
Leseveiledning til  15.02 

 

1. Mer om produsentens tilpasning.   

Forberedelse: Se  leseveiledning for 08.02! 

Vi skal snakke litt om følgende : 

 Økt lønn gir som regel  redusert sysselsetting i bedriftene. Er dette fordi bedriftene ikke har 

råd til å sysselsette så mange når lønna øker? 

 Hva skjer med bedriftens valg av sysselsetting dersom myndighetene øker 

overskuddsskatten? 

 Hva er effektene av bonuslønn på bedriftenes sysselsettingspolitikk? Anta at bedriften 

istedenfor en fast lønn skal betale en andel av bedriftens inntekter til de ansatte.  De 

ansatte krever at skal være høy nok til at hver av dem får samme utbetaling som ved 

fastlønn dersom sysselsettingen holdes uendret. Hva skjer? 

2.  Litt mer om markeder 

Her kommer en lenke vi skal diskutere: 

http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article1980162.ece 

I tillegg skal vi se på : ”Hvem tjener på svart arbeid: Kundene eller håndverkerne?” 

3.  Nytt tema: Konsumenttilpasningen 

Forberedelse: Les i B&W kap. 4,5 + 6.1 og 6.2.  

Hva du skal lære: 

1. Sette opp budsjettbetingelse for to goder og gitt inntekt (y) og tegne inn budsjettlinja (BL) i et 

1 2,x x -diagram. Forklare helningen på BL: (
1 2/p p = pris på gode 1 målt i enheter av gode 2) 

2. Vise og forklare hva som skjer med BL ved endringer i priser eller inntekt. 

3. Forklare hva en indifferenskurve er og tegne den i et 
1 2,x x -diagram. Forklare helning og 

krumning på kurven . 
4. Tegne og forklare hva som blir konsumentenes optimale tilpasning (hvor mye konsumenten 

ønsker å kjøpe av de to godene) 
5. Vise og forklare hva som skjer med den optimale tilpasning når (a) inntekten øker og når (b) 

prisen på et gode stiger. Spesielt: Kunne forklare substitusjons- og inntektseffekten. 
 
Noen problemstillinger vi kan diskutere ved hjelp av det vi lærer: 

 Hvordan sammenlikne velferd ? (mellom land, utvikling over tid etc) 

 Hvorfor er det ikke sikkert at skattelette gir økt arbeidstilbud? 

 Kan renteøkning gi mindre sparing? 

 Virker tvungen pensjonssparing? 

 Hva er riktig kompensasjon ?(lønnskompensasjon, priskompensasjon ) 
 
 

http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article1980162.ece


 
 

 

 


