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Konkurranseutsatt og skjermet sektor

Hovedkursmodellen best̊ar av følgende ligninger

w = ps + zs (1)

w = pk + zk + k (2)

pk = qk + v (3)

pi = qi + v (4)

π = αpi + (1 − α)ps (5)

w er vekstraten til lønna, pk er vekstraten til prisen p̊a konkurranseutsatte
varer, ps er vekstraten til prisen p̊a skjermede varer, pi er vekstraten til prisen p̊a
importerte varer, zk er vekstraten til produktiviteten i konkurranseutsatt sektor,
zs er vekstraten til produktiviteten i skjermet sektor, qk er vekstraten til prisen,
i utenlandsk valuta, p̊a konkurranseutsatte varer, qi er vekstraten til prisen, i
utenlandsk valuta, p̊a importerte varer, v er vekstraten til valutakursen, α er
andelen importvarer i forbruket (mens (1−α) er andelen skjermede varer) mens
k er en variabel som fanger opp nedbygging av bedrifter i konkurranseutsatt
sektor.

Oppgave

1. Forklar hovedkursmodellen for en liten økonomi som finansierer stadig
mer eksport med oljepenger. Forklar og diskuter ogs̊a de bakenforliggende
antagelsene.

2. N̊ar v er eksogen, utled et uttrykk for lønnsveksten. Forklar og diskuter.
Forklar særlig effektene fra v og fra k.

3. N̊ar v er eksogen, utled et utrykk for reallønnsveksten. Forklar og diskuter
effekten fra samtlige variable, ogs̊a fra v.

4. Utled et uttrykk for ps − pk. Forklar og diskuter.

5. Se p̊a situasjonen der Norge har et inflasjonsm̊al og flytende valutakurs og
la utlandets priser utvikle seg likt (qi = qk).

(a) Hva blir uttrykkene for lønnsvekst og valutakurs? Forklar og diskuter.

(b) La produktivitetsveksten være lik i begge sektorer og tenk deg at
Norge handler med et annet land som er likt oss p̊a alle m̊ater, med
unntak av at de har k = 0. La det andre landets inflasjon være πh.
Regn ut uttrykket for endring i valutakursen. Forklar hva som skjer
n̊ar v̊ar k stiger. Hva m̊a v̊art inflasjonsm̊al være for at valutakursen
skal holde seg i ro? Hva skjer med valutakursen dersom vi holder
samme inflasjonsm̊al som utlandet?

6. Bruk til sist modellen til å si noe om utviklingen i et land, for eksem-
pel Hellas, som er i en valutaunion og som er behøver å gjenvinne tapt
konkurranseevne.
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