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Oppgave 1

Matchingmodellen

Modellen forsøker å forklare eksistensen av ledige jobber og ledige
personer p̊a samme tid, dvs. at man har overskuddstilbud og overskud-
dsetterspørsel etter arbeidskraft samtidig. I en teoretisk modell med
homogen arbeidskraft og homogene jobber er det gjerne ikke slike ubal-
anser, men i et marked med heterogen arbeidskraft og heterogene job-
ber, med inn- og utstrømming av arbeidskraft, nedlegginger og nyetab-
leringerav bedrifter, ufullkommen informasjon, geografiske avstander
mellom ledige personer og jobber osv vil det oppst̊a friksjons- og struk-
turarbeidsledighet.

Konfrontert med disse friksjonene vil arbeidsgiver og jobbsøkere
tilegne seg strategier som å lese aviser, søke arbeidskontorer, bruke
egne nettverk og sende søknader. Dette er tids- og kostnadskrevende.
Men - p̊a et hvert tidspunkt produseres det et visst antall vellykkede
matcher eller koblinger. Det er dette matchingmodellen tar for seg: p̊a
aggregert niv̊a oppsummerer den utfallet av koblingen mellom personer
som søker etter en jobb og arbeidsgivere som vil fylle ledige jobber.

H = h(V, cU) (1)

der h1 > 0 og h2 > 0

Dvs. at b̊ade flere ledigejobber og flere arbeidsledige gir flere nyanset-
telser.

dH = h1dV + h2cdU = 0

dV
dU

= − ch2

h1
< 0
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H: Antall nyansettelser (f.eks. per år), avhenger av V (ledige job-
ber, dvs. beholdningen av ledige jobber p̊a et gitt tilspunkt), U (ledige
personer som søker jobb) og c (parameter for hvor effektivt de arbeid-
sledige søker jobb). Mer effektive søkere gir ogs̊a flere nyansettelser.

Søkereffektivitet avhenger igjen av hvor mye informasjon som er
tilgjengelig om ledige jobber, hvor lang tid søkeren bruker p̊a å vurdere
stillinger og hvilke krav de setter ifht lønn og arbeidsbetingelser for
øvrig.

U og V bestemmes av strømmen av personer mellom yrkespassivitet,
sysselsetting og ledighet, og av bedriftsnedleggelser, nyetableringer og
innskrenkelser.

S = sN (2)

S: Antall kontrakter som opphører, antatt proporsjonale med antall
sysselsatte N. Dvs. at en gitt andel av alle sysselsatte blir arbeidsledige
i løpet av en periode.

s: Separasjonsraten, dvs. hvor fort det g̊ar å avslutte en kontrakt. s
er en positiv konstant.

Strømningslikevekt f̊ar vi n̊ar:

H = S (3)

Setter (1) og (2) inn i (3):

sN = h(V, cU) (4)

Denne kalles matchingfunksjonen. Den er homogen av grad 1, dvs
at hvis tilgangen p̊a ledige jobber (V) og ledig arbeidskraft (cU)øker
prosentvis like mye vil ogs̊a antall nyansettelser (H) øke like mye.

Deler p̊a N p̊a begge sider:

s = h(v, cu) (5)
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der v = V/Nog u = U/N

v: Vakanseraten (fra engelsk vacancy rate) måler forholdet mellom
antall ledige jobber og antall sysselsatte.

u: Arbeidsledighetsraten måler forholdet mellom antall arbeidsledi-
ge og antall sysselsatte.

For gitt s beskriver denne sammenhengen de kombinasjoner av an-
tall ledige jobber og antall arbeidsledige som gir strømningslikevekt i
arbeidsmarkedet (dvs. like mange inn og ut av sysselsetting/ledighet).
Sammenhengen kalles UV- kurven eller Beveridge-kurven.

Kurven er fallende og krummet mot origo. Mange ledige jobbsøkere
gjør det enkelt å f̊a tak i arbeidskraft og det blir derfor f̊a ledige jobber.
Mange ledige jobber gjør det lettere å skaffe jobb og det blir dermed
f̊a arbeidsledige i.e. lavere ledighet.

Langs kurven er antall ansettelser lik antall avganger slik at sys-
selsettingsniv̊aet og niv̊aet p̊a arbeidsledigheten er konstant. Utenfor
kurven er inn- og utstrømmingen til arbeidsledighet (og til sysselset-
ting) forskjellige; vi er utenfor den langsiktige likevekten.Over kur-
ven er antall nyansettelser større enn antall avganger, under er det
motsatt. Over kurven er alts̊a utstrømmingen av ledighet større enn
innstrømmingen til ledighet, dvs avtakende arbeidsledighet, og vice
versa for situasjonen under kurven.

FIGUR 1 (UV-kurven)

UV-kurvens beliggenhet viser hvor effektivt arbeidsmarkedet fun-
gerer, hvor stor mistilpasningen er mellom tilbud og etterspørsel, grad
av mobilitet og omstillingsevne, og hvor effektivt det søkes.

Hvordan arbeidsmarkedstiltak kan p̊avirke matchingeffektiviteten

- Formidlingstiltak har som formål å effektivisere arbeidsmarkedets
virkemåte, slik at arbeidssøkere og arbeidsgivere finner hverandre raskere.
Det betyr at c (parameteren som viser hvor effektivt de arbeidsledige
søker) øker, og jamfør likning (1) betyr det at vi f̊ar et skift innover i
diagrammet. (En positiv endring i c gir en positiv endring i h, og for
at h = s må enten v ned eller u ned eller begge).
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For et gitt antall ledige plasser V vil dermed likevektsniv̊aet p̊a U
være lavere enn før.

- Tilsvarende effekt f̊ar vi av arbeidsmarkedstiltak som gir mer lang-
varige kontrakter, dvs. s reduseres og jamfør likning (2) f̊ar vi et skift
innover i diagrammet.

- Selv om antall ledige stillinger er uendret f̊ar vi lavere arbeidsløshet
fordi innstrømmingen har g̊att ned.

FIGUR 2 (Skift i UV-kurven)

Oppgave 2

Hvordan p̊avirkes lønnsniv̊aet i hele økonomien av arbeidsmarked-
stiltak som bidrar til å øke matchingeffekten?

FIGUR 3 (Effekt av arbeidsmarkedstiltak for å øke koblingsef-
fekten)

Lønnskurven gis ved w = f(n, γ, A)og etterspørselskurven ved N =

g(w, γ, B) der w er reallønn, n er sysselsetting, γer andelen jobbsøkere

som deltar p̊a tiltak, og A og B er andre forklaringsvariable.

Etterspørselsekurven følger fra antakelsen p̊a profittmaksimering,
og lønnskurven fra antakelsen om enten forhandlinger eller effektivitet-
slønn.(Sammenhengen kan begrunnes ut fra flere modeller for lønnsdannelse,
for Norge er det mest nærliggende å se lønnsdannelsen som et resultat
av forhandlinger mellom fagforeninger/enkeltarbeidstakere og arbeids-
givere, men kan ogs̊a begrunnes ut fra effektivitetslønn).

Etterspørselen etter arbeidskraft er som vanlig fallende fordi man
antar at arbeidsgiverne stiller lavere krav til arbeidstakernes produk-
tivitet jo billigere de er. N̊ar lønnen synker er de dermed villige til å
ansette noen flere, selv om disse er mindre produktive enn de som ble
ansatt da lønnsniv̊aet var høyere.

Lønnsfastsettingskurven gir reallønnsniv̊aet for forskjellige niv̊aer
p̊a total sysselsetting. Stigende fordi lønnspresset øker n̊ar arbeidsledigheten
g̊ar ned.

Punktet hvor de to kurvene krysser gir likevektsniv̊aet p̊a reallønn
og sysselsetting.
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Tiltak som faktisk bidrar til å øke koblingseffektiviteten vil
ha to effekter p̊a arbeidsmarkedet:

1. Etterspørselen etter arbeidskraft vil øke, noe som gir et skift mot
høyre (fra A til B i figuren). Sysselsettingen øker og det gjør ogs̊a re-
allønnen. Intuisjonen er at det er mer lønnsomt for bedriften å utlyse
nye stillinger n̊ar det er enklere å f̊a dem besatt.(Bedriftene sammen-
ligner fremtidige kostnader ved å etablere jobben med fremtidige in-
ntekter - gevinsten øker med hvor fort den ledige jobben blir besatt
fordi inntjeningsperioden da blir lengre).

2. Lønnskurven skifter til høyre (fra B til C i figuren). Sysselsettin-
gen øker ytterligere mens reallønnen reduseres.

Dette skyldes at fagforeningenes forhandlingsstyrke blir
relativt lavere n̊ar matchingprosessen er mer effektiv: Arbeids-
giverne f̊ar raskere fylt de ledige plassene dersom forhandlingene skulle
bryte sammen, dvs. at deres outside option er bedre noe som øker deres
forhandlingsstyrke. Arbeidsgiverne kan oppn̊a samme sysselsetting til
lavere lønn. Men hvis de heller ansetter flere (substitutt for å gi høyere
lønn) vil økt matching redusere behovet for å øke lønnen for å skaffe
flere folk, noe som skifter lønnskurven til høyre.

Konklusjonen er at arbeidsmarkedstiltak som gir økt effektivitet vil
øke sysselsettingen og redusere ledigheten, mens effekten p̊a reallønnen
er usikker.

Oppgave 3

Økt matchingeffektivitet gir lavere forhandlingsstyrke for fagforenin-
gene, som forklart overfor. Jo lavere den er jo større blir skiftet i
lønnskurven, og jo mer presses reallønnen ned (og sysselsettingen opp).
Om totalresultatet blir redusert lønn avhenger av det og av hvor mye
etterspørselen øker.

Økt forhandlingsstyrke til fagforeningen vil skifte lønnskurven op-
pover, mot økt lønn og redusert sysselsetting. Slik sett vil forhan-
dlingstyrken kunne motvirke/dempe skiftet i lønnskurven.
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H > S

H = S dvs. konstant sysselsetting
H < S

u

v

Figur 1: UV- eller Beveridge-kurven
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Figur 2: Skift i UV-kurven (her: økt koblingseffektivitet)
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Figur 3: Effekt av arbeidsmarkedstiltak  for å øke koblingseffektiviteten på sysselsetting 
og reallønn
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