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Pensum og oversikt

I Holden kapittel 7

I Arbeidsmarkedet i Keynes-modellen

I En teori for arbeidsmarkedet p̊a lengre sikt



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!



Konjunkturer og ledighet (Norge)



Prisutvikling for noen varegrupper (Norge)

Kilde: SSB



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. Spania de siste 20 årene
⇒ Likevektsledighetsteori



Likevektsledighet

Begrepet likevektsledighet kan forklares p̊a ulike måter:

I Summen av friksjonsledighet (det tar tid å finne en ny jobb) og
strukturledighet (flere arbeidssøkere enn stillinger innen visse typer
jobber)

I Søketeori (friksjoner i arbeidsmarkedet, det er tidkrevende og dyrt å
finne en god match mellom arbeidsgivere og arbeidstakere)

Her skal vi forklare likevektsledighet som et resultat av sampillet
mellom lønns- og prisdannelsen



Reallønn

Reallønn er definert som nominell lønn delt p̊a prisniv̊aet:

W

P

Sier derfor noe om husholdningenes kjøpekraft

Eksempel:

I Anta at folk kun konsumerer en vare, bøker

I En bok koster 100 kroner

I Du tjener 200 kroner timen =⇒ 2 bøker per time

Vanligvis bruker man en konsumprisindeks som mål p̊a prisniv̊aet

Modellen v̊ar inneholder to deler:

I En lønnskurve (for lønnsdannelsen)

I En priskurve (for prissettingen)



Lønnsdannelse

Markedsbestemt lønn (frikonkurranselønn)

I Lønnen blir bestemt ved det niv̊aet som gir likevekt mellom tilbud og
etterspørsel etter en bestemt type arbeidskraft

Bedriften bestemmer lønnen

I I s̊akalt effektivitetslønnsteori antas det at bedriftene setter høyere
lønn enn den markedsbestemte lønnen for å øke effektiviteten til
arbeidstakerne

I I monopsonimodeller, utnytter bedriften sin markedsmakt til å betale
en lavere lønn enn frikonkurranselønnen

Lønnen blir bestemt ved forhandlinger

I Begge parter har en viss forhandlingsmakt, og kan derfor p̊avirke
lønnen. Deler gevinst ved å komme til enighet. Streiketrussel avgjør



Organisasjonsgrad i Norge



Lønnskurven

De nominelle lønningene (W ) bestemmes i lønnsforhandlinger (lokalt eller
sentralt).
=⇒ Må ha en formening om fremtidig prisvekst

Hva er avgjørende for utfallet av forhandlingene?

I Hvor produktive arbeiderne er

I Styrkeforholdet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne, som igjen
avhenger av arbeidsledighetsraten, u:

I Høyere ledighet → arbeidstakerne har lav forhandlingsmakt
I Vanskeligere å finne ny jobb om du mister din n̊aværende jobb
I Arbeidstakerne er dermed villige til å godta en litt lavere reallønn

(siden noen andre st̊ar klare til å ta over jobben)

I Andre forhold (mer straks)



Lønnskurven, matematisk og grafisk
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Lønnskurven – andre forhold (zW )

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
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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 penner 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 penner 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 penn



Noen enkle manipuleringer:
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Priskurven
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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)
Hvorfor?

Reallønna er alts̊a uavhengig av arbeidsledigheten!

I Hvis W endres vil bedriftene bare sette P slik at prisrelasjonen
oppfylles

I Likningen kan tolkes som den reallønna (for økonomien som helhet)
som er mulig å ha gitt A og µ





Priskurven, grafisk
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A øker fra A1 til A2
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Oppsummering s̊a langt

Fra lønnsforhandlingene (lønnskurven):
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Fra prisfastsettelsen (priskurven):
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