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SØK3522 / SØK8622 – Arbeidsmarkedsøkonomi

Oppgave 1 (vekt 40%)
Gi en analyse av hvordan økt arbeidsledighet påvirker lønn i følgende tilfeller:
a) Det forhandles om lønn mellom bedrift og fagforening mens bedriften bestemmer sysselsettingen.
b) Bedriften fastsetter både lønn og sysselsetting og tar ved lønnsfastsettingen hensyn til at økt lønn
reduserer gjennomtrekk (turnover) i bedriften.
c) Det forhandles om lønn mellom bedrift og fagforening, bedriften bestemmer sysselsettingen og tar
også hensyn til at økt lønn reduserer gjennomtrekk.

Oppgave 2 (vekt 40%)
a) Gi en analyse av hvordan et midlertidig negativt etterspørselssjokk påvirker faktisk arbeidsledighet
og inflasjon i en lukket økonomi på kort og lang sikt.
b) Enkelte land opplever at arbeidsledigheten fortsatt er høy lang tid etter et negativt
etterspørselssjokk. Drøft ulike mekanismer som kan bidra til å forklare dette.

Oppgave 3 (vekt 20%)
Betrakt en økonomi der de sentrale partene i arbeidslivet først bestemmer tarifflønna. Deretter er det
lønnsforhandlinger mellom bedrift og lokal fagforening. Drøft, under mer spesifikke forutsetninger,
hvordan endelig lønn etter lokale forhandlinger blir bestemt. Hvordan påvirkes endelig lønn av
tarifflønna?

