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Oppgave 1
a) Betrakt en bedrift der det antas at bedriften bestemmer sysselsettingen mens lønn bestemmes ved
forhandlinger mellom bedrift og fagforening. Forklar hvordan lønn og sysselsetting blir bestemt og
drøft hvordan forhandlingslønna påvirkes av i) økt total arbeidsledighet og ii) økt satsing på
arbeidsmarkedstiltak.
Betrakt en lukka økonomi.
b) Forklar hvordan likevektsledigheten blir bestemt og hvordan denne påvirkes av økt satsing på
arbeidsmarkedstiltak.
c) Anta at økt satsning på arbeidsmarkedstiltak øker likevektsledigheten. Bruk en dynamisk modell
for arbeidsledighet og inflasjon og forklar overgangen fra initial til ny likevekt.
Betrakt nå en åpen økonomi.
d) Forklar hvordan likevektsledigheten blir bestemt når vi også krever at nettoeksporten skal være lik
null på lang sikt. Drøft deretter hvordan økt satsing på arbeidsmarkedstiltak vil påvirke
likevektsledigheten også i dette tilfellet.

Oppgave 2
Betrakt en bedrift som bruker lønn som et instrument for å øke arbeidernes innsats.
a) Utled betingelsen for optimal sysselsetting og lønn i denne bedriften og diskuter hvordan lønna
påvirkes av en økning i arbeidsledighetsraten.
Anta nå at lønna bestemmes ved forhandlinger mellom bedrift og fagforening og at bedriften fortsatt
tar hensyn til at økt lønn øker innsatsen til arbeiderne.
b) Utled betingelsen for bestemmelse av forhandlingslønna i dette tilfellet og sammenlign med
tilpasningen som du fant under a).
c) Bruk betingelsen utledet under b) og diskuter hvordan forhandlingslønna påvirkes av økt
arbeidsledighetsrate. Hint: Her vil det lønne seg å bruke en eksplisitt preferansefunksjon for
fagforeningen.
d) Drøft kort i hvilken grad det er relevant å ta hensyn til effektivitetslønnsmekanismer i et system
med lokale lønnsforhandlinger etter at tarifflønna er bestemt sentralt.
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