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SØK3522 – Arbeidsmarkedsøkonomi
Oppgave 1 (50%)
a) Anta først at arbeiderne ikke er organisert i fagforening. Drøft optimal lønnsfastsetting når
bedriften bruker lønn
i) for å påvirke arbeidernes innsats og
ii) for å redusere gjennomtrekk (turnover) i bedriften.
b) Drøft hvordan en økning i arbeidsledigheten vil påvirke lønna i tilfelle i) og ii) under spørsmål a).
c) Anta nå at arbeiderne er organisert og at lønn fastsettes ved forhandlinger. Forklar hvordan
lønnstilpasningen nå blir i ett av tilfellene nevnt under a).

Oppgave 2 (50%)
a) Anta at lønn bestemmes ved forhandlinger mellom bedrift og fagforening mens bedriften
bestemmer sysselsettingen etter at lønna er bestemt. Utled betingelsen som bestemmer
forhandlingslønna og drøft hvordan økt arbeidsledighet påvirker denne.
b) Drøft hvordan likevektsledigheten blir bestemt i en lukket økonomi.
c) Økonomien blir utsatt for et midlertidig negativt (ugunstig) etterspørselssjokk. Drøft hvordan dette
vil påvirke faktisk arbeidsledighet og inflasjon på kort og lang sikt.
d) Noen land opplever at arbeidsledigheten fortsatt er høy lang tid etter et midlertidig negativt
etterspørselssjokk. Diskuter ulike mekanismer som kan bidra til å forklare dette.

