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SØK3522 - Arbeidsmarkedsøkonomi

Oppgave 1 (45%)
a) Betrakt en økonomi der bedriftene bestemmer sysselsettingen mens det forhandles om lønn. Finn
lønnstilpasningen og drøft hvordan forhandlingslønna påvirkes av i) økt arbeidsledighet, ii) økt
arbeidsledighetstrygd og iii) økt andel langtidsledige. Drøft i den forbindelse hvorfor det kan tenkes
at økt langtidsledighet har en svakere lønnsdempende effekt enn økt korttidsledighet

b) Gi en analyse av hvordan en økning i arbeidsledighetstrygden påvirker likevektsledigheten i i) en
lukket økonomi og ii) en åpen økonomi under forutsetning om at nettoeksporten skal være lik null på
lang sikt.

Oppgave 2 (35%)
a) Anta at arbeiderne er opptatt av både absolutt lønn (reallønn) og egen lønn relativt til lønn for
andre grupper. Analyser lønnstilpasningen under denne forutsetningen ved i) desentralisert
(ukoordinert) lønnsfastsetting og ii) sentralisert (koordinert) lønnsfastsetting.

b) Gi en analyse av hvordan arbeidernes innsats bestemmes i følgende lønnsdanningsregimer:
i) Lønna bestemmes ved kun lokale forhandlinger, ii) lønna bestemmes ved kun sentrale
forhandlinger og iii) det er lokale lønnsforhandlinger etter at tarifflønna er bestemt ved sentrale
forhandlinger.

Oppgave 3 (20%)
a) Betrakt en økonomi der bedriftene benytter lønn som et instrument til å redusere gjennomtrekk
(turnover). Anta videre at arbeiderne ikke er organisert. Finn betingelsene for optimal lønn og
sysselsetting i den enkelte bedrift og tolk disse betingelsene.

b) Drøft hvordan likevektsledigheten blir bestemt og hvilke faktorer som påvirker denne gitt
forutsetningene under a).

