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Pensum

I Forelesningsnotat (Holden) # 8

I Kapittel 8 (“The labour market”) og kapittel 10 (“The Phillips
curve, the natural rate of unemployment and inflation”) i læreboka
(Blanchard, O., Al Amighini og F. Giavazzi)



Kort og mellomlang sikt

I Kort sikt: 0–3 år (Keynes-modellen), konjunkturer og rom for
stabiliseringspolitikk ⇒ finanspolitikken kan p̊avirke ledigheten

I Mellomlang sikt (tema for i dag): 3–10 år, finanspolitikken har
ingen effekt p̊a ledigheten



Arbeidsmarkedet i Keynes-modeller

I Vi har implisitt antatt at økt BNP fører til lavere ledighet, men
arbeidsmarkedet har ikke spilt noen eksplisitt rolle



Konjunkturer og ledighet (Norge)



Arbeidsmarkedet i Keynes-modeller

I Vi har implisitt antatt at økt BNP fører til lavere ledighet, men
arbeidsmarkedet har ikke spilt noen eksplisitt rolle

I Konstante priser og lønninger (ingen endring)

Kortsiktig perspektiv: Det er ikke rimelig å anta at priser og lønninger er
konstante p̊a lengre sikt!



Prisutvikling for noen varegrupper (Norge)

Kilde: SSB



Arbeidsmarkedet p̊a lengre sikt

Vi trenger en annen teori for å analysere arbeidsmarkedet p̊a lang sikt



Ledighet i Norge, 1970-2012



Ledighet i Norge og USA, 1975-2011



Arbeidsledighet i noen land

Kilde: OECD



Valget av teori må tilpasses problemstillingen

I Kortsiktige endringer i ledigheten (ved f.eks. en konjunkturnedgang)
drives av forhold p̊a etterspørselssiden ⇒ Keynes-modeller

I Gjennomsnittlig ledighetsniv̊a i Norge vs. USA de siste 20 årene ⇒
Likevektsledighetsteori

I Hvorfor endrer ledigheten seg fra en tidsperiode til en annen? ⇒
Likevektsledighetsteori



En teori for ledighet p̊a mellomlang sikt

Antakelser:

1. De nominelle lønningene (W ) bestemmes i lønnsforhandlinger (lokalt
eller sentralt)

2. Monopolistisk konkurranse: Bedriftene kan selv bestemme prisen, P,
p̊a sine produkter. De setter prisen som et p̊aslag (µ) p̊a lønnen
(kostnadene)

Modell-deler:

1. En lønnskurve

2. En priskurve



Reallønn

Reallønn er definert som nominell lønn delt p̊a prisniv̊aet:

W

P

Sier derfor noe om husholdningenes kjøpekraft

Hvem kan p̊avirke reallønnen?

I Ved å forhandle om W , ser vi at husholdningene kan p̊avirke
reallønnen

I Bedriftene setter P, s̊a de p̊avirker ogs̊a reallønnen



Generelt om arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet fungerer ulikt i forskjellige land

Kan vi likevel si noe generelt om hva reallønnen vil bli, og hvordan den
p̊avirker ledigheten?

I Arbeiderne mottar som regel en lønn som overg̊ar deres
reservasjonslønn. Reservasjonslønn: Den lønnen som gjør arbeiderne
indifferente mellom å jobbe eller ikke

I Lønnen avhenger gjerne av forholdene i arbeidsmarkedet
(ledighetsniv̊aet)



Lønnskurven – antakelser

Utfallet av lønnsforhandlingene avhenger av styrkeforholdet mellom
arbeidstakerne og arbeidsgiverne, som igjen avhenger av ledighetsraten,
u:

⇒ Høyere ledighet → Vanskeligere å finne ny jobb om du mister din
n̊aværende jobb (arbeidstakerne har lav forhandlingsmakt)

⇒ Arbeidstakerne er dermed villige til å godta en litt lavere reallønn
(siden noen andre st̊ar klare til å ta over jobben)



Lønnskurven – grafisk



En rimelig antakelse?

Kilde: Norges Bank



Memo: gjesteforelesning



En alternativ antakelse: effektivitetslønn

Ofte kan arbeidstakerne ha lite forhandlingsmakt i lønnsforhandlingene
slik at det i praksis er arbeidsgiverne som setter lønnen

Selv om dette skulle være tilfellet kan vi likevel ha en negativ
sammenheng mellom lønningene og arbeidsledigheten

Effektivitetslønn:

I Høy lønn kan føre til at arbeiderne jobber mer produktivt,

I eller det kan føre til at færre slutter i jobbene sine (noe som sparer
bedriftene for rekrutteringskostnader etc.)

Dersom slike effekter er sterke nok, vil lønningene bli høyere enn
frikonkurranseniv̊aet. Det er da ogs̊a rimelig å anta en negativ
sammenheng mellom lønn og ledighet



Lønnskurven – andre forhold

Andre faktorer som kan p̊avirke lønnsforhandlingene (for en gitt ledighet):

I Institusjoner: Høye trygder ⇒ Mindre å tjene p̊a å jobbe ⇒
Forlanger mer for å være villig til å jobbe

I Mistilpasninger: Selv om ledigheten er høy kan det fortsatt være
mangel p̊a den arbeidskraften bedriftene trenger (vi har ulike
kvalifikasjoner) ⇒ Kan presse lønningene opp til tross for at
ledigheten er høy

I Fagforeninger: Sterke fagforeningene kan bidra til å presse opp
lønningene

I Streik: Muligheten for å streike gir arbeidstakerne et ekstra kort i
lønnsforhandlingene. Dette kan ogs̊a føre til høyere reallønn for en
gitt ledighet

I Graden av koordinering: Dersom alle partene skjønner/godtar
mekanismene i arbeidsmarkedet kan dette føre til at lønnspresset
dempes



Skift i lønnskurven (z øker): Fra WS1 til WS2



Matematisk representasjon av lønnskurven

W

P
= F (u, z), F ′

u < 0,F ′
z > 0 (1)

Lønnskravet er fallende i ledigheten, mens det stiger i z , som
representerer forholdene nevnt p̊a forrige plansje



Prisfastsettelsen I

Vi antar at bedriftene kun bruker arbeidskraft (N) for å produsere (Y )

Videre antar vi at produktfunksjon kan representeres som (konstant
skalautbytte):

Y = AN,

hvor Y er produksjonen og A er bedriftenes produktivitetsniv̊a (antall
enheter produsert per enhet arbeidskraft)

Kostnaden per enhet produsert er gitt ved W
A



Prisfastsettelsen – talleksempel

I Anta at en arbeider produserer fem mobiltelefoner p̊a en time
⇒ A = 5

I Timelønnen er p̊a 200 kroner, W = 200

Kostnad per enhet: W /A = 200/5 = 40



Prisfastsettelsen II

Bedriftene setter prisene som et p̊aslag, µ, p̊a enhetskostnadene:

P = (1 + µ)
W

A
, µ > 0



Prisfastsettelsen – talleksempel forts.

I Anta at en arbeider produserer fem mobiltelefoner p̊a en time
⇒ A = 5

I Timelønnen er p̊a 200 kroner, W = 200

Kostnad per enhet: W /A = 200/5 = 40

Dersom bedriften bruker et p̊aslag p̊a 50 % (µ = 0.5), blir alts̊a
salgsprisen (1 + 0.5) ∗ 40 = 60 kroner per mobiltelefon



Noen enkle manipuleringer gir:

W

P
=

A

(1 + µ)
(2)

Reallønnen (fra bedriftenes side) er alts̊a uavhengig av ledigheten



Prisfastsettelsen – talleksempel forts.

W

P
=

A

(1 + µ)
→ 200

60
=

5

(1 + 0.5)
= 3.33

Arbeideren kan kjøpe 3.33 mobiltelefoner per time arbeidet



Priskurven



Skift i priskurven

Priskurven:
W

P
=

A

(1 + µ)

Fra likningen ser vi at følgende faktorer kan skifte priskurven:

1. Endringer i bedriftenes p̊aslag. Dette kan for eksempel forekomme
som følge av endrede konkurranseforhold (en økning fører til at den
skifter ned) Hvorfor?

2. Produktiviteten (høyere produktivitet fører til at den skifter opp)



A øker fra A1 til A2



Likevektsledigheten: definisjon

Reallønnen bestemmes n̊ar partene er enige. Dette styre ogs̊a
ledighetsniv̊aet

Likevektsledigheten er den ledigheten som følger av reallønnsniv̊aet
som gjør at partene kommer til enighet. Alts̊a: Det niv̊aet p̊a
arbeidsledigheten som gjør at den reallønn som lønnsfastsetterne tar sikte
p̊a, er lik den reallønnen som følger av prisfastsettingen



Likevektsledigheten: matematisk

Fra lønnsforhandlingene (lønnskurven):

W

P
= F (u, z)

Fra prisfastsettelsen (priskurven):

W

P
=

A

(1 + µ)

Enighet betyr at de to er like. Alts̊a:

F (u, z) =
A

(1 + µ)
(3)



Likevektsledigheten: grafisk



Skift i likevektsledigheten

Hva skjer med likevektsledigheten om:

1. Bedriftene blir mer produktive (A øker)

2. Konkurransen i markedet svekkes, slik at p̊aslaget øker (µ øker)

3. Trygdesystemet blir mer sjenerøst (z øker)



A eller µ øker: PS1 skifter til PS2, men WS er uendret



z øker: WS1 skifter til WS2, men PS er uendret



Sammenhengen mellom kort og lang sikt

Kort sikt (Keynes-modeller):

I Ved et positivt sjokk i for eksempel offentlig kjøp av varer og
tjenester (ekspansiv finanspolitikk), s̊a øker produksjonen og dermed
behovet for arbeidskraft

I Dette betyr redusert arbeidsledighet

I Alts̊a: Keynes-modellene predikerer at myndighetene kan p̊avirke
arbeidsledigheten gjennom finanspolitikken (stabilisering)

Mellomlang sikt:

I Arbeidsledigheten bestemmes av likevektsledigheten (som igjen
avhenger av z , A og µ)

I Dette betyr at økonomisk politikk ikke kan bidra til å redusere
ledigheten p̊a lang sikt



Kort og mellomlang sikt

La oss anta at vi starter i likevekt (ledigheten er lik likevektsledighet).
Hva skjer med ledigheten p̊a kort- og mellomlang sikt dersom
myndighetene øker pengebruken (G opp)?



Utgangspunkt



Kort sikt

Når G øker, vet vi fra Keynes-modellene at produksjonen (Y ) ogs̊a øker

Siden høyere produksjon ogs̊a krever mer arbeidskraft, er det rimelig å
anta at ledigheten faller (for eksempel til et niv̊a, u1)

Dette betyr ogs̊a at ledigheten har falt under likevektsledigheten

u = u1 < un



Hva skjer over tid n̊ar u = u1 < un ?

Når ledigheten er lavere enn likevektsledigheten, vil arbeidstakerne ønske
en høyere reallønn. For å f̊a til dette, vil de prøve å øke den nominelle
lønnen, W .

Hva gjør bedriftene?
Det har ikke skjedd noen endringer i konkurransen (som representert ved
µ) eller produktiviteten (A). Dette betyr at prisene, for den nye lønnen,
er lavere enn hva de sikter mot

Respons: De øker prisene. Resultatet blir dermed økt lønns- og prisvekst,
dvs. økt inflasjon



Memo: gjesteforelesning



Likevektsskapende mekanismer

Modellen sier egentlig ingen ting om hvordan endringer i lønns- og
prisveksten skal føre ledigheten tilbake til likevekt

Vi kan likevel tenke oss noen relevant mekanismer “utenfor” modellen:

1. Høyere lønns- og prisvekst kan føre til at sentralbanken hever renten,
noe som vil føre til lavere privat konsum og investeringer

2. Høyere lønninger kan gjøre det mindre attraktivt å ansette arbeidere

3. Høyere lønns- og prisvekst kan lede til svekket konkurranseevne
overfor utlandet, slik at eksporten faller



Politikkimplikasjoner

I På kort sikt vil den ekspansive finanspolitikken kunne redusere
ledigheten under likevektsledigheten

I Men dette setter igang en lønns- og prisspiral, og ledigheten beveger
seg mot likevektsledigheten

I Dette fortsetter helt til bedriftene og lønnstakerne er “enige”om hva
som er en passende reallønn, og ledigheten er lik likevektsledigheten

I Konklusjon: Finanspolitikken kan bidra til å redusere ledigheten p̊a
kort sikt, men p̊a lang sikt er ledigheten gitt ved likevektsledigheten,
som kun kan reduseres dersom vi f̊ar en endring i:

1. Produktiviteten (A)
2. Konkurransen/p̊aslaget (µ)
3. Forhold som p̊avirker lønnsforhandlingene (z)



Phillips-kurven

Sammenhengen beskrevet p̊a de foreg̊aende plansjene har blitt
representert ved det som kalles Phillips-kurven, som viser en fallende
sammenheng mellom arbeidsledighet og inflasjon



Phillips-kurven illustrert



Inflasjon og ledighet i USA (1948-1969)

Kilde: Blanchard, Amighini og Giavazzi (2013), figur 10.2



Inflasjon og ledighet i USA (siden 1970)

Kilde: Blanchard, Amighini og Giavazzi (2013), figur 10.3



Holder Phillips-kurven i praksis?

Et kortsiktig fenomen – vi har en avveining p̊a kort sikt, men ikke p̊a lang
sikt



Kortsiktig og langsiktig Phillips-kurve



Hysterese

I modellene er likevektsledigheten helt up̊avirket av faktisk
arbeidsledighet.
⇒ Denne antakelsen holder ikke nødvendigvis i virkeligheten

Flere studier viser for eksempel at langvarig arbeidsledighet kan ha en
uheldig virkning p̊a arbeidslediges muligheter til å f̊a en jobb (tap av
kompentanse etc.)

Høy ledighet kan dermed bidra til å øke likevektsledighet



Arbeidsledighet (USA)

Kilde: Bureau of Labor Statistics



Mer langvarig arbeidsledighet (USA)


