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Sammendrag: 
Hvordan blir arbeidsledighetsraten bestemt i en liten åpen økonomi? Og hvordan kan man 

bruke økonometri til å teste gyldigheten av en sentral teori for hva som bestemmer inflasjon? 

Svarene på disse spørsmålene blir belyst i denne avhandlingen.  

De første to kapitlene inneholder en teoretisk analyse av sammenhengen mellom 

arbeidsledighet og lønnsdannelse i en liten åpen økonomi. 

Hovedresultatet i første kapittel er at et svært kjent «arbeidsledighetsmysterium» ikke lar seg 

løse på samme måte for en liten åpen økonomi som for en lukket. Mysteriet handler om at 

arbeidsledighetsraten i den virkelige verden har mye større endringer over tid enn hva 

standardmodellen i makroøkonomisk analyse kan forklare hvis lønnsdannelsen er helt 

fleksibel. I modeller for en lukket økonomi kan man løse dette mysteriet hvis man gjør 

reallønningene (det vil si nominell lønn relativt til prisnivået) trege til å justere seg, såkalt 

reallønnsrigiditet. Jeg viser at dette ikke er tilstrekkelig for å løse mysteriet i en liten åpen 

økonomi. Årsaken er at endringer i bytteforholdet overfor utlandet sørger for å stabilisere 

arbeidsledighetsraten. Dermed har vi fortsatt et ledighetsmysterium i den åpne økonomien.  

I det andre kapittelet blir mer generelle egenskaper ved modellen fra kapittel 1 analysert, og 

det fremkommer flere resultater som er nye i litteraturen. Spesielt viser jeg at den naturlige 

ledighetsraten er varierende i en åpen økonomi, selv om den kan være en konstant parameter 

i en lukket økonomi. I likhet med resultatet fra kapittel 1 har dette sin forklaring i en 

bytteforholdseffekt i lønnsdannelsen. Forskjellen mellom det nåværende og den naturlige 

ledighetsraten brukes ofte som et mål på kapasitetsutnyttelse. Derfor er det viktig å være klar 

over hvordan den endres over tid når man for eksempel skal utøve penge- og finanspolitikk. 

Videre inneholder modellen jeg analyserer en forutsetning om nominell rigiditet, noe som 

betyr at priser og lønninger ikke justeres hver eneste periode. Dette gjør den egnet til å 

analysere optimal pengepolitikk.  Jeg viser at dersom nominelle priser endrer seg tregt, mens 

lønningene er fleksible, er det optimalt å styre inflasjonene nokså strengt, med innenlandsk 

inflasjon som et operativt mål for pengepolitikken.  Dette generaliserer et resultat som er 

etablert for enklere modeller.  Når jeg så innfører en forutsetning om nominell lønnsrigiditet 

forandrer konklusjonen seg, og den optimale politikken kan karakteriseres som å styre mot 

en naturlig likevekt i økonomien, heller enn å drive streng inflasjonsstyring.  Dette kan 

operasjonaliseres ved enten å innrette politikken mot å lukke det naturlig ledighetsgapet, 

eller ved å sikte mot et nominelt mål som er et veid gjennomsnitt av innenlands pris- og 

lønnsinflasjon.  Når det gjelder den første operasjonaliseringen ser vi at det blir avgjørende å 

representere bytteforholdseffekten som er nevnt ovenfor.  

De to siste kapitlene er viet økonometriske problemstillinger.  Spesielt sikter kapitlene seg 

inn på spørsmålet om estimering av den ny-Keynesianske Phillipskurven (NPC).  NPC-

modellen er det sentrale elementet for tilbudssiden i den ny-Keynesianske litteraturen som er 

svært dominerende i dagens makroøkonomiske forskning. Det tredje kapitlet drøfter det 



viktige spørsmålet om NPC er identifisert i økonometrisk forstand innenfor rammen av en 

enkel ny-Keynesiansk modell. Konklusjonen er at NPC er identifisert under flere relevante 

sett av forutsetninger. Denne konklusjonen retter opp en feil i den eksisterende litteraturen. I 

det fjerde kapittelet diskuteres estimering av NPC. Jeg bidrar med en forbedret presentasjon 

av en bestemt estimeringsmetode, viser hvordan man kan teste for hvorvidt data støtter 

modellens restriksjoner, samt hvordan en påstått gevinst av å estimere en bestemt versjon av 

NPC-modellen i stedet for en annen kun var forårsaket av et ineffektivt estimeringsopplegg. 


