbildning naturligtvis inte baseras 

på något antagande om att banken i verkligheten utnyttjar en explicit 

specificerad och estimerad prognosmodell av denna typ. Hur föreställnings

bildningsprocessen går till i praktiken är ett problem som vi inte skall 

gå närmare in på i det här sammanhanget, speciellt som det torde variera 

högst avsevärt mellan olika banker. 

Av de faktorer som bestämmer inlåningsutvecklingen i ekonomin kan man 

skilja på långfristiga tillväxtfaktorer, medelfristiga konjunkturfaktorer, 

där penningpolitiska åtgärder utgör ett viktigt inslag, samt kortfristiga 

säsongsfaktorer avseende ekonomins betalningsströmmar. Vilka av dessa 

faktorer som är mest betydelsefulla då det gäller inlåningsutvecklingen 

under beslutsperioden beror i hög utsträckning på dennas längd. Utan att 

specificera periodlängden närmare kan vi förutsätta att det är 
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konjunktur- och säsongsfaktorer som är av störst intresse i det här sam

manhanget och att det i första hand är denna typ av faktorer som 

Z^,...,Z representerar. 

Av (4.59) framgår att den osäkerhet som banken förknippar med X vid be

slutsperiodens början härrör från två källor, nämligen dels den osäkerhet 

som banken förknippar med de av variablerna Z_,...,Z som inte är kända 
1 m 

vid denna tidpunkt, dels osäkerheten rörande £. Låt oss anta att den 

osäkerhet som banken förknippar med Z^,...,Zm,e är av en sådan karaktär 

att den kan representeras med en simultan sannolikhetsfördelning för dessa 

variabler, vilket innebär att de är stökas tiska variabler. Därav följer 

att även X är en stokastisk variabel vars fördelning är helt bestämd av 

den simultana fördelningen samt av funktionen h:s utseende. 

Taylorutveckling av h kring punkten E (Z^) ,. . . ,E (Z^) ger följande 

approximativa samband 

m 
X = h(E(Z ),...,E(Zm)) + E hi(Zi-E(Zi)) + e (4.60) 

i=l 

där 

hi " 3Ê!Z7) h(E(Zl)---'E<ZM)) (4-61) 

Approximationsfelet i (4.60), som vi kan beteckna Ç, är en stokastisk 
2 

variabel. Ju mindre väntevärdet E(£ ) är desto mer koncentrerad är 

fördelningen för Ç kring noll och desto bättre är således approxima-
2 

tionen. Man kan visa att E(Ç ) är mindre ju mer koncentrerad fördel

ningen för Z^,...,Zm är kring E(Z^),...,E(Z^) och ju mer linjär funk

tionen h är. För det fall då varianserna V(Z_),...,V(Z ) är noll 
2 1 m 

eller då h är fullständigt linjär är E(Ç ) = 0, dvs approximations

felet är noll. 

Med hjälp av reglerna för beräkning av väntevärden och varianser för lin

jära funktioner av stokastiska variabler erhålls 

E(X) = u * h(E(Z ),...,E(Z )) 
1 m (4.62) 

mm 
V(X) = 0 - 1  E h.h.C(Z.,Z.) + V(e) 

X i=l j=l 1 J 1 J 

förutsatt att 
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E(e) 0 (A.63) 

C ( Z  e )  = o  i  =  1  m  

Antagandet att E(e) = 0 innebär ingen inskränkning av generaliteten 

eftersom en konstant alltid kan adderas till h så att detta gäller. 

Antagandet om att £ är okorrelerad med Z^,...,Zm är ett antagande 

om bankens subjektiva simultana fördelning för dessa variabler som - med 

ekonometriskt språkbruk - kan sägas innebära att banken anser att dess 

prognosmodell är välspecificerad och välestimerad. Som tidigare påpekats 

skall detta inte uppfattas som ett antagande om att banken faktiskt ut

nyttjar en ekonometrisk prognosmodell av detta slag. 

De approximativa sambanden i (4.62) visar principen för bestämningen av 

parametrarna och 

En variant på prognosmodellen (4.59) är det fall där banken utgår från den 

konsoliderade balansidentiteten 

RB + SB + LB = DB (4.64) 

där toppindex B markerar att variabeln avser hela banksystemet i eko

nomin. Det gäller definitionsmässigt att 

X = = -i. (ARB+ASB + ALB) (4.65) 
DB DB 

Banken antas göra prognoser för var och en av de tre okända storheterna 

i högerledet i enlighet med samband av typen 

ARB = hR(Zr---.Zm) *eR 

ASB = h_(Z_ Z ) + e (4.66) 
bl m S 

AL6 - hL(Zl,...,Zm) + cL 

som skall tolkas så att var och en av variablerna Z^,...,Zm påverkar 

minst en av de tre variablerna i vänsterleden. Insättning i (4.65) ger 

en prognosmodell av typen (4.59). 
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4.6 Effekten på fördelningsformen 

I analysen av bankens subjektiva sannolikhetsfördelning för AD har vi 

hitintills i detta kapitel endast berört parametrarna y och ö medan 

fördelningens form $ har lämnats obeaktad. Då t ex effekterna på ban

kens portföljval av ändringar i n, D ,̂ cet par studerades förutsat

tes implicit att dessa parametrar påverkade y och Q men ej 0. I 

allmänhet är det emellertid så att $ inte är oberoende av dessa para

metrar. Effekten på bankens portföljval av en ändring i t ex n cet par 

är alltså summan av såväl effekterna av n via D, y och o , som av den 

hitintills obeaktade effekten av n via $. På grund av den komplexa 

naturen hos $ är det dock svårt att erhålla några generella resultat 

som visar vilken betydelse som effekterna via $ har i jämförelse med 

effekterna via de övriga parametrarna. Jag får därför nöja mig med att 

i det här avsnittet härleda och redovisa en del samband som endast ger en 

relativt allmän uppfattning om hur $ bestäms och vilka som är dess be

stämningsfaktorer. Först visar jag att 0 är helt bestämd av de tre 

storheterna <ï> och ü /ü där är formen för sannolikhetsför-
X Y X y X 

delningen för X och 0^ är formen för sannolikhetsfördelningen för Y. 

Därefter tillämpar jag den s k centrala gränsvärdessatsen inom sannolik

hetsläran för att visa att 0^ i många fall går mot normalfördelnings

formen då n går mot oändligheten. För att erhålla mer specifika resul

tat rörande bestämningen av $ torde det vara nödvändigt att lägga kraf

tiga specifika restriktioner på den simultana sannolikhetsfördelningen 

för X,Y1,...,Yn. 

Låt oss först betrakta formen för sannolikhetsfördelningen för en 

stokastisk variabel Z som är godtycklig så när som på att dess varians 

V(Z) förutsätts existera. $ definieras som fördelningsfunktionen för 

den standardiserade stokastiska variabeln (Z-E(Z))//V(Z). På motsvarande 

sätt definieras formen $ „ . för den stokastiska variabeln aZ+b som 
aZ+b 

fördelningsfunktionen för (aZ+b-E(aZ+b))//V(aZ+b). Man ser omedelbart att 

de båda standardiserade stokastiska variablerna är identiskt lika förut

satt att a och b är deterministiska konstanter och a > 0. Därav 

följer 

*aZ+b • $Z 3 > 0 (4-67) 

dvs formen är invariant vid positiva linjära transformationer. Detta 
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resultat skall nu utnyttjas i den följande analysen av $. Vi erhåller 

$ $AD $AD/D $X+Y $(X+Y-Ux)/öx $ U+V (4.68) 

där 

X - Ux U = 
Qx (4.69) 

» - i -
x 

vilket innebär att 

E (U) = O V(U) =1 $TT = $v (4.70) 
U X 

a 2 

E(V) = O V(V) = -^2 $v = $Y (4.71) 
O 
X 

är helt bestämd av den simultana fördelningsfunktionen för U och 

V som betecknas F^(x,y) och som för alla par av värden på x och y 

anger sannolikheten för att de två olikheterna U <_ x och V <_ y sam

tidigt är uppfyllda, dvs 

Fuv(x,y) = P(U < x, V < y) (4.72) 

Eftersom X och Y är stokastiskt oberoende gäller detta även för U 

och V, vilket innebär att 

y a 

Fuv(x'y) = Vx)Vy) = = 
y 

yG 
= $x(x)$Y(^) (4.73) 

y 

$ är således helt bestämd av de tre oberoende storheterna $ , $ och X Y 
<3 /ö . Då G /g växer från noll till oändligheten, samtidigt som 
x y x y X 
och $ hålls konstanta, ändras $ från $ till $ . I Y X 

Om vi anknyter till det fall där D. = D^, C(Y.,Y.) = G.. =0 och 
2 2 i i J iJ . 

V(Y^) = G^ = Gg genom att anta att Y^,...,Y^ är stokastiskt oberoende 

och lika fördelade med formen $ , kan vi på motsvarande sätt visa att 
0 

$ är helt bestämd av de tva oberoende storheterna n och <2> . En änd-
. . o o 0 
ring i n cet par under dessa förutsättningar paverkar alltsa $ pa tva 
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sätt. Dels ändras kvoten O /o som är lika med VrT O / a_  och dels 
X Y X 0 

ändras som beror på n. 

Från den s k centrala gränsvärdessatsen inom sannolikhetsläran följer 

dessutom att går mot normalfördelningsformen då n går mot 

oändligheten, dvs 

t2 

i y "T" 
lim 0 (y) = 0 (y) = fe dt - co < y < oo (4.74) 
n 00 /2TT -°° 

Hur snabbt närmar sig denna "gränsform" beror enbart på 0^ . Något 

oprecist kan man säga att ju mer "normalfördelningslik" $ är âesto 
o 0 

snabbare närmar sig $ gränsformen $ . Om = 0 så kan $ alltså 

approximeras med då n är tillräckligt stort. Detta är vad Edge-

worth gjorde i sitt bankspel. Om > 0 så kommer däremot Gy/ax att 

gå mot noll och 0 således att gå mot $ då n går mot oändligheten. 

Om vi frångår antagandena att Y^,...,Y är stokastiskt oberoende och 

likafördelade så kompliceras bestämningen av $ och därmed av 

Under icke speciellt restriktiva förutsättningar rörande den simultana 

fördelningen för Y^,...,Yn gäller dock även i detta fall att går 

mot 0^ då n går mot oändligheten och det mer restriktiva fallet som 

behandlas ovan illustrerar därför tämligen väl några av de huvudprinciper 

som gäller vid bestämningen av $. 

4.7 Olika kundkategorier och inlåningstyper 

Hitintills har det mer eller mindre uttalat förutsatts att bankens in

låning är homogen med avseende på såväl kunder som inlåningsvillkor. 

Detta kommer till uttryck först och främst i antagandena att E(AD./D.) = 
2  2  1 1  

= u och V(AD./D.) = O + g(D.)/D. för alla kunder i. En konsekvens 
X 11 X 0 1 1 

av detta är bl a att banken förväntar sig att dess marknadsandel av in

låningen i hela ekonomin ej kommer att ändras under den framförliggande 

perioden, bortsett från den ur bankens synpunkt helt oförutsebara slump

mässiga förändring av marknadsandelen som härrör från kundernas indivi

duella avvikelser från makrogenomsnittet X, vilka vägs samman till ban

kens individuella avvikelse Y. 

Jag skall nu modifiera inlåningsmodellen så att den explicit beaktar före

komsten av olika kundkategorier, i första hand huvudkategorierna hushåll 
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och företag, samt förekomsten av olika inlåningstyper med olika villkor 

rörande ränta och uppsägningstider vid uttag, i första hand huvudtyperna 

avistainlåning och tidsinlåning. Detta får bl a till följd att banken 

kan förvänta sig att dess marknadsandel kommer att förändras under den 

framförliggande perioden på grund av att banken har en inlåningsstruktur 

i ovannämnda avseenden som avviker från inlåningsstrukturen i hela eko

nomin. 

I stället för inlåningskunden tar jag nu inlåningskontot som minsta be

ståndsdel i analysen och n får alltså beteckna antalet inlåningskonton 

i banken. Dessa n konton indelas i k olika klasser med avseende på 

kundkategori och/eller inlåningstyp. Antalet konton som ingår i klass j 

betecknas n^ och det gäller således att 

k 
E n. = n (4.75) 
j=i J 

Inlåningen i periodens början på konto i av kontotyp j betecknas D^ 

och förändringen av inlåningen på samma konto under perioden betecknas 

AD. . . 
ij 

I analogi med (4.3) skriver vi 

AD.. = D..(X.+Y..) (4.76) 
iJ iJ J iJ 

där X., som är gemensam för alla konton som tillhör klass j, är den 

relativa inlåningsändringen i hela ekonomin för denna kontoklass. 

bestäms av makroekonomiska faktorer som något förenklat kan sammanfattas 

i begreppen konjunkturläge, penningpolitik och säsongfaktorer. Variabeln 

Y.. som betecknar avvikelsen från X. för konto i,j bestäms däremot 
1J. 3. 
av individuella faktorer som är förknippade med detta konto. 

Summering av (4.76) över i för givet värde på j ger 

AD.. = D..(X.+Y.) 
J J J J 

j = l,...,k (4.77) 

där 

n. 
J 

AD.. = E AD. 
J i=i 

(4.78) 
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n. 
J 

D. . = E D.. 
J i=l U 

NJ D. . 
Y. = E ^ Y. . (4.80) 
J • I D-• 1=1 J 

vilket visar att fördelningen för ^D.^ eller AD._./D.^ kan analyseras 

på exakt samma sätt som fördelningen för AD och AD/D analyserats på 

ovan. Den tidigare inlåningsmodellen kan alltså ses som ett specialfall 

av den nu aktuella modellen, nämligen specialfallet där k = 1. 

På samma sätt som i specialfallet antar vi att 

E(Yij) = 0 (4.81) 

V(D^j Y„) = g-^j) (4.82) 

-î i i y v l,Jr 2,J2; i1J1> i232 11 
C(Y, , Y, , ) = 0 * (i9,j9) <4-83> 

varav följer 

E(Yj) = 0 (4.84) 

n. 

j 
oo 

- ——j / 8̂ Doi+CTD X^D (x^dx (4.85) 
njDoj 'j 'j 

C(Yi,Yj) =0 i + j (4.86) 

där g3 , <J>^ , DQ., motsvarar storheterna g, (j^, D^, i avsnitt 

4.4 'j J 'j 

Vidare antar vi att banken bildar sig en subjektiv föreställning om 

på ett sätt som kan representeras som en prognosmodell av typen 

Xj = hJ (Zv . . . ,Zm) + (4.87) 

där h^ , Z-.....Z , £. har samma innebörd som motsvarande storheter i I 3 
avsnitt 4.5. På samma sätt som där erhålls 
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E(Xj) = Uxj ==hJ(E(Z) E(zm)) (4.88) 

n. n. 
2 J J i i V(X.) = a T = Z Z h. h. C(Z. ,Z. ) (A.89) 

J XJ i^l i2=l h X2 ll x2 

n. n. 
J1 J2 j j 

C(X. ,X. ) =  a  .  .  *  Z  Z h. 1 h.2 C(Z. ,Z. ) (A.9 0 )  
J1 J2 XJ1J2 i1=l i2-l X1 X2 X1 X2 

Slutligen antar vi att makrofaktörerna ,...,,•..,är okorre

lerade med de av individuella mikrofaktorer bestämda Y-komponenterna, var

av följer att 

C(Y.,Xj) = 0 (4.91) 

Summering av (4.77) över j ger 

AD = D(X+Y) (4.92) 

där 

k 
AD = E AD.. (4.93) 

j=i J 

k k 
D = Z D. . = Z 11. D . (4.9A) 

j-1 J j-1 J °J 

k 
X = Z w.X. (A.95) 

j-1 J J 

k 
Y = Z w.Y. (A.96) 

j-1 J J 

D.. n.D.. n.D . 
w. 1 - J °J = J_2l (4.97) 

J  D  D  Z n . D n .  
i Oi 

Komponenterna X och Y erhålls alltså som vägda medelvärden av mot

svarande komponenter för de olika klasserna och vikterna är klassernas 

andelar av den totala inlåningen i banken. Till skillnad från special

fallet k = 1 så avviker X i allmänhet från den relativa förändringen 
g 

av den totala inlåningen i hela banksystemet Som betecknas X . Vi har 

nämligen definitionsmässigt 

B k B X = Z w. X. (A.98) 
j-1 J J 
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ß 
där Wj är kontoklass j: s andel av den totala inlåningen i banksystemet. 

Vi erhåller 

R k R 
X - X = l (w.-w. )X. (4.99) 

j=l J J J 

som visar att om bankens inlåningsstruktur w ,.. . ,w avviker från hela 
B B 

banksystemets inlåningsstruktur w ,...,w, så avviker i allmänhet X 
R 

från X . 

Från (4.81) - (4 .97) följer 

E (AD) = Dyx (4. ,100) 

V (AD) = D 2(Ö 2+ ö 2) 
X y 

(4. ,101) 

där 

k 

yx = 
E(X) = E w.y . 

j=i 3 XJ 
(4. ,102) 

a 2 = 
X 

k 2 2 
V(X) = l w. a . + 

j=l J XJ 

k k 
E E w.w.a . . 

i=l iH 1 J X1J 

(4. ,103) 

O 2 = 
y 

k 2 2 
V(Y) = S w. a . = 

j-1 J yJ 

y 2 1 7 j 
2 «4 2 / G 
j=l J n.D_. 

j Oj 

(D0i+aD X)(^D (x)dx  
' j 'j 

(4. ,104) 

Om vi sätter 

n. 
v. = 
J n 

(4. .105) 

så erhålls efter insättning i (4.104) 

k 00 

C T  2  =  -  £  w .  — J  g J ( D  , +  C T  x ) < f >  ( x ) d x  ( 4 . 1 0 6 )  
y n j=l J VjDoj -a» J -j "j 

2 
som visar att o liksom i specialfallet k = 1 är omvänt proportionell 

mot n förutsatt att v., w., D_., a_ , g^ , d)_ ej ändras då n änd-
1 J Oj D. . ö ' D. . J 

J J ras. J J 

2 
Genom insättning av (4.9 7) i (4.104) kan också skrivas på formen 
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k n. D . 
^ 2 v i Oi ^ 2 ^ O = L W. J G . -
y j=1 J D yj 

k 00 . 

~ S Wi DD~ ^ gJ (DOi+ % x)<f>D (x)dx (4.107) 
j=l J Oj -» J 'j 'j 

2  . . .  
varav framgar att O , liksom y^, är en linjär funktion av 

8 y o ^ 
till skillnad fran O som är en kvadratisk funktion av dessa storheter. 

X 

Vi kan nu närmare undersöka hur bankens portföljval beror på strukturen 

av inlåningen i början av perioden. För att kunna variera strukturkoef

ficienterna w^,...,w^ på ett entydigt sätt antar vi att de är funktioner 

av en endimensionell skiftparameter u, dvs 

w = Wj(u) (4.108) 

Från definitionen (4.97) av följer att summan av dessa funktioner 

måste vara identiskt lika med ett. Från (4.97) följer vidare att minst 

en av parametrarna n^, och D måste bero på u. Vi skall förut

sätta att endast n^ beror på u, medan och D liksom alla övriga 

parametrar och funktioner som ingår i definitionen av ü^, utom 

n och v., förutsätts vara oberoende av u. 
J 

I illustrativt syfte skall vi betrakta det specialfall där 

k = 2 

= u (4.109) 

w2 = 1 -u 

dvs inlåningskontona är uppdelade i endast två klasser, exempelvis i hus

hållsinlåning och företagsinlåning, och skiftparametern u är lika med 

inlåningsandelen för en av dessa klasser. För detta specialfall gäller 
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yx = uyxl + (1"u)yx2 = Px2 + u(UxrUx2} (4-U0) 

°x2 * A,? + (1-U)V2 + u(1"u)(axl2 +°x21) = 

" u2(°x5+öx2-2pxl2axiax2) -

- 2u(Gx2-pxl2öxlCTx2> + °x2 (4-U1) 

„ 2 nlD01 2 . n2D02 2 _ 
y = u -O" yl + (1_U) ""D- y2 -

där p ,_ är korrelationskoefficienten mellan X_ och X som defini-
xl2 1 ^ 

eras av sambandet 

axl2 • Pxl2axlöx2 -llPxul1 (4-U3) 

2 . o o .. O 
och där n.D^.Q ./D approximativt ej beror pa u. Da u växer fran 

j °J yj 2 
noll till ett cet par ändras således U och O linjärt med u från 

^ 2 2 
yx2 till Uxl respektive från n2D02ay2^D niDoiay2^D' medan Gx 

ändras kvadratiskt med u från O till O . 
x2 xl 

2 o 
Låt oss undersöka hur sambandet mellan CT^ och u beror pa de tre 

parametrarna ax^> ax2 oc^ Px12* ^ ̂ar 

3 a 2 9? 2 

-ST - 2»W,!"X2-M*12> - 2<0x2-%12> 

a2a 2 22 

rr̂  - 2(öxi+ax2-2axi2> - 2v(xrV >0 (4-115) 
du 

Om V(XX-X2) = 0, vilket gäller om och endast om G^ = a^ och 

p = 1, så är förstaderivatan identiskt lika med noll och är så

ledes konstant med avseende på u i detta fall. Om VCX^-X^) >0  är 

förstaderivatan linjärt växande. Dess enda nollställe är 

2 
a 0 - a 
x2 xl2 (, T-./-N U = — = U (4.116) 

°xî + °x2 - 2°X12 m 

2 
som följaktligen ger ett globalt minimum för 0^ med avseende på u. 
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Om > ax2» vilket vi skall förutsätta i det följande, framgår av 

(4.113) och (4.116) att 

öx2 u <0 för < p < 1 
m O xl2 — 

0 (4.117) 

0 < u < \ för p < — 
— m 2 xl2 — G , 

xl 

Insättning av i (4.111) ger efter förenkling 

2 . axiax2^1 Pxl2^ (, V 
X (um} = ~~2 2 (4.118) 

axl + ax2 - 2pxl2axl0x2 

På grundval av (4.111) och (4.113) - (4.118) visas i fig. 4.8 hur sam-
2 

bandet mellan G^ och u ser ut i mtervallet 0 <_ u <_ 1 för nagra 

speciellt utvalda värden på p , givet att o > o . Av (4.117) 
X i z xl xz 2 

framgår att om p < a /a så avtar makrokomponentvariansen O 
X1Z XZ XL X 

i intervallet 0 < u < u^ < 1. trots att inlåningsandelarna ändras från 

inlåning med den låga makrokomponentvariansen ö ^ till inlåning med den 
2 

höga makrokomponentvariansen Under dessa förutsättningar leder en 

diversifiering av inlåningen till en riskutjämning som innebär att bankens 

osäkerhet rörande den framtida inlåningsutvecklingen blir lägre än vid en 

xl 

xl2 x2 

xl2 

xl2 

Fig. 4.8 
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o . 1 ) 
mindre diversifîerad inlåning. 

Det är nu lätt att se hur bankens portföljval påverkas av ändringar i 

inlåningsstrukturen cet par. Sätt 

A = (4.119) 

och deriverà A partiellt med avseende på u. Om vi bortser från ef

fekten via formen $ så erhålls från (4.14), (4.100) - (4.101) och 

(4.110) - (4.112) 

3u 3a 
M = Ili- . 
3u 3y 3]i 3u 3a \ 2 3u 

X 3a 
X 

x-1/SN 
(p) 

3a 

3a 
2 3u 

-) = 

D(Uxl^x2) + "1(-)-<î' 1(—) 
p q-p 

-1 (£1S) 
q-p 

där 3a^ /3u återfinns i (4.114), 

D^30x , nlD01 „ 2 _ n2D02 _ 2, 
a 3u + D CTyl D CTy2 

(4.120) 

I fig. 4.9 illustreras hur A ändras då u växer från noll till ett 

cet par. I alla tre delfigurerna avser de heldragna kurvorna fallet då 
2 2 p 10 = 0, y _ = y _ och n.D_ <j ^ = n 0D»oa 0. De streckade kurvorna 

xl2 xl x2 1 01 yl 2 02 y2 
erhålls på följande sätt: i fig. 4.9.a genom att öka p 

xl2 
från noll 

till ett värde i intervallet (ax2^Cxl' ^ C6t Par' genom 

att öka y ^ cet par; i fig. 4.9.c genom att öka n]^oiayl medelst en 

ändring i variansfunktionen g"'" cet par, t ex addering av en positiv 

konstant. Det framgår såväl av (4.120) som av dessa figurer hur struktur

ändringarnas effekter på portföljsammansättningen beror på vilka värden 

som antas av de givna storheterna \i . , O . , a . . , n. , D^. , a . , g'', 
xj xj xij j Oj yj ' 

(j)p j , $, s, £, p, q. Dessa resultat kan tas som en lämplig utgångspunkt 

för att testa vår portföljvalsmodell empiriskt med hjälp av tvärsnitts

data genom att undersöka hur olikheter i inlåningsstrukturen hos olika 

O Detta resultat baseras på samma statistiska princip som tillämpas 
vid analysen av variansen för portföljavkastningen i portföljvals-
modeller a la Markowitz och Tobin. Se t ex Tobin (1965). 
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R, S, L 

R, S ,L 

u ,w. 
1 

R, S , L i i 

u ,w. 

Fig. 4.9 
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banker är förknippade med olikheter i portföljsammansättningen. 

Slutligen bör påpekas att ovanstående analys lätt kan generaliseras, dels 

genom att låta A representera fler finansiella tillgångar liksom i av

snitt 3.7, dels genom att öka antalet inlåningsklasser och samtidigt 

övergå till de allmänna strukturfunktionerna (4.108), och dels låta även 

D bero på u varvid lämpligen portföljvalsandelarna A/D studeras. 
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5 MULTIPLIKATORPROCES SEN 

I det här kapitlet integreras Edgeworth-ansatsen med den traditionella 

multiplikatormodellen för ett banksystems in- och utlåning. Först pre

senteras och analyseras en version av multiplikatormodellen där banker

nas önskade kvot mellan reserver och inlåning betraktas som en given 

storhet. Därefter visas hur denna modell kan härledas genom en tillämp

ning av Edgeworth-ansatsen, varvid den önskade reservkvoten blir en 

endogen variabel som bestäms av samma faktorer som bestämmer bankernas 

portföljvalsbeteende. 

5.1 Multiplikatorprocessen på mikronivån 

Betrakta ett banksystem vars aggregerade balansräkning definieras av 

balansidentiteten 

RB + LB = DB (5.1) 

B 
där reserverna R närmast motsvarar de tidigare primära reserverna medan 

B 
utlåningen L närmast motsvarar de tidigare räntebärande tillgångarna, 

dvs de sekundära reserverna och utlåningen. Bankernas portföljvalsbe

teende karaktäriseras av att de strävar efter att upprätthålla en given 

reservkvot r mellan reserver och inlåning. Banksystemet kan alltså sägas 

vara i jämvikt om 

RB = rDB (5.2) 

dvs om de faktiska reserverna är lika med de eftersträvade eller önska

de reserverna. 

Ekvationerna (5.1)-(5.2) kan betraktas som en aggregerad modell för bank

systemets in- och utlåning. Modellens reducerade form är 

L B = I Z I R B = L *  ( 5 . 3 )  
r 

DB = i- RB = D* (5.4) 
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B B 
där L*, D* betecknar jämviktsvärdena för L , D och där (l-r)/r och 1/r är 

utlånings- och inlåningsmultiplikatorer som anger hur mycket dessa jämvikts-
B 

värden ökar då banksystemets reserver R ökar med en enhet cet par. I denna 
g 

makromodell specificeras alltså reservposten R som en exogen variabel och 
g 

inlåningsposten D som en endogen variabel, i motsats till vad som är fallet 

för den mikromodell som presenterades i föregående kapitel. Detta hindrar 

emellertid inte att de båda modellerna är helt förenliga, som vi strax 

skall se.1^ 

g 
Tills vidare förutsätts om inget annat sägs att R >0 och 0<r<l. Senare skall 

B 
emellertid reservposten R tolkas som banksystemets olånade reserver, vilket 

g 
innebär att R och r även kan anta ickepositiva värden. 

Ovanstående version av multiplikatormodellen kan karaktäriseras som en 

statisk jämviktsmodell. Den skall i det följande kompletteras med en 

dynamisk anpassningsmodell som visar hur L^, D^ rör sig mot jämviktslä

get L*, D* när jämviktsvillkoret (5.2) inte är uppfyllt. Denna anpassning 

i banksystemets in- och utlåning kallas även multiplikatorprocessen. 

Utgångspunkten för den modell av multiplikatorprocessen som skall presen

teras i det här kapitlet är den modell som utvecklades av Phillips i hans 

bok "Bank Credit" år 1920. Denna modell har haft stor genomslagskraft 

och förekommer i en eller annan version i de flesta läroböcker i natio

nalekonomi där bank- och penningväsen behandlas. Här skall ytterligare en 

version av modellen utvecklas. 

Phillips' analys av multiplikatorprocessen är uppbyggd i två steg. I det 

första steget specificerar han en modell för den enskilda bankens anpass

ningsbeteende som innebär att banken genom utlåningsändringar försöker 

styra kvoten mellan reserver och inlåning mot den önskade reservkvoten. 

Denna modell presenteras i det här avsnittet. I det andra steget visar 

Phillips sedan hur anpassningen i hela banksystemet bestäms dels av de 

enskilda bankernas anpassningsbeteende och dels av den interaktion som 

råder mellan bankerna och som innebär att en banks utlåningsändring med

för ändringar i andra bankers inlåning och reserver. I nästa avsnitt 

^ Det är naturligtvis möjligt att komplettera (5.1)-(5.2) så att R̂  kan 
specificeras som en endogen variabel som bestäms simultant med L och 
D^. Se t ex de penningutbudsmodeller som har specificerats av Brunner^och 
Meitzer (1964, 1966, 1968). Eftersom en sådan komplettering baseras på 
beteendet hos andra beslutsenheter i ekonomin än banker, nöjer jag mig 
emellertid med den partiella modellen (5.1)-(5.2) som placerar banker
nas beteende i fokus. 
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visar jag hur denna anpassning i hela systemet kan representeras med hjälp 
B B 

av enkla differensekvationer som definierar tidsbanorna för L och D . 

Den enskilda bankens balansräkning definieras av balansidentiteten 

R + L = D (5.5) 

Differensen mellan bankens faktiska reserver R och önskade reserver rD 

betecknas H, dvs 

H = R - rD (5.6) 

Eftersom banken kan sägas vara i ojämvikt om R avviker från rD skall 

jag kalla H för bankens ojämviktsreserver.1^ Dessa är positiva, noll 

eller negativa beroende på om den faktiska reservkvoten R/D är större 

än, lika med, eller mindre än den önskade reservkvoten r. 

Antag att H4=0. Då vidtar banken en utlåningsändring AL som syftar till 

att via inducerade ändringar i reserver och inlåning ändra ojämvikts-

reserverna så att de blir noll, dvs så att 

AH = -H (5.7) 

Från definitionerna (5.5)-(5.6) följer att 

AR + AL = AD (5.8) 

AH = AR - rAD (5.9) 

där AR och AD är de ändringar i reserverna och inlåningen som induceras 

av utlåningsändringen. För att kunna bestämma storleken på AL, givet H, 

med hjälp av (5.7)-(5.9) är det nödvändigt att närmare specificera hur 

inlåningen och därmed reserverna påverkas av utlåningsändringen. Phillips 

antar att banken kan räkna med att en viss andel k av utlåningen kommer 

tillbaka i form av inlåning, dvs 

AD = k AL 0 < k < 1 (5.10) 

Jag undviker därmed medvetet benämningen överskottsreserver som 
ibland används i detta sammanhang, men vars mer allmänt accepterade 
innebörd är en annan. 
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Insättning av detta samband i (5.8) ger 

AR = AD - AL = -(l-k)AL (5.11) 

varav framgår att den del av en utlåningsökning som inte finansieras 

genom en inducerad inlåningsökning med nödvändighet måste finansieras 

genom en reservminskning. 

Insättning av (5.10)-(5.11) i (5.9) ger 

AH = -(1-k+rk)AL (5.12) 

En ökning av utlåningen med en enhet minskar alltså ojämviktsreserverna 

med 1-k+rk enheter, därav med 1-k enheter till följd av minskningen i de 

faktiska reserverna och med rk enheter till följd av ökningen i de önska

de reserverna. Om r och k satisfierar olikheterna -(1-k)/k<r<l och 0<k<L 

är 0<l-k+rk<l, dvs ändringen i ojämviktsreserverna har motsatt tecken och 

är inte större till beloppet än ändringen i utlåningen. Vidare gäller att 

1-k+rk växer från noll till ett då r växer från -(1-k)/k till ett, och av

tar från ett till r då k växer från noll till ett. 

Genom insättning av (5.12) i (5.7) bestäms storleken på den utlånings

ändring som krävs för att göra ojämviktsreserverna lika med noll. Vi er

håller beteendefunktionen 

AL = ^ R rD (5 i3) 
1-k+rk 1-k+rk 

där AL är bankens handlingsparameter och där R, D betecknar värdena på 

balansposterna omedelbart före utlåningsändringen.1^ 

Antag nu att banken befinner sig i jämvikt, dvs dess ojämviktsreserver 

är lika med noll. Antag vidare att detta jämviktsläge störs av att in

låningen, och därmed också reserverna, ökar med en enhet. Därvid ökar 

ojämviktsreserverna från noll till 1-r, vilket enligt (5.13) föranleder 

Observera att medan R och L i de två föregående kapitlen beteck
nade balansposternas värden omedelbart efter bankens beslut i 
periodskiftet, så betecknar de i det här och de följande kapit
len balansposternas värden omedelbart före motsvarande beslut. 
Vad beträffar D så betecknade den i de föregående kapitlen in
låningen såväl omedelbart före som omedelbart efter beslutet, 
eftersom detta beslut i princip innebar en ren omplacering av ban
kens tillgångar som inte påverkade inlåningen, dvs ändringar i de 
sekundära reserverna och utlåningen medförde lika stora ändringar i 
motsatt riktning i de primära reserverna. 
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banken att öka utlåningen med (1-r)/(1-k+rk). Om denna utlåningsökning 

leder till de ändringar i inlåning och reserver som banken enligt 

(5 .10)-(5.11) räknar med, så ökar inlåningen med k(l-r)/(1-k+rk) och 

minskar reserverna med (1-k)(1-r)/(1-k+rk), varvid ojämviktsreserverna 

åter blir noll. Av den ursprungliga ökningen i reserverna med en enhet 

räknar således banken med att få behålla l-(l-k)(1-r)/(1-k+rk) enheter 

efter utlåningsändringen. Detta uttryck betecknas À och kan skrivas på 

formen 

A = 1 (1-k)(1-r) = _ 1-k-r+rk = r (5 ^ 
1-k+rk 1-k+rk 1-k+rk 

Parametern À kallas i fortsättningen för bankens reservabsorptionskoef-

ficient eller rätt och slätt absorptionskoefficienten. Den anger hur 

stor andel av en inlåningsbaserad reservökning banken räknar med att få 

behålla efter den utlåningsökning som föranleds av inlånings- och reserv

ökningen . 

Absorptionskoefficienten À har samma tecken som den önskade reservkvoten 

r förutsatt att r och inlåningsinduceringskoefficienten k har sådana 

värden att l-k+rk>0, vilket är fallet om 0<k<1, -(1-k)/k<r<l. Vid givet 

värde på k i intervallet 0<k<l växer X från -°° till ett då r växer från 

-(1-k)/k till ett. Då k=l, r*0 är X=1. Vid givet positivt värde på r 

växer À från r till ett då k växer från noll till ett och vid givet ne

gativt värde på r avtar X från r till -°° då k växer från noll till 

1/(1-r). 

I Phillips1 framställning representerar induceringskoefficienten k den 

andel av bankens utlåning som dess låntagare, såväl i genomsnitt som på 

marginalen, håller i form av inlåning i banken - en inlåning som antas inte 

skulle förekomma om låntagarna inte hade dessa lån. Denna från utlåning

en "härledda" inlåning kallar Phillips "derivative deposits" till skill

nad från den övriga inlåningen som han kallar "primary deposits". Före

komsten av "derivative deposits" har sin grund bl a i att lånen inte i 

sin helhet omedelbart utnyttjas till utbetalningar och att låntagarna 

tenderar att öka sin inlåning när tidpunkten för återbetalning närmar 

sig.1^ En annan orsak kan vara att banken kräver att dess lånekunder 

^ Phillips (1920) ss 40-54. 
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håller s k "compensating balances" som en form av ersättning för lånen 

vid sidan av låneräntan. 

Induceringskoefficienten k kan emellertid ges en något generellare spe

cifikation, vilket även antyds av Phillips1^. Låt K beteckna andelen deri

vative deposits. De låntagare som får låna AL låter alltså i genomsnitt 

KAL stå kvar i banken i form av inlåning medan (I-K)AL används till utbe

talningar för de ändamål vartill lånen är avsedda. Om de som erhåller 

dessa betalningar - direkt eller indirekt - låter dem stanna inom bank

systemet i form av inlåning och om denna inlåning fördelas mellan banker

na på i genomsnitt samma sätt som den övriga inlåningen så kan den lån-

givande banken räkna med att det i genomsnitt återkommer TÌ(1-K)AL av 

dessa utbetalningar i form av inlåning, där rj är bankens marknadsandel 

av inlåningen. Den återstående delen av utbetalningarna, (1-RI) (1-K) AL, 

går till de andra bankerna i systemet. I detta fall är alltså inducerings-

kbefficienten k lika med K+r)(l-K) . I det fall där banken räknar med att 

systemet har reservläckage generaliseras specifikationen av k ytterligare. 

Låt u) beteckna systemläckageandelen, dvs den andel av en utlåningsökning 

som inte återkommer till systemet och som således motsvaras av en lika 

stor minskning i systemets reserver. Av de uttag på i genomsnitt (1-K)AL 

som låntagarna gör i den långivande banken, stannar i detta fall i genom

snitt endast (I-K-OO)AL kvar i banksystemet i form av inlåning, varav i 

genomsnitt ri(l-K-u)) AL går tillbaka till den långivande banken och åter

stoden ( 1—ri) (1-K-CO)AL går till de övriga bankerna i systemet. I detta 

fall är alltså induceringskoefficienten 

k = K+TÌCI-K-OJ) (5.15) 

Phillips' specifikation, som innebär att k=K, motsvarar specialfallet 

11=0, dvs det fall där bankens andel av systemets inlåning är så liten 

att den kan försummas. 

5.2 Multiplikatorprocessen på makronivån 

Sambandet (5.13) representerar den enskilda bankens beteende i multiplika

torprocessen. Vi går nu vidare och undersöker multiplikatorprocessens för

l) Phillips (1920) ss 57-59. 
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lopp för hela banksystemet. Därvid kan vi inledningsvis fortsätta att 

anknyta till Phillips (1920), som ger följande beskrivning av hur bank

systemets utlåning och inlåning påverkas då en bank i systemet får en 
g 

inlåningsökning AR som härrör från reserver utanför banksystemet, dvs 

en inlåningsökning som är förknippad med en lika stor ökning i banksyste

mets reserver:1^ 

"It has been seen that the deposit of a given sum of new reserve typically 

admits of the extension of loans somewhat in excess of that sum by the 

bank receiving the deposit, and that the loan expansion in turn results 

in an overflow of cash, to other banks in the system. The overflow cash 

in the banks to which it goes also becomes the foundation of loans some

what greater than itself; and these loans in turn are productive of an 

overflow of cash somewhat less than the previous overflow. This chain 

of operations continues, each bank that receives a part of the overflow 

at any stage of the process retaining a fraction, but only a fraction, of 

what it receives, until the cash becomes very widely distributed, and 

the total loan expansion results in deposits sufficient to take up the 

slack in the reserve-deposits ratio of the banking system. If the reserve-

deposits ratio is 1 to 10, the total loan expansion would be 9 times the 

amount of new cash, as already explained." 

o B 
I den bank som får den ursprungliga inlåningsökningen AR ökar ojämvikts-

g 
reserverna med (l-r)AR , vilket enligt (5.13) föranleder banken att öka 

B 
utlåningen med (l-r)AR /(1-k+rk). Phillips' påstående att denna utlånings-

g 
ökning är något större än inlåningsökningen AR har sin grund i att han 

förutsätter att den önskade reservkvoten r och induceringskoefficienten 

k har sådana värden att (1-r)/(1-k+rk)>1, vilket uppenbarligen inte nöd

vändigtvis behöver vara fallet. Phillips förutsätter vidare dels att ut

låningsökningen ger upphov till en lika stor inlåningsökning i banksyste

met, dvs inget läckage av reserver från systemet induceras av utlånings

ökningen, och dels att den långivande banken får den andel av denna in

låningsökning som den enligt (5.10) räknar med. Det innebär att andra 

banker i systemet får en "overflow of cash", dvs en inlånings- och reserv-
g 

ökning, som är (l-k)(l-r)AR /(1-k+rk), vilket enligt definitionen (5.14) 

^ Phillips (1920) s 60. 
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B 
av absorptionskoefficienten X är lika med (l-A)AR . Av den ursprungliga 

B B 
reservökningen på AR stannar således ÅAR kvar i den långivande banken, 

ß 
medan (l-A)AR går till andra banker i form av en inlånings- och reserv-

ß 
ökning. Dessa bankers ojämviktsreserver ökar därvid med (1-r)(1-À)AR 

vilket enligt (5.13) föranleder dem att öka utlåningen med 
B 

(l-r)(l-À)AR /(1-k+rk), vilket i sin tur leder till en lika stor inlå-
B 

ningsökning och till en "overflow of cash" som är (1-k)(1-r)(1-A)AR / 
2 B o (1-k+rk), dvs (1-À) AR , osv. Av denna beskrivning framgar att den sek

vens av utlåningsändringar som har sin grund i den ursprungliga inlånings-
B 

och reservändringen AR är en geometrisk serie vars termer är 

AL B, (1-A)AL1B, (1-A) (1-A) 3AL1B, ... (5.16) 

där 

AL B = }~r ARB = A — ARB (5.17) 
1 1-k+rk r 

Då vi betraktar denna serie är det lämpligt att skilja på de fyra fall 

där A=l, 0<A<1, A=0, -°°<A<0, vilka svarar mot olika kombinationer av vär

den på r och k i de intervall vi är intresserade av, nämligen 

-(l-k)/k<r<l och 0<k<1. I det fall där A=l, som inträffar då k=l, 0<r<l, 

är alla termer i serien utom den första lika med noll, dvs multiplikator-

processen fullbordas redan i det första steget. Den första termen är i 
ß 

detta fall lika med multiplikatoruttrycket (l-r)AR /r som enligt (5.3) är 
B B 

ändringen i banksystemets jämviktsutlåning L* då R ändras med AR cet 

par. Från specifikationen (5.15) av k följer att k=l om r]=l och oo=0, dvs 

om banksystemet består av en monopolbank som inte räknar med något reserv-

läckage. 

I det fall där 0<Å<1, som inträffar då CKk<l och 0<r<l, avtar utlånings

ändringarna mot noll. Om vi erinrar oss att summan av den ändliga geomet

riska serien l+a+a2+...+an ^ är (l-an)/(l-a) för a*l kan summan av ut

låningsändringarna i de n första stegen i multiplikatorprocessen skrivas 
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AL B = .E X(l-À)1 1 — ARB = 
n 1=1 r 

_ , 1-(1-A)n 1-r A B _ 
" x I-(I-À) r AR -

= (1-(1-A)n)-^ ARB (5.18) 

B 
som går mot multiplikatoruttrycket (1-r)AR /r då n går mot oändligheten, 

"D 13 

förutsatt att 0<A<1. Observera att AL =(l-r)AR /r för n=l,2,3,... då 
— n 

À=1. 

I det fall där À=0, som inträffar då r=0, 0<k<l, är varje utlåningsänd-
B BB 

ring lika med AR /(1-k), dvs AL^ =nAR /(1-k) som går mot oändligheten då 

n går mot oändligheten. I det fall där -°°<X<0, som inträffar då 

-(1-k)/k<r<0, 0<k<l, ökar utlåningsändringarna vid varje steg i multipli-

katorprocessen med den relativa tillväxttakten -X, dvs det gäller även 

här att AL^ går mot oändligheten då n går mot oändligheten. 

I analysen ovan förutsätts att utlåningsändringarna ger upphov till lika 

stora inlåningsändringar, dvs det antas att det inte induceras några änd

ringar i systemets reserver av utlåningsökningarna. Om den ursprungliga 
B o 

inlåningsändringen AR medräknas är således den sammanlagda inlåningsänd

ringen efter n steg i multiplikatorprocessen bestämd av sambandet 

AD B = ARB + AL B (5.19) 
n n 

I de fall då 0<A<1 går följaktligen AD^ mot ARB+(l-r)AR^/r=AR^/r då n 

går mot oändligheten, vilket enligt (5.4) är ändringen i banksystemets 
B B 

jämviktsinlåning D* då R ändras med AR cet par. 

Den matematiska härledning och representation av multiplikatorprocessen 

som här har presenterats, som innebär att ut- och inlåningsändringarna 

specificeras som termer i en oändlig geometrisk serie, utvecklades inte 

av Phillips själv. Han nöjde sig med att ge en verbal och grafisk beskriv

ning av processen, på det sätt som kommer till uttryck i citatet ovan. 

Den som först formaliserade denna beskrivning och därvid härledde och 

representerade multiplikatorprocessen som en geometrisk serie var Rogers 

(1927, 1933). Sedermera har som bekant detta framställningssätt blivit 
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standard och förekommer i en eller annan version i praktiskt taget alla 

läroböcker på området, varvid i allmänhet specialfallen k=0 och k=l be

handlas. Det har även tillämpats i sådana fall där det förekommer reserv-

läckage och andra komplikationer i banksystemets reservflöden.1^ Enligt 

min mening är emellertid denna metod för härledning och representation 

av multiplikatorprocessen relativt omständlig, svår att hantera analy

tiskt samt baserad på delvis oklara och delvis tämligen restriktiva an

taganden rörande flödena av reserver och inlåning i banksystemet. Jag 

skall därför presentera en alternativ metod att härleda och representera 

Phillips' multiplikatorprocess som saknar de nämnda nackdelarna och som 

bygger på simpel aggregering av några av de mikrosamband som specifice

rades i föregående avsnitt. 

Om alla banker i systemet har samma önskade reservkvot r erhålls genom 

aggregering av (5.6) följande definition av systemets ojämviktsreserver 

HB = RB - rDB (5.20) 

Om dessutom alla banker har samma induceringskoefficient k erhålls genom 

aggregering av (5.13) följande beteendesamband för systemets utlånings

ändring 

Under de angivna förutsättningarna är således den aggregerade utlånings

ändringen oberoende av hur de aggregerade ojämviktsreserverna är fördela

de på de olika bankerna. Sambandet (5.21) gäller t ex även om några banker 

har positiva och några har negativa ojämviktsreserver, vilket innebär att 
B 

de förra bankerna ökar utlåningen och de senare minskar den. Om H =0, 

vilket svarar mot jämviktsvillkoret (5.2) för jämviktsmodellen, så kommer 

utlåningsökningen i banker med positiva ojämviktsreserver att motsvaras 

av en lika stor utlåningsminskning i banker med negativa ojämviktsreserver. 

Genom att utnyttja balansidentiteten (5.1) och definitionerna av L* och 

Den särklassigt mest komplicerade framställningen på detta område 
som jag känner till är Brunner (1961) . 
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X i (5.3) och (5.14) kan beteendesambandet (5.21) omformuleras på 

följande sätt 

1-k+rk 

1-k+rk 

1-k+rk 
r 

1 
^(l-r)RB - r(DB - RB>) = 

RB - LB) = A(L* -LB) (5.22) 

dvs den aggregerade utlåningsändringen är lika med reservabsorptions-

koefficienten X multiplicerad med skillnaden mellan jämviktsutlåningen L* 

- som också skulle kunna kallas den önskade utlåningen, eftersom den defi

nieras med hjälp av den önskade reservkvoten r - och den faktiska utlå-

anpassning som således även kan användas för att representera Phillips'multi-

plikatorprocess, varvid bankernas reservabsorptionskoefficient À är identisk 

med anpassningskoefficienten. 

Genom att utnyttja att inlåningsändringen definitionsmässigt är lika med 

summan av reservändringen och utlåningsändringen erhålls vidare 

Även i detta samband finns det således ett inslag av partiell anpassning. 

Det framgår dessutom att ändringar i systemets reserver är förknippade 

med lika stora ändringar i systemets inlåning. 

g 
ningen L . Detta är den från andra sammanhang välkända formeln för partiell 

ADB = ARB + ALB = ARB + A(L* - LB) = 

= ARB + A(L* + RB - (LB + R6)) = 

= ARB + X(D* - DB) (5.23) 

Från (5.20), (5.1), (5.14) och (5.21) följer slutligen 
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AH® = AR® - {(r+Ar)(DB + ADB) - rDB} 

= ARB - rADB - Ar(DB + ADB) = 

= (1-r-Ar)ARB - RB + (A - ̂  (1-X))(H* - HB) (5.24) 

B 
där det definitionsmässigt gäller att H*=R -rD*=0. 

Innan vi diskuterar anpassningssambanden (5.22)-(5.24) närmare är det 

lämpligt att explicit specificera en tidsdatering för de olika storheterna. 

I överensstämmelse med den specifikation som gjordes av bankens besluts

miljö i avsnitt 3.1 skall vi anta att tiden är indelad i en följd av 

beslutsperioder av given längd. I början av varje period gör banken sitt 

portfölj val vilket här tar sig uttryck i utlåningsändringen. Samtliga ban

ker antas göra detta portfölj val vid samma tidpunkt. Under beslutsperioden 

ändras inte utlåningen ytterligare. Däremot ändras normalt inlåningen och 

därmed reserverna under beslutsperioden. Dessa ändringar kan ej påverkas 

av banken efter det att utlåningsändringen gjorts. 

Låt t beteckna tidpunkten omedelbart innan bankerna beslutar sina utlå

ningsändringar i ett godtyckligt periodskifte och välj tidsenhet så att 

den är lika med en beslutsperiod. Vi kan då skriva (5.22)-(5.24) på formen 

där toppindex B har utelämnats för att förenkla skrivningen i den följande 

analysen, där det ändå inte kan råda någon tvekan om att det är hela bank

systemet som avses. Sambanden (5.25)-(5.27) är linjära differensekvationer 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 
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av första o.rdningen iL, D, H. Från och med en begynnelsetidpunkt tQ, 

representerande ett godtyckligt periodskifte, definierar dessa ekvationer 

entydigt tidsbanorna för L, D, H vid periodskiftena tQ, t0+l» t0+2,..., gi

vet begynnelsevärdena Lt , , Hfc samt tidsbanorna för r, k, R, var

vid de tre definitionsmässiga sambanden X=r/(1-k+rk), L*=(l-r)R/r, D*=R/r 

utnyttjas. Mellan periodskiftena har som redan påpekats L det värde det 

fick vid närmast föregående periodskifte, medan D och H bestäms av de 

definitionsmässiga sambanden D=R+L och H=R-rD=(1-r)R-rL. 

Härledningen av sambanden (5.25)-(5.27) har gjorts utan att några restrik

tioner har pålagts tidsbanorna för r, k och R, bortsett från att dessa 

storheter vid tidigare moment i analysen har förutsatts uppfylla vissa 

icke särskilt restriktiva olikheter. Det gör det möjligt att komplettera 

dessa samband för multiplikatorprocessen med en i stort sett icke uppräk-

nelig mängd olika modeller som specificerar tidsbanorna för r, k och R. 

Därvid finns det naturligtvis inget som hindrar att'tidsbanorna för L, D 

eller H återverkar på tidsbanorna för r, k och R, t ex via ränteändring

ar och inducerade reservflöden till och från banksystemet. 

Härledningen av sambanden (5.25)-(5.27) har också gjorts utan att några 

restriktioner har pålagts flödena av inlåning och reserver mellan banker

na i systemet. Dessa samband är således helt förenliga med att varje en

skild banks inlåning och reserver är utsatta för ständiga fluktuationer 

som av banken förknippas med osäkerhet. Det förutsätts således inte hel

ler att bankens inlåning och reserver ändras i enlighet med (5.10)-(5.11), 

vilket för övrigt vore omöjligt för samtliga banker i systemet.1^ Dessa 

samband bör därför betraktas som en specifikation av bankens subjektiva 

väntevärden för de med osäkerhet förknippade ändringarna i inlåning och 

reserver. Detta innebär att induceringskoefficienten k bör tolkas som 

en förväntningsparameter. 

Vi kan nu undersöka multiplikatorprocessens förlopp för olika specifika

tioner av tidsbanorna för r, k och R. Det är därvid naturligt att börja 

med det enklaste fallet, där dessa tre storheter hålls konstanta över 

tiden fr o m periodskiftet tQ. Differensekvationerna (5.25)-(5.27) har 

då lösningarna 

^ Jfr avsnitt 5.4. 
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Lt = L* - (1-A)t to (L* - Lt ) (5.28) 
o 

D = D* -(l-A)* to (D* - Dt ) (5.29) 
O 

Ht = (l-A)11 Co H 
t 

(5.30) 
O 

där tidsindex har utelämnats på X, L*, D* eftersom de liksom r, k, R är 

konstanta över tiden fr o m t . Dessa lösningar kan härledas med hjälp av 

följande okomplicerade resonemang. Av (5.25) framgår att skillnaden mellan 

L* och L minskas med andelen X per period, förutsatt att L* ej ändras under 

perioden. Skillnaden vid en given tidpunkt är alltså 1-X av skillnaden en 

period tidigare, och (1-X)2 av skillnaden två perioder tidigare, osv. 

Skillnaden mellan L* och L vid tidpunkten t är alltså (1-X)1" fco av skill

naden t-t perioder tidigare, vilket är innebörden av lösningen (5.28). 

På motsvarande sätt härleds (5.29) från (5.26) och (5.30) från (5.27). 

I fig 5.1 illustreras hur lösningarna (5.28)-(5.30) kan bestämmas grafiskt. 

Förutsatt att r, k, R och därmed även X och L* är konstanta fr o m period

skiftet t , följer från (5.25) att ändringen i utlåningen vid ett godtyck

ligt periodskifte t-1, där t-l>t är lika med det vertikala avståndet i 

(L , L n)-planet mellan de två linjerna L =(1-X)L -+XL* och L =L .. 
t* t-1 * t t-1 t t-1 

Dessa två linjer kallas i det följande för anpassningslinjen respektive 

45°-linjen. Anpassningslinjens läge är helt bestämd av X och L*, dvs av 

r, k och R. De två linjerna skär varandra i jämviktspunkten Lt=Lt_^=L*, 

där avståndet mellan dem är noll och där således inte utlåningen ändras. 

Då är utlåningsändringen positiv eller negativ beroende på om an

passningslinjen ligger över eller under 45°-linjen. I det fall där 0<1-X<1 

är anpassningslinjens lutning positiv och mindre än 45°-linjens lutning, 

vilket uppenbarligen innebär att utlåningen monotont närmar sig jämvikts

läget. Detta sker på ett sådant sätt att avståndet till jämviktsläget 

minskar med andelen X vid varje periodskifte. Ju större X är, desto mindre 

lutning har anpassningslinjen och desto snabbare sker utlåningens anpass

ning mot jämviktsläget. I monopolfallet där X=1 och anpassningslinjens 

lutning är noll, uppnås jämviktsläget på en gång i periodskiftet tQ. I de 

fall där X=0 och X<0 har anpassningslinjen samma lutning som, respektive 

större lutning än 45°-linjen, vilket innebär att utlåningen inte konverge

rar mot något jämviktsläge. Dessa penningpolitiskt intressanta fall analy

seras mer ingående i avsnitt 5.7. 
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t-1 t-1 

t-1 

Fig. 5.1 

På samma sätt som för utlåningen bestäms grafiska lösningar för inlåning

en och ojämviktsreserverna. Därvid har anpassningslinjerna samma lutning 

som i utlåningsfallet, medan deras skärningspunkter med respektive 45°-

linjer är Dt=Dt_^=D* och Ht=Ht_^=H*=0. Skalan för ojämviktsreserverna har 

gjorts betydligt större än skalan för ut- och inlåningen. 

Det bör påpekas att den hastighet varmed banksystemet anpassar sig mot 

jämviktsläget från ett givet ojämviktsgap vid tidpunkten tQ inte enbart 

beror på reservabsorptions- och anpassningskoefficienten À utan i lika 

hög grad på beslutsperiodens längd, vilket omedelbart följer av att tids

enheten har valts så att den är lika med en beslutsperiod. Anpassnings

hastigheten är således en avtagande funktion av beslutsperiodens längd, 
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som i sin tur kan betraktas som en växande funktion av en på lämpligt sätt 

definierad anpassningskostnadsparameter avseende bankernas utlåningsänd

ringar. Detta belyses ytterligare i avsnitt 5.5. 

Ytterligare en representation av lösningarna (5.28)-(5.30) ges i fig 5.2, 

där tidsbanorna för L, D, H, samt även för R, illustreras. Denna figur 

är samtidigt en illustration till den framställning av Phillips' multi-

plikatorprocess som gavs inledningsvis i detta avsnitt. Banksystemet 

antas vara i jämvikt fram till en tidpunkt mellan periodskiftena tQ-l och 

t , då jämviktsläget störs genom att systemet tillförs nya reserver AR i 

form av en inlåningsökning. Detta medför att systemets ojämviktsreserver 

ökar från noll till (l-r)AR och att jämviktsvärdena för systemets in- och 

utlåning ökar med AR/r och (l-r)AR/r. Fr o m det följande periodskiftet t 

startar sedan en kreditexpansionsprocess på grundval av ojämviktsreserverna, 

eller - vilket är samma sak - på grundval av ojämviktsgapet mellan L* och 

L, som vid t är (l-r)AR/r. Förloppet av denna process beskrivs av lösning

arna (5.28)—(5.30), varvid L*, D* representerar de jämviktsvärden som råder 

vid periodskiftet tQ, medan begynnelsevärdena L , D ,-H är lika med 

respektive L* D* _^+AR, (l-r)AR. Från (5.28)°följer ° 
o o 

Lt - Lt = L* - (1-À)t_to (L* - Lt ) - Lt = 
O o o 

= (l-(l-A)t"to)(L* - Lt ) = 
o 

t-t -1 . 
= ig0° A(l-A)1 AR (5.31) 

vilket bör jämföras med (5.18). 
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Fig. 5.2 
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5.3 Multiplikatorprocessen vid variationer i banksystemets reserver 

Låt oss nu betrakta det fall där systemets reserver R varierar godtyck

ligt över tiden medan den önskade reservkvoten r och induceringskoeffi-

cienten k fortfarande hålls konstanta. Eftersom inlåningen D och ojämvikts-

reserverna H definitionsmässigt bestäms av de enkla sambanden D=R+L respek

tive H=R-rD kan vi nöja oss med att undersöka hur tidsbanan för utlåningen 

L bestäms. Differensekvationen (5.25), som definierar denna tidsbana, kan 

skrivas på formen 

Lt - (l-X)Lt_1 = AL*_X (5.32) 

där A=r/(l-k+rk) och L*_^=(l-r)R ^/r. Lösningen till denna ekvation kan 

härledas på följande sätt. Ersätt t med t-1 i (5.32) och multiplicera båda 

leden med 1-À. Då erhålls 

(l-X)Lt_1 - (l-A)2 Lt_2 = (1-A)AL*_2 (5.33) 

Addition av (5.32) och (5.33) ger 

Lt - (l-A)2Lt_2 = AL*_X + A(1-A)L*_2 (5.34) 

Ersätt t med t-2 i (5.32), multiplicera båda leden med (l-A)2 och addera 

till (5.34), vilket ger 

Lt - (l-A)3Lt_3 = AL*_X + A(1-A)L*_2 + A(1-A)2I*_3 (5.35) 

Man inser lätt att det allmänt gäller att 

L t "  =  i l o  A ( 1 " À ) Ì L t - l - i  ( 5 - 3 6 )  

för ett godtyckligt positivt heltal n. Om vi sätter n=t-t och utnyttjar 

definitionen av jämviktsutlåningen erhålls 

t-t -1 . 
Lt - (l-A) o Lt + iL0° A(l-A)1 ^t-l-i (5.37) 

o 

som visar hur tidsbanan för L från t entydigt bestäms av begynnelsevärdet 
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Lt , konstanterna r och k samt tidsbanan för R från tQ. Detta är den gene-

reîla lösningen till (5.32), som är en linjär, inhomogen differensekvation 

av första ordningen med konstanta koefficienter. Dess första del ( 1—X)11 to L 

kan identifieras som den allmänna lösningen till differensekvationens homo

gena del Lt~(l-X)L ^=0. Lösningens andra del kan identifieras som en par-

tikulärlösning som satisfierar (5.32), nämligen den lösning för vilken 

L =0. Observera att detta är en fullständigt generell partikulärlösning 

i 3en meningen att den gäller för en helt godtycklig tidsbana för Rl 

Om vi låter t gå mot -°° erhålls 
o ö 

oo 

Lt - ilo (5-38) 

varav framgår att är en s k distribuerad lag av R där lagstrukturen 

består av en oändlig följd av geometriskt avtagande koefficienter 

X(l-X)(1-r)/r vars summa är lika med utlåningsmultiplikatorn (l-r)/r. 

Observera att lagkoefficienterna är lika med motsvarande koefficienter for 

AR i serien (5.31)I 

Om man ersätter t med t-1 i (5.38), multiplicerar med 1-A, samt subtrahe

rar den på detta sätt erhållna ekvationen från (5.38), så erhålls diffe

rensekvationen (5.32), från vilken (5.38) härleddes.1^ 

Sambanden (5.37)-(5.38) gäller allmänt för helt godtyckliga tidsbanor för 

R. Låt oss nu pålägga restriktioner på tidsbanan för R på ett sätt som kan 

uttryckas på formen 

Rt = g(t, Y) (5.39) 

där g är en funktionssymbol och ¥ är en parametervektor. Insättning i 

(5.37) ger 

Transformationen från (5.38) till (5.32) brukar kallas Koyck's 
transformation efter den ekonom som introducerade lagstrukturer 
av typen (5.38) och använde sambandet (5.32) vid den ekonometriska 
skattningen av dem. Se Koyck (1954) . 
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Lt = (1-A)t fco Lt + G(t, to, r, A) (5.40) 
O 

där 

t-t -1 . 
G(t, to> r, A) = .g0° A(l-A)1 ̂  g(t-l-i, ¥) (5.41) 

vilket visar hur partikulärlösningen, som i det allmänna fallet var en 

funktion av de t-tQ oberoende storheterna Rt , +^,...,Rt_^, övergår 

till att bli en funktion av den oberoende storheten ¥. Vid vissa typer 

av restriktioner (5.39) kan G-funktionen ges en enkel struktur, genom att 

termerna i summan kan sammanföras till en eller ett fåtal termer. Detta 

belyses i det fall vi nu skall undersöka närmare, nämligen det fall där R 

växer exponentiellt med en konstant tillväxthastighet y per period fr o m 

t , dvs 
o' 

R = R (1+Y)t_to t > t (5.42) 
t t — o 

O 

vilket ger 

t-t -1 . . . 
G(t,to,H';r,A) = A(l-A)1 ̂  Rt (1+y) o = 

O 

° i _ ( i -A t - t  
(in)t-t0-i W ° = 

1 - in 

= TI- — R ((1+Y)t_to - (l-A)t_to) = 
X+y r t 

o 

= L® - (1-A)t_to L® (5.43) 
O 

där 

Ts À 1-r _ , v t-t X 1-r _ X _ * /(_ //N L = -r- R (1+Y) O = -T R = -R—— L* (5.44) 
t X+y r to ^ r ^ 

I detta fall är ^(R^ ,y) eftersom tidsbanan för R fr o m t är helt 
t o 

bestämd av dessa två parametrar. L är en storhet vilken liksom R och L* 

växer med den konstanta relativa tillväxthastigheten y. Av skäl som strax 

blir uppenbara skall tidsbanan för LS kallas utlåningens steady-state-bana, 



- 208 -

medan tidsbanan för L* kallas utlåningens jämviktsbana. Dessa banor 

sammanfaller om och endast om y=0, dvs om och endast om de är konstanta 

över tiden. 

Insättning av (5.43) i (5.40) ger 

Lt = (l-X)t_to Lt + L® - (1-A.) t_to L® = 
o o 

= L® - (1-A)t_to (L® - Lt ) (5.45) 
O o 

vilket är den allmänna lösningen till differensekvationen (5.32) för det 

fall då tidsbanan för R definieras genom (5.42). Det framgår att tidsbanan 

för den faktiska utlåningen L asymptotiskt närmar sig steady-state-banan 

LS. Avståndet mellan L och LS reduceras exponentiellt på så sätt att diffe

rensen vid tidpunkten t är 1-A av differensen vid tidpunkten t-1. För 

specialfallet då Y=0, dvs då R, LS och L* är konstanta, sammanfaller givet

vis lösningen (5.45) med lösningen (5.28). 

I fig. 5.3 åskådliggörs lösningen för det fall där y>0 och <L^ . Banan 

för den faktiska utlåningen L är trappstegsformad till följd av a?t utlå

ningen endast ändras i periodskiftena. Däremot kan R och därmed även L* 
S o 

och L ändras också mellan periodskiftena. Det är emellertid endast vär

dena på R i periodskiftena, omedelbart före utlåningsändringen, som har 

betydelse för utlåningsutvecklingen. För enkelhets skull antar vi att R 

även under perioderna växer i enlighet med (5.42), vilket medför att L* 
S # och L växer kontinuerligt med konstant exponentiell tillväxttakt. 

Skillnaden mellan jämviktsbanan L* och steady-state-banan LS kan represen

teras på två sätt, nämligen dels som kvoten mellan LS och L* vid en given 

tidpunkt, som är À/(À+y) oberoende av tiden, och dels som den tidsförskjut

ning Åt som definieras genom ekvationen 

L t + A t  =  L t  ( 5 - A 6 )  

Genom att utnyttja definitionen (5.44) av LS, samt att L* växer med den 

relativa tillväxttakten y, erhålls 
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Fig. 5.3 

Lt+At - Aïy Lî+At = ITy L*t (1+Y>At 

vilket efter insättning i (5.46) ger ekvationen 

(5.47) 

^ (l+Y)At - 1 (5.48) 

som löses med avseende på At med hjälp av logaritmering. Vi erhåller 

_ "1OS(X^Y) _ LOG(1 
log(l+Y) log(l+y) 

(5.49) 

Det framgår att At ej beror på t, att At ej är definierad för Y<-^ och 

Y=0, samt att At>0 för y>~\ och Y*0, dvs steady-state-banan är fördröjd 

i förhållande till jämviktsbanan både då Y<0 och Y>0• Det är dessutom lätt 

att visa att At går mot 1/À då y går mot noll och att At avtar då Y växer 

cet par.1^ Vidare avtar At då X växer cet par och då X=1 är tidsfördröj-

i) Med hjälp av Taylorutveckling kan man visa att för små värden på Y 
kan At approximeras genom 
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ningen exakt en tidsenhet, dvs en beslutsperiod, oavsett värdet på y. I 

det senare fallet ändras utlåningen i varje periodskifte t från steady-

state-utlåningen till jämviktsutlåningen L*. 

Steady-state-banans tidsfördröjning i förhållande till jämviktsbanan har 

naturligtvis till en del sin grund i att bankernas anpassning mot jämvikts

läget endast är partiell, vilket medför att den faktiska utlåningen aldrig 

hinnder ifatt den ständigt växande jämviktsutlåningen. Då X går mot noll 

går tidsfördröjningen mot oändligheten. Men även för det fall då A=l, dvs 

då anpassningen kan sägas vara total snarare än partiell, är steady-state-

banan fördröjd i förhållande till jämviktsbanan. Denna fördröjning, som är 

exakt en beslutsperiod, har sin grund i att bankerna, då de i periodens 

början beslutar om utlåningsändringarna, endast tar hänsyn till de aktuella 

reserverna vid beslutstillfället och inte till den tillväxt i reserverna 

som kommer att ske under beslutsperioden. 

En konsekvens av att L närmar sig Ls och inte L* är att den faktiska reserv

kvoten R/D närmar sig en steady-state-reservkvot rS som avviker från den 

önskade reservkvoten r, som också kan kallas jämviktsreservkvoten. Vi har 

s = R_ = R = 

r  ~ r + l S _ r ^ ¥ r ~  

= r(A+y) A(l-r) = r Ä+ry (5.50) 

varav framgår att rS är större än, lika med, eller mindre än r beroende på 

om y är större än, lika med, eller mindre än noll. Vidare framgår att rs 

går mot ett då À går mot noll. 

Steady-state-analysen ovan baseras på den starkt restriktiva förutsättning

en att reserverna växer med konstant tillväxttakt. Låt oss nu återigen 

betrakta fallet där inga restriktioner läggs på tidsbanan för R. En frå

geställning som är av intresse i detta allmänna fall är hur tidsbanan för 

L ändras då tidsbanan för R ändras cet par. Detta komparativt dynamiska 
1 2 

problem analyseras enkelt pa följande sätt. Lat R och R beteckna tva 
1 2 

godtyckliga banor för R och lat L och L beteckna de därav bestämda banor

na för L. Den önskade reservkvoten r och induceringskoefficienten k antas 

vara konstant och lika i båda fallen. Insättning i (5.32) ger 
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lJ - (I-A)L^_1 = Ailrii RJ_1 (5.51) 

h2t - (l-A)L^_1 = A(1~r) R^_1 (5.52) 

Genom att subtrahera (5.51) från (5.52) erhålls 

- a-wlt - Mlrïl (5.53) 

där R^=R^-r\ L^=L^-L^. Detta är en differensekvation av exakt samma typ 

som (5.32), vilket innebär att dess lösning kan skrivas på formen (5.37) 

eller (5.38), dvs 

= (1-X) t_to 1 Xd-A)1 ̂  R®_1_. (5.54) 
O 

ii = .E. A(l-A)1 — R? . . (5.55) t 1=0 r t-l-i 

Dessa samband visar helt allmänt hur L-banan påverkas av en ändring i 

R-banan cet par.1^ De tidigare härledda resultaten avseende differensek

vationen (5.32) kan alltså direkt tillämpas vid den komparativt dynamiska 

analysen. Betrakta t ex det specialfall som åskådliggörs grafiskt i fig. 

5.4 där R =0 fram till en tidpunkt i intervallet mellan periodskiftena 

tQ-l och tQ, varefter R är lika med den givna konstanten AR. Från (5.55) 

följer att L^=0 för t<tQ och från (5.54) följer att 

I,F = .Z° A(L-A) 1 — AR = 
t 1=0 r 

= (l-(l-A)t_to) AR (5.56) 

för t>t0> vilket kan jämföras med resultaten (5.18), (5.31) och fig. 5.2. 

Lösningarna (5.54) och (5.55) kan naturligtvis erhållas direkt 
1 1  2  2 .  

genom insättning av R , L och R , L i (5.37) och (5.38) samt 

subtraktion. 
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Fig. 5.4 

5.4 Förväntningsbildningens roll i multiplikatorprocessen 

Hitintills har vår analys av multiplikatorprocessen baserats på den modell 

av den enskilda bankens beteende som ursprungligen specificerades av 

Phillips (1920). Denna modell bygger bl a på induceringssambandet (5.10) 

som har formen 

Detta samband kan sägas representera ett antagande om bankens förväntnings

bildning rörande dess inlåningsutveckling för den framförliggande perioden. 

Med tillämpning av samma beteckningskonventioner som i de föregående kapit

len kan (5.57) alltså skrivas 

AD = kAL (5.57) 

E(AD) = kAL (5.58) 

Denna specifikation avser den enskilda banken. Aggregering ger 

{E(AD)}B = kALB (5.59) 

där vi nu återgår till att indicera med B för att markera att hela bank

systemet avses. Differensen mellan den faktiska och förväntade inlånings

ökningen är 
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AD6 - {E(AD)}B = AR® + ALB - kALB 

= ARB + (1-k)ALB (5.60) 

dvs de aggregerade förväntningarna slår fel med hela ändringen i systemets 

reserver samt med andelen 1-k av ändringen i systemets utlåning. Detta 

systematiska fel skall ses mot bakgrund av den irrationella, och därmed 

orealistiska, förväntningsbildning som (5.58) representerar. Dess inne

börd är att banken enbart beaktar effekten på AD av den egna utlånings

ändringen och helt bortser från effekten på AD av andra bankers utlånings

ändringar och av ändringar i systemets reserver. 

Detta avsnitt skall ägnas åt att analysera multiplikatorprocessen under 

mer realistiska antaganden rörande bankernas förväntningsbildning. Vi bör

jar med att betrakta en bank som står i begrepp att göra en utlåningsänd

ring AL i ett periodskifte. Under förutsättning att banken räknar med att 
g 

dess utlåning inte påverkar banksystemets reserver R kan bankens förvänt

ningsbildning antas ha sin utgångspunkt i följande identiteter för inlå

ningen i banksystemet 

där K och är andelarna "derivative deposits" för banken respektive de 

övriga bankerna i systemet, och där T) är bankens andel av den inlåning i 

systemet som inte är "derivative deposits". Summan av de två första ter

merna i sista ledet i (5.61) är definitionsmässigt lika med bankens in

låning D, som således kan skrivas 

= RB + KL + (l-K)L + KQ(LB - L) + (1-KO)(LB - L) = 

= r|{RB + (1-K)L + (1-KO)(LB - L)} + KL + 

+ (1-ri) {RB + (l-K)L + (1-KO)(LB - L)} + KQ(LB - L) (5.61) 

D = D + kL (5.62) 
O 

där 
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Dq = n(RB + (1-Kq)(LB - L)} (5.63) 

k = n(l-K) + k = 1 - (l-K)(l-n) (5.64) 

dvs D har delats upp i en autonom del Dq och en av den egna utlåningen 

inducerad del kL. Därav följer att inlåningsändringen under beslutsperio

den kan skrivas 

AD = ADq + AkL + (k+Ak)AL (5.65) 

där 

ADO = n{ARB + (1-KQ)(ALB - AL)} -

- NAKO{LB + AL® - (L+AL)} + 

+ AN(RB + ARB + (1-K -AK )(LB + AL5 - L - AL)} (5.66) 

Ak = AK(I-TI) + An(l-K) - ATIAK (5.67) 

B B 
Vid beslutstillfället i periodens början är ändringarna AR , AL -AL, AK, 

AKq, Ar) i princip förknippade med osäkerhet av banken. Denna osäkerhet antas 

vara av sådan karaktär att den kan representeras med en simultan sannolik

hetsfördelning för dessa storheter. Vidare antas att denna fördelnings 

egenskaper är sådana (i) att den ej beror på AL, (ii) att Ari är stokastiskt 
B B 

oberoende gentemot AK, AKQ, AR , AL -AL, (iii) att AKq är stokastiskt obe

roende gentemot AL^-AL, samt (iv) att 

E(AK) = E(AKQ) = E(An) = 0 (5.68) 

Från dessa antaganden följer att ADq och Ak är stokastiska variabler vars 

simultana fördelning ej beror på AL och att AD är en stokastisk variabel 

vars väntevärde är 

E (AD) y = 
+ kAL (5.69) 

där 
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YQ = E(ADQ) = r|E(ARB) + n(l-K0)E(ALB-AL) (5.70) 

Vad beträffar bankens utlåningsändring under beslutsperioden antar vi lik

som i de närmast föregående avsnitten att hela ändringen AL är den som 

görs i samband med utlåningsbeslutet i periodens början. Det innebär att 

AL är en deterministisk variabel för vilket det gäller att 

E(AL) = AL , V(AL) = 0 (5.71) 

Ovanstående antaganden rörande AD och AL har vissa implikationer för tolk

ningen av reservposten i bankens balansräkning. Eftersom AD är förknippad 

med osäkerhet och AL är konstant kan det inte uteslutas att banken råkar 

ut för en inlåningsminskning under perioden som är så stor att R+AR = 

D+AD-(L+AL)<0, dvs reserverna blir negativa. För att kunna hålla fast vid 

(5.71) och ändå anta att banken fullgör sina betalningsförpliktelser mot 

inlåningskunderna skall vi anta att banken i denna situation lånar reser

ver i centralbanken eller i en annan bank i systemet. För att detta skall 

vara konsistent med bankens balansräkning skall reservposten tolkas som 

bankens olånade reserver, dvs en nettopost där eventuell upplåning från 

andra banker, inklusive centralbanken, har subtraherats och eventuell ut

låning till andra banker har adderats. 

Från (5.8)-(5.9) och (5.69), (5.71) erhålls 

E(AR) = E(AD-AL) = E(AD) - AL = 

= U - (l-k)AL (5.72) 

E(AH) = E(AR-rAD) = U - (l-k)AL - r(UQ+kAL) = 

= (l-r)y - (1-k+rk)AL (5.73) 

Liksom tidigare antar vi att banken väljer det värde på AL som gör de för

väntade ojämviktsreserverna vid periodens slut lika med noll, dvs AL väljs 

så att E(AH)=-H, vilket ger 

H+(l-r)u 
A L =  l-k+rk <5-74> 
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som är en generaliserad version av (5.13). Till bankens aktuella innehav 

av ojämviktsreserver H omedelbart före utlåningsändringen i periodskiftet 

adderas de ojämviktsreserver (l-r)yQ som banken förväntar tillkommer under 

perioden till följd av den autonoma inlåningsändringen. 

Vi går nu över till makronivån, och i syfte att undvika aggregeringsprob-

lem antar vi att samtliga banker i systemet har samma värden på r, ri, K, 
B B 

E(AR ) och E(AL ) samt att k Bankernas aggregerade förväntan rörande 

inlåningsutvecklingen kan då skrivas 

{E(AD)}B = UQB + kALB (5.75) 

där 

yQB = E(ARB) + (1-K)E(ALB) - n(l-K)ALB (5.76) 

Differensen mellan den faktiska och förväntade inlåningsökningen är alltså 

ADB - {E(AD)}B = ARB - E(ARB) + 

+ ALB - (1-K)E(ALB) + n(l-K)ALB - kALB = 

= AR5 - E(ARB) + (1-K)(ALB - E(ALB)) (5.77) 

vilket sammanfaller med (5.60) om E(AR^)=0 och E(AL^)=r|AL^, dvs om yo^=0. 

B 
Antagandet att E(AL ) är lika för samtliga banker ger upphov till ett sam

band som kan tyckas märkligt vid ett första påseende och som det därför 

kan vara värt att kommentera i förbigående. Det gäller nämligen för varje 

bank att dess förväntan rörande AD erhålls genom 

E(ADB) = E(ARB) + E(ALB) (5.78) 

Om vi jämför detta med (5.75)-(5.76) kan vi alltså konstatera att aggrega

tet av bankernas förväntningar rörande den egna inlåningsutvecklingen i 

allmänhet skiljer sig från vad varje bank förväntar sig för den aggregera

de inlåningsutvecklingen. Skillnaden är 
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{ECAD)}B - E(ADB) = (1-k)E(ALB) - n(l-K)ALB + 

+ kALB - E(ALB) = -KE(ALB) + KALB = 

= K(ALB - E(ALB)) (5.79) 

g 
Orsaken till denna skillnad är följande. Antagandet att E(AL ) är lika 

B B 
för alla banker innebär att förväntningsfelet E(AL )-AL är lika för alla 

banker. Eftersom varje bank med säkerhet känner sin egen utlåningsändring 

måste förväntningsfelet för varje bank avse de övriga bankernas utlånings

ändring. Men på grund av förekomsten av "derivative deposits" för det fall 

då K>0, så påverkas en banks inlåning olika av en egen utlåningsändring 

och andra bankers utlåningsändringar. I det förra fallet är inducerings-

koefficienten ri(l~K)+K, i det senare fallet ri(l-K), dvs skillnaden är K. 
B B 

Detta innebär att förväntningsfelet E(AL )-AL , som för varje bank avser 

de övriga bankerna, måste leda till att bankerna har oförenliga förvänt

ningar om hur de av utlåningsändringarna inducerade inlåningsändringarna 

fördelas. Det är denna inkonsistens i förväntningarna som leder till skill-
B B 

nåden mellan (E(AD)} och E(AD ). Läsaren kan befästa sin förståelse av 

detta resonemang genom att undersöka och begrunda de två extremfallen där 

K=0 och K=1. 

Efter denna lilla utvikning fortsätter vi med att aggregera (5.74) vilket 

ger beteendefunktionen 

HB + (l-r)u B 

AL = 1-k+rk (5-80) 

Genom att utnyttja (5.14), (5.21)-(5.22) kan (5.80) skrivas 

ALB = A(L*-LB) + A(1~r) y B (5.81) 

varav det framgår att À inte längre kan uppfattas som ett mått på den an-
g 

passningshastighet varmed L närmar sig L*. Anpassningsprocessens egen

skaper blir nu i hög grad beroende även på egenskaperna hos bankernas för-
B B 

väntningsbildning rörande AR och AL . 
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Motsvarigheten till differensekvationen (5.32) kan skrivas 

Lt - (l-X)Lt_1 
X(l-r) 

(5.82) 
r 

där index B återigen utelämnas. Lösningarna till denna ekvation kan 

erhållas genom att i (5.37)-(5.38) ersätta med ̂ t-l-i+^ot-l-i * 

I den följande analysen av (5.82) skall vi emellertid inte använda dessa 

lösningar. I stället skall vi omformulera (5.82) på ett sätt som klarare 

belyser förväntningsbildningens roll i multiplikatorprocessen. Vi har 

= ECAR^) - AR^ + Rt + 

+ (l-K)(E(ALt_1)-ALt_1) + (I-k)ALt_1 (5.83) 

Insättning av detta i (5.82) ger 

Lt = (l-X)Lt_1 + XL* + 

+ X(l-r) •{E(ARt_1)-ARt_1+(l-K)(E(ALt_1)-ALt_1)} = r 

= (l-X)Lt + XL* + r) {E(ARt_1)-ARt_1 + 

+ (I-KHECAL^) - AL^)} (5.84) 

vilket ger 

+ (l-K)(E(ALt_1)-ALt_1)} (5.85) 

Detta samband visar att differensen mellan den faktiska utlåningen och 

jämviktsutlåningen är en linjär funktion av differensen mellan den för

väntade och faktiska reservutvecklingen och differensen mellan den för
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väntade och faktiska utlåningsutvecklingen.1^ Om förväntningarna in

frias gäller alltså Lt=L*, vilket är en illustration till den välkända 

principen att ett lämpligt jämviktsvillkor för en dynamisk modell med 

förväntningsbildning är att förväntningarna infrias. 

I föregående avsnitt förutsattes att bankerna vid sina utlåningsbeslut 

endast räknade med de inlåningsändringar som inducerades av den egna ut

låningsändringen. Detta svarar mot fallet där E(ARt_^)=0 och E(ALt_^)= 

r)ALt_^, vilket implicerar Betrakta nu fallet där det fortfaran

de gäller att E(ARt_^)=0 men där E(AL ^)=AL dvs samtliga banker an

tas förvänta sig just den utlåningsökning för hela systemet som sedan 

realiseras under perioden. Insättning i (5.85) ger därvid Lt=L*_^, som 

är lika med den lösning som vi fick i förra avsnittet för A=1. Det resul

tat som vi härlett här är helt oberoende av X, men det bygger i stället på 

det restriktiva antagandet att E(AL^_^)=ALt_^. Det kan emellertid ifråga

sättas om inte detta antagande är mer realistiskt än det lika restriktiva 

antagandet att E(ALt_^)=r|ALt_^. 

Att lösningen blir oberoende av X är ett fenomen som gäller allmänt för 

det fall då E(ALt_^)=ALt_^, oberoende av värdet på E(ARt_^). Enligt (5.85) 

gäller nämligen i detta fall att 

Lt = Lt + (E(ARt-i) " ARt-i) = 

=  L * _ x  +  — E ( A R ( _ _ 1 )  ( 5 . 8 6 )  

Om vi dessutom antar att bankerna vid periodskiftet t-1 känner R - med 
2) 

säkerhet kan vi sätta 

Insättning av (5.77) i (5.85) ger dessutom 

Lt - L* = ̂  (-CE(AD) >t_1 - ADt_1) 

som visar att differensen mellan den faktiska utlåningen och jäm
viktsutlåningen är direkt proportionell till differensen mellan 
den förväntade och faktiska inlåningsutvecklingen. 

Även om bankerna vid tidpunkten t-1 har full kunskap om sitt eget 
reservinnehav är det givetvis inte självklart att de kan förutsättas 
känna till systemets aggregerade reservinnehav. 
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E(ARt_1) = E(Rt) - Rt_1 (5.87) 

vilket efter insättning i (5.86) ger 

Lt = ̂  E(Rt) = E(L*) (5.88) 

dvs den faktiska utlåningen är lika med den förväntade jämviktsutlåningen. 

En ofta använd modell för förväntningsbildning är den s k "adaptive 

expectations model", som härrör från Cagan (1956). Tillämpad på banker

nas förväntningsbildning rörande reservutvecklingen kan den skrivas på 

formen 

E(ARt) - E(ARt_1) = B(ARt_1 - E(ARt_1)) 0 < 3 < 1 (5.89) 

där B är en given parameter. Förväntningarna vid periodskiftet t är allt

så lika med förväntningarna vid föregående periodskifte, korrigerade med 

andelen B av det fel som dessa förväntningar var förknippade med. Om vi 

skriver (5.89) på formen 

E(ARt) = (l-3)E(ARt_1) + 3ARt_1 (5.90) 

så framgår det att E(ARfc) är ett vägt medelvärde av E(ARfc_^) och ARfc_^, 

där vikten för är 3. Vidare framgår det att (5.89) är en differens

ekvation i E(AR) som har exakt samma form som differensekvationen (5.32). 

Lösningen till (5.89) har alltså exakt samma form som (5.37), dvs 

t-t -1 
o 

E(ARt) = (l-ß)1" to E(ARt ) + ,Z0 ß(l-g)1 ÅRt_1_i (5.91) 
O 

Om vi nu anknyter till steady-state-analysen i föregående avsnitt, där 

reserverna växer med den konstanta tillväxttakten y, så gäller 

ARt = Rt+i - Rt = Rt(1+Y> - Rt • YRt = 

= YRt (1+Y)t_to = ARt (1+Y)t-to (5.92) 
O o 
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dvs även AR har tillväxttakten y. På samma sätt som i (5.43)—(5-45) 

erhålls 

E(ARt)= {E(ARt)}s - (l-ß)t-to ({E(ARt )}S - E(ARt )) (5.93) 
O o 

där steady-state-banan för E(AR) definieras genom 

{E(ARt)}s = ̂  ARt (5.94) 

Insättning av (5.93)—(5.94) i (5.85) under bibehållande av antagandet 

att E(ALt_^)=ALt_^ ger, efter förenkling 

Lt = L® - (l-(3)t-to (L® - Lt ) (5.95) 
O o 

där steady-state-banan för L definieras genom 

L® = {1 x-ï } L* = aL* (5.96) 
(1 y) (l+Y) 

Denna lösning har exakt samma form som lösningen (5.45). Skillnaden består 

i att anpassningsparametern 3 har ersatt anpassningsparametern X och steady-

state-banan är mindre fördröjd i förhållande till jämviktsbanan, Då 3 växer 

från noll till ett cet par ändras nämligen a monotont från l/(l+y) till 

(l+2y)/(1+y)2, vilket innebär att tidsfördröjningen minskar från en tids

enhet till approximativt y tidsenheter.1^För steady-state-banan i (5.45) 

var den minsta tidsfördröjningen en tidsenhet vilket inträffade då X=1. 

De exempel på förväntningsbildning rörande utvecklingen av banksystemets 

tillgångsposter som behandlats ovan har baserats på starkt förenklade och 

restriktiva förutsättningar. Låt oss nu anknyta till den allmänna modell 

av en banks föreställningsbildning som specificerades i avsnitt 4.5. I 

enlighet med (4.59), (4.65)-(4.66) skall vi anta att banken vid tidpunkten 

t bildar sig en subjektiv föreställning om utvecklingen av banksystemets 

Allmänt gäller att tidsfördröjningen är -log(a)/log(l+y), som för 
3=1 är 2-log(l+2y)/log(l+y), vilket är ett uttryck som kan approxi-
meras med y för små värden på y. 
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reserver och utlåning på ett sätt som kan representeras med prognosmodel

ler av typen 

ARt - hR(Zlf--'Z^Rt) + eRt (5-97> 

ALt - hL(Z^,...,Z^t) + eLt (5.98) 

där 

E(eRt) = E(eLt) = 0 (5.99) 

Z och m har indicerats med R och L för att markera att de faktorer som 

enligt bankens bedömning är bäst ägnade att prognosticera AR och AL kan 

vara olika. 

Det ovan redovisade fallet med "adaptive expectations" är ett specialfall 

av (5.97). Med utgångspunkt från (5.90) och (5.97) kan vi nämligen repre

sentera denna förväntningsbildningsmodell genom 

ARt = (l-ß)E(ARt_1) + ßARt_1 + eRt (5.100) 

dvs vi har 

= 2 (5.101) 

Z*t = E(ARt_1) (5.102) 

Z2t » ARt-l (5-103) 

Genom att ta väntevärdet för båda leden i (5.100) erhålls (5.90). I detta 

fall är de båda Z-variablerna predeterminerade och det förutsätts att 

ingen osäkerhet är förknippad med dem. All osäkerhet i prognosen repre

senteras alltså av e„ . Som framgick i avsnitt 4.5 är det emellertid i 
Kt 

det allmänna fallet fullt tänkbart att även Z-variablerna förknippas med 

osäkerhet. 

Låt nu bankens prognos rörande AR^_ represent eras av det allmänna samban
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det (5.97) och antag att dess prognos rörande L kan representeras av 

ALt " hUl - Lt + eLt (5-104) 

som innebär att bankens prognos för utlåningsutvecklingen är att bank

systemets utlåning vid slutet av beslutsperioden kommer att vara lika 

med jämviktsutlåningen. Denna prognosmodell kan skrivas 

AL, = R - R + — R - L + e = 
t r t+1 r t r t t Lt 

- ±=Z ARt + L* - Lt + ELt (5.105) 

där AR_t och är förknippade med osäkerhet medan L* och antas vara 

kända med säkerhet. Den förväntade utlåningsändringen är således 

E(ALt) = E(ARt) + L* - Lt (5.106) 

Insättning av detta i (5.85), där t-1 ersätts med t, ger efter förenkling 

Lt+1 = ̂  E(ARt) + L* (5.107) 

varav det efter jämförelse med (5.106) framgår att E(ALt)=ALt samt att 

Lt+^=E(L*+^). Vi har därmed visat att om bankernas prognoser för utlånings

utvecklingen är att utlåningen vid slutet av beslutsperioden kommer att 

vara lika med den prognosticerade jämviktsutlåningen, så kommer förvänt

ningarna för utlåningsutvecklingen att infrias. Däremot kommer den fak

tiska utlåningen vid slutet av perioden att vara lika med den faktiska 

jämviktsutlåningen om och endast om även förväntningarna för reservutveck

lingen infrias, vilket i allmänhet inte är fallet. 

5.5 Tillämpning av Edgeworth-ansatsen 

I analysen av multiplikatorprocessen har vi hitintills betraktat den 

önskade reservkvoten r som en given storhet. Detta kan accepteras så 

länge analysen begränsas till att enbart avse bankernas anpassningsbete

ende. I en mer fullständig analys av bankernas beteende är det emellertid 

otillfredsställande, eftersom r kan ses som ett uttryck för bankernas 
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portföljval. Det ligger här nära till hands att anknyta till de portfölj-

valsmodeller som specificerades i kapitel tre och uppfatta kvoten R/D i 

dessa modeller som en storhet som är nära besläktad med den önskade reserv

kvoten. Att ett sådant synsätt på bestämningen av r inte är främmande för 

Phillips framgår av att han betraktar r som ett uttryck för "what the 

bank management regards as normal or desirable" och "prudent and profi

table", varvid r i första hand beror på "the banker's fear that he may 

be unable to meet his demand liabilities or else an unwillingness to 

evade legal reserve requirements" samt på "the desire for profit".1^ 

Detta tolkar jag så att Phillips anser att r bestäms i enlighet med prin

ciperna i Edgeworth-ansatsen, dvs banken väger de intäktsökningar den kan 

erhålla genom ökningar i utlåningen mot de negativa konsekvenser som föl

jer av dessa utlåningsökningar om reservinnehavet inte är tillräckligt 

för att möta icke förutsebara inlåningsminskningar och samtidigt uppfylla 

ett eventuellt legalt reservkrav. 

Det faller sig alltså naturligt att komplettera Phillips' modell av mul-

tiplikatorprocessen med en portföljvalsmodell som bestämmer den önskade 

reservkvoten r och som baseras på Edgeworth's principer. För att en sådan 

portföljvalsmodell skall vara förenlig med den modell av multiplikatorpro-

cessen som har utvecklats i de föregående avsnitten är det emellertid 

lämpligt att modifiera den tidigare specifikationen av Edgeworth-ansatsen 

på några punkter. För det första bör antalet tillgångsposter i balansräk

ningen reduceras till två, nämligen reserver och utlåning, vilket kan tol

kas så att de sekundära reserverna ingår i utlåningsposten. För det andra 

bör inlåningen bestå av en autonom del och en av utlåningen inducerad del. 

För det tredje bör utlåningen hållas konstant under hela beslutsperioden, 

vilket innebär att banken vid behov lånar upp reserver för att fullgöra 

sina betalningsförpliktelser, i stället för att såsom i specifikationerna 

i kapitel tre sälja räntebärande tillgångar. 

Reduceringen av antalet tillgångsposter och införandet av upplåning inne

bär att bankens balansräkning kan skrivas 

Phillips (1920) ss 21, 81-82. 
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eller 
R+B 

L 

där R är bankens olånade reserver och B dess lånade reserver, dvs dess 

upplåning. Balansposterna uppfyller balansidentiteten 

R + L = D (5.108) 

samt ickenegativitetsrestriktionerna 

R  +  B  >  0 ,  L ^ O ,  B >  0 ,  D  >_ 0  (5 .10 9 )  

Balansidentiteten kan uppfattas som en definition av de olånade reserverna 

vilka definieras som differensen mellan inlåningen och utlåningen. Om ut

låningen är större än inlåningen blir de olånade reserverna negativa, 

och utlåningsöverskottet L-D, som är lika med -R, måste finansieras genom 

upplåning, dvs det måste gälla att B^-R, vilket är den första restriktio

nen i (5.109) . 

Då det gäller uppdelningen av inlåningen i en autonom och en inducerad 

del kan denna, liksom i de föregående avsnitten, representeras av samban

det 

D = D + kL (5.110) 
o 

I (5.63)-(5.64) ges en fullständig specifikation av den autonoma inlåning

en Dq och induceringskoefficienten k i termer av observerbara storheter. 

För analysen i det här avsnittet är det emellertid inte nödvändigt att 

göra så starkt restriktiva antaganden om hur Dq och k bestäms. Jag nöjer 

mig därför med att anta att (5.110) representerar bankens föreställning 

om inlåningsmekanismen, där Dq och k av banken betraktas som exogent be

stämda storheter, och där 

D > 0 

0 < k < 1 

(5.111) 

(5.112) 
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Inlåningssambandet (5.110) kan ses som en generalisering av specifikatio

nen av Edgeworth-ansatsen i kapitel tre, där inlåningen av banken betrak

tades som helt exogent bestämd, vilket svarar mot det specialfall av 

(5.110) där k=0. 

En annan generalisering av Edgeworth-ansatsen som är lämplig att göra i 

det här sammanhanget är att införa ett reservkrav. Detta antas vara ut

format så att banken åläggs uppfylla olikheten 

R + B >_ PD (5.113) 

där faktorn p, som kallas reservkvotskravet, fastställs av centralbanken 

som ett led i penningpolitiken. Bankens innehav av reserver, olånade plus 

lånade, får således ej understiga de krävda reserverna pD. Det gäller att 

0 < p < l (5.114) 

där specialfallet P=0 innebär att reservkrav saknas, vilket motsvarar spe

cifikationen av Edgeworth-ansatsen i kapitel tre. 

I det fall där P>0 kan reservkravet ses som en skärpning av ickenegativi-

tetsrestriktionen R+B>_0. Till skillnad från denna, som definitionsmässigt 

måste uppfyllas, kan emellertid reservkravet i princip underskridas. För 

att förmå banken att uppfylla reservkravet åläggs den att betala en straff

avgift till centralbanken då kravet inte uppfylls. Alternativet till att 

betala denna straffavgift är att låna reserver så att reservkravet upp

fylls, varvid banken ådrar sig upplåningskostnader. En förutsättning för 

att banken skall göra detta är att straffavgiftskostnaderna är högre än 

upplåningskostnaderna, vilket antas i fortsättningen. 

Då det gäller bankens upplåning skall jag tills vidare anta att den karak

täriseras av följande starkt restriktiva förutsättningar. För det första 

sker all upplåning i centralbanken. Det förekommer alltså ingen låneverk

samhet mellan bankerna inbördes. Detta är i överensstämmelse med bankens 

balansräkning ovan, där det inte specificeras någon särskild tillgångs

post som representerar utlåning till andra banker, och där upplåningsposten 

B förutsätts vara ickenegativ. För det andra kan banken låna så mycket den 

önskar till en given ränta som betecknas < 5 och som representerar central
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bankens diskonto. Det förekommer alltså inte någon form av ransonering 

eller individuell räntesättning för upplåningen i centralbanken. För det 

tredje är upplåningen inte förknippad med några kostnader utöver ränte

kostnaderna. Det förekommer alltså inte några transaktionskostnader. För 

det fjärde slutligen kan banken vid varje tidpunkt minska sin upplåning 

så mycket den önskar utan att behöva beakta några löptidsrestriktioner. 

Ovanstående förutsättningar rörande straffavgift, upplåningsränta och öv

riga upplåningsvillkor innebär att bankens upplåning bestäms av sambandet 

som gäller vid alla tidpunkter. Då de olånade reserverna är större eller 

lika med de krävda reserverna är upplåningen noll. Då de olånade reserver

na är mindre än de krävda lånar banken just så mycket att reservkravet 

uppfylls. Om banken lånade mindre skulle den ådra sig straffavgifter som 

vore större än upplåningskostnaderna. Om den lånade mer skulle den ådra 

sig räntekostnader för att hålla icke räntebärande reserver utöver reserv

kravet. 

Genom att utnyttja balansidentiteten (5.108) kan sambandet (5.115) skrivas 

vilket kan tolkas så att banken inte lånar i det fall då utlåningen helt 

kan finansieras av den fria delen av inlåningen, dvs den del av inlåningen 

som inte är bunden i form av krävda reserver. Om den fria delen av inlåning

en är otillräcklig för att finansiera utlåningen lånar banken just så mycket 

som krävs för att utlåningen skall vara fullständigt finansierad. 

Så långt har tre samband specificerats för de fyra balansposterna R, L, 

B, D, nämligen balansidentiteten (5.108) som kan ses som en definition av 

de olånade reserverna, inlåningssambandet (5.110) och upplåningssambandet 

(5.115). Det återstår således bara en frihetsgrad genom vilken banken 

kan påverka de fyra balansposterna. Denna frihetsgrad knyts till utlåning

en L som därigenom blir bankens enda handlingsparameter. Utlåningens på

B = max(0, pD - R) (5.115) 

B = max(0,pD-(D-L)) = max(0,L-(l-P)D) (5.116) 
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verkan på de övriga tre balansposterna framgår av sambanden 

D = D + kL (5.117) 
o 

R = D - L = D q- (l-k)L (5.118) 

B = max(0,PD-R) = max (0,(l-k+pk)L - (l-p)D ) (5.119) 

Dessa sambands partiella derivator med avseende på L är induceringskoeffi-

cienter för respektive balansposter. Induceringskoefficienterna för inlå

ningen och de olånade reserverna är k och -(1-k). Induceringskoefficienten 

för upplåningen är beroende av värdena på k, p, L och Dq. Enligt (5.112) 

och (5.114) gäller att l-k+pk=l-k(l-p)>0 med likhet om och endast om sam

tidigt k=l och p=0. I detta specialfall är B=max(0,-D )-0 för alla värden 

på L och induceringskoefficienten för upplåningen är således noll. I fort

sättningen skall vi emellertid anta att det inte samtidigt gäller att k=l 

och (0=0, vilket innebär att 

1 - k + pk > 0 (5.120) 

Induceringskoefficienten för upplåningen blir då 

aR o 0<L<(l-p)D /(1-k+pk) 

I r -  {  ~ ( 5 - 1 2 1 )  
1-k+pk (l-p)DQ/(1-k+pk)<L 

dvs dess värde blir noll eller 1-k+pk beroende på om L tillhör nollupp-

låningsintervallet 0<L<(l-p)D /(1-k+pk) eller upplåningsintervallet 

L>(l-p)DQ/(1-k+pk). I det senare fallet finansieras en enhets utlånings

ökning med 1-k+pk enheters upplåning, varav 1-k enheter till följd av den 

inducerade minskningen i de olånade reserverna och pk enheter till följd 

av den inducerade ökningen i de krävda reserverna. Det återstående delen 

av utlåningsökningen finansieras med den del av den inducerade inlånings

ökningen som inte binds i form av krävda reserver, vilket är (l-p)k enheter. 

I punkten L=(l-p)D /(1-k+pk) är derivatan ej entydigt definierad 
eftersom vänsterderivatan är noll och högerderivatan är l-k+0k. 
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Gränspunkten L=(l-p)DQ/(l-k+pk) mellan nollupplåningsintervallet och 

upplåningsintervallet är den punkt där de olånade reserverna är lika med 

de krävda, dvs det gäller att R=pD och således att L=(l-p)D. 

För att betona att 1-k+Pk är induceringskoefficient för upplåningen endast 

då L tillhör upplåningsintervallet kallas detta uttryck i fortsättningen 

för den betingade induceringskoefficienten för upplåningen. 

Med hjälp av sambanden (5.117)-(5.118) kan även reservkvoten R/D uttryckas 

som en funktion av L, nämligen 

D -(l-k)L 
— = — (5.122) 
D D +kL 

o 

varav framgår att R/D avtar från ett till -(l-k)/k då L växer från noll 

till oändligheten, förutsatt att D >0 och k>0. Ju mindre D är desto snab-ö * o o 
bare närmar sig R/D gränsvärdet -(l-k)/k. Då Dq=0 är R/D=-(l-k)/k för alla 

positiva värden på L. Då k=0 och DQ>0 avtar R/D från ett till minus oänd

ligheten då L växer från noll till oändligheten. 

Låt oss nu anknyta till analysen i kapitel ett och betrakta bankens vinst

flöde vid en helt godtycklig tidpunkt. Det definieras genom 

TT = £L - dD - ÖB - Cq (5.123) 

där i är utlåningsavkastningen, dvs summan av utlåningens ränteavkastning 

och värdeändringsavkastning, d är inlåningsräntan, 6 är centralbankens dis

konto, C är flödet av övriga kostnader netto, där bl a transaktionskost-
o \ 

nåder ingår. Bankens innehav av reserver R+B antas ge varken ränteavkast-

I stället för att specificera upplåningssambandet (5.115) kan upplå
ningen B specificeras som en handlingsparameter för banken vid sidan 
av utlåningen L, varvid vinstflödet definieras genom 

IT= £L-dD-6B-p{max(0,pD-(R+B))}-C o 
där p representerar den straffavgift som banken får betala till cent
ralbanken om inte reservkravet uppfylls. Om upplåningen i centralban
ken inte är förknippad med några kostnader utöver räntekostnaderna 6, 
och om p><5, så följer att ett nödvändigt villkor för att bankens 
vinst för en godtycklig tidsperiod skall ha maximum är att det vid 
varje tidpunkt under perioden gäller att B=max(0,pD-R), vilket är 
just det upplåningssamband som tidigare specificerats. 
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ning eller värdeändringsavkastning. De tre storheterna d, 6 betraktas 

som helt exogent bestämda, och således som oberoende av bankens utlåning, 

och därmed indirekt även som oberoende av bankens inlåning och upplåning. 

Bankens utlåning påverkar samtliga fyra termer i högerledet i vinstflö-

desdefitionen (5.123). Påverkan på de tre första termerna är av det enkla 

slag som explicit definieras av sambanden (5.117) och (5.119). Då det gäl

ler utlåningens påverkan på kostnadsflödestermen Cq är detta betydligt 

mer komplext. I princip beror Cq inte enbart på utlåningen vid den aktuella 

tidpunkten utan även på utlåningens ändringstakt vid denna tidpunkt samt 

på utlåningen vid andra tidpunkter. Detta innebär att bankens vinst för 

en given tidsperiod i princip inte kan maximeras genom att maximera vinst

flödet med avseende på L vid varje tidpunkt i perioden. Vinstmaximeringen 

måste i stället ske med avseende på hela tidsbanan för utlåningen under 

perioden. 

Låt oss nu emellertid för ett ögonblick anta att Cq är helt exogent be

stämd och således ej beror på utlåningen i något avseende. I detta fall 

maximeras uppenbarligen bankens vinst för en given tidsperiod av den tids

bana för utlåningen som erhålls genom att för varje tidpunkt i perioden 

maximera vinstflödet med avseende på utlåningen vid denna tidpunkt. Från 

dvs 3TT/9L är lika med £-kd i nollupplåningsintervallet, minskar med ett 

diskontinuerligt språng i punkten L=(l-p)DQ/(1-k+pk) och är därefter lika 

med £-kd-6(1-k+Pk) i upplåningsintervallet. 

(5.115)-(5.123) följer att 

.3B 
69L 

p  -  k d 0 < L < ( 1 - 0 ) D q / ( 1 - k + p k )  

^ - kd - <5(1-k+Pk) (l-p)D /(l-k+Ök)<L 
(5.124) 

I figur 5.5 åskådliggörs det partiella samband mellan TT och L som definie

ras av (5.123)-(5.124). De fem olika fallen representerar olika värden 

på Ä-kd cet par. I det fall där 6(1-k+Pk)<£-kd går ir mot oändligheten då 
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£-kd=ô(1-k+Pk) £-kd>ô(1-k+pk) 

0<£-kd<ô (1-k+pk) 

Fig.5.5 
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L går mot oändligheten, eftersom låneavkastningen £ är större än finansie

ringskostnaden, som är kd+6(l-k+pk) i upplåningsintervallet. Ett nödvändigt 

villkor för att det skall existera ett globalt maximum för vinstflödet är 

uppenbarligen att finansieringskostnaden i upplåningsintervallet är minst 

lika stor som låneavkastningen, dvs £-kd<ô(1-k+pk), vilket gäller i de fyra 

övriga fallen. Då £-kd=6(l-k+pk) växer TT i nollupplåningsintervallet och är 

därefter konstant. Detta innebär att TT har ett globalt maximum för alla vär

den på L i intervallet L>(l-p)DQ/(1-k+pk). För att få en entydig bestämning 

av L i detta fall antar jag, liksom i kapitel tre, att banken väljer det vär

de på L som ligger närmast noll, dvs L=(l-p)D /(1-k+pk) vilket är detsamma 

som L=(l-p)D. Då 0<£-kd< (5 (1-k+pk) växer TT i nollupplåningsintervallet och av

tar i upplåningsintervallet. I detta fall har TT ett entydigt globalt maximum 

för L= (l-p)D /( 1-k+pk), dvs för L=(l-p)D. Då £-kd=0 är TT konstant i nollupp

låningsintervallet och avtar därefter. Då £-kd<0 avtar TT i hela intervallet 

L>0 och antar således ett entydigt globalt maximum för L=0. Sammanfattnings

vis definieras bankens utlåningsbeteende av funktionen 

i 0 £-kd<0<6(1-k+pk) 

L = j (l-p)D 0<£-kd<6(1-k+pk) (5.125) 

00 0<6(1-k+pk)<£-kd 

som gäller vid varje tidpunkt. 

Eftersom det inte är några kostnader förknippade med anpassningen i ut

låningen kan den faktiska reservkvoten R/D uppfattas som bankens önskade 

reservkvot r. Insättning av (5.125) i (5.122) ger 

£-kd<0<6(1-k+pk) 

0<£-kd<ö(1-k+pk) 

0<ô(l-k+pk)<£-kd 

ÏÏ=P 0<£-kd<ô(1-k+pk) (5.126) 

_ 
k 

Fallen där L=0, r=l och L-+°°, r+-(l-k)/k kan karaktäriseras som abnorma 

extremfall vars empiriska motsvarighet inte kan observeras i verkligheten 

till följd av att de delvis marknadsbestämda och delvis penningpolitiskt 

bestämda storhterna i, d, 6, p, k anpassar sig eller anpassas till sådana 

värden som satisfierar olikheten 0<£-kd<6(1-k+pk). I detta normalfall är 

r=R/D=p vid varje tidpunkt och för varje bank i systemet. 
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Vi kan således konstatera att i det fall där kostnadstermen C i vinst-
o 

flödesdefinitionen (5.123) ej beror på utlåningen i något avseende så be-
B B finner sig banksystemet alltid i jämviktsläget R /D =r=p. Vid ändringar 

B 
i banksystemets olånade reserver R eller i reservkvotskravet p sker en 

oändligt snabb anpassning i banksystemets utlåning L så att jämvikt råder 

vid varje tidpunkt. 

Låt oss nu återgå till den mer realistiska och intressanta förutsättningen 

att Cq på ett komplicerat sätt beror såväl på ändrings takten i utlåningen 

som på utlåningen vid andra tidpunkter än den tidpunkt som Cq avser. Som 

tidigare påpekats innebär detta att bankens vinst för en given tidsperiod 

i princip inte kan maximeras genom att maximera vinstflödet med avseende 

på L vid varje tidpunkt i perioden. Vinstmaximeringen måste i stället ske 

med avseende på hela tidsbanan för utlåningen under perioden. Eftersom 

banken även antas förknippa utvecklingen av inlåningen med osäkerhet blir 

detta maximeringsproblem relativt komplicerat. Ett sätt att drastiskt för

enkla, eller kanske snarare att undvika, detta maximeringsproblem är att 

specificera en modell där kostnaderna för utlåningen tar sig ett sådant 

uttryck att banken endast ändrar utlåningen i förutbestämda ekvidistanta 

tidspunkter. Dessa ändringar antas ej vara förknippade med några kostnader 

I stället antas att tidsavståndet mellan ändringarna är en växande funk

tion av de kostnader som är förknippade med ändringstakten i utlåningen. 

Då dessa kostnader går mot noll går även tidsavståndet mellan ändringarna 

mot noll, varvid gränsfallet motsvarar det specialfall som nyss behandla

des ovan. 

Tidsperioden mellan två utlåningsändringar representerar en beslutsperiod, 

motsvarande den beslutsperiod av given längd som förekommer i specifika

tionerna av Edgeworth-ansatsen och Phillips' multiplikatormodell. För att 

fullfölja anknytningen till dessa specifikationer skall jag dessutom an

ta att banken i början av beslutsperioden ändrar utlåningen så att dess 

subjektiva väntevärde för vinstflödet i slutet av perioden maximeras. 

Detta vinstflöde definieras genom 

TT = (£+A£)(L+AL)-(d+Ad)(D+AD)-(ô+Aô)(B+AB) (5.127) 
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där i, d, 6;, L, D, B betecknar värdena på respektive storheter före ut

låningsändringen i början av perioden, och A£, Ad, Aô, AL, AD, AB beteck

nar ändringarna i dessa värden under perioden. I denna definition bortser 

vi från flödet av "övriga kostnader netto" eftersom dessa efter period

indelningen förutsätts vara oberoende av utlåningen i alla avseenden, och 

således saknar betydelse för bankens beslut om utlåningsändring. 

Enligt upplåningssambandet (5.116) bestäms upplåningen vid slutet av 

perioden genom 

B+AB = max(0, L+AL - (1-p-Ap)(D+AD)) = 

= max(0,(1-p-Ap)(U-AD)) = 

= (1-p-Ap)max(0,U-AD) = 

= (l-p-Ap)K(AD;-D,U) (5.128) 

där 

och där K-funktionen definieras i (3.4) och åskådliggörs grafiskt i fig. 

3.1. För att betona den nära anknytningen till specifikationen av Edgeworth-

ansatsen i kapitel tre skall vi låta C beteckna flödet av upplåningskost

nader vid slutet av perioden. Vi erhåller då kostnadssambandet 

C = (6+Aô)(B+AB) = (ô+Aô)(1-p-Ap)K(AD;-D,U) (5.130) 

som är nära besläktat med kostnadssambandet (3.99). Skillnaderna mellan de 

två sambanden kan hänföras dels till att (5.130) förutsätter att de ränte

bärande tillgångarna kan behandlas som en enda homogen tillgångspost, vil

ket i (3.99) motsvarar specialfallet p=q, och dels till att (3.99) för

utsätter att reservkrav saknas, vilket i (5.130) motsvarar specialfallet 

p+Ap=0. Om vi sätter p=q i (3.99) och p+Ap=0 i (5.130) erhåller vi efter 
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förenkling C=pK(AD;-D,-R)1^ respektive C=(ô+Aô)K(AD;-D,-(R-AL)). Eftersom 

beteckningen R i det förra fallet representerar reserverna (som är olåna

de) omedelbart efter portföljvalet och eftersom inlåningen inte påverkas 

av den utlåningsändring som görs i samband med detta portföljval, sa mot

svarar uppenbarligen R i det förra fallet R—AL i det senare fallet. Däremot 

skiljer sig kostnadstermerna åt genom att R i kapitel tre förutsätts vara 

ickenegativ medan R—AL i den aktuella modellspecifikationen kan anta obe

gränsat stora negativa värden. Denna skillnad har sin grund i att banken 

i det ena fallet antas sakna upplåningsmöjligheter och därför vid behov 

säljer räntebärande tillgångar för att kunna fullgöra sina betalnings

förpliktelser under perioden, medan banken i det andra fallet antas ha 

upplåningsmöjligheter som är fördelaktigare för banken att utnyttja än 

att under perioden sälja räntebärande tillgångar. Vidare finns det en 

skillnad i tolkningen av de två kostnadsfaktorerna p och ô+Aô som innebär 

att transaktionskostnadsaspekten renodlas vid tolkningen av p och ränte

kostnadsaspekten renodlas vid tolkningen av Ô+A6. 

Enligt inlåningssambandet (5.110) bestäms ändringen i inlåningen under 

perioden genom 

AD = A(D Q+kL) = ADQ + A(kL) = 

= AD q + (k+Ak)(L+AL) - kL = 

= AD q + kAL + (L+AL)Ak (5.131) 

Från (5,127)-(5.131) följer att vinstflödet IT vid slutet av perioden är 

en funktion av AL som är bankens handlingsparameter, av Z, d, ô, p, k, 

D , L som antas vara kända av banken med säkerhet vid periodens början, 
o 
samt av Ail, Ad, Aô, Ap, Ak, ADq som i princip är exogena storheter som för

knippas med osäkerhet av banken vid periodens början. Vid besluts tillfället 

betraktas alltså dessa ändringar i princip som stokastiska variabler vars 

subjektiva simultana sannolikhetsfördelning är oberoende av bankens ut-

^ Att sambandet (3.99) kan skrivas på detta sätt då p=q inses enklast 
om man betraktar fig 3.14 där knäcken på kostnadskurvan i punkten 
AD=-(R+S) försvinner då p=q. 
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låning, dvs av L och AL. För att förenkla och renodla framställningen 

skall jag emellertid anta att denna fördelning karaktäriseras av 

V(A£) = V(Ad) = V(A6) = V(Ap) = V(Ak) = 0 (5.132) 

vilket betyder att banken inte förknippar dessa ändringar med någon osäker

het. Den enda osäkerhet som kvarstår är alltså den som avser ändringen i 

den autonoma inlåningen, dvs ADq. För att förenkla beteckningarna i fram

ställningen skall jag dessutom anta att 

E(A£) = E(Ad) = E(Aô) = E(Ap) = E(Ak) = 0 (5.133) 

vilket innebär att jag i stället för att skriva &+A& eller &+E(A£) eller 

E(£+A£) kan skriva enbart i, och i stället för d+Ad eller d+E(Ad) eller 

E(d+Ad) kan skriva enbart d osv. Detta hindrar naturligtvis inte att man 

kan tolka Z och d som E(Ä+A£) och E(d+Ad). 

Efter dessa restriktioner kan vinstflödet vid slutet av perioden nu 

skrivas 

TT = £(L+AL) - d(D+AD) - C (5.134) 

där 

AD = AD + kAL (5.135) 
o 

C = ô(l-p)K(AD; -D,U) (5.136) 

U = " D (5.137) 

Bankens subjektiva fördelningsfunktion för den autonoma inlåningsändringen 

ADq betecknas FQ(X). Dess parametriska form är 

x-u 
Fo(x) = $0 (-5-2-) (5.138) 

O 
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där 

Po = E(ADq) (5.139) 

aj- = V(ADq) (5.140) 

ÄD -p 
$0(x) = P( ° ° < x) (5.141) 

O 

Väntevärdet representerar bankens prognos för ADq, standardavvikelsen 

och formen representerar graden och arten av den osäkerhet som ban

ken förknippar med denna prognos. Till följd av att ADq betraktas som en 

exogent bestämd storhet som ej beror på bankens utlåning, beror ingen av 

storheterna Uo, Q"q och på bankens handlingsparameter AL. 

Eftersom det definitionsmässigt gäller att den autonoma inlåningen inte 

kan bli negativ måste D , ]i , CT och 0 satisfiera olikheten 
6 o' o* o o 

-D -y -i 
o o ^- -1 

<$ (0) < 0 (5.142) a — o 
o 

där "'"(O) är den övre gränsen för de värden på x för vilka det gäller 

att $ (x)=0. (Jfr (3.44)-(3.45)). 

Från inlåningssambandet (5.135) följer att även den totala inlåningsänd

ringen AD är en stokastisk variabel. Dess fördelningsfunktion kan skrivas 

på den parametriska formen 

F(x) = 3>(^) (5.143) 

där 

li = E (AD) = E(ADq) + kAL = Uo + kAL (5.144) 

= V(AD)=V(ADQ) = AO (5.145) 

AD -Y 
$(x) = P(-=2iH. <X) = p(—2—° < x) = $ (x) (5.146) 

a — o — o 
o 

-D -U -k(L+AL) -D -U , , 
-2-Ü = —2—2 < —-—2. < $ X(O) = $ X(0) < 0 (5.147) 
a a — a — o 
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Prognosen y för den totala inlåningsändringen är lika med summan av prog

noserna för ändringarna i den autonoma och inducerade inlåningen. Till 

följd av antagandet V(Ak)=0 är emellertid ingen osäkerhet förknippad med 

prognosen för den inducerade inlåningsändringen vilket medför att osäker

heten avseende prognosen för AD är exakt densamma som osäkerheten avseende 

prognosen för ADq, såväl vad beträffar osäkerhetens grad som dess art.1^ 

Genom att y är en linjär funktion av AL så beror F, till skillnad från 

F , på bankens handlingsparameter AL. Endast i specialfallet k=0, då F 

helt sammanfaller med F , är F helt exogent bestämd. Detta specialfall 

motsvarar som tidigare påpekats specifikationen av Edgeworth-ansatsen 

i kapitel tre, där bankens subjektiva sannolikhetsfördelning för AD för

utsätts vara oberoende av bankens handlingsparametrar. 

Banken antas välja det värde på handlingsparametern AL i beslutsmängden 

AL > -L (5.148) 

som maximerar dess subjektiva väntevärde för vinstflödet vid slutet av 

perioden. Med hjälp av sambanden (5.110) och (5.134)-(5.135) erhålls 

E(TT) = • £(L+AL) - d(D+E(AD) ) - E(C) = 

= (Ä-kd)L - d(DQ+yQ) + (£-kd)AL - E(C) (5.149) 

Från sambandet (3.20) som definierar väntevärdet för K-funktionen erhålls 

U 
E(C) = ô(l-p)E(K(AD;-D,U)) = ô(1-p)/F(x)dx (5.150) 

-D 

^ Om inga restriktioner läggs på bankens subjektiva sannolikhetsfördel
ning för Ak gäller 

AD = AD + kAL + (L+AL)Ak 
o 

E(AD) = E(ADo) + kAL + (L+AL)E(Ak) 

V(AD) = V(ADQ) + (L+AL)2V(Ak) + 2(L+AL)C (ADQ,k) 

I detta fall är CT+CT och CT beror på L+AL. Vidare är och 0 beror o r o 
på bankens subjektiva simultana sannolikhetsfördelning för ADq och Ak 

samt på L+AL (jfr avsnitt 4.6). 
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Derivering av E(TT) med avseende på AL ger 

där 

T • 
{ l F(x)dx}  ( 5- i 52)  

A {jjF(x)dx} = F(U)SL - F(-D)T +1 T dx (5a53) 

3U _ 3 , L+AL , 1 
3ÄL - 3ÄL { l=p" " D) T=P (3-134) 

F(-D) = 0; = O (5.155) 

8F(X> = JL { 2SIH} 
8 AL 9AL m a }ì ^ a ;9AL 1 a* J 

= $(^p) ̂  "[x~^0~kAL^ = f(x)(-k) (5.156) 

U *v( \ U 
/ o, Af d X = - / kf(x)dx = -kF(U) 
-D 9AL -D 

8 
SAL _D 

•{ / F(x)dx} = F(U)-pp - ̂ (U) = \^Pk F(U) (5.157) 

= |S(1-p)1i^pPk F(U) = <5(l-k+pk)F(U) (5.158) 

Insättning i (5.151) ger 

3E(TT) 
9 AL 

= £-kd-ô(l-k+pk)F(U) (5.159) 
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där F(U) representerar bankens bedömning av sannolikheten att den behöver 

låna vid periodens slut. Denna sannolikhet är en icke avtagande funktion 

av AL som växer från noll till ett då AL växer från -L till oändligheten, 

vilket framgår av att 

F(U) = " D " yo " kAL)) = 

* - k(L+AL) - Do - V> = 

= <L+AL> - Do - "o» (5.160) 

varav följer 

^ i <»-»•-«»> ̂  > „ (5 .1W 

-D -\i -D -y 
{FC!])} = 4>( g °) = 0 ( g °) = F (-D ) = 0 (5.162) 

AL=-L O 

lim F(U) = lim <Kx) = 1 (5.163) 
AL-*30 X"»00 

I fig 5.6 åskådliggörs det partiella sambandet mellan E(TT) och AL som 

definieras av (5.149)-(5.150) och (5.159)-(5.160). De fem olika fallen 

representerar olika värden på £-kd cet par. Som synes företer fig 5.6 

stora likheter med fig 5.5. Skillnaden består i att knäcken för Tr-kurvorna 

i fig 5.5 har ersatts med en utjämnad krökning för E(TT)-kurvorna i fig 

5.6. Krökningens förlopp bestäms av hur sannolikheten för upplåning ändras 

då utlåningen ökar. Så länge F(U)=0 ändras E(ïï) linjärt med ändrings takten 

£-kd, på samma sätt som TT ändras i nollupplåningsintervallet i fig 5.5. 

När F(U) blir positiv minskar ändrings takten för E(TT) till Ä-kd-6 (l-k+pk)F(U) 

och avtar allteftersom F(U) växer. När F(U) går mot ett går ändrings takten 

mot £-kd-6(1-k+pk), vilket är lika med ändringstakten för TT i upplånings-

intervallet i fig 5.5. Matematiskt bestäms krökningen i E(IT)-kurvan genom 

att deriverà (5.159). Med hjälp av (5.161) erhålls 

3fMii . _ô(1.k+pk)3|W = _ ÔOzkiPk)! f(u) < o (5.164) 

3(AL)2 3AL 1_P 
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• 
L+AL L+AL 

£-kd>ô(l-k+pk) £-kd=ô(1-k+pk) 

L+AL 

0<£-kd <6 (1-k+pk) 

E (ïï) E (TT) 

L+AL L+AL 

£-kd<0 

Fig 5.6. 
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Låt oss nu undersöka hur E(TT) maximeras med avseende på AL. Till följd av 

olikheten (5.164) har E(TT) globalt maximum för alla värden på AL som upp

fyller förstaordningsvillkoret 

= £-kd-ô(l-k+pk)F(U) = 0 (5.165) 

Detta villkor saknar emellertid lösning i tre fall. Då £-kd>6(1-k+pk) är 

9E(IT)/8AL>£-kd-ô (1-k+pk) >0 för alla värden på AL och E(IR) går mot oänd

ligheten då AL går mot oändligheten. Då £-kd=ô(1-k+pk) och F(U)<1 för 

alla värden på AL är 9E(TT)/8AL>0 för alla värden på AL. I detta fall går 

emellertid E(TT) mot ett ändligt gränsvärde då AL går mot oändligheten. 

Det tredje fallet där (5.165) saknar lösning är då &-kd<0, varvid 

8E(TT)/9AL<0 för alla värden på AL, och E(TT) har globalt maximum för hörn

lösningen AL=-L. I alla övriga fall har (5.165) minst en lösning för 

AL>-L. 

Förstaordningsvillkoret kan skrivas på formen 

där 

MR - M(E(C)) = 0 (5.166) 

MR = U(L+AL) - d(D+AD)} = £-<4^7 = A-kd ̂  (5.167) 

M(E (C) ) = - 6(l-k+pk)F(U) = E(|^-) = E (MC) (5.168) 

Den marginella ändringen i de förväntade räntekostnaderna för upplåningen 

är en produkt av tre faktorer, nämligen räntefaktorn 6, faktorn 1-k+pk 

som är den betingade induceringskoefficienten för upplåningen, givet att 

AD<U, samt faktorn F(U) som är bankens subjektiva sannolikhet för händel

sen AD<U, dvs för upplåning. 

Förstaordningsvillkoret kan också skrivas på formen 

F(U) = 6(1-k+pk) (5-169) 

I konsekvens med att kostnads termen C definieras så att den enbart om
fattar upplåningskostnaderna hänförs inlåningskostnadstermen kd till 
MR som ett avdrag från låneavkastningen £. 
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varav framgår att bankens förväntade vinstflöde vid periodens slut får 

ett globalt maximum om bankens utlåningsändring i början av perioden är 

sådan att dess subjektiva sannolikhet för upplåning vid periodens slut 

är lika med kvoten (£-kd)/6(1-k+pk). 

Insättning av (5.160) i (5.169), invertering av $ samt omflyttning av 

termer ger 

, . (l-P)(D0+Uo) ^ (l-p)CT A-1 , £-kd ^ 
1-k+pk + 1-k+pk <5(l-k+pk) (5.170) 

som definierar det optimala värdet på AL och som visar hur bankens ut

låning efter portföljvalsbeslutet beror på de givna storheterna £, d, 6, 

p, k, DQ+PO, a, Denna beteendefunktion för utlåningen visar ett visst 

släktskap med de beteendefunktioner som härleddes för de räntebärande 

tillgångarna vid specifikationen av Edgeworth-ansatsen i kapitel tre. 

Addera t ex beteendefunktionerna i (3.134) för de räntebärande tillgång

arna A,,...,A . Då erhålls 1 n 

n -1 al E A. = D + F i(—) (5.171) 
± ± i-

Eftersom denna funktion baseras på förutsättningen att reservkrav saknas 

och att inlåningen är helt exogent bestämd, dvs p=k=0, bör den jämföras 

med detta specialfall av (5.170), dvs 

{L+AL} = D + p +a$_1(4) = p=k=0 o o cr 

= D + y + a0 1(|-) = 

= D + F_1(^) (5.172) 

Det framgår att de båda beteendefunktionerna har identiskt lika form. De 

skiljer sig emellertid åt i två avseenden, vilka båda återspeglas i skill

naderna mellan de två kvoterna och &/Ô. För det första representerar 

L+AL en homogen tillgångspost vars avkastning är £, medan A^+...+An repre

senterar ett icke homogent aggregat av tillgångar vars avkasningar är 

al'',,,an °C^ vars §rad av illikviditet representeras av transaktionskost-
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nadskoefficienterna p^,...,p . För det andra kan L+AL anta obegränsat 

stora värden på grund av förekomsten av upplåningsmöjligheter, medan 

inte kan anta större värden än D på grund av avsaknaden av upplåningsmöj

ligheter. Detta innebär att L+AL>D då £/ô>F(0) medan A^+...+An=D då 

a1/p1>F(0). 

Beteendefunktionen (5.170) visar vidare släktskap med den beteendefunktion 

för utlåningen som specificeras i (5.125) för det fall där 0<£-kd<6(l-k+pk). 

Om vi sätter yo=tf=0 erhåller vi nämligen 

Detta släktskap har tidigare illustrerats genom likheterna mellan figurerna 

5.5 och 5.6. Om man låter cr->0 så går krökningen på kurvorna i fig 5.6 mot 

en knäck i skärningspunkten för de två linjer som sammanfaller med E(TT)-

kurvan då F(U)=0 respektive F(U)=1. Om man dessutom låter U ~K) så går 

denna skärningspunkt mot det läge som motsvarar läget för knäckpunkten i 

fig 5.5. 

En annan infallsvinkel till beteendefunktionen (5.170) erhålls genom över

flyttning av L till högerledet, varefter man kan skriva AL som summan av 

tre komponenter, nämligen 

{L+AL} 
o 

(5.172) 

AL = (AL)O + (AL)U + (AL)A (5.173) 
o 

där 

(5.174) 

1 , l-kd . 
<5(l-k+pk) 

(5.175) 

(5.176) 

Komponenten (AL)q representerar den ändring som banken behöver göra för 

att utlåningen skall bli lika stor som den obundna inlåningen vid början 

av perioden, dvs (l-p)D. Man kan se detta som en slags nollställning av 
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utlåningen, som föranleds av inlåningsutvecklingen under den föregående 

perioden, och (AL)q kallas därför nollställningskomponenten. Genom att ut

nyttja balansidentiteten och inlåningssambandet kan denna komponent också 

skrivas 

(l-p)D -(l-k+pk)L (1-p)(DQ+kL)-L 
^AL^o = 1-k+pk = 1-k+pk = 

_ (1-p) D-(D-R) _ R-pD fs 177Ï 
1-k+pk 1-k+pk K d .'-i i j  

vilket återspeglar att nollställningen också kan ses som en nollställning 

av differensen mellan bankens olånade och krävda reserver. Vi kan notera 

att nollställningskomponenten har samma form som Phillips1 lösning (5.13) 

för bankens utlåningsanpassning. Skillnaden består i att reservkravet p har 
ersatt den önskade reservkvoten r. 

De två övriga komponenterna kallas prognoskomponenten respektive osäker

hetskomponenten eftersom de representerar ändringar i utlåningen som för

anleds av inlåningsprognosen respektive den osäkerhet som är förknippad 

med denna prognos. Prognoskomponenten (AL)^ är en linjärt växande funk

tion av \1q medan osäkerhetskomponenten (AL)° är en linjär funktion av O 

som avtar, är lika med noll, eller växer beroende på om kvoten 

(£-kd)/ô(1-k+pk) är mindre än, lika med eller större än $(0). (Jfr avsnitt 

3.3 fig 3.9-3.11).Dessutom kan vi notera att (AL)Q+(AL)^ har samma 

form som den generaliserade Phillipslösningen (5.74). 

Om vi för ett ögonblick antar att den autonoma inlåningen ändras konti

nuerligt över tiden samt låter beslutsperiodens längd gå mot noll, så är 

det möjligt att visa att under rimliga antaganden rörande bankens föreställ

ningsbildning för y och O går samtliga tre komponenter i högerledet i 

(5.173) mot noll. Enligt (5.174) innebär detta att utlåningen vid varje 

tidpunkt går mot (l-p)DQ/(1-k+pk), dvs utlåningens tidsbana blir identiskt 

lika med den som erhölls i det fall då kostnadsflödestermen C i vinst-
o 

flödesdefinitionen (5.123) antogs vara oberoende av utlåningen. Detta 

Observera att beteckningarna AR, AS, AL i fig 3.9-3.10 avser de kompa
rativt statiska effekterna på R, S, L av ändringar i y och o cet par. 
De avser alltså inte - som i detta kapitel - ändringar i balansposter
na under beslutsperioden. 
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resultat kan ses som ett visst stöd för, och i någon mån ett klargörande 

av, innebörden av den drastiska förenkling som gjordes då vi införde 

beslutsperioder, vars längd antogs vara en växande funktion av de kost

nader som härrör från utlåningens ändringstakt. 

5.6 Den önskade reservkvotens bestämningsfaktorer 

Låt oss nu anknyta till den problemställning som angavs i början av före

gående avsnitt, nämligen frågan om hur bankens önskade reservkvot bestäms. 

Denna bestämning kan sägas finnas implicit i specifikationen av bankens 

utlåningsbeteende, eftersom detta, givet balansidentiteten och inlånings

sambandet, kan sägas representera bankens avvägning mellan olånade reser

ver, utlåning och inlåning. Eftersom den faktiska kvoten mellan olånade 

reserver och inlåning varierar med inlåningen under perioden, givet den 

utlåning som banken beslutade om i periodens början, är det emellertid 

inte utan vidare klart hur en explicit definition av den önskade reserv

kvoten skall formuleras. I princip finns det en lång rad av tänkbara de

finitioner. Av dessa är det dock endast en som är helt förenlig med den 

tidigare analysen av multiplikatorprocessen, nämligen den som gör det möj

ligt att skriva utlåningsändringen AL i beteendesambandet (5.170) på formen 

vilket är den generaliserade versionen (5.74) av Phillips' anpassnings

samband (5.13). 

Om vi löser ekvationen (5.178) med avseende på r erhålls 

R-rD + (l-r)y 
AT ' O AL = r—; —; 

1-k+rk 
(5.178) 

R+Uo - (l-k)AL 
(5.179) D+p + kAL 

o 

som också kan skrivas 

R+U + kAL - AL o R+E(AD-AL) 
D+E(AD) D+y + kAL 

o 

R+E(AR) _ E(R+AR) 
D+E(AD) E(D+AD) 

(5.180) 
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dvs den önskade reservkvoten är lika med kvoten mellan de av bankens ut

låningsändring AL bestämda väntevärdena för de olånade reserverna och in

låningen vid periodens slut. Att (5.178) implicerar just denna definition 

av r följer av att detta samband härleddes på grundval av villkoret att, 

för givet värde på r, de förväntade ojämviktsreserverna vid periodens 

slut, E(R+AR-r(D+AD)), skulle vara lika med noll. 

Utveckling av (5.179) och insättning av (5.170) ger 

R+UQ-(1-k)AL D-L+UQ-(1-k)AL 
r D+jJ + kAL D +kL+y +kAL 

o o o 

D +y -(1-k)(L+AL) o o 
D +U +k(L+AL) 

{l-k+pk-(l-k)(l-p)}(Do+Uo)-(l-k)(l-p)0$ 1 (6(^pk) ) 

{l-k+pk+k(l-p) } (Do+yo)+k.(l-p)a<î>~1 (5g;+pk) ) 

p-(i-k)(i-p)Tr4rr- $ \ Ä kd 
Dq+Uo o(l-k+pk) 

I M /I 0 /K~1 / Ä-kd V 
k(l P) D +y 4 ( 5(i_k+pk) ̂  

O o 

(l-k+pkXl-pJfT-lrr- $_1 h £_kd 'D +y 6(l-k+pk) ' 

= p - a "A, il-kd (5-181) 

l+k(l p)D +lJ $ ^6(1-k+pk) 
o o 

Om r definieras på detta sätt kan således beteendefunktionen (5.170) skri

vas på "Phillips-formen" (5.178), vilket innebär att alla resultat rörande 

multiplikatorprocessen som härleds i avsnitten 5.1-5.4 automatiskt impli

ceras av den version av Edgeworth-ansatsen som specificerades i föregående 

avsnitt. 

Av sambandet (5.181) framgår hur den önskade reservkvoten beror på de 

givna storheterna o/(Dq+]Jo), $, k, p, i, d, 6. Även om sambandet vid en 

första anblick kan tyckas vara komplicerat är det lätt att demonstrera 

att dess allmänna egenskaper är relativt enkla och intuitivt tilltalande. 

Om vi först låter gå mot noll finner vi att r går mot p. Vidare 
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ser man direkt att r är större än, lika med, eller mindre än p beroende på 

om $ ^((£-kd)/6(1-k+pk)) är mindre än, lika med, eller större än noll, 

dvs om (£-kd)/ô(1-k+pk) är mindre än, lika med, eller större än $(0). Dessa 

egenskaper hos r är intimt förknippade med egenskaperna hos osäkerhets

komponenten (AL)^ som definieras i (5.176). Även (AL)^ innehåller faktorn 

(l-p)GF$ ^ ( (£-kd)/Ó (1-k+pk) ) och man kan lätt konstatera att r är en av

tagande funktion av (AL) . sådan att r=p då (AL) =0. 
ö a 

Uttrycket för r förenklas avsevärt för specialfallet där k=0, dvs det 

fall där all inlåning är autonom, vilket kan ses som en renodling av det 

fall där banken har liten marknadsandel och liten andel "derivative depo

sits". Från (5.181) följer att 

{r}k=0 = (5-182> 

som åskådliggörs grafiskt i fig 5.7. 

Det partiella sambandet mellan "fr^_Q och P är linjärt med riktningskoef-

ficienten 1+0$ 1 ( 1 /6 )  / (D+y) och interceptet o4>-1 U/<5)/(D+y) . Riktningskoef-

ficienten är en växande funktion av i/6 som är lika med ett då £/<$=$(0) . 

Vidare gäller enligt (5.147) 

1  +  Ä > 1 + D^ *"1(0) - 1 + ^= 0 (5-183) 

dvs riktningskoefficienten är ickenegativ. 

Även det partiella sambandet mellan (r}, och cr/(D+y) är linjärt med 
-1 . 

riktningskoefficienten -(l-p)$ (Å/0) och interceptet p. Innebörden av 

storheten Q/(D+y) framgår av sambanden 

o 
D+y vO (5.184) 

-2L- = £ _L_ =i/v(—) —L.— 
D+y D 1+H, F D 1+E(AD} V(^§) (5.185) 



- 249 -

D+y 

(0) 

Fig. 5.7 
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där /V(AD7(D+1J) och /V(AD/D) representerar den grad av osäkerhet som 

banken förknippar med den relativa förändringen av inlåningen, varvid den 

absoluta förändringen sätts i relation till det förväntade värdet vid 

periodens slut respektive det kända värdet vid periodens början. Om 

£/ö><K0) är riktningskoefficienten negativ, dvs den önskade reservkvoten 

minskar då bankens grad av osäkerhet rörande den relativa inlåningsänd

ringen ökar cet par. Detta resultat baseras på samma princip som illustre

ras i fig 3.10 för fallet då s/p>$(0). 

Det partiella sambandet mellan och &/Ô är ickelinjärt. För £/ô<0 

är {r}^_Q=l, för 1/6=0 minskar (rl^Q med ett diskontinuerligt språng, 

vars storlek är en avtagande funktion av a/(D+y), och för l/6>0 är 

en avtagande funktion som går mot minus oändligheten då £/6->l+. Den 

streckade kurvan representerar ett fall där G/(D+]J) har ett mindre värde 

än i det fall som representeras av den heldragna kurvan. 

Låt oss nu betrakta det allmänna fallet där k ej nödvändigtvis är noll. 

Det är därvid lämpligt att skriva (5.181) på formen 

(l-k+pk) (l-p)p-2— $_1(a) 

r = p (5.186) 
l+kd-p)^ $ (a) 

där 

a ° <5(l-k+pk) (5-187) 

Enligt (5.169) är a=F(U), dvs a är lika med sannolikheten för upplåning. 

Det partiella sambandet mellan r och a i (5.186) är en generalisering 

av det nyss behandlade partiella sambandet mellan "tr^_Q och &/Ô. 

Den partiella derivatan av den önskade reservkvoten r med avseende på en 

godtycklig bestämningsfaktor z kan skrivas på formen 

= (5-188) 
c>z 3a dz dz a=konst 
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dvs den totala effekten på r av en ändring i z cet par delas upp i två 

komponenter med hänsyn till om påverkan på r sker via a eller ej. Deri-

vatan 8r/3a representerar effekten på r av en ökning i a under det att 

ü/(Do+Uo), $ samt de explicita förekomsterna av p och k i (5.186) hålls 

konstanta. Efter förenklingar och substitutioner erhålls 

9r a (1-p) (1-k+rk)2 1 
D +u 1-k+pk x/^~ 1/ \x 
o o K <K$ (a)) 

< 0 (5.189) 

I fig 5.8 ges en grafisk representation av det partiella sambandet mellan 

r och a som i sina huvuddrag överensstämmer med den grafiska representa

tionen i fig 5.7 av det partiella sambandet mellan och &/Ô. 

För de två övriga derivatorna i (5.188) kan vi omedelbart konstatera att 

I I -  o  f ö r z = _ ^ _  (5.1 90)  
o o 

{•|^} =0 för z = l, d, 6 (5.191) 
Ô Z -a=konst 

I övrigt är emellertid dessa derivator inte identiskt lika med noll. Deri-

vering av (5.187) och (5.186) ger, efter förenklingar och substitutioner 

Il ^ 6(1-k+pk) > ° (5-192) 

If = - ó (1-k+pk) 1 ° (5-193) 

| f = - | < 0  (5.1 94 )  

301 - ka <0 (5.195) 
3p 1-k+pk 
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D +\i 

1-k 

r=p 

2k-l 
2k 

1-k 
- 1-k r=-p+l- —r— 

Fig. 5.8 
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9a _ (1 p)& d /c iq£\ 
9k - 6(l-k+pk)* C5'19 } 

9r _ r-p 1-k+rk 
v a ~ a 1-k+pk 
D +y D +]i 
o o o o 

(5.197) 

{Al} = C1 r)(! k+rk) > q (5.198) 
a=ko„st (l-P)d-^) 

{Al} = - (r p) ̂  r) (5.199) 
W . i-k+pk v 

a=konst 

Genom att kombinera (5.188)-(5.199) erhålls 9r/9z uppdelad i de två kompo-

nentema 1^- och {-|^} för z=i, d, 6, a/(D +u ), p, k. De angivna 
9a 9z ' oz , o o a=konst 

olikheterna gäller under förutsättning att 0<a<l, varvid -(1-k)/k<r<l. 

Tecknen på 9r/9£, 9r/9d och 9r/96 kräver knappast någon kommentar. Teck

net på 9r/9(a/(DQ+po)) är lika med tecknat på r-p vilket är en följd av 

den princip som illustreras i fig 3.10. Ytterligare en derivering av r med 

avseende på a/(DQ+yo) ger 

S r - MlZP)l l-k+rk , 0 (5>200) 

3<DV)2 (FV)2 (1"k+pk)2 
O O o o 

som anger krökningen för det partiella sambandet mellan r och a/(D +y ). Då 

k=0 eller r=p är krökningen noll och sambandet således linjärt, vilket även 

framgår av (5.182), fig 5.7 samt (5.186). Då k>0 och r*p är krökningen posi

tiv. Se fig 5.8. 

Då det gäller derivatan 9r/9p är denna entydigt positiv enligt (5.189), 

(5.195) och (5.198). Mindre entydigt men minst lika intressant är tecknet 

för 9r/9p-l som visar hur 9r/3p förhåller sig till ett. Från de nyss nämnda 

sambanden följer 
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3r _ _ _3r _3a r3r-> _ , 
3p 1 " 3a 3p ^p' . „ 1 " K a=konst 

3r 3a (1-r)(1-k+rk) 
3a 3p (1-p)(1-k+pk) 

3r 3a _ r-p ^ k(l-r) . 
3a 3p 1-p U 1-k+pk ; 

_ 3r 3a k(r-p) (r-(-p+l-(l-k)/k) ) 9fm 

3a 3p (1-p)(1-k+pk) V3.ZU1; 

där det sista ledet som innehåller termen (l-k)/k endast är definierat 

för 0<k<l, medan de övriga leden är definierade för 0<k<l. I specialfal

let k=0, då 3a/3p=0, har 3r/3p-l uppenbarligen samma tecken som -(r-p). I det

ta specialfall är dessutom 3r/3p konstant med avseende på p, vilket fram

går av sambandet (5.182) och fig 5.7. I det fall där k>0 är ̂  "^>0 och 

ett tillräckligt men icke nödvändigt villkor för att 3r/3p>l är således 

att produkten (r-p)(r-(-p+l-(l-k)/k)) är ickepositiv. Denna produkt är 

ett andragradspolynom i r vars nollställen är p och -p+1-(1-k)/k. Den är 

således ickepositiv om och endast om antingen 

p < r < - p  +  l ~  ( 5 . 2 0 2 )  

eller 

- p  +  l -  ̂ < r < p  ( 5 . 2 0 3 )  

Andragradspolynomet antar sitt minimivärde, som är -((2k-l)/2k-p)2, i 

punkten r=(2k-l)/2k som ligger mitt emellan de två nollställena. Det område 

i (p,r)-planet dar olikheterna (5.202)-(5.203) är uppfyllda begränsas av 

linjerna r=p och r=-p+l-(l-k)/k vars skärningspunkt är p=r=(2k-l)/2k. Då 

0<k<l/2 är (2k-l)/2k<0, dvs skärningspunkten ligger i den tredje kvadran-

ten, vilket innebär att linjen r=p ligger ovanför linjen r=-p+l-(l-k)/k 

i hela området 0<p<_l. I detta fall är alltså endast olikheten (5.203) till

lämplig. Se fig 5.8. Då l/2<k<l är 0_<(2k-l)/2k<l/2, vilket innebär att 

linjen r=p ligger under linjen r=-P+l-(l-k)/k i området 0<jD<(2k-l)/2k och 

över den i området (2k-l)/2k<p<l. I detta fall är alltså olikheten (5.202) 

tillämplig i det förra området och olikheten (5.203) i det senare. 
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3 ï* 3 o t 
Då ingen av de två olikheterna är uppfyllda är 3r/3p,-l<-^ I detta 

fall kan 3r/3p vara mindre än ett men behöver inte nödvändigtvis vara det. 

I fig 5.8 visas några partiella samband mellan r och p för det fall då k 

är ungefär 1/3. De olika sambanden skiljer sig åt endast med avseende på 

diskontot 6 som antar värdena 6i, Ô2, 63, 6i+. Det förutsätts i figuren att 

0<FC_KD<5L<GG| < 62 < < 63 < (1̂ ;(0) < 6, (5.204) 

Då 6 växer från <5i till 6 i+ genomgår d et partiella sambandet mellan r och p 

en slags vridning medurs kring punkten r=p=l. Därvid minskar den genom

snittliga tillväxttakten för r med avseende på p intervallet 0<p<l. 

Då p växer från noll till ett avtar a från (£-kd)/ô(1-k) till (£-kd)/6. 

Värdet har valts så att a>l då p=0 och a<l då p=l. Enligt det partiella 

sambandet mellan r och a som också visas i fig 5.8 är r=-(l-k)/k så länge 

som a>l. Vid det värde på p där a=l gör r ett diskontinuerligt språng 

uppåt. Därefter är a<l och r växer mot ett då p går mot ett. Värdet <52 har 

valts så att $(0)<a<l i hela intervallet 0<p<l. En förutsättning för att 

det skall existera ett sådant värde på ô är uppenbarligen att l-k><f>(0). 

Värdet 63 har valts så att a>$(0) då p=0 och a<$(0) då p=l. Det innebär 

att det partiella sambandet mellan r och p skär linjen r=p någonstans i 

intervallet 0<p<l. Värdet ôi+ slutligen har valts så att a<$(0) i hela 

intervallet 0<p<l. 

Den partiella derivata som återstår att behandla är 3r/3k, som enligt 

(5.189), (5.196) och (5.199) kan skrivas 

3r _ 9a rSr-, 
8k ~ 3a 3k 3k , a=konst 

ö_ (l-p) (l-k+rk)2 1 (l-p)£-d _ (r-p) (1-r) ,, „osv 

=  "V% ( 1" k + p k )  <J>(* _ 1(a)) ( 1 _ k + p k )  1 _ k + p k  

De två komponenterna har samma tecken som -((l-P)Ä-d) respektive -(r-p). 

Vad beträffar uttrycket (l-p)Å-d kan det ses som ett mått på inlåningens 

nettoavkastningspotential. För varje enhet som lånas in till räntan d kan 
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nämligen 1-p enheter lånas ut till avkastningen i per enhet medan p enheter 

avsätts till krävda reserver som ej ger någon avkastning. Detta kan klar

göras ytterligare med hjälp av sambanden (5.134)-(5.137). Förutsatt att 

0<a<l har enligt dessa samband TT maximum då L+AL=(l-p) (D+AD) varvid U=AD 

och C=0. Därav följer att 

max E (TT) £ E {max TT} = ( (1-p) £-d)E (D+AD) (5.206) 
AL>-L AL>-l 

där E(TT) maximeras vid given fördelning för ADq och TT maximeras vid ett 

givet värde på ADq. Likhet gäller om och endast om V(ADq)=0 och ADO=YO. 

(Jfr fig 5.5-5.6).I det fall banken förväntar sig ett positivt vinstflöde 

av sin in- och utlåningsverksamhet, vilket torde kunna betraktas som nor

malfallet, gäller således nödvändigtvis att (l-p)£-d>0 och därmed att 

3a/3k>0, dvs sannolikheten för upplåning ökar då induceringskoefficienten 

ökar cet par. I detta fall är 3r/8k entydigt negativ om r>p, dvs om 

a<$(0), eftersom den ena komponenten i 8r/9k då är negativ och den andra 

ickepositiv. Om r<p har däremot de båda komponenterna olika tecken och 

3r/3k är negativ, noll eller positiv beroende på komponenternas numeriska 

värden. 

I fig 5.8 visas några partiella samband mellan r och k som skiljer sig åt 

endast med avseende på de värden 65, öß, 67, <$8 som diskontot 6 antar. 

Det förutsätts i figuren att 

o < £ < <-^T< 6, < _̂ < 6e (5.207) 

där vi bl a kan notera att olikheterna £<(£-d)/p och £/$(0)<(&~d)/p$(0) är 

ekvivalenta med den nyss diskuterade olikheten (l-p)£-d>0. Då k växer från 

noll till ett ändras a från £/6 till (£-d)/6p där det senare värdet således 

är större än det förra. Värdet Ô5 har valts så att a<l då k=0 och a>l då 

k=l. För detta värde på 6 antas dessutom att 8r/8k>0 så länge a<l, dvs den 

positiva komponenten {8r/8k} . antas ha ett större numeriskt värde 
a dr 9a 

än den negativa komponenten . Vid det värde på k där a=l gör 

r ett diskontinuerligt språng nedåt och antar värdet -(l-k)/k. Därefter 

är a>l och värdet på r förblir lika med -(l-k)/k som växer mot noll då k 

går mot ett. Värdet 06 har valts så att $(0)<a< 1 i hela intervallet 0<k<l. 
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En förutsättning för att det skall existera ett sådant värde på <5 är uppen

barligen att (£-d) /p<£/$(0) . Värdet ô7 har valts så att a«£>(0) då k=0 och 

a>$(0) då k=l. Det innebär att det partiella sambandet mellan r och k skär 

linjen r=p någonstans i intervallet 0<k<l. Värdet ös slutligen har valts så 

att a<$(0) i hela intervallet 0<k<l, vilket bl a innebär att r>p och 9r/9k<0 

i detta intervall. 

5.7 Ickepositiv önskad reservkvot 

I den analys av multiplikatorprocessen som utförs i avsnitten 5.1-5.4 

förutsätts att den önskade reservkvoten r och de aggregerade olånade reser

verna R är ickenegativa. Av analysen i föregående avsnitt framgår emeller

tid att den önskade reservkvoten kan vara negativ om penningpolitiken ut

formas så att reservkvotskravet p är relativt litet och diskontot 6 är 

relativt litet jämfört med utlåningsavkastningen l. Vidare är det uppenbart 

att de aggregerade olånade reserverna, som är bankernas nettoposition gent

emot centralbanken, kan anta negativa värden. Det finns därför skäl till 

att undersöka vilka implikationer ickepositiva värden på r och R har för 

multiplikatorprocessen. 

Låt oss betrakta det fall där r, k och R är konstanta över tiden och där 

Uo=0, dvs bankernas väntevärden för den autonoma inlåningsändringen är 

noll. Multiplikatorprocessen kan då i enlighet med (5.25) eller (5.32) 

eller (5.82) representeras av differensekvationen 

Lt = (l-A)L + AL* (5.208) 

där 

A = i^ (5-209) 

L* = — R (5.210) 

Den allmänna lösningen till (5.208) kan i enlighet med (5.28) skrivas 

Lt = L* —(1—A)t-to (L* - Lt ) (5.211) 
O 
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där t är det periodskifte fr o m vilket r, k, R är konstanta och UQ=0. 

När inte både r och R är positiva uppstår problem rörande såväl existens 

som stabilitet för jämviktsläget L*. Vi kan direkt konstatera att L* inte 

existerar då r=0, samt att L* är negativ och därmed orimlig om r och R har 

olika tecken. Endast om r+0 samt om r och R har samma tecken existerar allt

så ett rimligt jämviktsläge för utlåningen. Vad beträffar stabilitetsegen

skaperna så framgår av (5.211) att jämviktsläget är stabilt med avseende 

på den aktuella anpassningsprocessen om och endast om -1<1-X<1. Detta vill

kor är uppfyllt då 0<r<l varvid 0<1-A<1. Däremot är 1-A>1 då -(l-k)/k<r<0 

och 1-À går mot oändligheten då r går mot sin undre gräns -(l-k)/k. 

Eftersom vi i den följande analysen tillåter att r=0 är det lämpligt att 

skriva (5.208) på formen 

Lt = (5-212) 

som är definierad för -(1-k)/k<r<l. 

Ett sätt att grafiskt illustrera den anpassningsprocess som (5.212) repre

senterar har tidigare demonstrerats i fig 5.1. I fig 5.9 används samma gra

fiska teknik för att visa multiplikatorprocessens egenskaper för sex olika 

värdekombinationer av r och R. Ändringen i utlåningen i ett godtyckligt 

periodskifte är lika med det vertikala avståndet mellan anpassningslinjen 

L^=(l-X)Lt_^+(l-r)R/(1-k+rk) och 45°-linjen Lt=Lt_^. Ändringen är positiv, 

noll eller negativ beroende på om anpassningslinjen ligger över, skär eller 

ligger under 45°-linjen. I syfte att inte överbelasta figurerna har jag ute

lämnat de trappstegsformade kurvor som visar de periodvisa utlåningsändring

arna (jfr fig 5.1) och endast markerat ändringarnas riktning med pilar längs 

45°-linjen. 

Det fall där r>0, R>0 har behandlats utförligt i avsnitt 5.2. Det utmärks 

av att skärningspunkten mellan anpassningslinjen och 45°-linjen definierar 

ett positivt stabilt jämviktsläge för utlåningen. 
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L* 

t-1 t-1 

1 

L^L  L* r>0, R<0 r>0, R>0 

t-1 t-1 
r=0, R<0 r=0, R>0 

t-1 t-1 

r<0, R>0 ^ _ 

Fig. 5.9 
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För det fall där r=0 är inte jämviktsläget definierat, vilket i figuren 

återspeglas av att de två linjerna är parallella. I detta fall är bank

systemets önskade olånade reserver noll, vilket innebär att dess ojämvikts-

reserver är lika med de faktiska olånade reserverna R, dvs ojämviktsreser

verna är konstanta över tiden och påverkas inte av hur banksystemets ut

låning och inlåning utvecklas. Om R>0 så sker alltså en kreditexpansion 

där utlåningen växer med en konstant hastighet, vars storlek är direkt pro

portionell mot R. Denna kreditexpansion fortgår i samma takt så länge r och 

R förblir konstanta. Om R<0 sker å andra sidan en kreditkontraktion där ut

låningen avtar med en konstant hastighet vars storlek är direkt proportio

nell mot -R. Eftersom inlåningen är ickenegativ kan emellertid utlåningen 

inte bli mindre än -R, varvid inlåningen är noll, och kontraktionen måste 

därför nödvändigtvis bromsas upp senast då utlåningen närmar sig denna 

gräns. Om R=0 sammanfaller anpassningslinjen och 45°-linjen, vilket inne

bär att utlåningsändringen är noll oavsett utlåningens storlek. Man kan 

alltså i detta fall betrakta varje punkt på de sammanfallande linjerna i 

den första kvadranten som ett slags jämviktsläge. 

För det fall där r*0 och där r och R har olika tecken är "jämviktsvärdet" 

(l-r)R/r negativt, vilket i figuren återspeglas av att de två linjerna skär 

varandra i den tredje kvadranten. Om r>0, R<0 så är banksystemets olånade 

reserver mindre än vad som önskas, vilket leder till en kreditkontraktion 

- med avtagande hastighet - som emellertid bromsas upp senast då utlåningen 

närmar sig -R. Om däremot r<0, R>0 så är banksystemets olånade reserver 

större än vad som Önskas, vilket leder till en kreditexpansion med växande 

hastighet. 

Det återstående fallet är det där r<0, R<0, varvid ett positivt, ickestabilt 

jämviktsläge existerar. Instabiliteten har sin grund i att varje enskild 

banks utlåningsbeteende baseras på att den förväntar sig att den kan minska 

(öka) sina ojämviktsreserver genom att öka (minska) sin utlåning, medan 

detta inte är möjligt för banksystemet i dess helhet när r<0. Om tex de 

aggregerade ojämviktsreserverna är positiva, dvs om de aggregerade fak

tiska olånade reserverna R är större än de önskade rD, så medför nämligen 

en ökning i den aggregerade utlåningen - som leder till en lika stor ökning 

i den aggregerade inlåningen - att de aggregerade önskade olånade reserver

na minskar, dvs de aggregerade ojämviktsreserverna ökar. Detta leder till 
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en ny, ännu större, utlåningsökning som medför en ytterligare ökning i 

ojämviktsreserverna osv. 

Därmed har vi undersökt multiplikatorprocessen för alla tänkbara värdekom

binationer av r och R. Den enda värdekombination som ger ett entydigt posi

tivt stabilt jämviktsläge för utlåningen är den där r>0, R>0. Bortsett från 

specialfallet där r=R=0 så representerar de övriga värdekombinationerna 

där -(l-k)/k<r<0 och/eller R<0 antingen en kreditkontraktion där utlåningen 

successivt minskar mot noll eller en kreditexpansion där utlåningen med 

ickeavtagande hastighet växer mot oändligheten. 

En av de restriktioner som pålagts multiplikatormodellen i detta avsnitt 

är att den aggregerade förväntade autonoma inlåningsändringen är noll. En 

mera realistisk specifikation av bankernas förväntningsbildning i enlighet 

med avsnitt 5.4 skulle emellertid i princip endast påverka förändrings tak

ten i utlåningsutvecklingen, som skulle snabbas upp i samma utsträckning 

som förväntningarna stod i överensstämmelse med den faktiska utvecklingen. 

Däremot påverkas i princip inte jämviktsläget och dess kvalitativa (in-)sta

bi li tetsegenskaper. 

Förutom ovannämnda restriktion har multiplikatormodellen i detta avsnitt på

lagts restriktionerna att r och R är konstanta över tiden, vilket har sin 

grund i modellens partiella karaktär men som uppenbarligen är starkt orea

listiskt. Jag skall därför komplettera analysen med ett exempel som illu

strerar hur centralbanken genom att styra utvecklingen av r och R med pen

ningpolitiska medel kan styra utvecklingen av banksystemets utlåning och 

inlåning. Penningpolitiken antas vara av den instabila typ som karaktärise

ras av att r och R tidvis antar negativa och tidvis positiva värden, vilket 

innebär att reservkvotskravet tidvis är litet eller noll och att kostnader

na för upplåning i centralbanken tidvis är relativt låga jämfört med utlå

ningsavkastningen. 

Antag till att börja med att det försiggår en accelererande kreditexpansion 

i banksystemet av den typ som karaktäriseras av att r<0, R>0 och som åskåd

liggörs i fig 5.9 nederst till vänster. Ett sätt att motverka kreditexpan

sionen är att öka bankernas önskade reservkvot r, vilket enligt föregående 

avsnitt kan ske genom att centralbanken ökar reservkvotskravet och/eller dis
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kontot i förhållande till utlåningsavkastningen. Varje ökning i r, hur 

liten den än må vara, medför en dämpning av kreditexpansions takten. Detta 

följer av att såväl anpassningslinjens intercept som dess lutning avtar då 

r ökar, dvs det vertikala avståndet mellan anpassningslinjen och 45°-linjen 

minskar för varje värde på Lt_^. En ökning av r till noll medför att den 

accelererande expansionstakten dämpas till en konstant expansionstakt (se 

fig 5.9, r=0, R>0). En ytterligare ökning i r medför att expansions takten 

blir avtagande och att utlåningen konvergerar mot ett jämviktsvärde (fig 

5.9, r>0, R>0). Genom att öka r tillräckligt mycket kan centralbanken ned

bringa detta jämviktsvärde så att det underskrider den aktuella utlåningen. 

Detta innebär att kreditexpansionen bromsas upp helt och vänds till en 

kreditkontraktion med avtagande kontraktionshastighet. Vi skall emeller

tid anta att centralbanken inte ökar r så mycket utan nöjer sig med att göra 

r positiv så att kreditexpansionstakten blir avtagande. Ett sätt att i 

detta läge, där både r och R är positiva, vända kreditexpansionen till en 

kreditkontraktion är att minska banksystemets olånade reserver R vilket kan 

ske medelst marknadsoperationer där centralbanken säljer räntebärande till

gångar, antingen direkt till bankerna eller till dessas inlåningskunder. 

Marknadsoperationerna kan göras så omfattande att R blir negativ varvid 

kreditkontraktionen blir av den typ som i fig 5.9 åskådliggörs överst till 

höger. 

Därmed har centralbanken lagt om den starkt expansiva penningspolitik som 

karaktäriseras av att r<0, R>0 till den starkt kontraktiva penningpolitik 

som karaktäriseras av att r>0, R<0. Kreditkontraktionen kan sedan i sin tur 

bromsas upp och vändas genom det omvända förfarandet som leder till att R 

åter blir positivt och r negativt. 

I ovanstående exempel framhävs den instabila karaktären av de svängningar 

i ut- och inlåning som centralbanken åstadkommer med sina penningpolitiska 

åtgärder. Denna instabilitet härrör från det förhållandet att r och R tid

vis är ickepositiva. I ett banksystem där penningpolitiken är upplagd så att 

dessa storheter alltid är positiva, så medför centralbankens åtgärder änd

ringar i stabila jämviktslägen för ut- och inlåningen, och ändringarna i 

den faktiska ut- och inlåningen kan ses som partiella anpassningar i rikt

ning mot dessa rörliga jämviktslägen. 
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Inslaget av instabilitet i banksystem där r och R tidvis är ickepositiva 

överbetonas emellertid i exemplet ovan. Man kan nämligen räkna med olika 

automatiskt verkande marknadsmekanismer som påverkar r och R i sådan rikt

ning att ändringstakten i utlåning och inlåning tenderar att dämpas även i 

frånvaro av aktiva penningpolitiska åtgärder. Vid en kreditexpansion tende

rar t ex utlåningsavkastningen Z att minska, vilket innebär att den önskade 

reservkvoten r tenderar att öka, vilket som tidigare påvisats har en dämpan

de effekt på expansionstakten. Minskningen i i innebär en förändring i rela

tionen mellan i och avkastningen på finansiella tillgångar i utländska 

valutor, vilket ger upphov till ett valutautflöde. Detta medför en motsva

rande minskning i de olånade reserverna R, vilket även det bidrar till att 

bromsa kreditexpansionen. R kan vidare minska till följd av att sedelmäng

den utanför banksystemet tenderar att öka då bankinlåningen ökar. En närma

re undersökning av hur dessa stabiliserande mekanismer påverkar multipli-

katorprocessen i banksystem där r och R tidvis är negativa kräver en spe

cifikation av hur de olika storheterna bestäms under processen. Detta fal

ler emellertid helt utanför ramen för denna avhandling vars syfte är begrän

sat till ett studium av bankers portföljvalsbeteende. 
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5. A Kritik av Orr och Mellon m fl 

Den modell för bankers utlåningsbeteende som utvecklas i avsnitt 5.5 och 

som ligger till grund för specifikationen av den önskade reservkvoten i av

snitt 5.6 är i hög grad inspirerad av den modell som Orr och Mellon (i fort

sättningen betecknade O&M) presenterade i sin pionjärartikel "Stochastic 

Reserve Losses and Expansion of Bank Credit", år 1961. O&M analyserar emel

lertid sin modell på ett sätt som leder till helt andra slutsatser än de 

som följer av min analys. Deras huvudtes är att förekomsten av osäkerhet 

rörande inlåningsutvecklingen har implikationer för bankernas utlåningsbe

teende som är oförenliga med den traditionella analysen av kreditexpansionen, 

såväl i en enskild bank som i ett banksystem, dvs den analys som utvecklades 

av Phillips (1920). Den väsentliga slutsatsen av min analys i kapitel fem 

är däremot att Edgeworth-ansatsen och Phillips1 analys av multiplikatorpro-

cessen kan integreras till en sammanhängande teori, varvid de två teoribi

tarna visar sig vara utmärkta komplement till varandra. Eftersom dessa mot

stridiga konklusioner härrör från i princip samma modell fins det anledning 

att ta upp O&M1 s analys till kritisk granskning.1"^ 

I inledningen till sin artikel skriver O&M: "The exposition of the manner 

in which an individual bank expands credit as compared with the way this is 

done by the banking system as a whole has remained virtually unchanged since 

its first representation by C.A. Phillips in 1920. This exposition relies on 

a comparative static, deterministic analysis." 

Den karaktäristik som O&M här ger av Phillips1 analys avviker diametralt från 

det synsätt som jag har framfört tidigare i det här kapitlet. Enligt detta 

synsätt avser Phillips' analys den dynamiska anpassningsprocessen mellan de 

två jämviktslägen som definieras av den statiska makromodellen (5.1) — (5.2) . 

Tidigare har 0&Mfs artikel varit föremål för kommentarer från flera 
olika författare varvid en del oklarheter och smärre felaktigheter i 
analysen har påvisats. Se Miller (1962), Grossman (1965), Birch och 
Heineke (1967), Cooper (1971), Brown och Lloyd (1971). I dessa kom
mentarer liksom i alla övriga publikationer där det refereras till 0&M's 
artikel har man emellertid förbigått - och därmed implicit accepterat -
centrala inslag i 0&MTs analys som är förknippade med deras diskutabla 
slutsatser och som jag granskar i detta appendix. Det är därför kriti
ken inte bara gäller O&M utan även "m fl". 
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Därvid betraktar Phillips den önskade reservkvoten r som en given storhet, 

vilket emellertid inte behöver tolkas så att han förutsätter att bankernas 

förväntningar rörande inlåningsutvecklingen är deterministisk. Tvärtom fram

går det av min analys att r kan ses som bestämd av bl a den grad av osäker

het som bankerna förknippar med inlåningsutvecklingen, och att detta står i 

överensstämmelse med Phillips' egen syn på saken. 

Efter denna missvisande karaktäristik av Phillips' analys anknyter O&M till 

Edgeworth vars idéer de avser att utveckla för att undersöka "the potential 

effects of uncertainty in the cash flows of banks on the expansion of bank 

credit", dels för den enskilda banken, dels för banksystemet i dess helhet. 

Då det gäller den enskilda banken formulerar de problemställning och analys

metod på följande sätt:1^ 

"The problem facing the profit-maximizing bank is: how far should credit be 

expanded, given the random nature of its cash flows and the reserve require

ment it must meet. A simple static model enables us to deal with this prob

lem. As is usual, we imagine a bank which is initially in equilibrium, [i.a., 

the bank's reserve holdings neither justify further extension of credit nor 

require contraction of credit] then finds itself with excess reserves (possib

ly as a result of a deposit of cash from outside the banking system); we 

will compare the bank's response to these excess reserves under uncertainty 

to the response indicated by the traditional analysis." 

Därefter specificerar O&M "the simple static model", vilken som tidigare 

påpekats är nära besläktad med modellen i avsnitt 5.5. Om man bortser från 

mindre betydelsefulla skillnader i definitioner, tolkningar och beteckningar 

mellan de två modellerna, kvarstår skillnader i specifikationen av inlåningen 

och kostnadstermen C.2^ O&M's specifikation av inlåningen kan ses som ett 

specialfall av den som görs i avsnitt 5.5, innebärande att 

En fotnot återges inom parentestecknen [ ]. 

Skillnaderna i beteckningarna är problematiska såtillvida att symbolerna 
R, L, D, k, R, $, p också förekommer i O&M's framställning men har en 
helt annan innebörd där än de har här. 
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d = O (A.1) 

U0 = O (A.2) 

a = 1 (A. 3) 

$ = % (A.4) 

där är formen för normalfördelningen, dvs 

x i - — $ (x) = / e 2 dt (A.5) 
-oo / 2TT 

0&M's specifikation av C kan däremot ses som en generalisering av den som 

görs i (5.136) i avsnitt 5.5, innebärande att 

C = ó(l-p)K(AD;-D,U) + qJ(AD;U) (A.6) 

där q är "a lump-sum penalty ... representing costs of paperwork and adminis

tration which are incurred when the reserve requirement is violated", och 

där K- och J-funktionerna definieras i (3.4)-(3.5) och visas i fig 3.1. 

De två komponenterna i kostnadsuttrycket kan ses som rörliga och fasta 

upplåningskostnader. I fig A.l illustreras det partiella sambandet mellan 

C o ch AD. 

Innan jag granskar 0&M's analys av denna modell skall jag undersöka hur gene

raliseringen av C påverkar resultaten i avsnitten 5.5-5.6. Vi får enligt 

(3.20)—(3.21) 

U 
E(C) = ô(l-p) / F(x)dx + qF(U) (A.7) 

-D 

samt enligt (5.168) och (5.161) 

= 6(l-k+pk)F(U) + q1 f(U) (A.8) 
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AD -D 

Fig. A.1 

= ô(l-k+pk)2 f(u) + q d-k+pk)2 fl(u) (A>9) 

3(AL)2 1 p " (1-p)2 

Första och andra ordningens villkor för maximum blir alltså 

i - kd - 6(l-k+pk)F(U) - q 11^pk f(U) = 0 (A.10) 

- 6(-1"k+pk-> f(U) - aXlzkt£ti_ F(u) <0 (A.ii) 
1_p (1-P)2 

Genom att använda den parametriska formen för F, f och f', samt dividera 

(A.10) med ô(l-k+pk) och (A.11) med -6(1-k+pk)/(l-p)G kan dessa villkor 

skrivas på formen 

a - <3>(y) - 3(j) (y ) = 0 

<Ky) + W1 (y) > o 

(A.12) 

(A.13) 
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där 

£-kd f . \ 
a ~ Ä/1_l,xn1,\ (A.14) 

y 

ô(1-k+pk) 

= q 
ô(l-p)a 

= HlH = _ R-PD-AL yo+kAL 

(A.15) 

CT (1—p) CT CT 

1-k+ok R D+(l p)y 

TÄ0 <AI - -PÏÏÏ > W-1« 

I fig A.2 visas hur lösningen till (A.12) med avseende på y bestäms grafiskt 

som skärningspunkten mellan kurvan för konstanten a, som representerar 

MR/6(l-k+pk) , och kurvan för $(y)+3<Ky) , som representerar M(E(C))/6(1-k+pk) . 
Villkoret (A.13) innebär att den senare kurvan skall ha positiv lutning i 

skärningspunkten. 

M(E(C)) 

MR 
6(1-k+pk) 

-1 -1 (0) (a) 

Fig. A.2 
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Eftersom $ och (p är ickenegativa funktioner för vilka det gäller att 

$(y)=(Ky)=0 för y<$ 1(0), samt att $(y)->l, C{)(y)-H), då y-*30, så är 0<OL<1 

ett nödvändigt villkor, och CKoKl ett tillräckligt villkor, för att (A.12), 

och därmed (A.10), skall ha en lösning som ger ett globalt maximum för E(TT). 

Alldenstund (j) inte är en monoton funktion av y kan emellertid (A. 12) i prin

cip samtidigt ha lösningar som ger lokala minima, sadelpunkter eller icke

globala maxima. Sådana lösningar kan också finnas för det fall då a>l, var

vid E(TT)^00 då y- *°° och maximi prob lerne t således saknar lösning. För det fall 

då a<0 saknar däremot (A. 12) lösning medan E(TT) har maximum för hörnlösning

en AL=-L. 

Antag att CKoKl och beteckna den lösning till (A.12) som ger globalt maximum 

för E (TT) med 

y = g(a,3) (A.17) 

För det fall det finns flera globala lösningar väljes som vanligt den som 

ligger närmast noll. Funktionen g bestäms helt av fördelningsformen $. 

Speciellt gäller 

<TX(0) = g(0,ß) < g(a,ß) < g(a,0) =$_1(a) (A.18) 

Eliminering av y i (A.16)-(A.17) ger en ekvation i AL vars lösning är 

(1-P)U 
AL + 

_lZo (i-p)a ( ß) = 

1-k+pk 1-k + pk 1-k+pk gVUt'P; 

= (AL)o + (AL) + (AL)a (A.19) 
o 

som är en generalisering av motsvarande lösning (5.170) och (5.173)-(5.177) 

i avsnitt 5.5, där $ "'"(a) i osäkerhetskomponenten (AL)̂  har ersatts med den 

generellare funktion g(a,3) som är lika med $ ̂(a) i det specialfall där q 

och därmed även 3 är lika med noll. Att osäkerhetskomponenten verkligen går 

mot noll då C-K), även i det generella fallet då q>0, följer av att 3~>co då 

O-H), och g(a J3)"><^) ^(0) då 3~K)°, vilket framgår av fig A.2. 

Totaldifferentiering av förstaordningsvillkoret (A.12) ger 



- 270 -

da - 4)(y)dy - <j>(y)dß - 34>'(y)dy = 0 (A.20) 

varav följer 

3a 8a 4>(y) + ß<t>'(y) > ° (A.21) 

= e = MZ) <o (A 22) 
3ß 8ß <f>(y)+34>* (y) K ' 

där derivatornas tecken följer från andraordningsvillkoret (A.13), eller 

alternativt från fig A.2. Det gäller vidare att (A.12) har lösningen y=0 

för de punkter (a, 3) som ligger på linjen a=$(0)+<|)(0) $. Om denna lösning 

ger ett globalt maximum för E(TT) erhålls med hjälp av (A. 21) - (A. 22) att 

g(a,ß) I 0 för a = $(0) + <J>(0)6 (A.23) 

varav följer 

(AL) =0 för et = $(0) + (f)(0) ß (A.24) 

Dessa relationer åskådliggörs i fig A.3. 

a • 

1-k AL = 

a = $(0) + (0) ß 

AL = -L 

Fig. A.3 
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Generaliseringen av uttrycket för AL medför en motsvarande generalisering av 

uttrycket för den önskade reservkvoten r. Genom att ersätta $ "'"(a) med 

g(a,3) i (5.181) erhålls 

(l-k+pk)(l-p) g(a, g) 
o o 

r = P (A.25) 
l+k(l-p) g(a,3) 

o o 

I enlighet med (A.23) gäller 

r = p för a I $(0) + <J>(0)ß (A.26) 

Hela den analys av multiplikatorprocessen som utförs i kapitel fem är uppen

barligen direkt tillämplig även för den generaliserade utlåningsmodellen. 

Låt oss nu återvända till 0&M's framställning. Efter att ha härlett en mot

svarighet till förstaordningsvillkoret (A.10) för det specialfall där d=0, 

ViQ=0, G=l, bestämmer 0&M numeriskt lösningen till denna ekvation med 

avseende på AL för ett antal olika uppsättningar numeriska värden på Z, 6, 

k, p, R -pD, där R-pD svarar mot begreppet "excess reserves" i citatet ovan.1^ 

Dessa lösningar, som i det följande betecknas {AL}^_-^, jämfört sedan med 

motsvarande deterministiska lösningar som i det följande betecknas {AL}^_q. 

Tanken bakom dessa jämförelser har redovisats i citatet ovan. 

I samtliga fall som O&M undersöker finner de att 

0<{AL}ö=1 < {AL}0=o (A.27) 

dvs de finner att bankens "response to these excess reserves under uncer

tainty" är mindre än bankens "response indicated by the traditional analysis". 

Från denna olikhet drar de slutsatsen att förekomsten av osäkerhet medför att 

"... the ratio of marginal credit expansion to excess reserves will be less 

than total credit expansion to total reserves; this is probably consistent 

I det fall R representerar bankens olånade reserver vore benämningen 
"free reserves" mer adekvat. Jfr kap 6. 
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with observable behavior, and it certainly invalidates any dismissal of 

cash-flow uncertainty as observably unimportant, based on the low level of 

excess reserves in the banking system. Uncertainty may have little impact 

upon total credit expansion, but great impact upon marginal credit changes, 

a result of some significance for monetary policy." 

Denna slutsats kan ifrågasättas i flera olika avseenden. En aspekt som har 

berörts av andra författare är frågan om den generella giltigheten av (A.27) 

Av den allmänna lösningen (A.19) för AL framgår att 

{AL}a=1 = {AL}0=O • g(a,ß) (A.28) 

och därmed, enligt (A.23) och fig A.3, att 

{AL}0=1 I {AL}ö=o för a t $(0) + <K0)É! (A-29) 

Den högra olikheten i (A.27) gäller alltså inte generellt, utan är beroende 

av vilka värden £, 6, q, p, k, $ antar. Inte heller den vänstra olikheten 

gäller generellt eftersom den enligt (A.19) för yQ=0 är uppfylld endast om 

R-pD>-(l-p)g(a,3), dvs den är dessutom beroende av värdet på R-pD. 

Det faktum att O&M inte tycks vara medvetna om möjligheten att {AL} _̂^ kan 

vara större än {AL}̂ _q eller negativ, givet att R-pD är positiv, utgör emel 

lertid i och för sig inget avgörande argument mot de konklusioner de drar 

från olikheten (A.27). Det kan ju vara så att verkligheten representeras 

bäst av sådana uppsättningar av värden på £, 6, q, p, k, $ att den högra 

olikheten i (A.27) gäller. Låt oss därför för resonemangets skull anta dels 

Att denna olikhet inte gäller generellt har tidigare påvisats av Cooper 
(1971) genom numeriska motexempel, samt av Brown och Lloyd (1971) genom 
insättning av {AL}^_q i det förstaordningsvillkor som bestämmer {AL}^_^ 

I detta sammanhang bör det också påpekas att O&M1s modellspecifikation 
och härledning av förstaordningsvillkoret är behäftade med några småfel 
som har påtalats av Tsiang (1963) samt Birch och Heneke (1967) . Efter
som dessa fel saknar betydelse för O&M1s slutsatser på grund av att de 
påverkar de numeriska beräkningarna högst obetydligt, vilket har visats 
av Cooper (1971), kan vi här helt bortse från dem. 
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att detta är fallet och dels att vi enbart betraktar kreditexpansionsfall, 

dvs fall där R-pD är så stort att även den vänstra olikheten i (A.27) gäl

ler. Nästa fråga blir då vad {AL}^^ och {AL}^_q representerar i den jämfö

relse mellan dessa storheter som ligger till grund för O&M's slutsatser. 

Det tycks som om O&M tolkar dessa storheter under den mer eller mindre klart 

antydda förutsättningen att både {AL}^-^ och {AlJ^q är noll då R-pD=0, dvs 

de tycks förutsätta att banken är "initially in equilibrium" då R-pD=0, 

såväl då a=1 som då 0=0. Under denna förutsättning kan de tolka de numeriska 

värdena för {AL}̂ _^ och {AL}^_q som effekter av att R-pD ändras cet par från 

värdet noll till det värde som används vid de numeriska beräkningarna. Men 

denna tolkning är tyvärr helt felaktig eftersom det enligt (A.19) och (A.23) 

gäller att ALtO då yo=0> cr-1» R-pD=0 samt a*$(0)+(j>(0) 3. Av (A.19) framgår 

att den partiella effekten på AL av R-pD är 

3AL _ 1 ( , 
8(R-pD) 1-k+pk 

dvs den beror endast på k och p,1^ och är således helt oberoende av den grad 

av osäkerhet som banken förknippar med inlåningsutvecklingen. 

En annan lika fundamental invändning som kan resas mot O&M's ovan citerade 

slutsats är att dess innebörd är oklar. Såvitt jag förstår menar O&M att 

det av deras analys framgår att 

^cr=0 ^a=0 (A. 31) 

(m)a=i < "fa^a=i (A. 32) 

där m och a betecknar "The ratio of marginal credit expansion to excess 

reserves" respektive "total credit expansion to total reserves". Jag har 

emellertid inte lyckats finna några lämpliga definitioner på m och a som är 

sådana att dessa relationer följer från (A.27). De definitioner som verkar 

ansluta sig bäst till O&M's synsätt är 

Eftersom p hålls konstant vid denna derivering så är det nödvändigt att 
uppfatta ändringen i R-pD som ett resultat av ändringar i R och D cet 
par. 
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= { ̂  } = — + Ü—EÌ2 of a R) (A 33) 
R-PD =0 1-k+pk (1-k+pk)(R-pD) gla'P; tA.Jj; 

o 

{l} =5är = 1? <A-34> R R-pD=0 PD P 

Dessa definitioner satisfierar emellertid (A.31) endast i det speciella fall 

där p och k är sådana att 1/(l-k+pk)=(1-p)/p. 

Efter att ha analyserat konsekvenserna av förekomsten av osäkerhet för den 

enskilda banken övergår O&M till att analysera samma sak för banksystemet i 

dess helhet. De framhåller därvid två slag av konsekvenser, som jag i anslut

ning till citaten nedan betecknar med A och B: 

A: "Uncertainty has one major consequence for the systemwide expansion of 

credit: when there are many banks in the system, the amount of credit expan

sion i response to a given initial amount of excess reserves will be diffe

rent from what it would be with a monopoly bank. If we assume that the distri

bution [of AD] for each bank is independent of the distribution for all 

other banks, the variation in the flows of the monopoly bank will be measured 

by a standard deviation ag, the square root of the systemwide variance, 

whereas each bank in the n-bank system will face a standard deviation equal 

to (on the average) cjg/ v^n, since under our assumption, the variances for the 

individual banks are additive. Thus the aggregate variability against which 

the system's banks must protect themselves is increased by a factor of (at 

most) Tri in the nonmonopoly case." 

B: "Furthermore, the total expansion of credit will be affected by the way 

in which new reserves are initially distributed among the banks, and the 

way in which the subsequent interbank reserve flows take place, a fact igno

red both in the literature and in the administration of credit policy. This 

furhter complicates an issue over the way monetary policy is conducted: Ira 

0. Scott has pointed out that delays in the effectiveness of open-market 

operations could be considerably reduced by decentralizing the securities 

market; presumably, dispersal of the purchase of securities would lead to a 

more rapid filtration of excess reserves through the banking system, and 

hence to a swifter and geographically more homogeneous expansion of loans. 



- 275 -

On the other hand, our analysis suggest that the volume of securities bought 

must be much greater to obtain a given expansion in the money supply if 

this decentralization is effected." 

O&M's slutsatser i dessa avseenden, som preciseras och underbyggs med hjälp 

av numeriska exempel, sammanfattas på följande sätt av H G Johnson i hans 

stora översiktsartikel "Monetary Theory and Policy", i American Economic 

Review, 1962: 

"Orr and Mellon show, in contrast to the results of money-multiplier ana

lysis, that [A] the marginal expansion ratio will be lower than the average 

for a monopoly bank, and lower for a banking system than for a monopoly bank; 

and that [B] for a banking system the marginal expansion ratio depends on 

the distribution of the additional reserves among banks." 

Slutsatsen A illustreras av O&M med ett numeriskt exempel, varav det expli

cit framgår hur deras analys är uppbyggd. De antar därvid i förenklingssyfte 

att bankerna i systemet är identiskt lika i alla avseenden vilket bl a inne-
B B 

bär att R-pD=(R -pD )/n för varje bank. Vidare hävdar O&M att detta antagan

de också innebär att k=l, som enligt dem "is equivalent to the previous 

assumptions that the system's banks are identical: by these assumptions, the 

expected value of the reserve outflow from Bank A would be the same as the 

expected value of reserves flowing into Bank A from the system's other banks; 

this is in effect a zero expected value of flows from A." 

Utfallet av de numeriska kalkylerna sammanfattas av olikheterna 

0 < {AljB}n=4,ö =1 < {AL\=l,a =1 < {AL\ =0 * (A"35> 
's 's s 

som ligger till grund för slutsatsen A. De storheter som ingår i (A.35) kan 

emellertid lätt erhållas analytiskt på en mer generell form genom att utnytt

ja (A.19) samt förutsättningen att bankerna är identiskt lika. Vi har 

R-pD+(l-p)u n_nxn 
AL = nAL = n{ 1-k+pk + T=kTßk g(a'ß)} = 

• {AlB}0=O + s(a'ß) <A-36> 



- 276 -

där 

RB-pDB+(l-p)li B 
{AL }a=0 = (A-37) 

För y =0, d=0, k=l, 0=0 /erhålls 
' ' s 

A,B /n(l-p)0g % ^ 

AL = {AL a =0 p g(6? ' 6(l-p)g ) (A-38) 
S S 

ß 
varav bl a framgår att AL ej beror på n då cfg=0 • 

Om g(a,3)<0 gäller de två högra olikheterna i (A.35). Om dessutom 

R^-pD^>-i/n(l-p)a g(a,3) gäller även den vänstra olikheten. Eftersom 
S —i 3=q/n/p(l-p)Gs^°° då n-*°°, förutsatt att q>0, och eftersom g(a,3)^ (0)<0 

då 3^°°, så gäller emellertid att 

lim {AL }o >0 0 - (A. 39) 
n-K30 s n 

BB — i 
oavsett värdet på R -pD . För det fall då q=0, varvid g(a,0)=0 (a), så 

gäller att 

f " 
lim {ALB>ct >o = i {ALB}ct _0 för a = $(0) (A.40) 
n-*°° s s 

V -O O 

I detta fall gäller givetvis inte de två högra olikheterna i (A.35) om 

a>$(0)• 

Den kritik som jag tidigare riktade mot 0&M?s slutsats rörande den enskilda 

banken kvarstår i princip mot slutsatsen A för banksystemet i dess helhet. 

Dels är olikheten (A.35) långtifrån allmängiltig, vilket direkt framgår av 

(A.23) och (A.37)-(A.39). Dels följer inte slutsatsen även om de givna stor-
B B 

heterna Z, 6, q, g , n, p, R -pD är sådana att (A.35) gäller, eftersom 

den - ehuru icke klart uttalat - också baseras på förutsättningen att bank-
B B 

systemet är i jämvikt då R -pD =0, vilket är korrekt endast om o =0 eller 

g(a,3)=0. Från (A.36)-(A.37) följer i stället att 

3ALB 1 /4 /1S 

3(RB-PDB) " X"k+Pk 

B BB 
dvs den partiella effekten på AL av R -pD är helt oberoende av den grad 

av osäkerhet som bankerna förknippar med inlåningsutvecklingen. Dels är den 
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exakta innebörden av slutsatsen oklar så länge inte begreppen "the marginal 

expansion ratio" och "the average" är explicit definierade. 

En annan invändning mot O&M's analys vid härledningen av slutsatsen A riktar 

sig mot deras antagande att k=l, vilket innebär att varje bank i systemet 

antas ha en förväntningsbildning rörande sin egen inlåningsutveckling AD, 

sådan att 

E(AD) = AL (A.42) 

där AL är bankens egen utlåningsändring. Varje ändring i bankens utlåning 

förväntas således inducera en lika stor ändring i dess inlåning, trots att 

banksystemet består av flera banker. Detta märkliga antagande säges vara en 

konsekvens av antagandet att samtliga banker är identiskt lika. Av O&M's 

egen argumentering för detta förväntningsantagande framgår emellertid att de 

i själva verket avser något helt annat, nämligen det förhållandet att banken 

vid sin förväntningsbildning rörande AD inte endast tar hänsyn till effekten 

på sin inlåning av den egna utlåningsändringen AL, utan även beaktar effek-
g 

ten av de övriga bankernas utlånings ändringar AL -AL. Enligt den modell av 

bankens förväntningsbildning som specificerades i avsnitt 5.4 kan detta 

skrivas 

E(AD) = uo + kAL (A.43) 

yQ = n E(ARB) + n(l-Ko)E(ALB-AL) (A.44) 

k = K + ri(l-K) (A.45) 

där K och Kq är andelarna "derivative deposits" för banken respektive de 

övriga bankerna i systemet, och där r) är bankens andel av den inlåning i 

systemet som inte är "derivative deposits". Antagandet att-bankerna är iden-
B 

tiskt lika implicerar endast att de har samma värden på K, r), E (AR ), 
B B 

E(AL -AL). Därutöver tycks O&M vilja förutsätta att E(AR )=0 samt att 
B B 

E(AL -AL)=AL -AL, dvs varje banks förväntningar rörande de övriga bankernas 

utlånings ändringar infrias. 
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En annan invändning gäller specifikationen 0=0vri, som säges följa av ett 

antagande att "the distribution [of AD] for each bank is independent of the 

distribution of all other banks". För att belysa hur denna specifikation kan 

tolkas skall jag anknyta till kapitel fyra och skriva inlåningsändringarna 

för samtliga bankkunder i ekonomin på formen 

ADi = (X + Yi) i=l,...,N (A.46) 

där N är antalet kunder i banksystemet; X är den relativa inlåningsändringen 

för hela ekonomin; är kund i:s avvikelse från X. Makrogenomsnittet X be

stäms av makroekonomiska faktorer som något förenklat kan sammanfattas i 

konjunkturläge och penningpolitik. Den individuella avvikelsen däremot 

bestäms av faktorer som är individuella för kund i. För enkelhets skull an

tas att D^=Dq, i=l,...,N, dvs alla kunder har samma inlåning i periodens bör

jan. Antalet kunder i en godtycklig bank blir då r]N=N/n, där n är antalet 

banker i systemet.1^ Om vi antar att denna godtyckliga bank har en föreställ

ning om inlåningsutvecklingen i ekonomin som kan representeras av en simultan 

sannolikhetsfördelning för X, Y1,...,Y. , sådan att V(X)=Q , C(X,Y.)=0> 
? N XI 

V(Y.)=ö , V(.E1Y.)=0, C(Y.,Y.)=C i*j , erhålls i enlighet med avsnitten 
i o ' i=l i ' v i' oo' J> & 

4.1-4.3 

2 N2 2 2 N 2 2,. N-n . CT = —«• D O + — D O (1 , x ) (A.47) 
2 o X no o n(N-l) 
n 

Om vi definierar på det sätt som antyds av O&M, dvs som "the variation 

in the flows of the monopoly bank", erhålls 

a 2 = {a2} = N2D 2a 2 (A.A8) 
s n=l ox 

Av (A.47)-(A.48) framgår att specifikationen o=o^/Jri implicerar att 

ax=üo=a=as=0 för n>l, dvs den inlåningsmodell som utvecklas i kapitel fyra 

är oförenlig med O&M's specifikation. Om (A.46) modifieras till 

AD. = D Y. i=l,...,N (A.49) 
i o i ' ' 

Observera att n här har en annan innebörd än i kapitel fyra, där n be
betecknar antalet kunder i den bank som betraktas. 
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där V(Y.)=0 2, C(Y.,Y.)=0, i*j, erhålls 
i o i j 

a2 = - D 2 a 2 (A.50) 
n o o 

och vi får 

a 2 = {a2} = N D a (A.51) 
s n=1 o o 

samt 

a = c^/v^rï (A.52) 

dvs denna modifierade inlåningsmodell är förenlig med 0&Mfs specifikation. 

Även 0&M!s slutsats B baseras på ett numeriskt exempel, där AL beräknas för 
B B 

en godtycklig bank i systemet, dels under förutsättning att R-pD=(R -pD )/m, 
B B 

där m>l, och dels under förutsättning att R-pD=R -pD . De finner att 

0 < m{ALW(RB-pDB)/m <{AL}R-pD=RB-pDB (A"53> 

vilket tolkas så att om "the new reserves" fördelas jämt på m olika banker i 

systemet så blir den resulterande kreditexpansionen under den första perioden 

mindre än om hela reservtillskottet tillfaller endast en av bankerna. Även 

mot denna slutsats kan det riktas kritik av samma slag som tidigare. Bl a 
B B 

gäller sambanden (A.36)-(A.37) och (A.41) även om R -pD är ojämnt fördelad 
ß 

mellan bankerna, dvs AL är oberoende av denna fördelning. Inte heller kan 
B B 
R -pD uppfattas som "new reserves" i den meningen att banksystemet är i 

"D "D 

jämvikt då R -pD =0. 
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6 DE FRIA RESERVERNA 

I en rad ekonometriska studier av penningutbudet i USA representeras bank

ernas beteende av deras innehav av fria reserver.^ Dessa reserver definie

ras som differensen mellan de olånade och krävda reserverna, dvs 

G = R - pD (6.1) 

där G betecknar de fria reserverna. I det här kapitlet" undersöker jag 

vilka implikationer för utvecklingen över tiden av banksystemets aggrege-

rade fria reserver som följer av den utlåningsmodell som specificerades i 

avsnitt 5.5. Jag anknyter därvid till två uppmärksammade studier på detta 

område, nämligen Meigs (1962), som kan karaktäriseras som banbrytande, samt 

Hendershott och de Leeuw (1970). Först redovisar jag de samband för de fria 

reserverna som specificeras i dessa studier. Därefter härleder jag motsva

rande samband från utlåningsmodellen i avsnitt 5.5 och analyserar dessas 

egenskaper. Det visar sig därvid att de senare sambanden i väsentliga avseen

den har samma egenskaper som sambanden från de två studierna. 

6.1 Två modeller 

Meigs (1962) specificerar en modell för hur den fria reservkvoten G/D, dvs 

kvoten mellan de aggregerade fria reserverna och den aggregerade inlåningen, 

utvecklas över tiden. Denna specifikation sker i tre steg med successivt 

mindre restriktivitet i förutsättningarna avseende variationerna över tiden 

i R och p. De tre specifikationsstegen karaktäriseras av restriktionerna 

(i) AR = Ap = 0 

(ii) AR > -R, Ap = 0 

(iii) AR > -R, Ap > -p 

^ Exempel på detta är de Leeuw (1965, 1969), Goldfeld (1966), Modigliani, 
Rasche och Cooper (1971) . Den senare studien är av speciellt intresse 
eftersom den innehåller en tillämpning av Edgeworth-ansatsen som lig
ger till grund för specifikationen av den ekonometriska modellen. 
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där AR och Ap är ändr ingarna i R och p under den period som betraktas.1^ 

Restriktionerna AR>-R och Ap>-p innebär att de olånade reserverna och reserv-

kvotskravet aldrig ändras så att de blir ickepositiva. Detta förutsätts 

implicit av Meigs, vilket får ses mot bakgrund av att han anknyter sin ana

lys till förhållandena i USA, där penningpolitiken är utformad så att dessa 

storheter alltid är positiva. 

I det första steget där både R och p hålls konstanta specificerar Meigs 

en modell som med mina beteckningar kan skrivas 

A(§) = §!«§)* - §) gl(0)=0)g;>0 (6.2) 

G * * 
(£) = ^(£,0) (6.3) 

där g^ och h^ är funktionssymboler. Detta är en anpassningsmodell för G/D 

där (G/D)* representerar bankernas önskade fria reservkvot, mot vilken den 

faktiska fria reservkvoten G/D anpassar sig med en hastighet vars storlek är 

en växande funktion av differensen mellan (G/D)* och G/D. Den önskade fria 

reservkvoten (G/D)* är en avtagande funktion av en icke närmare specificerad 

marknadsränta, som här betecknas i och således tolkas som bankernas utlå

ningsavkastning. Vidare är (G/D)* en växande funktion av centralbankens 

diskonto Ô. 

I det andra steget, där R tillåts variera men p hålls konstant, kan Meigs' 

modell skrivas 

A(§> • S2((ÏÏ)S - f> g2(0)=0' g2>0 (6-4) 

(§)s = h2(M,f^) (6-5) 

Detta är en generaliserad version av modellen (6.2)-(6.3), där (G/D)S repre

senterar vad Meigs kallar ett "sekundärt jämviktsläge", mot vilket G/D anpas

sar sig med en hastighet vars storlek är en växande funktion av differensen 

mellan (G/D)S och G/D. Det sekundära jämviktsläget (G/D)S beror på i och ô 

Meigs använder visserligen tidsderivator för att beteckna ändringar i 
R, p och andra storheter, men han utför sin analys på ett sätt som 
utan omtolkning kan uppfattas som en periodanalys. 
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på samma sätt som den önskade fria reservkvoten (G/D)*. Dessutom är (G/D)S 

en växande funktion av AR/R, dvs av den relativa ändrings takten i banksyste

mets olånade reserver. 

I det tredje steget, där både R och p tillåts variera, kan Meigs' modell 

skrivas 

A(§) = 83((§)S - §) g3(0)=0, g'>0 (6.6) 

+ 

r - + AR 
(£)s = h3(Ä,ö,-^) (6.7) 

ARe = AR-(Ap)D (6.8) 

Det tredje steget skiljer sig således från det andra steget genom att AR 

ersätts med AR^, varigenom Meigs behandlar den ändring som uppstår i de 

fria reserverna på grund av en reservkvotsändring på samma sätt som den 

som uppstår på grund av en ändring i de olånade reserverna, varvid inlå

ningen i båda fallen hålls konstant. 

Eftersom de tre stegen innebär successiva generaliseringar där de två första 

stegen representerar specialfallen AR^=0 och ARe=AR, så måste det uppenbar

ligen gälla att funktionerna g^, och g^ är identiskt lika, samt att 

funktionen h^(£,6) är identiskt lika med funktionerna h2(&,ô,0) och 

h^(£,6,0). Meigs' modell av de fria reserverna kan således sammanfattas 

A(§) = g((§)s - §) g(0)=0,g' >0 (6.9) 

- + AR 
(£)s = (6.10) 

G * ~ + 
(£) = h(M,0) (6.11) 

där G och AR^ definieras av (6.1) och (6.8). 

Hendershott och de Leeuw (1970) specificerar en anpassningsmodell för de 

fria reserverna som med något modifierade beteckningar kan skrivas 
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G = ax(G* - G) + ct2ARe - a3ALQ (6.12) 

G*  =  3 ]  +  3 2 Ô -  $ 3 £  (6 .13 )  

där a^, â , a^, 3^, 32> ^3 är positiva konstanter; G* är "desired free 

rese rves " ;  R  ä r  "e f f ec t i ve  unbo r row ed  rese rves " ,  v i l ke t  i nnebä r  a t t  AR e  e  
de f i n i e ras  en l i g t  ( 6 .8 ) ;  L  ä r  " commerc ia l  and  i ndus t r i a l  l oans  f r om 

commerc ia l  banks " ;  ô  ä r  " t he  d i scoun t  r a t e  a t  Fede ra l  Rese rve  banks "  och  £  

är "the three-mpnth Treasury bill rate". Rß och karaktäriseras som 

"externally-determined portfolio items" och "impact variables that influence 

observed free reserves only temporarily". 

Denna modell har påtagliga likheter med Meigs' modell, vilket framhävs 

om vi skriver (6.12)-(6.13) på formen 

AG = a1(Gs - G) (6.14) 

g S  *  +  ¥  -  ¥  +  q"  M e  *  s f  A L c  < 6 - 1 5 >  

Skillnaderna mellan de två modellerna består i att Meigs1 modell avser 

kvoten G/D, är ickelinjär och har "impact"-variabeln AR^/R medan Hender-

shotts och de Leeuws modell avser G, är linjär och har "impact"-variablerna 

AR och AL . 
e c 

6.2 Jämviktssambanden 

Jag skall nu härleda motsvarande samband för A(G/D), (G/D)S, (G/D)*, AG, G* 

från den utlåningsmodell med tillhörande definition av den önskade reserv

kvoten r som specificerades i avsnitt 5.5. Först betraktar jag det defini-

tionsmässiga sambandet (6.1) för de fria reserverna G. Genom att utnyttja 

balansidentiteten kan detta samband alternativt skrivas på formen 

G = R - p(R+ L) = (1 - p)R - pL (6.16) 

som visar hur G beror på R, L och p, dvs på de olånade reserverna, utlåning
en och reservkvotskravet. Av dessa storheter bestäms R och p av centralban
kens penningspolitik och L av bankernas utlåningsbeteende. Då p=0 är G=R 
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och G beror således inte på L i detta specialfall. I det följande förutsätts 

därför att reservkvotskravet är positivt, dvs 

0 < p < 1 (6.17) 

Detta innebär att G är en linjärt växande funktion av R och en linjärt av

tagande funktion av L. Eftersom DK) och L>_0 gäller vidare att 

G £ min ((l-p)R, R) (6.18) 

där (l-p)R utgör begränsningen då R>0 och R utgör begränsningen då R<0. 

Jämviktsvärdet, eller det önskade värdet, för de aggregerade fria reser

verna definieras lämpligen genom 

G* = R - pD* = (l-p)R - pL* (6.19) 

där D* och L* är jämviktsvärdena, eller de önskade värdena, för den aggrege

rade in- och utlåningen. Dessa definieras i sin tur av multipiikatorsamban

den 

D* = f (6.20) 

L* „ Ol£)R (6-21) 

där r är den önskade reservkvoten som definieras av sambandet (5.181). 

För att G* skall vara definierad och uppfylla villkoret G*<min((l-p)R,R) krävs 

uppenbarligen att D* och L* är definierade och uppfyller villkoren D*>0, 

L*>0, vilket är fallet om och endast om r*0 och rR>0. Som framgår av analy

sen i avsnitt 5.7 utesluter detta på intet sätt möjligheten att det finns 

banksystem för vilka penningpolitiken är utformad så att det tidvis kan gäl

la att r=0 eller rR<0. Under dessa tidsperioder är således G* antingen inte 

definierad eller har värden som definitionsmässigt inte kan antas av de 

faktiska fria reserverna G. För att förenkla framställningen förutsätts 

emellertid tills vidare att 
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O  <  r  £  1 ,  R > 0  ( 6 . 2 2 )  

vilket är tillämpligt för bl a banksystemet i USA. I detta fall existerar 

G* och det gäller att G*=R-pD*=(l-p/r)R£(l-p)R=min((l-p)R,R). 

Från (6.19)-(6.21) följer att G* är en växande funktion av r, givet p, dvs 

samtliga bestämningsfaktorer till r, utom p, påverkar G* i samma riktning 

som de enligt (5.188)—(5.199) påverkar r. Bl a gäller 

3G^ 3D£ _ 3D* 3r pR 3»r „ . 
3£ P di di 2 di 

r 

9G* _ 3D* _ pR 3r n (, 9/, 
36 P 36 2 36 (6.24) 

r 

vilket är i överensstämmelse med tecknen för motsvarande koefficienter i 

den linjära specifikationen (6.13). 

Vad beträffar reservkvotskravet p p åverkar det G* dels direkt och dels via 

D*, vilket framgår av sambandet 

3^ = _D* _ = _D* _ På ̂  = D*(£ 3r _ D (6 25) 
3p U P3p^ D 2 3p D lr 3p L) t-ö,z;5; 

där som tidigare visats 3r/3p>0 och därmed 3D*/3p<0. De två deleffekterna 

har således motsatt tecken och det gäller att 3G*/3p är negativ, noll eller 

positiv beroende på om den önskade reservkvotens elasticitet med avseende på 

reservkvotskravet är mindre än, lika med, eller större än ett. Specifika

tionen (6.13) kan från denna utgångspunkt tolkas som ett implicit antagande 

att denna elasticitet är lika med ett. Från (5.201) följer, efter förenkling 

3r p _ 3r 3a p | _ (r-p) (l-k(l-rp) ) ((. 
3p r 3a 3p r r(1-p)(1-k+pk) 

som visar att elasticiteten är större än ett om ?<p samt att ett nödvändigt 

men inte tillräckligt villkor för att elasticiteten skall vara mindre än 

eller lika med ett är att r>p. 

Från definitionerna (6.19)-(6.21) följer vidare att 



- 286 -

G* = (r-p)D* = y-! L* = (1 - £)R (6.27) 

dvs de önskade fria reserverna har samma tecken som r-p och är en linjärt 

homogen funktion av de aggregerade olånade reserverna R. Detta står inte i 

överensstämmelse med specifikationen (6.13) enligt vilken G* ej beror på R.1^ 

Då det gäller jämviktsvärdet eller det önskade värdet för den aggregerade 

fria reservkvoten definieras den lämpligen genom 

(§>* = = (§ - p)* = (|)* - p = r  - p (6.28) 

varav det omedelbart framgår att samtliga bestämningsfaktorer till r, utom 

p, påverkar (G/D)* på exakt samma sätt som de enligt (5.188)-(5.199) påver

kar r. Detta innebär bl a att de partiella derivatorna av (G/D)* med avseen

de på utlåningsavkastningen i och diskontot 6 har de tecken som specificeras 

av Meigs i (6.11). Vad beträffar reservkvotskravet p gäller enligt (5.201) 

och (6.28) att 

r * r * 
9(§) (f) 

3p 1- p 

då k=0, och 

(6.29) 

G * 
= 3_r 3a _ , ,G * r+p-l+(l-k)/k (, 

3p 3a 3.p D (l-p)(l-k+pk) 

då k>0. 

6.3 Det linjära anpassningssambandet 

Nästa samband som skall härledas är det anpassningssamband som visar hur 

ändringen AG i de fria reserverna bestäms, dvs det samband som motsvarar 

(6.12) i Hendershotts och de Leeuws specifikation. Från definitionerna(6.1) 

och (6.8) av G och AR följer 

I en fotnot diskuterar emellertid Hendershott och de Leeuw möjligheten 
att låta G* vara en linjärt homogen funktion av den faktiska inlåningen 
D, vilken kan uppfattas som en proxy för R. 
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((p+Ap)(D+AD) - pü) = AG = AR - A(pD) = AR - (p+Ap)(D+AD) - pD 

= AR - (p+Ap)AD - (Ap)D = ARg - (p+Ap)(AR+AL) 

= AR - (p+Ap)AR - (p+Ap)AL (6.31) 
e 

Den aggregerade utlåningsändringen AL som ingår i detta definitionsmässiga 

samband bestäms av bankernas utlåningsbeteende. I den utlåningsmodell som 

specificeras i avsnitt 5.5 och som baseras på Edgeworth-ansatsen represen

teras detta beteende av det generaliserade Phillips-sambandet 

R-rD+(l-r)u 

1-k+rk ° (6-32) 

där r definieras av (5.181). De aggregerade ojämviktsreserverna R-rD som 

ingår i detta utlånings samband kan uttryckas i termer av fria reserver 

på följande sätt 

R-rD = r (D*-D) = ̂ (pD*-pD) = 

= ̂ (R-pD -(R-pD*)) = 

= £(G-G*) (6.33) 

dvs ojämviktsreserverna är en linjärt växande funktion av differensen mel

lan de faktiska och önskade fria reserverna, givet kvoten r/p. 

Insättning av (6.32)—(6.33) i (6.31) ger anpassningssambandet 

AG = ARe - (p+Ap)AR - £ £̂^-(R-rD+(l-r)yo) = 

Ao (p+Ap)(l-r)u 
= (1+̂ )X(G*-G) + ARe - (p+Ap)AR (6.34) 

där som vanligt A.-r/(1-k+rk) . Detta är en linjär differensekvation i G som 

visar hur utvecklingen av G över tiden bestäms av utvecklingen i de olånade 

reserverna R samt i bestämningsfaktorerna till den önskade reservkvoten r. 

Till dessa bestämningsfaktorer hör reservkvotskravet p, induceringskoeffi-
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cienten k samt förväntningsparametern y , vilka påverkar utvecklingen av 

G både via r och direkt. 

Vid en jämförelse mellan sambanden (6.12) och (6.34) kan man konstatera 

att de skiljer sig åt dels beträffande koefficienterna för G*-G och 

och dels beträffande de "impact"-variabler som ingår. Skillnaden mellan 

koefficienterna kan ses som en följd av att AG i (6.34) avser en besluts

period av en viss bestämd längd, medan AG i (6.12) avser en icke närmare 

specificerad tidsperiod. Skillnaden mellan MimpactM-variablerna avser ALc 

som enbart ingår i (6.12) och AR.»U0 som enbart ingår i (6.34). Anledningen 

till att ALc inte ingår i (6.34) är att detta samband baseras på förutsätt

ningen att bankerna har full kontroll över utvecklingen av samtliga ränte

bärande tillgångar och att dessa ej ändras under perioden. I nästa kapitel 

modifieras denna starkt restriktiva förutsättning, varvid "impactM-variabler 

av typen AL£ erhålls. Då det gäller MimpactM-variabeln AR i (6.34) kan denna 

elimineras om man definierar AR^ på följande sätt 

AR = {AG}T . _ = AR-A(pR) - (Ap)L = 
e L=konst 

= AR - (p+Ap)AR - (Ap)R - (Ap)L = 

= (l-p-Ap)AR - (Ap)D (6.35) 

Med utgångspunkt från det definitionsmässiga sambandet (6.31) förefaller 

mig denna definition av AR£ vara mer näraliggande än definitionen (6.8) som 

innebär att AR ={AG}^ . . Man får lätt intrycket att Meigs, Hendershott 
e D=konst 

och de Leeuw bortser från att en ändring i de olånade reserverna medför en 

lika stor ändring i inlåningen om den av bankerna kontrollerade utlånings

variabeln hålls konstant. Vad slutligen beträffar förväntningsvariabeln yQ 

så kan man uppfatta specifikationen (6.12) som en implicit förutsättning 

att denna variabel är lika med noll. 
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6.4 Sambandet för det sekundära jämviktsläget 

De samband för de fria reserverna som nu återstår att härleda är de som 

motsvarar (6.9)—(6.10) i Meigs' modell, dvs de som avser A(G/D) och (G/D)S 

Vi kan först konstatera att till följd av det definitionsmässiga sambandet 

G R R , r \ 
D = d " P  =  R T L _ p  ( 6 > 3 6 )  

och till följd av förutsättningen att R>0, kan den fria reservkvoten G/D 

endast anta värden i intervallet 

- p C § < 1 - P (6.37) 

varvid G/D=l-p då L=0 och G/D-^-p då L-*». Från (6.36) följer vidare 

a/Gn a/Rn R+AR R a^ 
a(D} = a(D> - ap = DÎÂD " D - Ap = 

,1 - M 
= i fl—1 - ii -
D Vi + AD V 

Ap = 

(§ +p)(^i - ̂  =  L  - A p  < 6 - 3 8 >  
D 

som visar hur G/D ändras till följd av ändringar i R, D och p. För att 

förenkla framställningen skall jag anknyta till det andra steget i Meigs' 

specifikation och tills vidare anta att 

Ap = 0 (6.39) 

dvs reservkvotskravet förutsätts vara konstant under den period som betrak

tas. I detta specialfall är ändringen i G/D lika med ändringen i R/D och 

G/D ökar, är oförändrad, eller minskar beroende på om AR/R är större, lika 

med, eller mindre än AD/D. 

För att ytterligare förenkla framställningen skall jag tills vidare dessutom 

anta att 
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Uo = 0 (6.40) 

dvs bankernas aggregerade subjektiva väntevärden för autonoma inlånings

ändringar förutsätts vara lika med noll. 

Från balansidentiteten, utlåningssambandet (6.32) och antagandet (6.40) 

följer sambandet 

AD AR+AL R AR AL 
D D D R + D 

. R A R  R-rD+(l-r)Po  

D R + D(1-k+rk) 

R,AR 1 r 
D1" R 1-k+rk ; 1-k+rk 

= (ïï+  ̂+ dbk > - A (6-41) 

som visar att AD/D är en linjärt växande funktion av G/D, givet värdena 

på p, AR/R, r och k. 

Det är nu möjligt att definiera det sekundära jämviktsläget (G/D)S, som 

enligt Meigs' specifikation är det värde på G/D för vilket A(G/D)=0. 

Från (6.38)-(6.39) följer att villkoret A(G/D)=0 implicerar att AR/R=AD/D 

vilket efter insättning i (6.41) ger 

AR /G ^ / Ar I N ^ /£ / ON 
~R = % P) (~R I^c+rk) (6-42) 

varav följer 

A  + M  
( f > s  =  Ä R — h - - p  ( 6 - 4 3 >  

R + 1-k+rk 

Det sekundära jämviktsläget för den fria reservkvoten är således en funk

tion av AR/R samt alla storheter som bestämmer den önskade reservkvoten r. 

I dessa bestämningsfaktorer ingår enligt definitionen (5.181) bl a utlånings

avkastningen £ och diskontot 6, vilka tillsammans med AR/R var de storheter 

som Meigs i sitt andra specifikationssteg angav som bestämningsfaktorer till 

(G/D)s. 
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Innebörden av detta sätt att definiera (G/D)S kan belysas genom att anknyta 

till specifikationen av steady-state-reservkvoten rS i (5.50), avsnitt 5.3. 

Enligt denna gäller 

S À + y ,r , 
r = (6.44) 

Y + 
r 1-k+rk 

där 

^ = (6.45) 

vilket efter insättning i (6.43) ger 

(§)s = rs - p (6.46) 

Denna likhet har sin grund i att villkoret A(G/D)=0 tillsammans med anta

gandet Ap=0 implicerar att A(R/D)=0, vilket är ekvivalent med att R och D 

och därmed även L ändras i samma relativa takt, dvs Y=AR/R=AL/L=AD/D, 

vilket i sin tur utmärker även steady-state-banorna i avsnitt 5.3. Dessutom 

tillämpas förutsättningen Po=0 i båda fallen. 

• S o 
Derivering av r med avseende pa r och y ger 

^  2 > 0  ( 6 - 4 7 )  
(l+(1-k+rk)Y) 

. (1-k+rk) (1-r) > Q (6>48)  

dy (l+(l-k+rk)y) 

Enligt (5.188)-(5.194) gäller dessutom att 3r/9&<0 och 8r/3ô>0. Vi har 

alltså 

rv /Gv S 
D _ 8r S _ 9rS 3r ^ 

35, 31 3r 3Ä (6.49) 

3(ê)S a s a s a D °r _ °r °r ^ r, t c. cm 
36 3<5 3r 36 (6.50) 

/G\ s 
D" 9rS 

^ ¥ - 5 R > »  
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vilket är i överensstämmelse med tecknen på de motsvarande partiella deri-

vatorna i Meigs' specifikation. 

För det fall där AR/R=0 erhålls 

vilket också är i överensstämmelse med Meigs' specifikation. Från (6.51)-

med, eller större än det av bankerna önskade läget (G/D)*, beroende på om 

banksystemets olånade reserver minskar, ej ändras, eller ökar. Detta för

hållande mellan (G/D)S och (G/D)* har sin motsvarighet i förhållandet mel

lan utlåningens steady-state-bana LS och dess jämviktsbana L*, som under

söktes i avsnitt 5.3. 

En annan derivata av intresse är 

(6.52) 

(6.52) följer att det sekundära jämviktsläget (G/D)S är mindre än, lika 

rv /Gv s 
d ~ S o. S r-s 
D = dr ^ dr dr_ _ 
3p 3p 3r 3p 

3r 
3p 

i + ^rS 
3r 3p 3p 9p 

«J»' Sr(lk,k)2 ^ ( ) 
V -L i. J 

y(-y " (1-k+rk)2 

2k(l-r)-l 

(1+(1-k+rk)y)2 
(6.53) 

varav framgår att 3(G/D)S/3p-3(G/D)*/3p har samma tecken som produkten 

-Y(Y-(2k(l-r)-2)/(l-k+rk)2). 

För att G/D skall kunna anta värdet (G/D)S måste det enligt (6.37) gälla 

att -p<(G/D)S<l-p som enligt (6.46) är ekvivalent med 

0 < rS < 1 (6.54) 
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Eftersom y=AR/R>-l>-l/(1-k+rk) är olikheten 0<rS ekvivalent med A+y>0, dvs 

M > - r (6.55) 
R 1-k+rk 

• S • 
vilket förutsatts gälla tills vidare. Olikheten r <1 är alltid uppfylld 

till följd av att r<l, eftersom den senare olikheten implicerar att 

X=r/(l-k+rk)<l/(l-k+rk) och därmed att rS<l. 

6.5 De ickelinjära anpassningssambanden 

Det återstår nu att fullborda den i (6.38) påbörjade härledningen av anpass

ningssambandet för den fria reservkvoten G/D. Sätt 

X - (§)s - § (6-56) 

Från (6.37) och (6.46) följer att 

rS - 1 < X < rS (6.57) 

varvid x=rS-l då L=0 och x^rS då L-*-00. Med hjälp av (6.46), (6.44) och 

(6.41) erhålls vidare 

G G /Gn S /G\ S S (r rro\ 
D + ̂  = D + P D "V = R " X (6-58) 

Y - 3 = Y - (rs-x) (Y + + A = 

= (Y + )( , I -R + X) = 

^ 1-k+rk 

-»"•T=RÅR> <6-59) 

1 + M = I + ^ + Y - Y = 1 + Y - X ( Y +  1_^+rk) (6.60) 

vilket efter insättning i (6.38) och under iakttagande av förutsättningen 

Ap=0 ger 

ä<§> = ^4^= g(x) = g((f)S " §> (6-6i) 
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där 

1 + Y 
(6.62) 

Y + 1-k+rk Y + 1-k+rk 

Sambandet (6.61), som åskådliggörs grafiskt i fig. 6.1, motsvarar samban

det (6.9) i Meigs' specifikation. Vi kan konstatera att g(x)=0 för x=0, 

dvs för G/D=(G/D)S, vilket är en följd av det sätt varpå x och (G/D)S har 

definierats. Vidare är g(x)=0 för x=rS, dvs för G/D=-p, vilket är värden 

som x och G/D ej kan anta då R>0, men som de närmar sig då L går mot oänd

ligheten, givet värdet på R. Derivering med avseende på x ger 

g'(x) = 1 - a(a~r^ < 1 (6.63) 
(a-x) 

g„(x) . - 2a(a-rS) 10 (6>64) 

(a-x) 

där olikheterna följer dels av att (6.62) implicerar att a>0 och a_>rS och 

dels av (6.57). I monopolfallet där k=A=l är a=rS och g(x)=x, g'(x)=l, 

gM(x)=0. I normalfallet där 0<k<l och X<1 är a>rS och g'(x)<l, gM(x)<0. I 

detta fall har förstaderivatan två nollställen, nämligen x=a-/ a(a-rS) som 

ligger i intervallet 0<x<rs och x=a+/ a(a-rS)>rS. Det gäller således att 

0<g'(x)<l för rs-l<x<a-/ a(a-rs) och g!(x)<0 för a-/ a(a-rs)<x<rs . 

Fig 6.1 
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Vi kan konstatera att det samband mellan A(G/D) och (G/D)S-G/D som impli

ceras av utlåningsmodellen i avsnitt 5.5 i sina huvuddrag överensstämmer 

med den specifikation som Meigs gjorde av detta samband. Skillnaderna består 

dels däri att sambandet g beror på de storheter som bestämmer rS och därmed 

(G/D)S, dvs bl a £, 6 och y, vilket inte framgår av vare sig Meigs1 speci

fikation eller hans analys av detta samband, och dels däri att det finns 

ett intervall för (G/D)S-G/D där g har en negativ derivata. Det gäller 

emellertid att A(G/D) har samma tecken som (G/D)S-G/D, dvs anpassningen 

går i rätt riktning. 

Sambandet (6.61) mellan A(G/D) och (G/D)S-G/D representerar en ickelinjär 

differensekvation av första ordningen i G/D som kan skrivas på formen 

< § > t -  ( § > t - i  +  -  # t - l >  ( 6 - 6 5 )  

Om vi låter bestämningsfaktorerna till (G/D)S, och därmed även bestämnings

faktorerna till sambandet g, vara konstanta över tiden kan denna differens

ekvation analyseras med hjälp av samma grafiska metod som tidigare använts 

i figurerna 5.1 och 5.9 för att analysera linjära differensekvationer av 

första ordningen. En sådan grafisk analys görs i fig 6.2 där det visas hur 

G/D som vid tidpunkten t har värdet (G/D)^ monotont anpassar sig mot 

(G/D)S. Det samband mellan (G/D)t och (G/D)°_^ som definieras av (6.65) 

representeras i figuren av en kurva som vi kan kallas anpassningskurvan, 

vilket är motsvarigheten till det linjära fallets anpassningslinje. Den 

hastighet varmed G/D närmar sig det sekundära jämviktsläget (G/D)s motsva

ras i figuren av det vertikala avståndet mellan anpassningskurvan och 45°-

linjen (G/D)t=(G/D) ^. Från analysen av funktionen g följer att anpass

ningskurvan skär 45°-linjen dels då (G/D)t_^=-p och dels då (G/D)t_^=(G/D)S . 

Anpassningshastigheten växer alltså från noll för G/D=-p till ett maximum 
för G/D=(G/D)S-a+/ a(a-rS) och avtar därefter till noll för G/D=(G/D)S. 

Då G/D>(G/D)S är anpassningshastigheten störst i punkten G/D=l-p, som lig
ger utanför fig 6.2, och avtar monotont då G/D närmar sig (G/D)S. 

Den lösning till differensekvationen som bestäms grafiskt i fig 6.2 med 

hjälp av anpassningskurvan åskådliggörs också i form av en tidsbana för 

G/D fr o m tidpunkten tQ. För enkelhets skull har tidsbanan jämnats ut 
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-P 

(^)S-a+/ a(a-rS) 

r ~  

AD AL A 

AD 

/ (1+Y)(1-X)-1 

/AD, 
AL 

AL 

Fig 6.2 
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och gjorts kontinuerlig trots att den till följd av den periodanalys som 

vi tillämpar egentligen ändras med diskontinuerliga språng i periodskif

tena. Tillväxttakten i G/D ökar fram till tidpunkten t=t-^ där G/D=(G/D)S-
/  §  . . .  O  

a+v a(a-r ). Efter denna tidpunkt minskar tillväxttakten i G/D och går 

mot noll då t går mot oändligheten och G/D går mot (G/D)s. 

Nedanför tidsbanan för G/D visas också tidsbanorna för de relativa ändrings

takterna AR/R, AL/L och AD/D. Tidsbanan för AR/R är enligt förutsättningarna 

konstant fr o m tQ och lika med tillväxtparametern y. Tidsbanorna för AL/L 

och A7)/D har däremot en form som är mycket likartad tidsbanan för G/D. 

Då det gäller AD/D är detta en följd av sambandet (6.41), enligt vilket 

AD/D är en linjärt växande funktion av G/D, givet bestämningsfaktorerna 

till (G/D)S. Detta innebär att tillväxttakten för AD/D ändras på samma sätt 

som tillväxttakten för G/D med maximum vid tidpunkten t=t^ och avtagande 

mot noll då t går mot oändligheten. Insättning av (G/D) och (G/D)S i 

(6.41) ger (AD/D)t =/ (l+y)(l-A)-l och (AD/D)S=y=AR/R. A^t det sekundära 

jämviktsläget för ÄD/D är lika med AR/R har sin grund i att villkoret 

A(G/D)=0 och förutsättningen Ap=0 implicerar att A(R/D)=0, vilket i sin 

tur implicerar AR/R=AD/D. 

Då det gäller AL/L, som är en ickelinjär funktion av G/D, kan man få en 

allmän uppfattning om dess tidsbana genom att utgå från sambandet 

AD AR+AL R AR L AL R AR R. AL f, 
- D " R  +  D  —  "  Ö~K +  ( 1  " D ^ —  ( 6 - 6 6 )  

som visar att AD/D är ett vägt medelvärde av AR/R och AL/L med vikterna R/D 

och 1-R/D. I det fall då R>0 och därmed 0<R/D<1 innebär detta att tidsbanan 

för AD/D ligger mellan tidsbanorna för AR/R och AL/L. Det innebär också att 

det relativa avståndet mellan AD/D och AL/L, relativt till avståndet mellan 

AR/R och AL/L, är en växande funktion av R/D, dvs av G/D+p. 

En annan egenskap hos AL/L är att dess tecken är detsamma som tecknet för 

differensen G/D-(G/D)*, förutsatt att yQ=0. Detta följer av att AL enligt 

utlåningssambandet (6.32) har samma tecken som ojämviktsreserverna R-rD 

då ]i =0, aamt av att 
o ' 
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R - rD = D(| - r) = D(| - p -(r - p)) = 

= D(§ -(£)*) (6.67) 

Fig 6.2 har ritats under förutsättning att (G/D)^ <(G/D)*<(G/D)S vilket 

innebär att AL/L är negativ fram till den tidpunkt t=t^ där G/D=(G/D)* och 

därefter är positiv. 

Tidsbanorna för AD/D och AL/L kan också analyseras med utgångspunkt från 

de differensekvationer som bestämmer dessa tidsbanor. Under förutsättning 

att bestämningsfaktorerna till (G/D)S är konstanta erhålls från (6.41) 

A(^> = + Fïîïk )A(ÏÏ> = 

i + ^ 

(Y + l-k+rk-* D ^ + AD 1') 

,AD , W1 + Y - N 
=  ( - u +  X ) ( 77 ÌD  - x )  =  

.AD , w AD v 

(6.68) 

som representerar en ickelinjär differensekvation i AD/D. Det sekundära 

jämviktsläget för AD/D bestäms av villkoret A(AD/D)=0, vilket implicerar 

att AD/D=-A eller AD/D=y. Lösningen -X kan emellertid förkastas på grund 

av att det enligt (6.41) gäller att AD/D>-A då R>0. Den lösning som åter

står är alltså 

(^)s = y (6.69) 

Om vi sätter 

y = (^)S - 3 = Y - (6.70) 

kan sambandet (6.68) skrivas på formen 
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«") • - =<y> • •<-> - <6.7i) 

Vid en jämförelse med (6.61) framgår att funktionssambandet e har samma 

form som funktionssambandet g. Skillnaden består i att rS och a har er

satts med Y+À respektive 1+y. Som tidigare påpekats gäller att rS>0 om och 

endast om Y+^>0 och det gäller därför också att e har samma utseende som g 

i fig 6.1, mutatis mutandis. Detta innebär att anpassningskurvan för AD/D 

har samma utseende som anpassningskurvan för G/D i fig 6.2, mutatis mutandis, 

vilket i sin tur innebär att tidsbanan för AD/D har samma utseende som tids

banan för G/D i fig 6.2, mutatis mutandis. 

Vid härledning av differensekvationen för AL/L är det lämpligt att utgå 

från utlåningssambandet (6.32). Under förutsättning att yQ=0 följer från 

detta samband att 

Al R-rD+(l-r)po R_r(R+L) 

L(l-k+rk) L(l-k+rk) 

1 _ r  y - X ( 6 . 7 2 )  
1-k+rk L 

varav bl a framgår att AL/L>-A då R>0. Förutsatt att bestämningsfaktorerna 

till r är konstanta erhålls 

= ifek = 

i + ̂  
» (_ * - i) = 
T ^ AT ^ 1-k+rk L ^ + AL 

- + X)(77ÄL "X) = 

(AL +A)(Y _ AL) 

=  e ( Y  -  ̂ )  ( 6 .7 3 )  

Detta samband representerar en differensekvation i AL/L som är identiskt 

lika med differensekvationen i AD/D. Detta innebär att tidsbanorna för AL/L 
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och AD/D i fig 6.2 endast skiljer sig med avseende på begynnelsevärdet 

vid tidpunkten tQ. Banan för AL/L från tidpunkten t=t^ där AL/L=(AD/D)t 

är alltså exakt lika med banan för AD/D från tidpunkten t=t0* Tidsbanan° 

för AL/L är således fördröjd med t^-tQ tidsenheter i förhållande till 

tidsbanan för AD/D, dvs 

= (^)t-(t3-to) ^3 (6"7A> 

Därmed har huvuddragen i tidsbanorna för G/D, AD/D och AL/L bestämts. 

Innan vi går vidare i analysen av de fria reserverna kanske det finns skäl 

att stanna upp ett ögonblick och försöka klargöra innebörden i några av de 

resultat som redan har härletts. Det är därvid lämpligt att anknyta till 

det definitionsmässiga sambandet 

G _ R /r 7r\ 
D " R+L P 

som visar att ändringar i G/D, vid konstant värde på reservkvotskravet p, 

härrör från ändringar i de olånade reserverna R och utlåningen L. Det gäl

ler att 

L 
~5r  o  ( 6 - 7 6 )  
3R (R+L)2 

3<ïï> 

9L " (R+L)2 
(6.77) 

dvs om R>0 och L>0 så påverkas G/D positivt av en ökning i R och negativt av 

en ökning i L. Ändringar i R är exogent bestämda och kan uppfattas som ett 

uttryck för centralbankens penningpolitik. Ändringar i L bestäms av banker

nas utlåningsbeteende. Då UQ=0 kan detta beteende uppfattas som en strävan 

att eliminera de ojämviktsreserver R-rD som föreligger då besluten om ut

låningsändringar fattas. Eftersom enligt (6.67) R-rD=D(G/D-(G/D)*) kan ut

låningsbeteendet också uppfattas som ett försök att styra den faktiska fria 

reservkvoten G/D i riktning mot den önskade kvoten (G/D)*. Då G/D<(G/D)* 

minskar bankerna sin utlåning vilket enligt (6.77) har en positiv effekt 
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på G/D, och då G/D>(G/D)* ökar bankerna sin utlåning vilket har en negativ 

effekt på G/D. 

Antag nu att AR/R>0, såsom i fig 6.2. Då G/D<(G/D)* påverkas G/D i positiv 

riktning både av att bankerna minskar utlåningen i syfta att styra G/D mot 

(G/D)* och av den exogena, penningpolitiskt betingade ökningen i de olånade 

reserverna. Då G/D>(G/D)* påverkas däremot G/D av två motsatta tendenser, 

nämligen dels i negativ riktning till följd av att bankerna nu ökar utlå

ningen i ett försök att styra G/D mot (G/D)*, och dels i positiv riktning 

till följd av ökningen i de olånade reserverna. Då (G/D)*<G/D<(G/D)S över

väger den positiva effekten, vilket innebär att G/D ökar och därmed närmar 

sig (G/D)S, trots att bankerna försöker minska G/D i riktning mot (G/D)*. 

Då G/D>(G/D)S är däremot differensen G/D-(G/D)* så stor att den negativa 

effekten på G/D av bankernas utlåningsökning överväger den positiva effek

ten av reservökningen, vilket innebär att G/D minskar och därmed närmar sig 

(G/D)s. Då G/D=(G/D)S tar de två motsatta effekterna ut varandra, vilket 

innebär att G/D ej ändras. 

Den positiva effekten på G/D av ökningen i R är större ju större y är, och 

den negativa effekten på G/D av ökningen i L är större ju större G/D-(G/D)* 

är. Eftersom (G/D)S är det värde på G/D där de två motverkande effekterna 

är lika stora, följer att en ökning i y cet par medför en ökning i (G/D)S, 

vilket också framgår av sambandet (6.51). Vidare påverkas G/D i negativ rikt

ning då y<0, dvs då banksystemets olånade reserver minskar. För att G/D ej 

skall ändras i detta fall krävs en utlåningsminskning, vilket förutsätter 

att G/D<(G/D)*. Därav framgår att det sekundära jämviktsläget (G/D)S måste 

vara mindre än det önskade läget (G/D)* då y<0, vilket också följer av (6.51)-

(6.52). 

Dessutom gäller enligt (6.32) och (6.67) att en given positiv differens G/D-

(G/D)* är förknippad med en större utlåningsökning, och därmed en större ne

gativ effekt på G/D, ju större induceringskoefficienten k är, givet värdet 

på r, dvs ju större anpassningsparametern X(=r/(1-k+rk)) är, givet r. För 

att uppnå en given negativ effekt på G/D krävs därför en mindre differens 

G/D-(G/D)* ju större À är, givet r. Därav följer att för y>0 är 

(G/D)S-(G/D)* en avtagande funktion av À, givet r. Detta framgår också av 
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3r,G.s ,G*, 3r 3 f\+y , 
3X{(D> - (D} } = W = r 5X {ÂT^} = 

_ r(l-r)Y = _ 1 ,X+Y . N = 
(Ä+rY)2 A+rY (A+rY 

= - ttÈW {{I)S - (f}*} (6-78) 

där À har varierats på ett sådant sätt att r har hållits konstant.1'' Av 

(6.78) framgår också det mer generella resultatet att absolutbeloppet av 

differensen mellan (G/D)s och (G/D)* är en avtagande funktion av À, givet 

ett positivt konstant värde på r samt förutsatt att y>-l/(1-k+rk) 

Förklaringen till att det sekundära jämviktsläget (G/D)S avviker från det 

av bankerna önskade läget (G/D)* är densamma som den som tidigare gavs i 

avsnitten 5.3-5.4 till att steady-state-banan LS för utlåningen är fördröjd 

i förhållande till jämviktsbanan L* och därmed till att steady-state-reserv-

kvoten rS avviker från den önskade reservkvoten r. Avvikelsen beror alltså 

på att då bankerna i periodens början beslutar om sina utlåningsändringar 

så har de felaktiga förväntningar om utvecklingen under den följande perio

den av såväl de aggregerade olånade reserverna som den aggregerade utlåning

en. De felaktiga förväntningarna kommer till uttryck i antagandet att Uo=0, 

dvs väntevärdet för den autonoma inlåningens ändring antas vara lika med 

noll. Enligt avsnitt 5.4 följer detta antagande dels från antagandet att 

bankernas subjektiva väntevärden för ändringen i bankssystemets olånade 

reserver är noll, och dels från antagandet att varje banks subjektiva vänte

värde för ändringen i de andra bankernas aggregerade utlåning är lika med 

noll, dvs varje bank beaktar endast sin egen utlåningsändring och bortser 

från de övriga bankernas utlåningsändringar. Under dessa förväntningsantagan

den kan de två parametrarna y och À ses som indikatorer på graden av fel 

i förväntningarna. Ju mer y avviker från noll, desto större är förväntnings

felet rörande reservutvecklingen och desto större är avvikelsen mellan (G/D)S 

och (G/D)*. Ju mindre À är, givet ett positivt konstant värde på r, desto 

En ändring i À, givet ett konstant positivt värde på r, förutsätter en 
ändring i k vars eventuella påverkan på r neutraliseras med en motver
kande ändring i någon av de övriga bestämningsfaktorerna till r, dock 
ej p om även (G/D)* skall förbli konstant. 
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större är förväntningsfelet rörande utlåningsutvecklingen, och desto 

större är avvikelsen mellan (G/D)S och (G/D)*, förutsatt att y*0. 

6.6 Komparativ dynamik 

Anpassningsmodellen för G/D med vidhängande anpassningsmodeller för AL/L 

och AD/D skall nu användas för en grafisk analys av hur banksystemet anpas

sar sig vid ändringar i bestämningsfaktorerna till det sekundära jämvikts

läget (G/D)s. Detta görs i figurerna 6.3-6.5, där effekterna av partiella 

ändringar i centralbankens penningpolitiska handlingsparametrar y, ô och p 

illustreras. Banksystemet antas före tidpunkten t befinna sig i sekundär 

jämvikt, dvs G/D=(G/D)S, AL/L=(AL/L)S=y och AD/D=(AD/D)S=y, där bestämnings

faktorerna till (G/D)S, inklusive y, är konstanta. Man kan också säga att 

systemet befinner sig på en steady-state-bana. Vid tQ ändras en av de pen

ningpolitiska parametrarna med ett diskontinuerligt språng cet par, varvid 

ett gap uppstår mellan (G/D)S och G/D och därmed också mellan (AL/L)0 och 

AL/L och mellan (AD/D)S och AD/D, vilket ger upphov till en anpassningspro

cess av den typ som har behandlats ovan. Eftersom denna process redan har 

analyserats relativt utförligt skall jag här nöja mig med att klargöra hur 

ojämviktsgapen uppstår i de tre olika fallen. 

I fig 6.3 illustreras fallet då den relativa ändringshastigheten y för bank

systemets olånade reserver ökar från yQ till y^ cet par, där yQ<0<y^. Därvid 

ökar det sekundära jämviktsläget (G/D)s som enligt (6.48) och (6.51) är en 

växande funktion av y. Detsamma gäller för (AL/L)S och (AD/D)S som båda är 

identiskt lika med y. Vad beträffar G/D, AL/L och AD/D är de två förra obe

roende av y enligt det definitionsmässiga sambandet (6.36) och beteendesam

banden (6.32), (6.72), medan AD/D är en växande funktion av y enligt samban

den (6.41), (6.66). Av det senare sambandet kan vi också dra slutsatsen att 

gapet vid t mellan (AD/D)S och AD/D blir lika med bråkdelen 1-R/D av gapet 

mellan (AL/L)S och AL/L. 
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Y=Y-

-P 

AR AD AL 
AR 

AL 

Fig. 6.3 
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6=6 

-P 

ô=ô 

AR AD AL 

AR 

AD 

Fig 
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-P- "P 

AR AD AL 

AR 

Fig. 6.5 
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I fig 6.4 illustreras fallet då centralbankens diskonto 6 ökar från ô till 

ô cet par. Genom att betrakta sambanden (5.188), (5.189), (5.191), (5.194), 

(6.47), (6.50) samt (6.36) kan vi konstatera att gapet mellan (G/D)S och G/D 

uppstår genom att (G/D)S är en växande funktion av 6 medan G/D är oberoende 

av 6. Vad beträffar gapet mellan (AL/L)S och AL/L samt mellan (AD/D)S och 

AD/D uppstår de till följd av att (AL/L)S och (AD/D)S, som är identiskt lika 

med y, är oberoende av ô, medan AL/L och AD/D är avtagande funktioner av 6. 

Att AL/L är en avtagande funktion av ô kan man visa t ex genom att deriverà 

sambandet (6.72) med avseende på ô vilket ger 

8 6  3 r  3 p  

3 C—) 
—t: i {_J } å _ _i {_j: } a + R) = 

3r 3r vl-k+rk; L 3r H-k+rk; u L} 

72 L 7Jdi772 (1 +r} < 0 (6-80) 

(6.79) 

(1-k+rk) (1-k+rk)' 

där 9r/ 9 p>0 enligt (5.188), (5.189), (5.191), (5.194). Att AD/D är en av

tagande funktion av 6 följer sedan av det definitionsmässiga sambandet (6.66) 

enligt vilket AD/D är en växande funktion av AL/L och i övrigt oberoende av 

6. 

I fig 6.5 illustreras fallet då centralbankens reservkvotskrav p  ökar från 

pQ till p^ cet par. Av (5.201), (6.52)-(6.53) framgår att effekten på (G/D)S 

ej har entydigt bestämt tecken, varför jag för enkelhets skull i figuren an

tar att (G/D)S ej ändras, vilket ej heller (AL/L)S och (AD/D)S gör. De tre 

gapen är alltså konsekvenser av att G/D, AL/L respektive AD/D är avtagande 

funktioner av p, vilket för G/D följer av det definitionsmässiga sambandet 

(6.36), och för AL/L av att 

pv / Al V r. / AL S 

3p 3r 3p (6.81) 

där 3(AL/L)/9r<0 enligt (6.80) och 9r/ 9 p>0 enligt (5.188), (5.189), (5.195), 

(5.198). Att även AD/D är en avtagande funktion av P följer sedan av (6.66). 
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Om vi slutligen jämför effekterna av de tre olika penningpolitiska åtgärder

na så kan vi konstatera att de skiljer sig åt i två intressanta avseenden. 

För det första ger en ändring i Y cet par en permanent effekt på de relativa 

ändringstakterna i banksystemets ut- och inlåning. Ändringar i <5 oc h p cet 

par ger däremot endast tillfälliga effekter på dessa storheter. För det andra 

är effekten av ändringen i y liten till att börja med, men växer successivt 

för att så småningom närma sig den permanenta effekten. I motsats till detta 

är effekterna av ändringarna i 6 och p störst omedelbart efter ändringstid

punkten t och avtar därefter monotont mot noll. 
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7. DE RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGARNA 

I de två närmast föregående kapitlen om multiplikatorprocessen och de fria 

reserverna innehåller bankernas balansräkningar endast en post som avser 

räntebärande tillgångar, nämligen den post som kallas utlåning. Jag skall 

nu generalisera de modeller som utvecklas i dessa kapitel genom att utöka 

antalet räntebärande tillgångsposter till tva, vilka kallas sekundära reser 

ver och utlåning. Därigenom görs en återanknytning till den första modell

specifikationen av Edgeworth-ansatsen i kapitel tre. Samtidigt inför jag 

det penningpolitiska instrumentet likviditetskrav som avser bankens inne

hav av olånade primära och sekundära reserver. Vidare betraktar jag det 

fall där bankerna styr sin utlåningsutveckling indirekt, via en uppsätt

ning kreditbeviljningskriterier, vilket bl a innebär att utlåningsutveck

lingen blir delvis exogent bestämd samt förknippad med osäkerhet. 

7.1 Multiplikatorprocessen vid två typer av räntebärande tillgångar 

Betrakta ett banksystem vars aggregerade balansräkning definieras av balans

identiteten 

RB + SB + LB = DB (7.1) 

som skiljer sig från motsvarande identitet (5.1) i kapitel fem genom att 
B o 

tillgångsposten S har tillkommit, vilket kan tolkas så att det aggregat 
B o 

som i kapitel fem kallas utlåning och betecknas L har delats upp i två mind-
B B 

re aggregat av räntebärande tillgångar som betecknas S och L och som kal

las sekundära reserver och utlåning. 

Bankernas portföljvalsbeteende karaktäriseras av att de strävar efter att 

upprätthålla vissa givna kvoter rg och r^ mellan de sekundära reserverna 

och utlåningen å den ena sidan och inlåningen å den andra sidan. Banksyste

met kan alltså sägas vara i jämvikt om 

SB = rs DB (7.2) 

LB = RL DB (7.3) 

dvs om det faktiska innehavet av de två räntebärande tillgångarna är lika 
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B B 
med det önskade innehavet. Såväl aggregaten S och L som kvoterna r^ och r^ 

förutsätts vara ickenegativa. 

Ekvationerna (7.1)-(7.3) kan betraktas som en aggregerad modell för bank

systemets sekundära reserver och dess ut- och inlåning. Modellens reducera

de form är 

SB = — RB = S* (7.4) 

LB = — RB = L* (7.5) 
S~rL 

DB = -= RB = D* (7.6) 
S_rL 

där banksystemets olånade primära reserver R är en exogen variabel, där 

S*, L*, D* betecknar jämviktsvärdena för S^, L^, D ,̂ och där uttrycken 
g 

framför R är multiplikatorer för respektive jämviktsvärden. 

Släktskapet med motsvarande modell i kapitel fem framhävs om vi i enlighet 

med balansidentiteten definierar den önskade reservkvoten r genom 

r = 1 - rs - rL (7.7) 

varvid multiplikatorerna får formen rg/r, r /r respektive 1/r, och summan 

av multiplikatorerna för de räntebärande tillgångarna blir (l-r)/r medan 

inlåningsmultiplikatorn blir 1/r. 

g 
I enlighet med de tidigare angivna ickenegativitetsrestriktionerna för S , 

L^, r , r gäller att R^<D^ och r<l. Eftersom R^ avser olånade reserver 
ß 

kan däremot både R och r anta negativa värden, vilket innebär att det kan 

gälla att SB+L^>D^ och r̂ +r^>l. 

Ovanstående multiplikatormodell är en statisk jämviktsmodell. Den skall nu 
BB B 

kompletteras med en dynamisk anpassningsmodell som visar hur S , L och D 

rör sig mot respektive jämviktsvärden när jämviktsvilikoren (7.2)-(7.3) inte 

är uppfyllda. Därvid anknyter jag liksom i kapitel fem till Phillips' (1920) 
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tvås tegsanalys av multiplikatorprocessen. Först specificerar jag en modell 

för den enskilda bankens anpassningsbeteende som innebär att banken genom 

ändringar i sina sekundära reserver och utlåning försöker styra de faktiska 

kvoterna mellan dessa två tillgångsposter och inlåningen mot de önskade kvo

terna. De anpassningsfunktioner som denna modell resulterar i aggregeras 

därefter så att anpassningsfunktioner för hela banksystemet erhålls. 

Den enskilda bankens balansräkning definieras av balansidentiteten 

R + S + L = D (7.8) 

Differensen mellan bankens faktiska och önskade innehav av sekundära reser

ver och utlåning betecknas Hg och H^, dvs 

Hs = S - rs D (7.9) 

H^ = L - rL D (7.10) 

Dessa ojämviktsmått skall jag kalla sekundära ojämviktsreserver och ojäm-

viktsutlåning. Om vi liksom i kapitel fem definierar ojämviktsreserverna H 

genom 

H = R - rD (7.11) 

så finner vi att (7.7)-(7.11) implicerar 

H + Hg + Hl = 0 (7.12) 

dvs summan av de tre ojämviktsmåtten är definitionsmässigt lika med noll. 

Om två av ojämviktsmåtten är lika med noll är alltså även det tredje lika 

med noll. Om ett av ojämviktsmåtten är lika med noll kan däremot de båda 

övriga vara skilda från noll. 

Antag att Hg*0 och/eller H^+O. Då vidtar banken ändringar AS och AL i de 

räntebärande tillgångarna som syftar till att ändra ojämviktsmåtten så att 

dessa blir noll, dvs så att 
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AHs = -Hs 

Ahl = "hL 

Från definitionerna (7.9)—(7.10) följer att 

AHg = AS - rgAD 

AHL AL - rLAD 

(7.13) 

(7.14) 

(7.15) 

(7.16) 

där AD är en ändring i bankens inlåning som induceras av ändringarna AS och 

AL. För att kunna bestämma storleken på AS och AL, givet Hg och H^, med 

hjälp av (7.13)-(7.16) är det således nödvändigt att specificera hur inlå

ningen påverkas av AS och AL. Låt oss anta att banken räknar med att föl

jande induceringssamband råder 

AD = kcAS + kTAL 0<kc,kT<l 
o L — o L— 

(7.17) 

där kg och k^ är induceringskoefficienter. Insättning av (7.17) i (7.15)-

(7.16) ger 

AHS = (l-rskg)AS - rgkLAL (7.18) 

A^ = -r k As + (l-rLkL)AL (7.19) 

En ökning av de sekundära reserverna med en enhet ökar de sekundära ojämvikts-

reserverna med 1-r^kg enheter och minskar ojämviktsutlåningen med r-^kg enhe

ter medan en ökning i utlåningen med en enhet minskar de sekundära ojäm-

viktsreserverna med ^gk^ enheter och ökar ojämviktsutlåningen med 1-r^k^ 

enheter. 

Genom insättning av (7.13)-(7.14) i (7.18)-(7.19) erhålls ett ekvationssystem 

i AS och AL som kan skrivas på matrisformen 

1 
CO
 

cn
 1 H 

CO
 f
 AS 

"Hs 

-RLKS 1_RLKL, AL 
"V 

(7.20) 
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Detta ekvationssystem definierar de värden på AS och Al som gör ojämvikts-

måtten lika med noll - förutsatt att induceringssambandet (7.17) gäller. 

Vi erhåller alltså beteendefunktionerna 

-1 
AS^ l-r„k„ -r0kT [HJ AS^ 

SS SL s 

AL 
rrLkS 1_rLkL, A 

1"rSks"rLkL 

1_rLkL rSkL 

rLkS 1_rSkS 

s - rsD 

L - rLD 

(7.21) 

där AS, AL är bankens handlingsparametrar och där S, L, D betecknar värdena 

på balansposterna omedelbart innan de ändras av bankens anpassningsåtgärder. 

Förutsatt att r^ och r^ är ickenegativa och antar sådana värden att 

l-r^kg - r^k^>0, vilket senare kommer att visas vara fallet, så är diagonal

elementen i den inverterade matrisen positiva och de två övriga elementen 

ickenegativa. Om vi betraktar det fall då Hg>0 och H =̂0 så kan vi således 

konstatera att banken minskar sitt innehav av sekundära reserver. Om både 

r^ och kg är positiva minskar banken även sin utlåning vilket blir nödvän

digt för att motverka den ökning i som minskningen i de sekundära reser

verna ger upphov till genom den inducerade inlåningsminskningen. Om r-^kg 

däremot är noll påverkas ej av minskningen i de sekundära reserverna: då 

r^=0 är bankens utlåning noll båda före och efter anpassningen; då r^>0 men 

kg=0 induceras ingen minskning i inlåningen och därmed inte heller någon ök

ning i av minskningen i de sekundära reserverna. 

Antag nu att banken befinner sig i jämvikt, dvs Hg=H^=0. Antag vidare att 

detta jämviktsläge störs av att inlåningen och därmed också reserverna ökar 

med en enhet. Därvid minskar ojämviktsmåtten Hg och från noll till -rg 

och T > vilket enlig t (7.21) föranleder banken att öka de sekundära reser

verna med rg/(l-rgkg - r^k^) och utlåningen med r^/(l-rgkg - r̂ k^) . Om dessa 

ökningar i de räntebärande tillgångarna leder till den inducerade ändring i 

inlåningen som banken enligt (7.17) räknar med så ökar inlåningen med 

(rgkg + r^k^)/(1-rgkg - r^k^) varvid de två ojämviktsmåtten åter blir noll. 
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Enligt balansidentiteten (7.8) minskar samtidigt bankens reserver med 

{(l-kg)rg + (l-k )̂r^}/(l-rgkg - r^k^). Vi kan således specificera 

U-ks)rS + (1_kL)rL 1 - rS - rL 
A — 1 — 

1_rSkS - rLkL 1_rSkS - rLkL 

t——r^— T— (7.22) 
r S S rL L 

där À är bankens reservabsorptionskoefficient som anger hur stor andel av 

den ursprungliga inlåningsbaserade reservökningen med en enhet som banken 

räknar med att få behålla efter den därav föranledda ökningen i de ränte

bärande tillgångarna. 

Induceringskoefficienterna kg och k^ kan tänkas vara uppbyggda på samma 

sätt som induceringskoefficienten k i kapitel fem, dvs 

kS = Kg + nU-Kg-Wg) (7.23) 

kL = KL + n(1~KL~V (7.24) 

där Kg, K^ är andelar "derivative deposits" för respektive tillgångar; r| är 

bankens marknadsandel av inlåningen; Wg, är systemläckageandelar för 

respektive tillgångar. Man torde kunna förutsätta att Kg är betydligt mindre 

än K , kanske rentav lika med noll. Däremot är det svårt att a priori uttala 

sig om hur ^g och ̂  förhåller sig till varandra eftersom detta till stor 

del beror på vilken penningpolitik som tillämpas av banksystemets central

bank samt vilka insikter den enskilda banken har därom. 

Sambandet (7.21) representerar den enskilda bankens beteende i multiplika-

torprocessen. Vi går nu vidare och undersöker multiplikatorprocessens för

lopp för hela banksystemet, vilket sker enklast genom att aggregera mikro

sambanden. 

Om alla banker i systemet har samma önskade kvoter rg och r^ erhålls genom 

aggregering av (7.9)-(7.10) 
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HSB = SB - RSDß 

«LB = lB - rL°E 

(7.25) 

(7.26) 

Om dessutom alla banker har samma induceringskoefficienter kg och k^ er

hålls genom aggregering av (7.21)följande beteendesamband för banksystemets 

ändringar i de räntebärande tillgångarna 

AS 

ALB 
1 RSKS RLKL 

1 RLKL RSKL 

RLKS 1_RSKS 

f S - r DÌ 

i' - rLDB 

(7.27) 

Genom att utnyttja balansidentiteten (7.1) och definitionerna (7.4) — (7.5) 

av S* och L* kan (7.27) omformuleras till 

AS 

AL/ 
1_RSKS - RLKL 

B 
rSR " (1_rs"rLkL)S + rs(1_kL)L 

RLRB + RL(1_KS)SB * (1_RSKS " RL)LB 

Ass ASL 

\s ALL 

s* - s 

L* - L 

(7.28) 

där 

SS SL 

\s ^LL 

1_RSKS - RLKL 

1"rS-rLkL 

_RL(1_KS) 

-rs(1-kL> 

1-r kc-rT b o  i. 

(7.29) 

Banksystemets ändringar i de räntebärande tillgångarna är således linjärkom

binationer av differenserna mellan dessa tillgångars önskade och faktiska 

värden. Detta är en generalisering av (envariabels-)formeln för partiell 

anpassning. 

Addition av de två sambanden i (7.28) ger ett anpassningssamband för summan 

av banksystemets sekundära reserver och utlåning. Vid omformningen av detta 

samband skall jag utnyttja jämviktsdefinitionerna (7.4)-(7.5) som implicerar 



- 316 -

att S*/L* =rg/r^, vilket också kan skrivas S*=rg(S*+L*)/(r^+r^) och 

L*=rL(S*+L*)/(rs+rL). Därav följer 

s* - sB = _JL_ (S*+L*) - SB = 
rS+rL 

C R "R ^ 9^* *"T ^ 
b (S*+L*-S -L ) + — — (7.30) 

rS+rL rS+rL 

r 
L* - L® = -±— (S*+L*) - LB = 

VrL 

r r LB - r SB 
L (S*+L*-SB-LB) - S L (7.31) 

rS+rL VrL 

som tillsammans med (7.28) och specifikationen (7.22) av reservabsorptions-

koefficienten X ger 

A(SB + LB) = ASB + ALB = 

• {(Ass+\s>7^- + KS*+L*-SB-LB) + 

rSLB - rLsB 
+ (ASS+ALS"ALL"XSL) rq+r. = 

O i-j 

B B 
l-rq-r (r +r )(k -k ) r L -r S 

S L .(S*+L*-SB-LB) + L S S L S L 
1 rSkS rLkL 1 rSkS rLkL rS+rL 

= A(S*+L*-SB-LB),1_^g_rA(ks-kL)g - (7.32) 

B B 
Det framgår att ändringen i S +L är lika med summan av två termer, varav 

den ena representerar en partiell anpassning mot jämviktsläget S*+L* med en 

anpassningskoefficient som är identisk med bankernas reservabsorptionskoef-

ficient X. Den andra termen, som således kan ses som en avvikelse från denna 

partiella anpassning, är skild från noll endast om induceringskoefficienterna 

kg och k^ har skilda värden och om den faktiska kvoten mellan de två ränte

bärande tillgångarna skiljer sig från den önskade kvoten. 
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Genom att utnyttja balansidentiteten erhålls vidare 

ADB = ARB + ASB + ALB = 

= ARB + À(S*+L*-SB-LB) + 

RL^ S* 
+ 1-^SkS~rLkL (ks"kL> (lT " ? } = 

r LB B 
= ARB • A(D*-DB) + 1^7^ (KS-KL)(S - <7-33> 

Även i detta samband finns det således ett inslag av partiell anpassning. 

Låt oss nu tidsdatera de storheter som ingår i anpassnings sambanden (7.28) 

och (7.32)-(7.33) på samma sätt som har skett i de föregående kapitlen. 

Dessa samband blir därmed linjära differensekvationer av första ordningen i 
B B B B B 
S , L , S +L , D . Från och med en begynnelsetidpunkt t representerande 

ett godtyckligt periodskifte definierar dessa ekvationer entydigt tidsbanor-
B B B B B 

na för S , L , S +L , D vid periodskiftena t , t +1, t +2,..., givet be-
B B B o o o g 

gynnelsevärdena S , L , D samt tidsbanorna för rç, r , k , k , R . L L L J_J O l_J 

I det fall där tidsbanorna för r^ och r^ är sådana att kvoten rg/r^ är 

konstant över tiden kan differensekvationerna förenklas högst avsevärt. Då 
B B 

gäller nämligen att även kvoten S /L blir konstant över tiden och lika med 

rg/rL och därmed också lika med S*/L*. Detta är en följd av att varje en

skild bank vid varje periodskifte ändrar S och L så att ojämviktsmåtten Hg 

och blir noll, dvs så att S+AS-r^(S+AD)=0 och L+AL-r^(D+AD)=0, vilket med

för att (S+AS)/(L+AL)=rg/r^. Om rg/r^ ej har ändrats sedan föregående period

skifte måste det således gälla även att S/L=rg/r^ för varje bank och därmed 

SB RS S* 
(7-34> 

Anpassningssambanden (7.32)-(7.33) kan då skrivas 
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AO2 + LB) = À (S* + L* - SB - LB) (7.35) 

ADB = ARB + X(D* - DB) (7.36) 

Från (7.34)-(7.36) följer dessutom omedelbart att anpassningssambanden i 

(7.28) för och kan skrivas 

ASB = X(S* - SB) (7.37) 

ALB = A(L* - LB) (7.38) 

Differensekvationerna får således i detta fall samma enkla form som mot

svarande ekvationer i kapitel fem och de kan analyseras på samma sätt som 

skedde där.1^ 

Överensstämmelsen med kapitel fem i det fall där kvoten rg/r-^ är 

konstant över tiden framhävs ytterligare av att induceringssambandet 
(7.17) i detta fall kan skrivas 

AD = k(AS + AL) 

där induceringskoefficienten k är ett vägt medelvärde av k^ och k^ 

med vikter som är proportionella mot r^ och r̂ , dvs 

rS rL k  =  — k Q  +  M  k T  

rS L s rS+rL L 

Om vi påminner oss att r=l-rg-r^ så kan vi konstatera att denna defini

tion av k medför att 1-rgkg - = 1 - k + rk, vilket innebär att 

reservabsorptionskoefficienten X kan skrivas 

Ì = * 
1-k+rk 
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7.2 Tillämpning av Edgeworth-ansatsen 

Nästa steg i analysen är att komplettera ovanstående modell av multiplika-

torprocessen med en portföljvalsmodell på mikronivån som bestämmer de önska

de kvoterna r^ och r̂  och som är en tillämpning av Edgeworth-ansatsen. Jag 

anknyter därvid till framställningen i avsnitt 5.5 som modifieras genom att 

bankens räntebärande tillgångar delas upp i sekundära reserver S och utlå

ning L, vilket innebär att bankens balansräkning kan skrivas 

R 

S 

L 

eller 

R + B 

S 

L 

där R och B betecknar bankens olånade respektive lånade reserver. Balans

identiteten, inlåningssambandet och upplåningssambandet får formen 

R + S + L = D (7.39) 

D = Dq + kgS + kLL (7.40) 

B = max(0, pD - R) (7.41) 

där Dq är den autonoma inlåningen; kg och k̂  är induceringskoefficienterna; 

p är det av centralbanken fastställda reservkvotskravet. 

Upplåningssambandet är en konsekvens av att centralbanken har ålagt banken 

att uppfylla reservkravet 

R + B _> pD (7.42) 

Detta krav är förenat med en straffavgift som skall betalas om banken ej 

uppfyller kravet. Straffavgiften antas emellertid vara så hög att det all

tid lönar sig för banken att låna så mycket att kravet alltid är uppfyllt. 

Eftersom det dessutom förutsätts att upplåningen inte är förenad med några 

transaktions restriktioner i någon form lönar det sig heller aldrig att låna 

mer än vad som vid varje tidpunkt erfordras för att reservkravet just skall 

vara uppfyllt. 
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Med anledning av införandet av tillgångsposten S skall jag utvidga central

bankens penningpolitiska arsenal med ytterligare ett kvotkrav, nämligen 

ett krav på bankens likviditetsställning som antas vara utformat så att ban

ken åläggs uppfylla olikheten 

R + S _> C D (7.43) 

där faktorn Ç kallas likviditetskvotskravet. Bankens nettoinnehav av lik

vida tillgångar i form av olånade och sekundära reserver får således ej 

understiga den krävda nettolikviditeten ÇD. Om banken ej uppfyller detta 

krav får den betala en straffavgift. Det förutsätts att 

0 < p < ç < 1 (7.44) 

dvs likviditetskvotskravet antas alltid vara större än reservkvotskravet 

och därmed också större än noll. Innebörden av olikheten p<Ç framgår av att 

den tillsammans med (7.41) och (7.43) implicerar att B<S (förutsatt att 

D>0), dvs om banken uppfyller likviditetskravet är dess upplåning mindre 

än dess innehav av sekundära reserver. 

De tva kraven (7.42)-(7.43) skiljer sig åt genom att det förra men ej det 

senare innehåller posten lånade reserver B. Det innebär att i det fall där 

likviditetskvotskravet ej är uppfyllt så kan banken inte undvika straffav

gift genom att öka sitt innehav av lånade reserver eller genom en upplånings-

baserad ökning av sitt innehav av sekundära reserver. Den enda möjligheten 

banken har att undvika straffavgiften är att minska sin utlåning och i sam

band därmed öka sitt innehav av olånade eller sekundära reserver. För att 

banken skall göra detta krävs att straffavgiften är så hög att den översti

ger den minskning i bankens avkastningsnetto som följer av utlåningsminsk

ningen. 1 ̂  

Då likviditetskravet utformas på det sätt som sker i (7.43) utgör det såle

des samtidigt ett krav på utlåningen. Detta framgår explicit om vi elimine

rar R+S med hjälp av balans identiteten, varefter kravet kan skrivas på den 

ekvivalenta formen 

Alternativt vore det naturligtvis möjligt att specificera likviditets
kvotskrav av typen R+B+S>_Ç,D eller S>ÇD. Jag har emellertid valt spe
cifikationen (7.43) eftersom den bättre överensstämmer med det likvi
ditetskvotskrav som tillämpas av centralbanken i Sverige. 
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L < (1-OD (7.45) 

där 1-Ç kan uppfattas som ett utlåningskvotskrav. 

De tre sambanden (7.39)-(7.41) som har specificerats för de fem balanspos

terna R, S, L, B, D lämnar två frihetsgrader genom vilka banken kan påver

ka balansräkningens sammansättning. Dessa frihetsgrader knyts till de sekun

dära reserverna S och utlåningen L som specificeras som bankens handlings

parametrar och som påverkar de övriga tre balansposterna enligt sambanden 

vars partiella derivator med avseende på L och S är induceringskoefficien-

ter för respektive balansposter. 

Med hjälp av dessa samband kan även reservkvoten R/D uttryckas som en 

funktion av S och L, nämligen 

D = D + kcS + kTL 
O b Li 

(7.46) 

R = Dq - (l-kg)S - (l"kL)L (7.47) 

B = max (0, pD-R) = 

= max (0,(l-ks-pks)S + (l-kL+pkL)L - (l-p)DQ) (7.48) 

R Do"(1_kS)S - (1"kL)L 

D D +kcS+kT L 
o S L 

Do - {d-kS) sTl+ }(S+L) 

Do + (kSSÏL + kL Ä"> (S+L) 

D - (1—k)(S+L) 
o (7.49) 
D + k(S+L) 
o 

där 

(7.50) 
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dvs k är ett vägt medelvärde av och k^ med vikterna S/(S+L) och L/(S+L). 

Det framgår att R/D avtar från 1 till -(l-k)/k då S+L växer från noll till 

oändligheten förutsatt att DQ>0 och k>0. Samtidigt växer (S+L)/D från noll 

till 1/k. 

Liksom i avsnitt 5.5 betraktar vi nu bankens vinstflöde vid en godtycklig 

tidpunkt. Det definieras genom 

n = ÜL + sS - dD - ÔB-p{max(0,ÇD-(R+S))}-Co (7.51) 

där i och s är de räntebärande tillgångarnas avkastningar, d är inlånings

räntan, Ô är centralbankens diskonto, p är centralbankens straffavgift som 

uttas för varje enhet varmed likviditetskravet underskrids, Cq är flödet 

av övriga kostnader netto inklusive eventuella transaktionskostnader. Av de 

storheter som ingår i denna vinstflödesdefinition betraktas £, s, d, ô, p, Ç 

som helt exogent bestämda ur bankens synpunkt, dvs de är oberoende av vilka 

värden bankens handlingsparametrar S och L har eller tidigare har haft. 

Detsamma gäller för de tidigare införda storheterna Dq, kg, k^ samt p, vil

ka ingår i specifikationerna av D och B. 

Låt oss nu för ett ögonblick anta att även Cq är helt exogent bestämd. I 

detta fall maximeras bankens vinst för en godtycklig tidsperiod av de tids

banor för handlingsparametrarna S och L som erhålls genom att för varje tid

punkt i perioden maximera vinstflödet med avseende på dessa två storheter. 

Av sambanden (7.46)-(7 .48) och vinstflödesspecifikationen (7.51) framgår 

att II är en linjär funktion av S och L i områden där R=t=pD och R+S+ÇD, samt 

att de linjära sambanden knäcks i punkter där R=pD eller R+S=ÇD. Det är 

lämpligt att börja undersökningen av maximeringsproblemet med att bestämma 

dessa knäckpunkter. Enligt (7 .46)—(7.48) gäller 

pD-R = (l-ks+pks)S + (l-kL+pkL)L - (l-p)Do (7.52) 

ÇD-R-S = -(l-ç)kgS + (l-kL+ÇkL)L - (1-Ç)Dq (7.53) 

Nollställning av vänsterleden ger linjära samband mellan L och S som kan 

skrivas på formen 
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i-kL(i-p) i-kL(i-p) s 

(1-P)D 1-k (1-p) 
O b 

(7.54) 

l-kL(l-ç) + l-kL(l-ç) S 

(1-Ç)D0 (l-ç)kg 
(7.55) 

I figur 7.1 åskådliggörs de linjer i (S,L)-planet som definieras av dessa 

samband. Den linje som svarar mot villkoret R=pD kallas reservkravslinjen 

och den som svarar mot villkoret R+S=ÇD kallas likviditetskravslinjen. 

Reservkravslinjen delar in den första kvadranten i ett nollupplåningsom-

råde under linjen där R>pD och B=0, samt ett upplåningsområde ovanför lin

jen där R<pD och B=pD-R. Vid en jämförelse med linjen S+L=konstant, fram

går det att reservkravslinjens lutning är brantare, lika brant eller mindre 

brant än denna linje, beroende på om k̂  är mindre än, lika med eller större 

än kg. Detta är en följd av att en omfördelning av de räntebärande tillgång

arna från sekundära reserver till utlåning, med oförändrad summa S+L, enligt 

induceringssambanden (7.46)—(7.47) leder till en inducerad ändring i R-pD 

med (l-p)(k^-kg) enheter för varje enhet som omfördelas. I normalfallet 

där k^>kg förbättras bankens reservposition vid en sådan omfördelning, vil

ket återspeglas i att reservkravslinjen har en mindre brant lutning än 

135°-linjen S+L=konstant. 

Likviditetskravslinjen delar in kvadranten i ett likviditetsöverskottsom-

råde under linjen där R+S>ÇD och ett likviditetsunderskottsområde ovanför 

linjen där R+S<ÇD. Linjen har en ickenegativ riktningskoefficient som är 

noll eller positiv beroende på om kg är noll eller positiv, vilket är en 

följd av att en ökning med en enhet i de sekundära reserverna inducerar 

en ökning i R+S-ÇD med (l-Ç)kç. enheter. 

Till följd av att det enligt (7.44) gäller att 0<p<Ç<l har likviditetskravs

linjen ett positivt intercept med L-axeln, vilket ligger under reservkravs-

linjens intercept. Detta innebär att de båda linjerna skär varandra i det 

inre av den första kvadranten. I skärningspunkten gäller att R=pD och 

R+S=ÇD, dvs portföljandelarna är R/D=p, S/D=Ç-p, L/D=l-Ç. 
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T 
I 
i 

expansionslinj en 

likviditetskravslinjen 

reservkravslinj en 

(1-P)D 

Fig 7.1 

Skärningspunktens koordinater kan också uttryckas som funktioner av den 

autonoma inlåningen . Nollställningen av vänsterleden i (7.52)-(7.53) 

ger ekvationssystemet 

1 ks+pks l-kL+pkL] S (l-p)Do 

i i 

CO
 

1_kL+ÇkL 
L a-ODo 

vars lösning är 
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's s 
1 

i-ks(ç-p)-kL(i-0 

D 
o 

" l-ks(ç-p)-kL(l-0 

varav framgår att skärningspunktens koordinater är proportionella mot Dq . 

De lösningar som erhålls för olika värden på Dq representeras i figur 7.1 

av den streckade linje som går genom origo och skärningspunkten mellan 

reservkravs- och likviditetskravslinjerna. Denna linje har getts namnet 

expansionslinjen eftersom den visar hur de räntebärande tillgångarna expan

derar då den autonoma inlåningen expanderar cet par, i det fall där R=pD 

och R+S= ÇD. 

Det är nu enkelt att undersöka hur reservkravslinjen, likviditetskravslin

jen, expansionslinjen, samt dessa linjers gemensamma skärningspunkt ändras 

vid partiella ändringar i de exogena storheterna p, Ç, kg, k^ och Dq. Detta 

görs i fig 7.2 där de heldragna och streckade linjerna avser situationen 

före respektive efter ändringen. En ökning i reservkvotskravet p cet par 

medför att reservkravslinjens båda intercept ändras i riktning mot origo; 

likviditetskravslinjen förblir oförändrad; expansionslinjen vrids moturs; 

skärningspunkters S-koordinat minskar; om kg=0 ändras ej L (och inte heller 

D); om kg>0 minskar även L (och D). En ökning i likviditetskvotskravet Ç 

cet par medför att reservkravslinjen förblir oförändrad; likviditetskravs

linjens L-intercept minskar; om kg>0 minskar även dess lutning; expansions

linjen vrids medurs; i skärningspunkten ökar S på bekostnad av L; om k^=k^ 

ändras ej S+L (och D); om k^<k^ minskar S+L (och D). På samma sätt bestäms 

effekterna av ändringar i kg, k̂  och Dq cet par. Vid ökningar i dessa stor

heter ökar både S och L (och D). 

Som framgår av figur 7.1 delar reservkravslinjen och likviditetskravslinjen 

in den första kvadranten i (S,L)-planet i fyra områden, betecknade ̂  

där 

l-kL+ÇkL - (l-kL+pkL) 

(l-Ç)k 1-k +pk 

(1-P)D 

(l-Ç)D 

Ç-P 

1-ç 

(7.57) 
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Ökning i £ cet par Ökning i p cet par 

Ökning i k cet par Ökning 

Ökning i D cet par 

Fig 7.2 
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^ = {(S,L)|S>0, L>0, R>pD, R+S^CD} (7.58) 

Q2 = { (S,L) I S>_0, L>0, R>pD, R+S<ÇD} (7.59) 

= {(S,L)IS_>0, L_>0, R<pD, R+S<ÇD) (7.60) 

= {(S,L)IS_>0, L>0, R<pD, R+S>CD} (7.61) 

Dessa områden spanns ut av dels de fem ändliga punkterna P^, P^, P̂ , P^ 

som är skärningspunkter i området S>0, L>0 mellan reservkravs 1inj en, lik

viditetskravslinjen och de två axellinjerna S=0, L=0, dels de tre "oändlig-

hetspunkterna" Q^, Q^, på L-axeln, likviditetskravslinjen respektive S-

axeln, som representerar gränspunkter då L, (S,L) respektive S går mot oänd

ligheten utefter dessa linjer. Det intressanta med dessa åtta punkter är 

att undersökningen av maximum för II kan begränsas till dem. Man kan nämligen 

- som vi strax skall se - visa att om II har ett maximum i området S>_0, L>0, 

så måste II samtidigt ha ett maximum i någon av de fem ändliga punkterna 

P^, P^, P^, P ,̂ P^. Man kan dessutom visa att om II saknar maximum i området 

S>0, L_>0 så måste det gälla att II går mot oändligheten då punkten (S,L) går 

mot oändligheten utefter någon av de tre linjer vars oändlighetspunkter är 

För att visa detta återvänder vi till vinstflödesspecifikationen (7.51) som 

vi med hjälp av sambanden (7.46)-(7.48) kan skriva 

Qx, Q2, Q3-

IT = sS + JlL-dD- <5max(0,pD-R) - p max(0,ÇD-R-S)-C 
o 

= (s-kcd)S + (£-kTd)L - dD - C 
o L o o 

- 6 max(0, (1-kg+pkg)S + (l-k^+pk^)!, - (l-p)DQ) -

- p max(0,-(l-Ç)ksS + (l-kL+ÇkL)L - (1-Ç)DQ) (7.62) 

varav det omedelbart framgår att 
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s - kSd 

M 
3S 

s - kgd + p(l-Ç)ks 

ksd - ô(l-ks+pks) 
(7.63) 

s - kgd + p(l-Ç)kg - ô(l-ks+pks) 

M 
dL 

£ -
kLd 

£ - kLd" p(
l-kL+çkL) ^2 

£ - kLd -
ô(l-kL+pkL) 

£ - kLd" 
6(l-kL+pkL) - p(l-kL+ckL) ti, 4 

(7.64) 

dvs de partiella derivatorna 3II/9S och 911/SL är konstanta i vart och ett av 

områdena men eftersom de antar olika värden i de olika om

rådena gör de diskontinuerliga språng på gränslinjerna mellan områdena. 

I det fall då S och L ändras utefter ett linjesegment på en linje som defi

nieras av sambandet L=aS+b bestäms ändrings takten i II per enhets ökning i 

S genom 

ran, = a n an 3L 
SS L=aS+b as 3L 3S 

M as M 
3L 

(7.65) 

Detta samband kan bl a utnyttjas för att bestämma ändrings takten i II då S 

och L ändras utefter linjesegment på reservkravs 1 inj en och likviditetskravs

linjen eller på linjer som är parallella med dessa två linjer. Enligt (7.52)-

(7.55), (7.62) och (7.65) gäller 

1-k +pk 

S"ksd- irar ̂ -kLd> 

{—} =1 
8S R-pD=konst 1-k +pk 

S-ksd+p(l-ç)ks-

R+S^ÇD 

(7.66) 

U-kLd-p(l-kL+ÇkL)) R+SCÇD 

(l-ç)ks 

S_kSd+ l-kT +çkT 

{M} : 
3S R+S-ÇD=konst 

a-kLd) 

(l-Ç)k 

R>_pD 

(7.67) 

s-ksd-ô(l-ks+pks)+ 1-k •(À-kj^d-ô (l-k^+pk^) ) 

R<pD 
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Av ( 7.63)-(7.67) framgår att ändrings takten för II är konstant utefter ett 

godtyckligt linjesegment, utom i punkter där linjesegmentet passerar en 

gräns mellan områdena ^4» ^å ändrings takten ändras med ett dis-

kontinuerligt språng. Vidare framgår att ändringstakten för II är lika stor 

utefter linjesegment som är parallella och som ligger i samma område 

i=l,2,3,4. Då linjesegmenten är parallella med reservkravslinjen är änd

ringstakten dessutom lika stor i de två områdena ^ och lika stor i de 

två områdena dvs över och under likviditetskravslinjen. Motsvarande 

gäller för linjesegment som är parallella med likviditetskravslinjen. 

Antag nu att II har maximum i området S>0, L>0 för en inre punkt P, dvs en 

punkt sådan att S>0, L>0. Det måste då gälla att II samtidigt har maximum 

i punkten P^, dvs i skärningspunkten mellan reservkravslinjen och likvidi

tetskravslinjen. Detta är uppenbart i det fall då P och P^ sammanfaller. 

Om P är skild från P^ så ändras II i konstant takt utefter linjesegmentet mel

lan dessa två punkter. För att II skall ha maximum i P är det nödvändigt att 

denna konstanta ändringstakt är noll, vilket innebär att II har samma värde 

för alla punkter på linjesegmentet, inklusive punkten P^. 

På samma sätt kan man lätt visa att om II har maximum i en hörnpunkt P där 

S=0 eller L=0 så har II samtidigt maximum i någon av punkterna P^, P^, P̂  

på L-axeln respektive någon av punkterna P-^, P^ på S-a xeln. 

Det är inte heller någon svårighet att visa att om II saknar maximum i om

rådet S>0, L>0 så måste det gälla att II går mot oändligheten utefter någon 

av de tre linjer vars oändlighetspunkter är , Q^, Q^. 

Nästa steg i analysen är att specificera nödvändiga villkor för att II skall 

ha ett lokalt maximum i punkten P^, där i=l,2,3,4,5. Betrakta ett linje

segment som börjar i P_^ och slutar i en punkt som ligger i området S>0, L>0. 

För att II skall ha ett lokalt maximum i P^ måste ändrings takten för II utef

ter detta segment, då S,L ändras i riktning från P^, vara ickepositiv. Detta 

gäller även för de segment som börjar i P^ och som ligger på reservkravs-

linjen, likviditetskravslinjen, S-axeln eller L-axeln. Sådana segment finns 

naturligtvis endast i de fall då P^ själv ligger på respektive linje. Från 

(7.63) — (7.67) följer nu omedelbart följande nödvändiga villkor för lokalt 

maximum i de fem punkterna 
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P1: £ - kLd £ 0 

s - kgd < 0 

(7.68) 

(7.69) 

P2: 0 £ £ - kLd £ p(l-kL+çkL) 

(l-Ç)kg 

s - kSd + l-kT (1-Ç) 
U-kLd) £ 0 

P^: p(l-kL+ÇkL) £ l - kLd £ p(l-kL+çkL) + 6(l-kL+pkL) 

1-k +pk 
s-ksd+p(l-Ç)ks- pk (£-kLd-P(l-kL+ÇkL)) < O 

Ll lj 

1-k +pk 
P4: s-ksd+P(l-ç)ks- x_kL+pkL (£-kLd-P(l-kL+çkL)) >0 

(7.70) 

(7.71) 

(7.72) 

(7.73) 

(7.74) 

(l-Ç)k 1-k +pk 

(£-kLd>ls"ksd iiq^kT ̂ kLd> 
L K L 

(7.75) 

(l-Ç)k 
s-ksd-ô(l-ks+Pks)+ ïq^-(£-kLd-6(l-kL+pkL)) £ O (7.76) 

P5: O £ s - kgd £ 6(l-ks+pks) 

1-k +pk 

3 - ksd - Fk^- (I"KLD) > O 

(7.77) 

(7.78) 

De två nödvändiga villkoren för maximum i punkten P^ innebär att II i denna 

punkt har ett värde som är minst lika stort som i punkterna P^ och P,-. Men 

insättning av de två villkoren i (7 .63)-(7.67) visar dessutom att II har en 

ickepositiv tillväxttakt utefter linjesegmenten ^3^1' ^2^4' 4̂^2' 

^5^3' êtta innebär dels att II i punkten P^ har ett minst lika stort värde 

som i punkterna P^, P^» » dels att I I inte går mot oändligheten utefter 

linjesegmenten ^4^2 OC^ 5̂^3' •Detta innebär i sin tur att II har ett 

globalt maximum i P^. Vi kan således konstatera att de två nödvändiga vill

koren för att II skall ha lokalt maximum i P^ också är tillräckliga villkor 

för att II skall ha globalt maximum i P-^. Det är inte svårt att visa att mot

svarande gäller för de fyra övriga punkterna P^, P^> P^, P̂ . Innebörden av 

detta är att II är en konkav funktion av S och L i området S>0, L>0. 
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Om maximivillkoren inte är uppfyllda för någon av de fem punkterna saknar 

n maximum i området SX), L>0 och det måste då gälla att II har positiv änd-

ringstakt utefter minst ett av de tre linjesegmenten ^4^2' ^5^3' V̂S 

minst en av följande tre olikheter är uppfyllda 

Banken antas välja en kombination av värden på sina handlingsparametrar 

S och L som ger globalt maximum för II i valmängden S>0, L>0. Om det existe

rar mer än en maximipunkt kan man göra valet entydigt genom att införa 

enkla regler om hur banken väljer mellan de olika punkterna, t ex att ban

ken i första hand väljer en punkt som ligger närmast origo. Om II saknar 

maximum antas banken t ex i första hand expandera sitt innehav av ränte

bärande tillgångar utefter det av de tre linjesegmenten ^4^2' ^5^3* 

för vilket II har störst ökningstakt per enhets ökning i S+L. Tillsammans 

med regler av detta slag bestämmer villkoren (7.68)-(7 .81) samt definitioner

na av punkterna P^, P ,̂ P^, P ,̂ P^, Q-^, Qg beteendefunktionerna för S 

och L, vars argument är de exogena variablerna s, i, d, p, Ç, 6, p, k^, k ,̂ 

D . 

Eftersom det inte är några kostnader förknippade med anpassningen i de 

räntebärande tillgångarna, gäller beteendefunktionerna i varje tidpunkt 

och de faktiska kvoterna R/D, S/D, L/D kan uppfattas som bankens önskade 

kvoter r, r^, r .̂ För de åtta punkterna är dessa kvoter 

Qx: £-kLd-p(l-kL+ÇkL) - ô(l-kL+pkL) > 0 (7.79) 

Q3: s-ksd-ô(l-ks+pks) > 0 (7.81) 

o 
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R 
D 

1 

C 

P 

P 

P 

l-kT 

_S 
D 

O 

O 

O 

C-P 

1-P 

O 

L 
D 

O 

1-Ç 

1-P 

1-Ç 

O 

j_ 
K 

1 l-\ + &L l-kT +çkT 

kc l-(kT-kQ)(1-ç) kQ l-(kL-ks)(l-C) L S 

1-k 

1-ç 

Låt oss nu återgå till den mer realistiska och intressanta förutsättningen 

att stocktransaktioner avseende de sekundära reserverna och utlåningen är 

förenade med transaktionsrestriktioner i olika former, bl a i form av trans

aktionskostnader och tidsrestriktioner. För enkelhets skull skall jag emel

lertid inte specificera dessa transaktionsrestriktioner explicit, utan jag 

skall i stället anta att de tar sig sådant uttryck att banken ändrar sitt 

innehav av de räntebärande tillgångarna endast i förutbestämda ekvidistanta 

tidpunkter. Dessa ändringar antas ej vara förknippade med några transak

tionsrestriktioner. I stället antas att tidsavståndet mellan ändringarna är 

en växande funktion av transaktionsrestriktionernas omfattning. 

Om transaktionsrestriktionerna är av olika omfattning för de två olika rän

tebärande tillgångarna tar detta sig således uttryck i att tidsavståndet 

mellan ändringarna i innehavet av respektive tillgång är olika. För bank

systemet i dess helhet bör detta i sin tur leda till att anpassningen mot 

jämviktslägena för respektive tillgång sker i olika takt med en snabbare 

anpassning för den mer likvida tillgången, dvs den tillgång som har mindre 

omfattande transaktions restriktioner och därför kortare tidsavstånd mellan 

ändringarna. 
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I den generalisering av multiplikatorprocessen som görs i föregående av

snitt förutsätts emellertid att ändringarna i S och L företas vid samma 

tidpunkter, dvs det förutsätts där implicit att de två räntebärande till

gångarna har samma grad av likviditet. I detta avseende är generaliseringen 

orealistisk, vilket också kommer till uttryck i differensekvationerna (7.37)-

(7.38) som visar att för banksystemet som helhet sker anpassningen mot jäm

viktslägena för respektive tillgång i samma takt. Skälet till att jag ändå 

använder mig av denna förutsättning är att framställningen i annat fall 

skulle kompliceras avsevärt. Jag kommer därför även fortsättningsvis att 

anta att banken ändrar sitt innehav av de två tillgångarna vid samma ekvi-

distanta tidpunkter, vilket således - i avsaknad av explicit specificerade 

transaktionsrestriktioner - bör tolkas som ett antagande om att de båda till

gångarna har samma grad av likviditet. Även om en väsentlig aspekt av Edge-

worth-ansatsen därmed går förlorad så skall vi se att det är möjligt att ut

vinna åtskilliga resultat av intresse vid bestämningen av de önskade kvoter-

na r, rs> V 

Med motsvarande förutsättningar och tolkningar som i kapitel fem (jfr med ss 

5.46-5.51) specificeras nu bankens målfunktion som väntevärdet E(TI) , där 

n = s(S+AS) + £(L+AL) - d(D+AD) - C (7.82) 

C = ô{max(0,p(D+AD)-(R+AR))} + p{max(0,Ç(D+AD)-(R+AR+S+AS))} = 

= ô(l-p)K(AD;-D,U) + p(l-Ç)K(AD;-D,V) (7.83) 

s+AS+L+AL 
Pp 

D (7.84) 

L+AL 
(7.85) 

P(AD<x) = F(x) = (7.86) 

AD = AD + k_AS + kTAL o S L 
(7.87) 

U = E (AD) = UO + KGAS + L^AL (7.88) 
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yo = E(ADo) (7.89) 

a2 = v(AD) = V(ADQ) = AQ2 (7.90) 

AD -Y 
- x-, -C—5- ~ o ' a 

$(x) = $ (x) = P( ° °) (7.91) 

O 

Mål funktionen kan således skrivas 

E(II) = (s-kgd) (S+AS) + (£-kLd) (L+AL) - d(DQ+yQ) - E(C) (7.92) 

Från sambandet (3.20) som definierar väntevärdet för K-funktionen erhålls 

U V 
E(C) = ó(l-p) f F(x)dx + p(l-C) f F(x)dx (7.93) 

-D -D 

Derivering av E (II) med avseende på handlings parametrarna AS och AL ger 

= s -ksd - 6(l-ks+pks)F(U) + p(l-ç)ks F(V) (7.94) 

= A - kLd - <5(l-kL+pkL)F(U) - p(l-kL+ÇkL)F(V) (7.95) 

där F(U) och F(V) representerar bankens bedömning av sannolikheterna att 

den vid periodens slut behöver låna för att uppfylla reservkvotskravet 

respektive behöver betala straffavgift för att den underskrider likviditets

kvotskravet. Dessa sannolikheter är funktioner av AS och AL, vilket fram

går av att 

F(u)=$(^)=4>(-^— ((l-ks+pks)(S+AS) + (l-kL+pkL)(L.+AL)-(l-p)(Do+Mo))) 

(7.96) 

F(V)=$(XlH) = $(-^i-^-(-ks(l-Ç)(S+AS) + (l-kL+ÇkL)(L+AL)-(l-Ç)(Do+yo))) 

(7.97) 

varav bl a följer 
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rN-p/TTX 1 kq + ßk-C \ ̂  + ßk 
(7.98) 

3F(U) _ F(U) > 0 
3AL 1-P 

W • ««<-y i o 

(7.99) 

(7.100) 

Mli . f(v) 1-kL+gkL > 
3AL r(-V; 1-Ç 

(F(U)} = {F(V)} 
AS=-S,AL=-L AS=-S, AL=-L 

(7.101) 

-D -W 
= $( °a °) = 0 (7.102) 

lim F(U) = lim F(U) = lim F(V) = lim $(x) = 1 
AS-*» AL-*» AL-*» x-*» 

lim F(V) = 
AS-*» 

0 

1 1_kL+ÇkT 
$(1 ( 1 il 
'Ka { i-ç 

ks>Q 

(L+AL) - (Do+U0))) kg=0 

(7.103) 

(7.104) 

som visar att F(U) och F(V) beror på AS och AL på ett sätt som står i över

ensstämmelse med vad man intuitivt förväntar sig skall vara fallet. Med 

hjälp av (7.98)—(7.101) erhålls 

A = 

3 E (II) 3 E (II)  

3(AS)2 3AS3AL 

3 E(II) 3 E(n) 
3ALAS 

3 (AL) 

<Sf(U) pf(v) 
1-P U 1-Ç 

(7.105) 

där 

(l-kg+pkg)' 

(l-kL+PkL)(l-ks+Pks) 

(l-ks+Pks)(l-kL+pkL) 

i-kg+Pkg (1-kg+pkg l-kL+pkL) (7.106) 

1_kL+pkL 
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A v "  

2 2 
U-ç) ks 

-(l-ç)ks (l-kL+çkL) 

-(l-ç)ks(l-kL+çkL) 

(1"kL+ÇkL>' 

— (1-Ç)kc (-(1-Ç)ks l-kL+çkL) (7.107) 

Matriserna och är positivt semidefinita, dvs för godtyckliga värden 

på X och y gäller 

(x y)A = (x(l-ks+pks) + y(l-kL+pkL)) _> 0 (7.108) 

(x y)A 
U 

= (-x(l-Ç)kg + y(l-kL+ÇkL))" > 0 (7.109) 

Eftersom f är en ickenegativ frekvensfunktion gäller således enligt (7.105)-

(7.109) att 

(x y ) A < 0 (7.110) 

för alla värden på x, y, S+AS, L+AL, dvs matrisen A är negativt semidefinit 

för alla värden på S+AS och L+AL. 

Låt oss nu undersöka hur E (TI) maximeras med avseende på AS och AL. Till 

följd av olikheten (7.110) har E(II) globalt maximum i området AS>_-S, AL>_-L 

för alla värden på AS och AL i detta område som uppfyller förstaordnings-

villkoren för maximum, vilka enligt (7.94)-(7.95) kan skrivas 

l-ks+pks -(l-Ç)kg 1 'fiFCU)' 'S-ksd ' 

1-kL+pkL 1_kL+ÇkL i 
pF (V) 

*-kLd 
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Invertering av matrisen i vänsterledet ger 

6F(U) 

pF(V) 
l-(l-ç)kL-(ç-p)ks 

(1-Ç)kc 

-(l-kL+pkL) 1-kg+pkg 

s-ksd 

i-kLd 

(7.112) 

som i sin tur ger förstaordningsvillkoren på formen 

F(U) = a (7.113) 

F(V) = g (7.114) 

där 

5(1-(?-p)k-(1-c)kT){(l-kL+CkL)(s-ksd) + (l-Oks(t-kLd)} (7.115) 

p(l-(S-p)kg-(l-C)kT)(-(1-kL+PkL)(s-kSd> + (1-kS+PkS>(£-kLd)} (7'116> 

Således har E(II) ett globalt maximum om banken ändrar sitt innehav av ränte

bärande tillgångar i beslutsperiodens början så att bankens subjektiva sanno

likheter för upplåning och likviditetsunderskott är lika med a respektive 3. 

Insättning av (7.96)—(7 - 97) i (7.113)-(7.114), invertering av 0 samt om

flyttning av termer ger ekvationssystemet 

1"kS+pkS 1_kL+pkL 

(1 C)kg 1 kL+CkL 

S+AS 

L+AL 

( 1—p) (Do+iio"Hj$ ^(a)) 

(1-0(D +U -KJ$ X(3)) 
- o o 

(7.117) 

De två ekvationerna i detta system kan åskådliggöras grafiskt som två linjer 

i (S+AS, L+AL)-planet, varvid skärningspunkten representerar lösningen till 

systemet. Dessa två linjer har samma riktningskoefficienter som de i (7.54)-

(7.55) definierade och i fig 7.1 illustrerade linjerna, vilket följer av 

att systemets matris är identisk med matrisen i det system för S och L som 

erhålls genom att nollställa vänsterleden i (7.52)-(7.53) och som skrivs på 

formen (7.54)-(7.55) eller (7.56). Den linje som definieras av den första 
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ekvationen i systemet (7.117) skall liksom sin motsvarighet i (7.54) och 

fig 7.1 kallas reservkravslinjen. Utefter den gäller att F(U)=a, dvs san

nolikheten för upplåning är a för varje punkt på linjen. Den linje som defi

nieras av den andra ekvationen i (7.117) skall liksom sin motsvarighet i 

(7.55) och fig 7.1 kallas likviditetskravslinjen. Utefter den gäller att 

F(V)=3, dvs sannolikheten för likviditetsunderskott är lika med 3 för varje 

punkt på linjen. De båda linjernas intercept med axlarna i området S+ASX), 

L+AL>0 är växande funktioner av respektive ekvationers högerled, givet att 

elementen i systemmatrisen hålls konstanta. 

I fig 7.3 bestäms lösningen till ekvationssystemet grafiskt i tre fall där 

(i) ]io=cr=0, (ii) Vlo>0> a=0 och (iii) U >0j cr>0, a>0(0) , |3<$(0) . De tre 

olika fallen representeras av prickade, streckade respektive heldragna lin

jer, vars skärningspunkter har betecknats med P , P respektive P . ° ^o 

L+AL 

F(V) = 

F(U)=a 

S+AS 

Fig 7.3 
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Denna grafiska representation av lösningen till (7.117) kan uppenbarligen 

användas för att utföra en grafisk analys av hur lösningen beror på storhe

ter som ingår i ekvationssystemets högerled, såsom D^+y ,̂ G, a, 3, $. 

En ökning i 3 cet par leder t ex till en parallellförskjutning uppåt av 

likviditetskravslinjen så att S+AS minskar och L+AL ökar. Ändringarna i AS 

och AL är därvid så stora att sannolikheten för upplåning, F(U), ej ändras, 

medan sannolikheten för likviditetsunderskott, F(V), ökar lika mycket som 3. 

På motsvarande sätt kan effekterna av partiella ändringar i DQ+yo, G, a och 

$ analyseras. En förutsättning för denna analys är att elementen i system

matrisen hålls konstanta vid ändringarna i a och 3- I annat fall ändras 

nämligen även linjernas lutning. 

Lösningen till ekvationssystemet (7.117) kan också bestämmas genom att in

vertera systemmatrisen, vilket ger 

S+AS 

L+AL 
l-ks(ç-p)-kL(l-ç) 

(l-Ç)kg 1-kg+pkg 

(l-p)r(P^+li +a$ 1 (et) 

(l-ç)(Do+yo+a$ 1(ß) 

D +y +G$ (a) 
o o 

Ç-P 

i-d 

(l-ç)a($ ̂ g)-^ 1 (a)) 
-(l-kL+pkL) 

l-kg+pkg 

(7.118) 

där 

N = 1 - ks(ç-p) - kL(l -O (7.119) 

Tillsammans med (7 .115)-(7 .116) definierar dessa samband beteendefunktioner 

som visar hur bankens innehav av räntebärande tillgångar efter portföljvals

beslutet beror på de givna storheterna s, i, d, <5, p, P, Ç, k^, k^, DQ+yo, 

a, $ i det område där dessa storheter har sådana värden att förstaordnings-

villkoren har en lösning sådan att S+AS>0, L+AL>0. Efter överflyttning av S 

och L till högerledet kan AS och AL skrivas som summor av tre komponenter, 

nämligen 
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AS" 

_ 

o
 

CO <
 

+ 

(AS) 
% 

+ 

'(AS)ö * 

AL o
 

<
 

O 
3-

<
 (AL)Ö 

(7.120) 

där 

>
 

CO
 

O D VP' 'S" 
o 
N 

,(AL)o, !-CJ L 

(7.121) 

((AS) ^ 
O _ 

N 

' i ' - P  

(AL) 

% 
I-Ç 

(7.122) 

(AS) 

(AL) 

f H"1«*) 

Ç-P 

1-ç 
+ (l-ç)($ 1(3)-4> V)) 

•(1_kL+pkL) 

1 kg+pkg) 

} (7.123) 

Komponenterna (AS)q, representerar de ändringar i de räntebärande till

gångarna som banken behöver göra för att dess balansposter i början av perio

den skall uppfylla likheterna R=pD, S=(Ç-p)D, L=(1-Ç)D. Man kan se detta som 

en slags nollställning av de räntebärande tillgångarna, som föranleds av 

inlåningsutvecklingen under den föregående perioden, och (AS)Q, (AL)q kallas 

därför nollställningskomponenter. De övriga komponenterna kallas prognos

komponenter respektive osäkerhetskomponenter eftersom de representerar de 

ändringar i de räntebärande tillgångarna, utöver nollställningen, som föran

leds av bankens prognos för inlåningsutvecklingen respektive av den osäker

het som banken förknippar med denna prognos. 

I fig 7.3 motsvaras nollställningskomponenterna av differenserna mellan ko-

ordinaterna i punkterna P och P , där P, som ej är utsatt i figuren, repre

senterar bankens innehav S och L av räntebärande tillgångar omedelbart före 

portföljvalsbeslutet, och där Pq är skärningspunkten mellan reservkravslin-

jen och likviditetskravslinjen i det fall där iiQ=CJ=0. Prognoskomponenterna 
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och säkerhetskomponenterna motsvaras av differenserna mellan koordinaterna 

i punkterna P och P , respektive P och P^, där P är skärningspunkten i 
° ^o % o 

det fall där a=0. 

I undersökningen av problemet att maximera E (II) med avseende på AS, AL i 

området AS>-S, AL>-L har vi hitintills förutsatt dels att förstaordnings-

villkoren (7.111) har en lösning, dels att denna lösning har legat i områ

det AS>-S, AL>-L. Låt oss nu betrakta de fall där inte båda dessa förutsätt

ningar är uppfyllda. Maximiproblemet har då en hörnlösning, dvs E(II) har 

globalt maximum i en punkt där S+AS=0 eller L+AL=0. 

Betrakta först det fall där förstaordningsvillkoren har (minst) en lösning. 

Av (7.113)-(7.114) framgår omedelbart att ett nödvändigt villkor för detta 

är att 0<a<l, 0<3<1» medan ett tillräckligt villkor är att 0<a<l, 0<J3<1. Om 

0 ^"(1) och därmed F ^(1) existerar är 0<a<l, 0<ß<l även ett tillräckligt 

villkor. I fig 7.4 belyses vilka lösningspunkter i (S+AS, L+AL)-planet som 

är aktuella för olika värden på a och 3. Planet har delats in i åtta områden 

med avseende på vilka värden F(U) och F(V) antar. De linjer som avgränsar 

dessa områden är reservkravslinjen i de två fall där a=0 och a=l, samt lik

viditetskravslinjen i de två fall där 3=0 och 3=1. Det förutsätts därvid 

dels att $ "*"(1) existerar och dels att storheterna p, Ç, kg, k^, DQ+yo, O, 

$, som tillsammans med S+AS och L+AL bestämmer värdena på F(U) och F(V) hålls 

konstanta och antar sådana värden att linjerna F(U)=0 och F(V)=1 skär varand

ra i en punkt där AS<-S. Givet de konstanta värdena på dessa storheter kan 

värdena på a och 3 varieras genom att variera värdena på s, i, d, 6, p. 

Det framgår av figuren att om reservkravslinjen och likviditetskravslinjen 

skär varandra i en punkt utanför området S+AS>0, L+AL>0 så måste denna 

punkt ligga i området S+AS<0, L+AL>0, varvid a och 3 antar värden sådana 

att a är noll eller nära noll och 3 är ett eller nära ett. I detta fall har 

alltså maximiproblemet en hörnlösning, och man kan visa att denna lösning 

är en punkt på L+AL-axeln som ligger mellan de två linjernas intercept med 

denna axel och som bestäms av villkoret 

* 3AL ^S +AS=0 = 0 (7.124) 

dvs 
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L+AL II 

F(U)=1 

0<F(V)<1 

0<F(U)<1 

0<F(V)<1 

F(U)=1 

F(V)=0 

0<F(U)<1 

F(V)=0 

S+AS 

Fig 7.4 

Ä-kLd - 6(l-kL+pkL){F(U)}s+ÄS=0 - pU-k^HFCV)}^^ (7.125) 

Denna ekvation kan emellertid inte lösas explicit med avseende på L+AL. 

Det återstår att betrakta de fall där a och 3 antar sådana värden att första-

ordningsvillkoren saknar lösning, dvs de fall där a<0 eller a>l eller 3<0 

eller 3>1. Därvid skall jag anknyta till den analys av maximeringsproblemet 

som gjordes i fallet då transaktionsrestriktioner saknades, dvs då vinst

flödet II maximerades med avseende på S och L i varje tidpunkt. Analysen kunde 

i detta fall begränsas till de åtta punkterna P^, P ,̂ P^, P̂ , P^, 

för vilka maximivillkoren (7.68)-(7 .81) härleddes. Med hjälp av dessa vill

kor kan (ot, 3) ~p lane t delas in i olika områden som svarar mot villkoren för 

de olika punkterna på det sätt som visas i fig 7.5. Indelningen bygger på 

definitionerna (7.115)-(7.116) av a och 3 som är lösningar till ekvations

systemet 
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ô(l-ks+pks)a - p(l-ç)kse = s-ksd (7.126) 

ô(l-kL+pkL)a + p(l-kL+ÇkL)3 = i^-kLd (7.127) 

i-k d=p(l-k + Çk )+ô(l-k +pk ) 

s-k d=ô(l-k +pk ) 

£-k d=p(l~k +Çk ) 

Fig 7.5 

Med hjälp av (7.115)-(7.116) och (7.126)-(7.127) kan villkoren (7.68)-(7.81) 

transformeras till villkor på a och Villkoret s-kgd<Q transformeras t ex 

med hjälp av (7.126) till villkoret ô(l-kg+pkg)a-p(l-Ç)kg3£0 som satisfie-

ras av de punkter i (a,3)~planet som ligger på eller under linjen 

ö(l-kg+pkg)a-p(l-£)kgß=0; villkoret (7.71) transformeras t ex med hjälp av 

(7.115) till villkoret OK0, osv. Genom att utföra dessa transformationer 

kan villkoren för var och en av de åtta punkterna representeras av punkt
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mängder i (a,ß)-planet på det sätt som görs i fig 7.5. Villkoren för 

transformeras till olikheterna 0<oKl, CK^Kl, dvs dessa villkor svarar mot 

det ovan behandlade fallet där förstaordningsvillkoren (7.111) har (minst) 

en lösning. Låt oss därför ägna uppmärksamheten åt de områden i (a,3)-planet 

som representerar villkoren för de övriga sju punkterna. 

Vi kan då först konstatera att för de punkter i (a,3)-planet som ligger i 

P^-området, dvs som är sådana att s-kgd<0 och £-k^d<0, har E (II) ett globalt 

maximum i hörnlösningspunkten S+AS=L+AL=0. Detta framgår av definitionen 

(7.92) för E (II) samt av det förhållandet att kostnads termen E(C) är icke

negativ och lika med noll då S+AS=L+AL=0. För punkterna i P^~ och P^-områ-

dena kan man visa att maximiproblemet har en hörnlösning där S+AS=0, dvs 

en lösning som bestäms av villkoren (7.124)-(7.125). För punkterna i P^-om-

rådet kan man visa att maximiproblemet har en hörnlösning där L+AL=0, som 

bestäms av villkoret 

{WWO =  0  ( 7- 1 2 8 )  

dvs 

s-V - 5(l-ks+PkS){F^} L+ÄL=0 = ° (7"129) 

som har lösningen 

(1-p)(Vyo) + (i-P)p$"1(6(i-L +P kq)) 

s+As (7a30) 

För de återstående punkterna i (a,3)~planet, dvs de punkter som svarar mot 

ett eller flera av villkoren (7.79)-(7.81) för de tre oändlighetspunkterna 

Qp Q2, Q^> går E(II) mot oändligheten då S+AS, L+AL går mot oändligheten 

utefter den eller de linjer som svarar mot respektive villkor. 



- 345 -

7.3 De önskade kvoternas bestämningsfaktorer 

De beteendefunktioner som härleddes i föregående avsnitt skall nu användas 

för att specificera bankens önskade kvoter r, r^, r . För att denna specifi

kation skall vara förenlig med analysen av multiplikatorprocessen i avsnitt 

7.1 måste den göras så att ändringarna AS och AL i beteendefunktionerna 

(7.118) kan skrivas på formen 

AS 

AL 
1_rSkS-rLkL 

1_RLKL RSKL 

RLKS 1_RSKS 

S-r D-r U 
S bo 

L-r D-r u L LO 

(7.131) 

vilket är en generaliserad version av anpassningssambanden (7.21), varvid 

generaliseringen dels består i att jämviktsvillkoren S+AS-rg(D+AD)=0, 

L+AL-rL(D+AD)=0, som (7.21) härleds från, har ersatts med jämviktsvillkoren 

E(S+ASiJrg(D+AD))=Ü,E(L+AL-r^(D+AD))=0, och dels i att induceringssambandet 

AD=kcAS+k AL har ersatts av induceringssambandet AD=AD +kcAS+k AL där O Li O O L 
E(ADQ)=yo. Om vi löser de generaliserade jämviktsvillkoren med avseende på 

r^ och r^ erhålls 

S+AS S+AS 
S E(D+AD) D +y +k (S+AS)+kL'(L+AL) 

(7.132) 

L+AL L+AL 
L E (D+AD) DQ+]io+ks(S+AS)+kL (L+AL) 

(7.133) 

som givetvis är samma lösning som erhålls om vi löser ekvationerna i (7.131) 

med avseende på r^ och r^. De önskade kvoterna är alltså lika med kvoterna 

mellan å ena sidan det av banken beslutade innehavet av räntebärande till

gångar och å andra sidan det av detta beslut beroende förväntade värdet 

- dvs bankens prognos - för inlåningen vid periodens slut. 

Från det av balansidentiteten givna sambandet (7.7) följer 
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E(D+AD) - (S+AS+L+AL) 
r = S~rL = E(D+ÄD) = 

E(R+AR) _ Do+Uo-(l-ks)(S+AS)-(l-kL)(L+AL) 

E(D+AD) Do+Uo+ks(S+AS)+kL(L+AL) 
(7.134) 

som kan jämföras med de motsvarande sambanden (5 .179)-(5 .181) i kapitel 

fem. 

Insättning av (7.118) i (7.132)-(7.134) och förenkling ger 

r P -(1-P) $ 1 (a) 

rs 
= C-P 

( N a 
M D +\i 

o o 
(1-P) $-1 

1 

(a)-(l-ç) 

rL 
1-Ç (l-o $ (3) 

.-1 
(7.135) 

där 

N = l-ks(ç-p) - kL(l-C) (7.136) 

M = l+k^d-p)^-^— 0 1(a) + (kT-kc)(l-?W-2—• $ 1(ß) (7.137) 
Sv ^ yD +y 

o o 
L Sy v WD +\i 

o o 

Genom att addera r och r^ erhålls bankens önskade likviditetskvot 

I  +  IS^-SDV ( K ) F L ( W  
O o 

(7.138) 

som skiljer sig från bankens önskade reservkvot r genom att Ç och 3 ersätter 
p och a. 

Av sambanden (7.135)-(7.138) samt definitionerna (7.115)-(7 .116) av a och 3 

framgår hur de önskade kvoterna beror på de givna storheterna o/(D^+y^), 0, 

kg, k^, £, s, d, ô, p, p, Ç i det fall dessa storheter antar sådana värden 

att förstaordningsvillkoren (7.111) har en lösning i området S+AS>0, L+AL>0. 

Den allmänna formen på dessa samband är densamma som formen på motsvarande 

samband i kapitel fem och deras egenskaper är därför likartade. Om vi låter 

a/(Do+TJQ) gå mot noll finner vi att r, r^, r^, går mot p, Ç-p, 1-ç, Ç. 

Vidare ser man direkt att r och r+r^ är större än, lika med, eller mindre 

än p respektive £ beroende på om $ (a) respektive $ ̂"(3) är mindre än, lika 

med, eller större än noll, dvs om a respektive 3 är mindre än, lika med, eller 
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större än 0(0). Dessa egenskaper hos r och r^ är intimt förknippade med 

egenskaperna hos osäkerhetskomponenterna (AS)^ och (AL) som definieras i 

(7.123) och som åskådliggörs grafiskt i fig 7.3 som differensen i koordina-

terna för punkterna P^ och P^. I fig 7.6 ges en illustration till relatio

nerna mellan r, ° (AS)^, (AL)̂ , a, 3, $(0). 

L+AL 

-• 

S+AS 

Fig 7.6 

Liksom i kapitel fem förenklas uttrycken för de önskade kvoterna avsevärt 

i det fall där inlåning är autonom, dvs då kg=k =̂0. Dels blir M=N=1 och 

dels förenklas uttrycket för a och 3 så att vi får 
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L 

r+rn ks=V° 

P 

Ç-P 

1-Ç 

£ 

D +y 
o o 

-(i-p)Î>_1(|) 

d-Ç)^1^) 
(7.139) 

I detta specialfall är de partiella sambanden linjära för p, £, ö/(D +u ) 
o o 

och ickelinjära för £, s, 6, p. 

Betrakta nu återigen det mer komplicerade allmänna fallet där kg och k^ inte 

nödvändigtvis är noll. Ett sätt att belysa egenskaperna hos de önskade kvo

terna är att bestämma de partiella derivatorna för dessa kvoter med avseende 

på deras bestämningsfaktorer. Vi har 

_3y _ _3y _3a _3y _3ß / i 
3z 3a 3z 33 3z 3z a,3=konst (7.140) 

där y är en godtycklig önskad kvot och z en godtycklig bestämningsfaktor. 

Efter ett flitigt deriverande erhålls 

3a 
- Q g 1-P 

N D +u ,, 1f N v 
o o (j)($ (a)) 

-Q-(kL-ks)(rL-(l-ç)) 

Q+kL(rL"(1*0) 

-ks(rL-(l-^)) 

<0 

>0 (7.141) 

1- £ 
N Vuo (j)($ 1(B)) 

-(kL-kg)(r-p) 

-Q+kL(r-p) 

Q-kg(r-p) 

< 0  

> 0  

(7.142) 

3a 
3z 3z 

(1-C)k£ 

ÔN 
> 0 

1-ks+pks 
pN 

> 0 (7.143) 

ÔN > 0 
1-KL+PKL 
pN 

< Q (7.144) 
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ks VkL 
pN 

< O (7.145) 

< O (7.146) 

< O (7.147) 

kS N - ° k s ^ <  °  (7 .1 4 8 )  

"(kL-kS)ÏÏ-° (7.149) 

(l-ç)Jl-d (c-p)g 
KS ÔN N 

(l-p)W + (^p)ß (7>150) 

pN 

(l-Qs (l-C)a 
6N N 

(l-p)s-d (l-C)ß  
pN N 

(7.151) 

D +y 
o o 

(7.152) 

3z 

a,3=konst 

för z = ,Z, s, d, ôj (7.153) 

3p 
1-r 

(1-P)N 

a,3=konst 

Q+(kL-ks)(rL-(l-Ç)) 

"Q~kL(rL~(1-ç)) 

kg(r^-(l-Ç)) 

> 0 

< 0 (7.154) 

(l-Ç)N 

a,3=konst 

(kL-kg)(r-p) 

Q-kL(r-p) 

"Q+kg(r-p) 

> 0 

< 0 

(7.155) 
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där 

3 
3k0 

OL, 3=konst 

r-p 

rs-(C-p) 

rL-u-ç) 

(7.156) 

3 
3kT 

a,3=konst 

r-p 

rg-(ç-p) 

rL~(l~^) 

(7.157) 

3( 
D +]i 

a,3=konst 

3<DV} 
o o 

D +y 
o o 

r-p 

rg-(ç-p) 

V ( i - 0  

(7.158) 

1_rSkS - rLkL 
(7.159) 

De angivna tecknen gäller under förutsättning att CKoKl, 0<|3<1, ^k^k^l, 

0<p<Ç<l, 6>0, p>0, Do+yo>0. Tecknen för de uttryck som innehåller Q kan be

stämmas genom att utnyttja definitionerna (7.132)-(7.134) av r, r̂ , r^ för 

att skriva om uttrycken på följande sätt 

Q = 1-r k -r k = 
E(D+AD)-kg(S+AS)-kL(L+AL) 

SS L L E(D+AD) 

Dq+PQ Vyo 
D+y = Do+Uo+ks(S+AS)+kL(L+AL) > ° (7.160) 
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Do+yo"kS(r-p) ̂ D+]J^ 
Q-kg(r-p) = — - D-+p ~ -

= DÎÏÏ {Do+VkS(E(R+AR)_P(D+P))} = 

= {VVks(Do+V(1-ks)(S+AS)-(1-kL><L+AL> -

-p(Do+uo+kg(S+AS)+kL(L+AL))) = 

= ̂ {(1-kg+pkg) (Do+U0)+ks(l-ks+pkg) (S+AS)+(1-kL+pkL) (L+AL))}>0 

(7.161) 

D„+tJn"kT ̂ r_p) (D+|J) 

= 

= p^j{(l-kL+pkL)(Do+Mo)+kL((l-ks+pks)(S+AS)+(l-kL+pkL)(L+AL))} >0 

(7.162) 

D +p +k (r -(l-Ç))(D+y) 
Q+kL(rL-(l-Ç))= D+yL 

= 5^j{Do+;io+kL(L+AL-(l-Ç)(Do+yo+ks(S+AS)+kL(L+AL))} = 

= 5^j{(l-kL+çkx)(Do+yo)+kL((l-kL+çkLKL+AL)-ks(l-ç}(S+AS)l} > Q 

(7.163) 

D +u +(k -k )(r -(l-ç))(D+y) 

Q+(kL-kS>(rL-(1-Ç»= D+y = 

= DTÏÏ{(1-kL+ÇkL+^-Ç>kS>^Do^o) + (kL-kS>((1-kL+ÇkL)(L+AL) ~ 

-kg(l-Ç)(S+AS))} > 0 (7.164) 

Att de tre första uttrycken är positiva ser man direkt. Det framgår dessutom 

av (7.160) att Q går mot noll då den inducerade inlåningen kg(S+AS)+k^(L+AL) 

går mot oändligheten. Att även uttrycken (7.163)-(7.164) är positiva kan man 

visa med hjälp av den andra ekvationen i (7.117) enligt vilken 
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(l-kL+ÇkL)(L+AL)-ks(l-Ç)(S+AS) = (l-Ç)(Do+yo+0$ 1(ß)) (7.165) 

där högerledet är ickenegativt eftersom det definitionsmässigt gäller att 

den autonoma inlåningen inte kan bli negativ (jfr (5.142)). 

Genom insättning av (7.141)-(7.159) i (7.140) erhålls de partiella deriva-

torna för de önskade kvoterna med avseende på de olika bestämningsfaktorerna. 

En del av dessa derivator har entydigt bestämda tecken, andra har tecken 

som beror på tecknen för r-p, rg-(ç-p), r^-(l-ç). Om man jämför derivatorna 

för den önskade reservkvoten r med motsvarande derivator i kapitel fem kan 

man konstatera att derivatornas tecken nu är mindre entydiga för några av 

bestämningsfaktorerna, vilket är en följd av att 8r/33 enligt (7.142) har 

samma tecken som -(k^-kg)(r-p). Det framgår t ex av (7.140)-(7.142), (7.148), 

(7.154) att Br/9p inte nödvändigtvis är positiv, såsom är fallet i kapitel 

fem, eftersom komponenten antar negativa värden om r<p och 0<kg<k^. 

På samma sätt blir tecknen för 8r/8s, 8r/9£, 3r/3d obestämda i de fall där 

r-p, kg och k^ antar sådana värden att a- och ^"komponenterna i dessa deriva

tor får motsatt tecken. Däremot är 9r/36 entydigt positiv, liksom i kapitel 

fem, vilket sammanhänger med att 83/96 enligt (7.146) är identiskt lika med 

noll. Även då det gäller tecknen för derivatorna av r med avseende på kg, 

k^ och ö"/(DQ+yo) så bestäms de på ett sätt som står i överensstämmelse med 

kapitel fem. 

Det är nu möjligt att undersöka vilka implikationer för utvecklingen över ti

den av banksystemets fria reserver som följer av den i det här kapitlet pre

senterade modellen för bankernas innehav av räntebärande tillgångar. I allt 

väsentligt erhålls resultat som är i överensstämmelse med motsvarande resul

tat i kapitel sex. Den enda skillnaden hänger samman med det nyss påvisade 

förhållandet att de partiella derivatorna för den önskade reservkvoten r, 

och därmed även för jämviktsvärdena G* och (G/D)* samt för det sekundära 

jämviktsläget (G/D)S, nu har mindre entydiga tecken för några av sina be-

s tämnings faktorer. 
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7.4 Ej fullt kontrollerbar utlåning 

De på Edgeworth-ansatsen baserade portföljvalsmodeller som hitintills har 

specificerats i denna studie utmärks av att utlåningen är bankens handlings

parameter. Detta strider emellertid mot det synsätt som presenterades i av

snitt 2.7 enligt vilket utlåningsutvecklingen är ett resultat av dels det 

ur bankens synpunkt exogent givna och med osäkerhet förknippade flödet av 

låneansökningar, dels av den utlåningspolitik som banken tillämpar och som 

i princip utgörs av en uppsättning formella och informella kreditbevilj-

ningskriterier, samt dels av hur låntagarna tar de beviljade lånen i anspråk 

och fullgör sina låneåterbetalningar. Det är bankens utlåningspolitik i 

form av kreditbeviljningskriterierna som är den handlingsparameter varmed 

banken på indirekt väg styr utvecklingen av sin utlåning. I det här avsnit

tet skall jag undersöka vilka implikationer detta förhållande har för ban

kers portföljvalsbeteende. Därvid kommer jag att anknyta till den modell som 

har presenterats i de föregående avsnitten i detta kapitel. 

Låt 0 vara en vektor av parametrar som representerar bankens utlåningspoli

tik. I början av varje beslutsperiod beslutar banken dels om ändring i sitt 

innehav av sekundära reserver, dels om ändring i sin utlåningspolitik. Under 

perioderna sker däremot inga ändringar i dessa storheter. Givet utlåningspo

litiken bestäms utlåningens utveckling under perioden av ur bankens synpunkt 

exogena eller predeterminerade faktorer på det sätt som beskrivs närmare i 

avsnitt 2.7. Vid beslutstillfället är dessa faktorer i varierande grad för

knippade med osäkerhet av banken, vilket innebär att även utlåningsändringen 

under perioden, AL, är förknipp ad med osäkerhet. Denna osäkerhet rörande AL 

antas vara av sådan karaktär att den kan beskrivas med hjälp av en sannolik

hetsfördelning, dvs AL antas vara en stokastisk variabel vars väntevärde 

kan tolkas som bankens prognos för utlåningsutvecklingen under perioden 

och vars standardavvikelse CT̂  kan tolkas som den grad av osäkerhet som 

banken förknippar med denna prognos. Olika utlåningspolitik ger i princip 

upphov till olika fördelningar för AL, dvs och är i princip funk

tioner av 0. Speciellt gäller att prognosen y L̂ antar allt större värden 

ju mindre restriktiv utlåningspolitiken är. 

För enkelhets skull antar jag liksom tidigare att banken betraktar utlånings

avkastningen i som helt exogent bestämd, dvs som oberoende av 0. Detta inne
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bär att banken inte utnyttjar räntesättningen för att styra sin utlåning, 

vilket i sin tur kan tolkas så att styrningen sker genom att banken tillämpar 

kreditransonering i någon form, dock ej på ett sådant sätt att kreditför-

lustkomponenten i £ påverkas. Parametern 0 kan således uppfattas som ett 

uttryck för bankens kreditransonering. 

Bankens mål funkt ion är E (II) där 

II = s (S+AS) + £(L+AL) - d(D+AD) - C (7.166) 

C = ómax(0,p(D+AD)-(R+AR))+p max(0 (D+AD)-(R+AR+S+AS) ) (7.167) 

Dessa specifikationer av II och C är exakt lika dem som ges i (7.82)-(7.83) . 

Till följd av att AL nu är en stokastisk variabel skall emellertid C omfor

muleras på ett annat sätt än vad sker i (7.83)-(7.85), nämligen så att argu

menten U och V i K-funktionerna inte innerhåller AL. Vi har 

p(D+AD)-(R+AR) = p(D+AD)-(D+AD-S-AS-L-AL) = 

= (l-p)(S+A^p+AL - D-AD) = (l~P)(S^p+L - D-(AD- åt-)) (7.168) 

£ (D+AD)-(R+AR+S+AS) = Ç,(D+AD)- (D+AD-L-AL) = 

= OÇHïZç- - D - (AD - y -̂)) (7.169) 

där det enligt induceringssambandet (7.87) gäller 

AL 1_kL+pkL 
AD - ̂  = AD + k0AS - —ri ii AL (7.170) 

1-p o S 1-p v 

AL 1_kL+^ ÄL AD - -PR = ADq + kGAS P- AL (7.171) 

Insättning av (7.168)-(7.169) i (7.167) och utnyttjande av definitionen 

(3.4) för K-funktionen ger 

C = <5(l-p)K(AD-j-^;-°°,U)+p(l-ç )K(AD-y^7;-°°,V) (7.172) 
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u = s ^ | + L _ d  ( 7 i 1 7 3 )  

V = -J— - D (7.174) 

Anledningen till att -°° är argument i K-funktionerna är att AL i princip 

kan anta hur stora värden som helst. 

Under i övrigt samma förutsättningar som i avsnitt 7.2 kan målfunktionen 

E(II) således skrivas 

E(n) = (s-kgd) (S+AS) + ({,-kLd)(L+pAL)-d(Do+yo) - E(C) (7.175) 

U V 
E(C) = ô(l-p) I F 1(x)dx + p(l-ç) /F2(x)dx (7.176) 

— OO —oo 

Fx(x) = P(AD -p^<x) (7.177) 

F2(x) = P(AD - -p_ < x) (7.178) 

Banken väljer de värden på handlingsparametrarna AS och 0 i sin valmängd som 

maximerar E(II). För att kunna utföra denna maximering är det uppenbarligen 

nödvändigt att specificera hur ŷ  , F^ och F^ beror på 0. Låt oss därvid för 

enkelhets skull anta att 0 är en endimensionell handlingsparameter som endast 

kan anta ickenegativa värden och som är sådan att 

3yAL 
-5= >0 e > 0 (7.179) 

dvs graden av restriktivitet i utlåningspolitiken är en avtagande funktion 

av 0 och den mest restriktiva utlåningspolitiken inträffar då 0=0. 

Då det gäller fördelningsfunktionerna F^ och F̂  kan dessa skrivas på de 

parametriserade formerna 

x-Ui 
Fi(x) = $i (-£—) i=l,2 (7.180) 

i 

varav framgår att påverkan av 0 på F^ sker via ŷ , . Med hjälp av 

(7 .170)-(7.171) erhålls 
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1-k +pk 

= + kSAS - 1-p ^AL (7*181) 

1-k +Ck 

^ 2  =  ̂ o + k S A S - - R —  y A L  ( 7 ' 1 8 2 )  

(1-k + pk )2 1-k +pk 

°l = a + ~ ~2 aAL ~ 2a l^p aAL PAD ,AL (7.183) 
(1-p) M o' 

(1-k +Çk )2 1-k +£k 

a2 = « + n ,2 aAL ÖAL pAD .AL (7'184) 
(1-C) o 

där pA_ At betecknar korrelationskoefficienten mellan AD och AL. 
AD ,ÅL O 
o 

Låt oss anta att såväl som p^ ^ är oberoende av 0. Det innebär att 

y^ och ^2 beror på 0 via ŷ  medan°ö^ och o2 är helt oberoende av 0. Låt 

oss vidare anta att även formerna och är oberoende av 0. Dessa anta

ganden implicerar att F^ och beror på 0 endast via y^ och ^ det sätt 

som framgår av (7.179)-(7.182). 

Antagandena om att p^ , $2 eJ beror på utlåningspolitiken 0 kan här

ledas från mer grundläggande antaganden som avser den simultana fördelningen 

för ADQ,AL.Denna fördelning definieras av fördelningsfunktionen F^ ̂  (x,y) 

som för alla värden på x,y anger bankens bedömning av sannolikheten att hän

delsen ADQ<X, AL<y kommer att inträffa. Definitionsmäss igt gäller 

FAD ,AL(x'y) = P(ADolx' ̂  = 
o' 

AD -y x-y AL-yAT y-yAT o ^o o MAL J ALN = P( < , < ) = 
0 0 AAL AAL 

x~yo Y"YAL 
= $An AT > —) (7'185> 

o' a °AL 

där ^(x,y) är den simultana fördelningsfunktionen för de standardise-
o ' 

rade stokastiska variablerna (ADQ-yo)/o, (AL-y^L)/a^. Av denna parametriska 

representation framgår hur F^ ^ fullständigt karaktäriseras av prognoserna 

y , y.T , osäkerhetsmåtten cr,aA° samt formen $Ar, At . All information som be-O' AL AL AD ,AL 
hövs för att bestämma korrelationskoefficienten p^D ^ finns i formen 

^AD AL' vüket framgår av att ° 
o' 
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AD -y AL-Vat 
PAD ,AL = E{< -V1 X-o-^ )} = 

o AL 
oo oo 

=  /  f  xy <$ Ad AL(x,y)dxdy (7.186) 
-00-00 o ' 

Vidare gäller att all information som behövs för att bestämma formerna 

och $2 finns i formen 0̂  ^ samt i faktorerna och y^ vilka definieras 
o ' 

genom 

1_kL+PkL °AL 
<7-187) 

1_kL+Çk ÖAL 
^2 = R̂ Ç ~5̂  (7-188) 

För att visa detta definierar jag fördelningsfunktionen $(x;y) för den 

standardiserade stökas tiska variabeln (Z-E(Z))// V(Z), där Z=(AD^-y^)/O-

- Y(AL-yAL)/aAL, dvs 

AL^AL —, y  G ' Ö 
$(x;y) = P ( —— <_ x) (7.189) 

/l+7--2WAD l 

O 

Denna funktion är fullständigt bestämd av den simultana fördelningsfunktio

nen för (ADQ-yo)/a och ( ̂L-y^)/ct^j V̂S aV ^ormen /\L ' (7.170)-

(7.171), (7.177)—(7.178), (7.180)-(7.184), (7.187)-(7.1§9) följer nu 

$i(x) = $(x; Y£) i=l,2 (7.190) 

vilket innebär att formen är fullständigt bestämd av formen ^ och 

parametern y^, i=l,2. Antagandena om att eJ beror °på 0 kan 

således återföras till antaganden om att formen ^ och kvoten cr̂ /a ej 

beror på 0. 

Från definitionen av $(x;y) följer dessutom att 

$(x;0) = $AD (X) = $(x) 
o 

(7.191) 
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dvs då Y^=Y2=0, vilket inträffar då a^=0> cr>0, dvs i det fall 

då banken inte förknippar utlåningsutvecklingen, men däremot inlåningsut

vecklingen, med osäkerhet. Vidare implicerar definitionen av <£>(x;y) att 

lim 0(X;Y) = $AL(X) 
y-K» 

(7.192) 

där gränsfallet svarar mot att a=^' dvs det fall där banken inte 

förknippar inlåningsutvecklingen, men däremot utlåningsutvecklingen, med 

osäkerhet. 

Vi kan nu deriverà målfunktionen E (II) med avseende på handlingsparametrarna 

AS och 0. Förstaderivatorna blir 

Mill - s - k d - SE(C) 
3AS s KSQ 3AS 

3E(II) _ 3E( II) "^AL 3E(C) 3wAL 
36 3yAL 38 ( L ' 36 

- ô(l-ks+pks)Fl(U) - p(l-Ç)ksF2(V) 

= 6(l-kL+pkL)Fl(U) + p(l-kL+ÇkL)F2(V) 

(7.193) 

(7.194) 

(7.195) 

(7.196) 

Eftersom 3y^/36>0 kan förstaordningsvillkoren för maximum av E (II) med av

seende på S, skrivas 

1-kg+pkg -(1-Ç)k£ 

l-kL+PkL l-kL-K\ 

\ 
' <5F^ (U)' "s-kgd" 

PF2(V) ^-kLd 

(7.197) 

som efter matrisinvertering kan omformas till 

(7.198) 

(7.199) 

där a och ß definieras på samma sätt som tidigare i (7.115)-(7.116) . Ekvatio

FX(U) = a 

F2(V) = ß 



- 359 -

nerna (7.197)-(7.199) skiljer sig från de motsvarande ekvationerna i (7.111), 

(7.113)-(7 .114) endast däri att F(U) och F(V) har ersatts med F^(U) och 

F£(V) som nu representerar bankens bedömning av sannolikheten för upplåning 

respektive likviditetsunderskott. 

Ekvationerna (7.198)-(7.199) kan lösas med avseende på S+AS, L+ŷ  på 

samma sätt som ekvationerna (7 .113)-(7.114) tidigare löstes med avseende på 

S+AS, L+AL. Därvid gäller motsvarande villkor för att det skall existera en 

lösning och för att denna skall ligga i området S+AS_>0, L+y^>0. Om det 

existerar en lösning kan den skrivas 

S+AS 
D +y +o,$. ^(a) 
o o 1 1 

-U-kL+PkL) 

1_ks+pks 

Ç-P 

i-c 

(1-Ç)(a2$2 ^ß)-^ 1(a) ) 

(7.200) 

där som tidigare N=l-kc;(ç-p)-k (1-ç) . 

Efter överflyttning av S och L till högerledet i (7.200) och omgruppering 

till olika komponenter kan vi vid en jämförelse med (7.120)-(7.123) konsta

tera att nollkomponenterna och prognoskomponenterna är exakt desamma som i 

det fall där AL var bankens handlingsparameter. Däremot har osäkerhetskompo

nenterna ändrats på så sätt att ^ (a) och G$ (̂3) har ersatts av a. i *"(a) 
-1 . . 

och a"2^2 vilket är en följd av att bankens osäkerhet har utsträckts till 

att omfatta inte bara inlåningsutvecklingen utan även utlåningsutvecklingen. 

För specialfallet där är även osäkerhetskomponenterna exakt desamma 

som i det fall där AL var bankens handlingsparameter. 

För att (7.200) skall vara en lösning till bankers beslutsproblem räcker det 

emellertid inte att S+AS>0, L+ŷ . >0. Det måste dessutom finnas ett värde 

på handlingsparametern 0 sådan att y^ antar det värde som definieras av 

(7.200). Men det samband som råder mellan ŷ  och 0 kan förutsättas vara 

sådant att y^ endast kan anta värden i ett begränsat intervall, t ex på 

det sätt som illustreras i fig 7.7. 
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AL 

AL 

Fig 7.7 

Den undre gränsen U^(0) är den förväntade utlåningsändringen i det fall då 

banken tillämpar sin mest restriktiva utlåningspolitik, vilket i princip in

nebär att banken avslår alla låneansökningar, inklusive ansökningar om att 

omsätta äldre lån, dvs ett "idiotstopp i kvadrat". Inte ens i detta fall kan 

det emellertid helt uteslutas att är positiv, vilket skulle kunna inträf

fa om banken vid periodens början har en stor stock av beviljade men ännu 

icke utnyttjade lån, bestående av bl a krediter i räkning och tidigare givna 

kreditlöften, samt om banken dessutom förutser en hög låneefterfrågan och en 

därmed sammanhängande hög utnyttjandegrad av dessa krediter. Å andra sidan 

reduceras den utestående lånestocken av de kontraktsenliga, predeterminera-

de återbetalningar som görs under perioden och, i mindre grad, av nedskriv

ningar i samband med kreditförluster. I allmänhet torde banken bedöma net

toresultatet så att dess prognos för utlåningsändringen är negativ såsom i 

figuren. Vidare finns det anledning att tro att är en avtagande funk

tion av periodens längd. Den övre gränsen är den förväntade utlånings

ändringen i det fall då banken tillämpar sin minst restriktiva utlåningspo-
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litik vilket i princip innebär att banken beviljar alla låneansökningar som 

uppfyller vissa absoluta minimikrav då det gäller den lånesökandes kredit

värdighet. Inte ens i detta fall kan det emellertid helt uteslutas att y^ 

är negativ, vilket kan inträffa om banken förutser en mycket svag låneefter

frågan. I allmänhet torde dock y^ vara positiv såsom i figuren. Dessutom 

måste det givetvis gälla att âl^^AI' vilket följer av (7,179). 

Som framgår av resonemanget ovan är bankens bedömning av låneefterfrågeut

vecklingen en viktig bestämningsfaktor för y^ vid sidan av utlåningspoliti

ken. I princip kan denna faktor analyseras på samma sätt som bankens bedöm

ning av inlåningsutvecklingen analyserades i kapitel fyra, dvs med hjälp av 

en prognosmodell som visar hur den mot banken riktade låneefterfrågan bestäms 

av mer grundläggande faktorer såsom kundantal, kundstruktur, marknadsandel, 

säsongs-, konjunktur- och tillväxtfaktorer, penningpolitik m m. Jag avstår 

emellertid här från att specificera en sådan modell. 

Om (7.200) definierar ett värde på y^ som är sådant att UAL^AI/^ eller 

V1 AL^AL sa^nar förstaordningsvillkoren (7.197) lösning med avseende på AS,0. 

Maximiproblernet har då hörnlösningar med 0=0 respektive 0-*50, varvid värdet 

på handlingsparametern AS erhålls genom att sätta 3E(II)/3AS=0 för y^T =y T̂ (0) 

respektive 

De beteendeekvationer som erhålls för AS och 0 kan nu användas för att 

specificera bankens önskade kvoter r, r^, r^. Detta sker genom insättning av 

S+AS och L+y^L i definitionerna (7.132)-(7.134) , varvid L+^AL ers^tter L+/\L. 

I det fall där lösningen (7.200) existerar och är sådan att AS>0, 

y AL (0) ̂AL^AL ̂ nsatts (7.200) i definitionerna, vilket efter förenkling ger 

o. 
r P 

rs 
= C-P +

 

Kl
 2
! 

ö
 

o
 +
 Q
 

-C
 

o
 

rL 
1-Ç 

'1 
$n (a) 
1 

al -1 °2 X (1-p)^ <D1 L(a) - (1-ç)^- (3) -1, 

a0 -1, 
(l-O-^ (3) 

(7.201) 

där 

N = l-kg(ç-p) - kL(l-ç;) (7.202) 
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M • ltks(1-p)DVrV1(a) + (Vks)(w)BVrV1(W (7-203) 

72 = 1+YI2 - 2YIPAD ,AL 
0 o' 

(7.204) 

1+Y2 2Y2 Påd a 

O o' 
1'kL+pkL °AL 

Y1 1-p 0 

°AL 

Y2 l-ç 0 

$1~1(a) = $~1(OI;Y1) 

(7.205) 

(7.206) 

(7.207) 

(7.208) 

i2 L(a) = $ L(ß;Y2) (7.209) 

Denna specifikation av r, rQ, r är en generalisering ,av specifikationen 
-1 -1 

i (7.135)-(7.137) som bestar i att < £> ( a) och $ (3) har ersatts av 

ef 1$1 ^(oO/cr och ^2^2 ( 3) /cr • I specialfallet CJ^l=0 blir a-^c^cr och 

$^=<I>2=$, dvs de två speci fikationerna sammanfaller. 

Två nya parametrar har införts, nämligen standardavvikelsen som är ett 

mått på den grad av osäkerhet som banken förknippar med prognosen samt 

korrelationskoefficienten ^ som är ett mått på bankens bedömning av 

den grad av samvariation som ?inns mellan de två prognosavvikelserna ADQ-yo 

°Ch AL-yÅL. 

Av (7.201)-(7.207) framgår att det är möjligt att behandla de två samman

satta storheterna o / (D^+u^) ocha^/c som oberoende bestämningsfaktorer. Som 

tidigare påpekats i anknytning till sambanden (5 .184)-(5 .185) kan a/(D +y ) 

ses som ett mått på bankens grad av osäkerhet rörande den relativa föränd

ringen i den autonoma inlåningen. Kvoten cr^/a är ett relativt osäkerhetsmått 

av ett annat slag, där bankens grad av osäkerhet för utlåningsutvecklingen 

relateras till dess grad av osäkerhet för inlåningsutvecklingen. En ändring 

i cx/(D +yQ) cet par åstadkoms genom att ändra D0+U0 cet Par eller genom att 

O och ändras i samma proportion cet par eller genom en kombination av 

dessa två slag av ändringar. En ändring i 0^/0 cet par åstadkoms på mot

svarande sätt. Om man så önskar kan man naturligtvis behandla de tre stor
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heterna ö, och som oberoende storheter, varvid en ändring i ö cet 

par medför ändringar i a/CD^+ia^) och ® ® som går i motsatt riktning. 

Partiell derivering av de generaliserade önskade kvoterna med avseende på 

de olika bestämningsfaktorerna kan ske med utgångspunkt från sambandet 

3y _ dy_ _3a dy_ _3|3 + _3y 
3z 3a dz 33 3z 

+ ÈL- ̂ 2 + {3y} 
3z dy^ dz dz a, 3, Y-^ > Y2=k°nst (7.210) 

där y är en godtycklig önskad kvot och z en godtycklig bestämningsfaktor. 

Då det gäller effekterna på de önskade kvoterna via a och 3 så skiljer sig 

de från de effekter som specificeras i (7.141)-(7.152) endast därigenom att 

d$-1(a)/da och d<3>~X(ß)/dß i (7 .141)-(7.142) ersätts med (a;y1)/3a}/a 

och ^ (3; Y2)/33)/a. För de nytillkomna bestämningsfaktorerna 

och ^ gäller att 3a/3z=33/3z=0. 

Effekterna på de önskade kvoterna via Yj och Y2 Ses av derivatorna 

{• 
Y!̂ __ + !I>IZP 
1+y
I
2"2VAD ,AL Yl N 

Q+(kL-ks)(rL-(l-C)) 

-Q-kL(rL-(l-?)) 

ks(rL-d-Ç)) 

(7.211) 

3Y, 
- { 

Y2 PAD ,AL 
o ' V(i-o 

1+Y0 -2y„ '2 "'2 PAD ,AL 
O 

-(kL"ks)(r-p)' 

-Q+kL(r-p) 

Q-kg(r-p) 

(7.212) 

3Yn !h 
dz 

- ,̂ AL 

a 
< 0 

1 aAL 

(1-p) 

0 

2 a -
> 0 

°AL 
- —< 0 

a — 

AL 
(1-Ç)2 CT ~ 

> o 

(7.213) 

(7.214) 

(7.215) 



- 364 -

AL 
O 1-p 

> 0 
i-c 

> 0 (7.216) 

där 

Yi PAD ,AL 
o' 

a. 
3<-i> i 

1+Yi -2yÌPad ,al 
o 

d y .  o .  
i i 

i=l,2 (7.217) 

£i 3 r.-l, -, 1 
- = g- {$ (• ; y.} ~~pr i=l,2 

C  ;  Y . )  
(7.218) 

De effekter på de önskade kvoterna som går vid sidan av a, 3, Y-^, Y2 och 

som representeras av den sista termen i (7.210) är exakt lika med motsvarande 

effekter som specificeras i (7.153)-(7.158) . För cr^/ö är denna effekt noll 

eftersom O^/o endast påverkar de önskade kvoterna via Y^ och y^. För den 

återstående bestämningsfaktorn ^ gäller 
o ' 

3p 
AD , AL 
o ' 

3p 

a>3,Y1,Y2=konst 
AD , AL 
o 

1+Y1 "2y1PAD , AL 
o' 

r-p 
N 

-Q-(k -k )(r-(l-ç)) 

Q+kL(rL"(1_C)) 

"kS(rL"(1_C)) 

To rL-u-o 

1+Y2 2y2PAD ,AL 
o 

(kL"kg)(r-p) 

Q-kL(r-p) 

-Q+kg(r-p) 

(7.219) 

där 

1+Yi 2yipAD-,AL 
o* 

a. 

i 
-5—2 — > o 

AD ,AL °i 
o — 

a 

i=l 9 2 (7.220) 
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Eftersom en ändring i ^ enligt (7.186) endast kan åstadkommas genom 

att ändra formen ^,°förutsätter (7.219) att denna ändring görs så att 

-1 -1 
de två storheterna $ (a;y^) och $ (3; ej ändras. 

För de icke nytillkomna bestämningsfaktorerna, dvs samtliga bestämningsfakto

rer utom °̂ /a och ^, så kan vi således konstatera att deras effekter 

på de önskade kvoterna°i huvudsak är desamma som i det fall där AL var ban

kens handlingsparameter. Undantag är de tre parametrarna p, Ç, k^ som ingår 

i y^ och/eller y^ och som därför påverkar de önskade kvoterna även via des

sa storheter, på det sätt som specificerades av (7.211)-(7.215). 

Då det gäller de nytillkomna bestämningsfaktorerna och P̂ D fram

går av sambanden (7 .211)-(7. 212), (7.217)-(7.220) att de partielîa deriva-

torna för r, r^, r^ med avseende på dessa storheter inte har entydiga tecken. 

Detta sammanhänger med att dessa storheter påverkar osäkerhetsmåtten 

och c^/ö, vilka i sin tur påverkar de önskade kvoterna enligt samma princip 

som osäkerhetsmåttet a/(Do+]iQ) påverkar dessa kvoter (jfr fig 3.10 och 

5.8). Ytterligare en komplikation tillstöter då det gäller dels till 

följd av att dess effekt på o./ö inte är entydig och dels till följd av att 
-1 1 

den dessutom påverkar 0 (• ; y^) via y_ ,̂ vilket int e heller det sker pa 

ett entydigt sätt. Då det gäller p^ ^ påverkar den enbart 0\/a och dess 

effekt är som framgår av (7.220) entydigt negativ. 

Den modell som har specificerats i det här avsnittet kan lätt modifieras genom 

att utbyta likviditetskvotskravet R+S>ç,D mot ett utlåningstak som definieras 

genom L<L, där taket L fastställs av centralbanken liksom den straffavgift 

som överskridande av taket medför. Skillnaden mellan dessa penningpolitiska 

instrument är att likviditetskvotskravet, som också kan skrivas L<(1-£)D, 

utgör en restriktion på utlåningen satt i relation till inlåningen, medan 

utlåningstaket utgör en restriktion på utlåningen som ej beror på inlåning

en. 

Alternativt kan naturligtvis både likviditetskvotskrav och utlåningstak, med 

tillhörande straffavgifter, specificeras i samma modell. Detta är av intres

se bl a därför att det finns exempel på centralbanker som har använt sig 

av de båda penningpolitiska medlen samtidigt. En sådan modell tillåter 
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emellertid inte att förstaordningsvillkoren för maximum av E(II) löses 

explicit med avseende på bankens handlingsparametrar, och därmed inte hel

ler att de önskade kvoterna r, r^, r̂  specificeras explicit i termer av 

sina bestämningsfaktorer. Däremot kan i princip de önskade kvoternas parti

ella derivator bestämmas explicit genom differentiering av både förstaord-

ningsvillkoren och definitionerna (7.132)-(7.134) av de önskade kvoterna. 
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8. AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Den teoribyggnad för bankers portföljvalsbeteende som har presenterats i 

de föregående kapitlen kan kompletteras och utvecklas i olika avseenden. 

Jag skall avsluta min studie med att peka på några av de kompletterings

möjligheter och utvecklingslinjer som förefaller mig vara intressanta att 

arbeta vidare med. 

En fråga som jag inte har behandlat särskilt ingående i framställningen 

är den om hur den enskilda bankens in- och utlåningsräntor bestäms. Genom

gående har jag antagit att dessa räntor har varit exogent bestämda ur ban

kens synpunkt. Detta kan ses som ett antagande om att banken tillämpar en 

räntesättningspolitik som innebär att dess räntor har en konstant relation 

till någon eller några "rikträntor", som är exogent bestämda ur bankens 

synpunkt, t ex centralbankens diskonto eller annonserade räntor från en 

ränteledande bank. Då det gäller räntesättningen kan således teoribyggna

den kompletteras med teorier för dels hur rikträntorna bestäms, dels hur 

den enskilda banken relaterar sina in- och utlåningsräntor till rikträn

torna. Intressanta ansatser på detta område har presenterats i kreditran-

soneringsstudier av Jaffee (1971) och Koskela (1976). 

Frågan om bankens räntesättning för utlåningen är nära förknippad med frå

gan om bankens utövande av kreditransonering. Antagandet om exogent bestäm

da utlåningsräntor är i min framställning kopplat till en föreställning om 

att banken styr sin utlåning genom att variera ett antal kreditbeviljnings-

parametrar, exklusive ränteparametern, vilket kan tolkas så att banken an

tas styra sin utlåning genom att variera graden av kreditransonering. Jag 

har emellertid avstått från att närmare specificera vilka kreditransone-

ringskriterier banken tillämpar då den fattar beslut i enskilda utlånings

ärenden. I detta avseende finns det således utrymme för komplettering av 

teoribyggnaden. Även på detta område presenteras det intressanta ansatser 

i de ovan nämnda kreditransoneringsstudierna. 

En annan aspekt av bankens portfölj valsbeteende som har blivit otillfreds

ställande behandlad i den här framställningen är den som rör bankens kort

fristiga utlåning till och upplåning från andra banker och kreditinstitut. 

Den närmaste motsvarigheten till dessa tillgångar och skulder i mina modell
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specifikationer är balansräkningsposterna R och B som avser olånade och 

lånade reserver. Bankens bruttoreservinnehav R+B har emellertid betraktats 

som betalningsmedel och upplåningen B har förutsatts ske enbart i central

banken. Detta är en icke oväsentlig brist i modellen eftersom den kortfris

tiga låneverksamheten mellan banker och andra kreditinstitut ofta utgör en 

betydelsefull likviditetsutjämnande faktor i banksystemet. Det finns därför 

anledning att komplettera teoribyggnaden i detta avseende. Vidare finns det 

i detta sammanhang anledning att göra specifikationen av bankernas upplå

ningsmöjligheter i centralbanken mer realistisk och generell än vad som är 

fallet i min framställning, t ex genom att införa straffränta för upplåning 

över ett visst belopp samt upplåningstak. Därvid kan straffräntegränsen och 

upplåningstaket göras beroende av omfattningen av bankens upplåning under 

de närmast föregående perioderna och/eller av dess aktuella likviditetsställ

ning. 

Låt mig till slut peka på en möjlighet till vidareutveckling av den presen

terade teoribyggnaden som jag tror kan visa sig vara fruktbar. Den berör 

en i mitt tycke central aspekt av bankers likviditetsproblematik som negli

geras av portföljvalsmodellerna i de föregående kapitlen. Jag åsyftar det 

välkända förhållandet att det inte sällan finns en mer eller mindre stark 

samvariation över tiden mellan å ena sidan banksystemets in- och utlåning 

och å andra sidan räntesatserna och värdekoefficienterna (som definieras i 

avsnitt 1.1) för bankernas tillgångar och skulder. Om t ex banksystemets 

aggregerade inlåningsöverskott (= inlåningen minus utlåningen) minskar på 

grund av en penningpolitisk åtstramning så tenderar räntorna att gå upp 

och värdekoefficienterna att gå ned. Variationerna följer därvid vanligen 

ett löptidsmönster som innebär att räntevariationernas storlek avtar och 

värdekoefficientvariationernas storlek växer med löptidens längd. En bank 

som går in i en penningpolitiskt åtstramad situation med dålig likvid ställ

ning - t ex med negativt värde på sina fria reserver (= de olånade minus de 

krävda reserverna) och med sekundära reserver som i huvudsak omfattar obli

gationer med relativt lång återstående löptid - får erfara att dess vinst

utveckling blir dålig dels till följd av att banken för att kunna fullgöra 

sina betalningsförpliktelser tvingas låna dyrt och/eller att vidta en med 

hänsyn till dess kundrelationer dyrbar skärpning av sin utlåningspolitik, 

dels till följd av den låga, eventuellt negativa avkastningen på dess sekun

dära reserver. Man inser att vinstutvecklingen i det aktuella fallet är be
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roende dels av bankens likviditetsställning vid den tidpunkt då åtstram

ningen sätter in, dels av hur kraftig åtstramningen är och dels av hur den 

nämnda samvariationen mellan det aggregerade inlåningsöverskottet, räntorna 

och värdekoefficienter realiseras. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan finns det anledning att tro att bankens 

likviditetsproblematik, som har sin grund i förekomsten av transaaktions-

restriktioner, i många fall förstärks mer eller mindre kraftigt av den nämn

da samvariationen. Det är därför önskvärt, att modifiera de på Edgeworth's 

idëer baserade portföljvalsmodellerna så att de återspeglar detta förhållan

de, dvs de bör modifieras så att bankens osäkerhet omfattar inte bara ut

vecklingen av dess in- och utlåning utan även utvecklingen av de olika ba

lansposternas relativa avkastningar, varvid den simultana sannolikhetsför

delningsfunktion som representerar bankens föreställning om dessa storheter 

specificeras med stokastiska beroendeförhållanden som korresponderar mot den 

ovan beskrivna samvariationen. En utveckling av Edgeworth-ansatsen i denna 

riktning ter sig löftesrik. 
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SUMMARY 

The present study is a contribution to the development of the theory 

of bank portfolio selection behaviour. A central idea in the study is 

that this behaviour can be explained to a large extent by liquidity 

considerations which banks make in view of the partly uncontrollable 

and partly unforeseeable fluctuations which occur in their deposits 

and to a certain extent, also in their loans. This idea was presented 

originally in a now-classic article by Edgeworth entitled "The Mathe

matical Theory of Banking" which was published in 1888 and which has 

been the basis for a number of studies published in the past few 
1 ) 

decades. In the present study Edgeworth's approach is developed in 

a number of different respects. At the same time, it is integrated 

with two other significant theory formations regarding banks' portfolio 

selection behaviour: (i) the well-known theory of the bank system's 

credit expansion process which is found in many textbooks, and (ii) 

the related theory of the adjustment in the bank system's free reserves. 

A summary of the study, chapter by chapter, now follows. 

The first chapter is devoted to a theoretical specification and analysis 

of some of the properties and relationships which characterize a bank's 

balance-sheet and profits. Special attention is paid to the relation 

which prevails by definition between the stocks of the balance-sheet and 

the flow of profits, both at one arbitrary point in time and during an 

arbitrary time period. The explanation for this emphasis lies in the basic 

hypothesis of this study which, as in other theoretical studies of the 

1) Edgeworth's ideas lay fallow for a long time in the economic literature 
before they were brought to the fore again in a theoretical study on 
inventory by Arrow et al (1958) and shortly thereafter in two theore
tical studies on banks' portfolio selection behaviour, one by Orr and 
Mellon (1961) and the other by Porter (1961). These studies have since 
been followed by, inter alia, Miller (1962), Orr and Mellon (1962), 
Grossman (1965), Morrison (1966), Birch and Heineke (1967a, 1967b), 
Boorman (1967), Poole (1968), Thore (1968), Modigliani, Rasche and 
Cooper (1970), Brown and Lloyd (1971), Cooper (1971), Frost (1971), 
Pyle (1971, 1972), Brown (1972), Barth and Bennett (1975a, 1975b), 
Sti (1975), Baltensperger and Milde (1976). 
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portfolio selection behaviour of banks, is that banks manage the compo

sition of their balance-sheet in a manner which aims at achieving a 

development of profits that is - in some sense - as favourable as 

possible. 

The bulk of Chapter Two focuses on a general analysis of the main features 

of portfolio selection problems which are common to all types of catego

ries of economic decision-makers such as, private persons, industrial 

firms, financial intermediaries - including banks - municipalities, 

organizations, funds etc. Inspired by an article by Tobin (1965), I 

have organized this analysis around two types of phenomena which are 

summarized by the concepts of transaction restrictions and uncertainty. 

Transaction restrictions mean essentially, all forms of restrictions on 

a portfolio owner's opportunities to change the portfolio by buying 

and selling or by changing in some other manner the holdings of assets 

and liabilities which are or could be included in the portfolio. Uncer

tainty means that uncertainty which the portfolio owner associates with 

the yields on assets, the interest rates on debts, the extent of transac

tion restrictions, and such fluctuations in the portfolio's size as 

result from payments into and disbursements from the portfolio. 

Using these two concepts as a point of departure, I discuss the overall 

nature of portfolio selection problems in the following four situations: 

(i) no transaction restrictions, no uncertainty; (ii) transaction restric

tions, no uncertainty; (i i i) no transaction restrictions, uncertainty; 

(iv) transaction restrictions, uncertainty. While Tobin, in his analysis, 

stresses situation (iii), developing from it a portfolio selection theory 

where the problems of risk dispersion are central; I place the main empha

sis on situations (ii) and (iv), thereby developing a theory of portfolio 

selection where the problems of liquidity are central. Thereby, I interpret 

the transaction restrictions on the various entries in a portfolio owner's 

balance-sheet as an expression of the liquidity characteristics of these 

entries: the greater the restrictions, the lower the degree of liquidity. 

After this general analysis of the main features common to the portfolio 

selection problems of a variety of decision-makers, the second chapter 

concludes with a discussion of the special characteristics peculiar to the 
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portfolio selection problems of banks. These characteristics arise from 

the special conditions relating to transaction restrictions and uncer

tainty which are typical of the deposit acitivities of banks, and also 

to some extent their lending activities, together with banking legisla

tion and measures of monetary policy directed at banks. 

In Chapter Three I specify and analyze a portfolio selection model for 

banks on the micro-level that, in accordance with the ideas in Edgeworth 

(1888), views the banks' problem of liquidity as central. In this model, 

the bank's balance-sheet is aggregated so that the liability side consists 

of a single entry entitled deposits and the asset side consists of three 

entries entitled primary reserves, secondary reserves, and loans. 

Deposits are assumed to be exogeneously determined from the bank's point 

of view and associated with uncertainty in such a manner that the bank's 

conceptions of the subsequent development of deposits could be represented 

by a probability distribution whose expected value can be interpreted as 

the bank's prognosis for the development of deposits and whose standard 

deviation can be interpreted as the degree of uncertainty which the bank 

associates with its prognosis. The three asset entries differ with respect 

to yield and characteristics of liquidity in the following manner. The pri

mary reserves lack a yield and are completely liquid, i.e. they are the 

equivalent of cash. The secondary reserves, on the other hand, have both 

a certain yield and at the same time a certain degree of illiquidity which 

takes the form of a certain cost for the bank to transfer these reserves 

into cash. The third and final entry on the asset side, loans, has both a 

higher yield (even taking into account defaulted loans) and a higher degree 

of illiquidity than the secondary reserves. 

The assets' yields and characteristics of liquidity are assumed to be 

exogeneously determined from the bank's point of view and known with 

certainty. That the yield from loans is considered as exogeneously deter

mined implies that the bank is not utilizing the interest rate to control 

the development of loans. This control is instead assumed to be exercised 

by the bank through practising credit rationing in some form, which is not 

however, specified in more detail. 

Time is divided into decision periods whose length is arranged such 
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that the bank is presumed to make a portfolio selection decision at the 

beginning of each period. This decisions aims, as was discussed previously, 

at obtaining a development of profits which is - in some sense - as 

favourable as possible. The profit during a period is specified as a 

function of (i) the portfolio composition which the bank chooses at 

the beginning of the period, (ii) the measures of yield and illiquidity 

applicable during the period to t he secondary reserves and loans, and 

(iii) the development of deposits during the period which is associated 

with uncertainty. The bank is assumed to be risk-neutral, which means that 

it chooses the portfolio composition which maximizes its prognosis for 

profit, i.e. its expected value of the profit. This maximization produces 

marginal conditions which define the bank's behaviour functions for port

folio selection. The arguments of these functions are (i) the amount of 

deposits which the bank has at its disposal for portfolio selection at 

the beginning of the period, (ii) the bank's prognosis for development of 

deposits, and the measure of uncertainty associated with this prognosis, 

and (iii) the measures of yield and liquidity for secondary reserves and 

loans. 

Under certain not particularly restrictive conditions, the portfolio 

selection behaviour functions can be obtained in an explicit form. In 

such cases, the manner in which portfolio composition depends on the 

various arguments of the functions becomes explicit. When the behaviour 

functions cannot be determined explicitly, their partial derivatives are 

determined in the customary manner through differentiation of the first 

order maximum conditions. 

The model which I have just described provides a point of departure for 

the many-branched, but logically integrated, theoretical construction 

which I begin to develop in Chapter Three and then develop further in the 

chapters which follow. During this theoretical development the model is 

generalized, modified, and extended in various respects. Starting in 

Chapter Three, some generalizations are made concerning, inter alia, the 

number of assets and the incidents of uncertainty concerning the yield 

and liquidity characteristics of the assets. In the chapters which follow, 

the model is modified so that, inter alia, the opportunity for short-term 

borrowing, is attributed to the banks, the development of deposits becomes 

dependent on portfolio selection and loans become partly exogeneously 
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determined and associated with uncertainty. Furthermore, parameters of mone

tary policy such as the discount rate, a reserve ratio requirement, and 

a liquidity ratio requirement are introduced. 

All the versions of the model which are specified have three common, 

recurrent entities on the deposits side of the bank's balance-sheet 

which are important to the po rtfolio selection decision. These are, deposits 

in the bank at the point of decision-making at the beginning of the period, 

the bank's prognosis for development of deposits during the period and 

the degree of uncertainty which the bank associates with this prognosis. 

In Chapter Four I specify a model of deposits which shows how these entities 

on the deposit side are determined by more fundamental factors such as the 

number and composition of customers, market share, business cycle condi

tions, monetary policy, etc. It thereby becomes possible to analyze how 

these more fundamental factors influence the bank's portfolio choice. The 

deposits model is based on breaking down deposits into component parts 

whereby the different components are selected in such a manner that their 

development over time is determined by different mechanisms and/or different 

sets of determining factors. In the most simple version of the model, the 

relative change in deposits during the bank's period of decision for each 

bank customer is specified as the sum of two components: a macro-component 

which equals the relative change in deposits in the whole economy and which 

is thus an amount common to all customers, together with a micro-component 

which equals the customer's individual deviation from the macro-average 

and which is thus, generally, different for different customers. In this 

manner, the bank's relative change in deposits can also be written as the 

sum of a macro-component which equals the relative change in deposits in 

the whole economy and a micro-component which equals the bank's individual 

deviation from this macro-average. The latter micro-component is a weighted 

average of the deposit customers' micro-components with the deposit shares 

at the beginning of the period as weights. 

Based on the division into components, the entities referring to the 

bank's conception of the development of deposits specified in the port

folio selection model are derived from the entities which represent the 

bank's conception of the various components. Using this derivation it is 

an advantage from an analytical point of view that the components have 
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been specified in such a way that they are determined by categories of 

determining factors which are completely different and independent. The 

relative change in deposits for the whole economy is determined, for 

example, by macro-economic factors which, expressed somewhat simply, 

can be summed up by the concepts of seasonal, business cycle, structu

ral and growth factors. On the other hand, the bank's deviation from 

the macro-average is determined by factors which are peculiar to the 

bank, such as, the number of customers, the distribution of the customers' 

share of deposits and those factors specific to customers which determine 

their deviation from the macro-average. 

In Chapter Five I integrate the portfolio selection model based on 

Edgeworth (1888) with a model for the adjustment process in a bank 

system's deposits and loans, also called the multiplier process or the 

credit expansion process. The latter model has its source in a study by 

Phillips (1920) and is found in many textbooks. I begin the chapter by 

developing a version of this model in which the banks' desired ratio 

between reserves and deposits is treated as a given quantity. As Phillips 

did, I first specify a model of a single bank's adjustment behaviour 

where the bank attempts to manage the ratio between reserves and deposits 

toward the desired reserve ratio by means of changes in loans. The adjust

ment function which results from this model is aggregated thereafter to 

a function which takes into account the adjustment in the whole bank 

system's loans. This aggregate adjustment relationship takes the form of 

a linear differential equation of the first order which defines a so-called, 

partial adjustment, that is, the loans approach their state of equilibrium 

at a rate which is proportional to the distance to the equilibrium value. 

The adjustment process specified in this manner is analyzed under different 

assumptions concerning the banks' expectation formation for the develop

ment of deposits and the time paths of the system's aggregate reserves. 

In the next stage of analysis, I show how the multiplier process model 

can be derived from an application of the Edgeworth approach whereby 

the desired reserve ratio becomes an endogeneous variable which is deter

mined by the same factors which determine the portfolio investment 

behavior of banks. In this application, the model specified in Chapter Three 

is modified in several respects. To give one example, the number of asset 



- 376 -

entries in the balance-sheet is reduced to two, t hat is, reserves and 

loans, with secondary reserves being construed as part of the loans entry. 

At the same time, the prospect of the bank obtaining short-term loans 

from the central bank is introduced. This implies that the reserve entry 

represents the so-called unborrowed reserves, i.e. it is a net entry 

which is obtained by subtracting the bank's short-term borrowings from 

its total holdings of (primary) reserves. This balance-sheet entry can, 

thus, assume a negative value: on the micro-level in the case of the 

single bank, as well as on the macro-level in the case of the bank system 

as a whole. In addition, a reserve requirement is introduced with the 

effect that the sum of the bank's borrowed and unborrowed reserves 

should not fall below the required reserves, which is defined as the 

product of the reserve ratio required and the bank's deposits. 

The desired reserve ratio - which also refers to the unborrowed reserves 

and which therefore, in principle, can also assume a negative value -

is determined by identifying the two different expressions of the bank's 

change in loans at the beginning of the decision period which have been 

derived from the Phillips and Edgeworth models respectively. In this manner, 

an explicit expression for the desired reserve ratio is obtained which 

demonstrates how it depends on the different determining factors. 

Chapter Five concludes with an examination of the properties of the 

multiplier process when the desired reserve ratio and/or the bank system's 

aggregate unborrowed reserves assume a non-positive value. 

In Chapter Six I continue the task of integrating Edgeworth's approach 

with related theoretical fields by examining what implications the 

Edgeworth-Phillips model specified in Chapter Five has for the development 

over time of the bank system's so-called free reserves. Free reserves are 

defined as the difference between the unborrowed and the required reserves. 

In this process, I refer to a renowned study by Meigs (1962), which could 

be described as pioneering in this field, and a study by Hendershott and 

de Leeuw (1970) . At the beginning of the chapter, I explain the model 

relationships within each of these studies. Thereafter, I derive the 

corresponding relationships on the basis of the results obtained from 

the analysis of the multiplier process in Chapter Five. It is thereby 
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shown that the models for the free reserves which are derived in this 

manner have essentially the same characteristics as the corresponding 

models in the two studies referred to previou sly. At the same time how

ever, as a result of the theoretical foundation inspired by Edgeworth, 

they have additional determining factors and characteristics which did 

not occur in the latter models. 

In Chapter Seven I generalize the model which is developed in Chapter 

Five and Six by increasing the number of asset entries to three, that 

is, primary reserves, secondary reserves and loans. These are the same 

asset entries which were included in the specification of the first model 

of the Edgeworth approach as outlined in Chapter Three. At the same time, 

I introduce the monetary policy instrument of the liquidity requirement 

which is directed at the bank's holdings of unborrowed primary reserves 

and secondary reserves. The generalization results in the model relation

ships becoming more complex and in some cases less clear-cut, but their 

significance for the most part remains unchanged. The chapter concludes 

with a specification and analysis of a model in which the banks manage 

their development of loans indirectly, by setting up criteria for granting 

credit. This implies, inter alia, that the development of loans becomes 

partly exogeneously determined and associated with uncertainty. 

The study concludes with Chapter Eight in which I point out some possibi

lities to complement and develop the theory construction which was presen

ted in the previous chapters. 
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