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SØK3529 – Dynamisk makro

Besvar alle oppgaver

Oppgave 1
a. Forklar forskjellen mellom klassiske og nykeynesianske monetære modeller.
b. Presenter kort den teoretiske forklaringa på nominell pristreghet i nykeynesianske
modeller.
c. Definér Calvo-mekanismen for pristreghet og diskuter fordelene og ulempene med denne
spesifikasjonen i nykeynesianske makromodeller.
d. I mange nykeynesianske makromodeller kan optimal pengepolitikk ofte karakteriseres ved
at den nominelle renta settes lik den naturlige realrenta. Forklar hvorfor en slik
politikkregel ofte ikke er tilstrekkelig til å styre inflasjonen.
e. Norske myndigheter har nylig bestemt at inflasjonsmålet for Norges Bank senkes fra 2,5%
til 2%. Diskuter fordeler og ulemper ved denne endringa.

Oppgave 2
Anta at en lukket økonomi kan beskrives ved hjelp av følgende to likevekstbetingelser:
𝑦̃𝑡 = 𝐸𝑡 𝑦̃𝑡+1 −

1
(𝑖 − 𝐸𝑡 𝜋𝑡+1 − 𝑟𝑡𝑛 )
𝜎 𝑡

𝜋𝑡 = 𝛽𝐸𝑡 𝜋𝑡+1 + 𝜅𝑦̃𝑡 .
Her står 𝑦̃𝑡 for produksjonsgapet i logaritmeform, det vil si 𝑦̃𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡𝑛 , der 𝑦𝑡 er logaritmen av
BNP og 𝑦𝑡𝑛 logaritmen av det naturlige produksjonsnivået, med andre ord BNP slik det ville ha blitt
med fleksible priser. 𝜋𝑡+1 = 𝑝𝑡+1 − 𝑝𝑡 er inflasjonen fra i år til neste år, og 𝑝𝑡+1 og 𝑝𝑡 logaritmen av
prisnivået i henholdsvis neste år og i år. 𝑖𝑡 er det nominelle rentenivået og 𝑟𝑡𝑛 den naturlige realrenta,
det vil si realrenta slik den ville ha blitt med fleksible priser. 𝐸𝑡 betegner forventningsverdi gitt
informasjon tilgjengelig ved tidspunkt 𝑡. 𝜎, 𝛽 og 𝜅 er faste parametere.
Anta videre at pengepolitikken er basert på et prisnivåmål 𝑝∗ ved hjelp av følgende renteregel:
𝑖𝑡 = 𝑟𝑡𝑛 + 𝜙𝑝 𝑝̂ 𝑡 , 𝑝̂ 𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝∗ .

Vis at denne regelen gir en éntydig stasjonær likevekt hvis og bare hvis 𝜙𝑝 > 0.

