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1. Økonomi
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 1):
 Økonomi: Studiet av hvordan samfunn avgjør hva som skal produseres, hvordan det skal
produseres, og for hvem det skal produseres.
 Begrensede ressurser: De ressurser det blir mangel på hvis prisen er lik 0.
 Inntektsfordeling: Hvordan de totale inntekter fordeles mellom grupper og individer i et
samfunn.
 Loven om sviktende avkastning: Hver ekstra arbeider i en bedrift tilfører mindre
produksjon enn den forrige.
o Gitt at andre innsatsfaktorer er stabile.
 Produksjonsmulighetskurven:
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o Total arbeidskapasitet er lik 10.
Maksimal produksjonsvirkningsgrad: Den produksjonsvirksomheten der mer av en vare
innebærer mindre av en annen vare.
Markedet:
o Husholdninger: Prioriterer mellom forbruksvarer og substitutter.
o Bedrifter: Prioriterer mellom forskjellige varer å produsere og forskjellige
produksjonsmetoder.
o Arbeidstakere: Prioriterer mellom arbeidsgivere og arbeidsintensitet.
o Priser: Påvirker prioriteringene som tas i markedet.
Kommandoøkonomi:
o Myndighetene bestemmer hva som produseres, hvordan varer produseres, og
hvem varer produseres for.
o Husholdninger, bedrifter og arbeidstakere instrueres av myndighetene.
Kapitalistisk økonomi:
o Frie, uregulerte markeder.
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o Den usynlige hånd: Individenes egeninteresse i det frie marked fører til at
ressursene allokeres mest mulig effektivt fra et samfunnssynspunkt.
Blandingsøkonomi:
o Tilbuds- og etterspørselsstyrte markeder, men med reguleringer fra
myndighetene.
o Myndigheter og private aktører samarbeider om økonomiske utfordringer.
Positiv analyse: Objektiv, vitenskapelig analyse av hvordan økonomien faktisk virker.
Normativ analyse: Anbefalinger og personlige vurderinger om hvordan økonomien burde
virke.
Mikroøkonomi: Individ-, husholdnings- og bedriftsnivå.
Makroøkonomi: Statsnivå og internasjonalt nivå.
GDP: Verdien av total produksjon i en økonomi over en gitt periode.
Aggregert prisnivå: Gjennomsnittlige priser på varer o tjenester.
Arbeidsledighetsraten: Andelen av arbeidsstokken som ikke har jobb, men som ønsker å
jobbe.

Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 2):
 Teori: Antagelse om virkeligheten.
 Modell: Forenkling av virkeligheten.
 Data: Empirisk grunnlag for teorier og modeller.
 Tidsserie: En sekvens med målinger av samme variable over en gitt periode.
 Tverrsnitt-data: Viser differanser i en gitt variabel mellom individer eller grupper av
individer til et gitt tidspunkt.
 Indeks: Verdi som er uttrykt i forhold til en grunnverdi.
 Inflasjonsrate: Prisutvikling på detaljvarer.
 Nominelle variabler: Korrigeres opp mot det tidspunktet de måles.
 Reelle variabler: Korrigeres opp mot variabelens verdi på et grunntidspunkt.
 Kjøpekraften på penger: En indeks på de varene du kan kjøpe for en gitt mengde av en gitt
valuta.
 Økonometri: Matematisk økonomi.
 Økonomianalytiske faser:
o Man observerer et fenomen og lager en problemstilling.
o Man utvikler en teori som forklarer fenomenet, eller løser problemstillingen..
o Man tester og bekrefter eller avkrefter teorien.
 Kritikk av økonomer:
o Ingen økonomer er enige.
 Tilsvar: Det er svært mye (særlig positive analyser) økonomer stort sett
er enige om. Likevel, i økonomi som alle andre fag, er det heldigvis
ikke enighet om alt.
o Modeller i økonomi er så enkle at de har lite å gjøre med realiteten.
 Tilsvar: Om modeller er enkle eller ei, har liten betydning. Det viktige
er hvor mye de kan forklare om virkeligheten.
o Mennesker er ikke så økonomisk orienterte som økonomer skal ha det til.
 Mennesker er opptatt av langt flere forhold enn økonomi, men det er
økonomenes oppgave å analysere de økonomiske aspektene. Derav
uttrykket ”andre ting holdt utenfor”.
o Menneskelige handlinger kan ikke reduseres til vitenskapelige lover.
 Økonomer forsøker ikke å forutsi hvert enkelt individs handlinger, men heller å forklare
eller forutsi handlingstendenser.
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2. Første oversikt over markedet
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 3):
 Etterspørsel: Mengden kjøpere ønsker til en gitt pris.
o Etterspørselskurven viser forholdet mellom pris og etterspurt mengde.
o Etterspørselen påvirkes av:
 Prisen på substitutter.
 Inntekten på etterspørselssiden.
 Smak og trender.
o Skift i etterspørselskurven:
 Positivt skift skaper:
 Økt etterspørsel til en gitt pris.
 Økt pris til en gitt etterspørsel.
 Negativt skift skaper:
 Redusert etterspørsel til en gitt pris.
 Redusert pris til en gitt etterspørsel.
 Tilbud: Mengden selgere tilbyr til en gitt pris.
o Tilbudskurven viser forholdet mellom pris og tilbudt mengde.
o Tilbudet påvirkes av:
 Teknologiutvikling.
 Pris på innsatsfaktorer.
 Offentlig regulering.
o Skift i tilbudskurven:
 Positivt skift skaper:
 Økt tilbud til en gitt pris.
 Redusert pris til et gitt tilbud.
 Negativt skift skaper:
 Redusert tilbud til en gitt pris.
 Økt pris til et gitt tilbud.
 Frie markeder:
o Der prisene kun determineres av tilbud og etterspørsel.
 Priskontroll:
o Der prisene reguleres av myndighetene.
 Hvis et pristak skal ha innvirkning på markedet, må det ligge under markedslikevekten.
 Hvis et prisgulv skal ha innvirkning på markedet, må det ligge over markedslikevekten.
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3. Husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester
Begg, Fischer og Stanley (kap. 4):
 Priselastisiteten for etterspørsel:
o Forholdet mellom prosentvis endring i etterspurt mengde og prosentvis endring i
pris.
o Uttrykk: PED
o Symbol: Elpxx
o Elpxx = ΔQ% / Δp% = [(ΔQ / Q) * 100] / [(Δp / p) * 100] = (ΔQ / Q) / (Δp / p) =
[(Q2 – Q1) / Q1] / [(p2 – p1) / p1]
 Formelen for etterspørselselastisitet:
o Elpxx = [(Q2 – Q1) / Q1] / [(p2 – p1) / p1]
 Eksempel: Hvis etterspørselselastisiteten er lik -4, har vi at en økning i prisen på 1 krone
reduserer etterspørselen med 4.
 Etterspørselselastisiteten er alltid negativ, fordi etterspørselskurven er synkende.
 Etterspørselselastisiteten er høy (negativ verdi) ved høye priser, og lav ved lave priser.
 Etterspørselselastisiteten er høy ved goder med mange substitutter, og lav ved goder med
få substitutter.
 Etterspørselselastisiteten er høy ved luksusgoder, og lav ved nødvendige goder.
 Elastisk etterspørsel:
o dQ% : dP% < -1
o Prisendringer gir store utslag i etterspørselen.
 Uelastisk etterspørsel:
o 0 > dQ% : dP% > -1
o Prisendringer gir små utslag i etterspørselen.
 Alt annet holdt utenfor, viser etterspørselskurven etterspørselen av en vare til enhver gitt
pris.
 Når PED = -1, er det totale forbruket størst.
 Eksempel på priselastisitet:
o Jordbruksvarer er typisk uelastiske varer. Etterspørselen etter disse varene vil
nemlig avta lite, selv om varene stiger mye i pris. Dermed kan bøndene
paradoksalt nok tjene på en dårlig høst.
o Dette forutsetter imidlertid at den dårlige høstingen er lik for hele næringen, ikke
bare for noen få. Hvis kun enkelte bønder hever prisene på sine varer, går
forbrukerne til andre i stedet.
o Dermed ser man at etterspørselselastisiteten kan være høy for enkeltprodusenter,
men lav for næringen de er en del av.
 Kort tid: Perioden etter pris, etterspørsels, eller tilbudsforandringer, men før
markedstilpasninger inntreffer.
 Lang tid: Perioden som trengs for at markedet skal tilpasse seg forandringer i pris,
etterspørsel og tilbud.
 Tilgangen på substitutter øker etter prisstigninger, spørsmålet er hvor stor tidsforsinkelsen
blir.
 Krysspris-elastisitet for etterspørsel:
o Krysspriselastisitet: CPED.
o CPEDfor a i forhold til b = dQa% : dPb%
o Prisøkning på vare A kan ha innvirkning på etterspørselen etter vare B.
 Når vare A har positiv elastisitet i forhold til vare B:
 Vare B er et substitutt til vare A.
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Når vare A stiger i pris, vil etterspørselen etter vare B øke, fordi
husholdningene da vil prioritere vare B fremfor vare A.
 Når vare A har negativ elastisitet i forhold til vare B:
 Vare B er et komplement til vare A.
 Når vare A stiger i pris, vil etterspørselen etter vare B synke, fordi
bruken av vare B er (helt eller delvis) avhengig av tilgang på vare
A.
Generelt: Økte inntekter fører generelt til økt etterspørsel:
o Inntektsfunksjon:
 Normale goder: Goder der økt inntekt fører til økt etterspørsel.
 Mindreverdige goder: Goder der økt inntekt fører til lavere etterspørsel.
o Avhengighetsfunksjon:
 Luksusgoder: Goder man ikke er avhengige av.
 Nødvendige goder: Goder man er avhengige av.
OBS! Prisøkning på en gitt vare fører ikke til lavere etterspørsel, så lenge prisøkningen
skjer i takt med inflasjonen i samfunnet for øvrig.
Eksempelet avgiftsøkning i tobakksbransjen:
o Avgiftsøkningen tilsvarer en økning i tobakksprisen.
 En slak tilbudskurve og en bratt etterspørselskurve forteller at forbrukerne
betaler mesteparten av avgiften.
 En bratt tilbudskurve og en slak etterspørselskurve forteller at produsentene
betaler mesteparten av avgiften.
Etterspørselselastisiteten omhandler realprisendringer, ikke nominelle prisendringer.
o Hvis de nominelle prisene på alle varer og tjenester i en økonomi fordobles, er de
reelle prisene uforandret.
 Da vil det være like enkelt å kjøpe egg som før. Eggene har blitt dobbelt så
dyre, men samtidig har inntekten blitt dobbelt så høy.
Etterspørselselastisiteten påvirkes av:
o Realprisendring på den gitte varen.
o Realprisendring på substitutter.
o Endringer i realinntekt.
Inntektselastisitet for etterspørsel:
o (ΔQ / Q) / (ΔI / I)
Tilbudselastisitet:
o (ΔS / S) / (Δp / p)
o Tilbudselastisiteten er alltid positiv, siden tilbudskurven er stigende.
Reell skattebyrde:
o Sier noe om hvem som egentlig bærer byrden ved skatteøkning.
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4. Bedriftenes tilbud av varer og tjenester
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 6):
 Forutsetninger:
o Bedrifter er rasjonelle enheter.
o Bedrifter ønsker høyest mulig profitt, det vil si mest mulig inntekt og minst mulig
produksjonskostnader.
o Bedrifter kalkulerer prisen på innsatsfaktorene og inntektene de kan forvente seg å
få på enhver gitt mengde av varer.
o Profitt(varemengde x) er lik utbytte(varemengde x) minus kostnader(varemengde x).
 ∏=R–C
o Utbyttet (og prisen) påvirkes av etterspørselen.
 Handelsorganisering:
o Enkeltmannsforetak: Bedrift eiet én person.
o Partnerskap: Bedrift eiet i fellesskap av to eller flere personer.
o Selskap: Organisasjon som lovmessig er gitt rettigheten til å produsere og å
handle.
o Aksjehaver: Andelseier i et selskap.
 Begrenset ansvar: Aksjehavere kan i motsetning til partnere og
enkeltmannsforetak ikke tvinges til å selge sine eierandeler, eierandeler kan
bare miste all sin verdi.
 ”Stock”: Summen av formue og gjeld til et gitt selskap til et gitt tidspunkt.
 ”Flow”: Summen av inntekter og kostnader for et gitt selskap over et gitt tidsrom.
 Pengeflyt: Nettoprofitten til et selskap minus utestående inntekter og utgifter (regninger
som ikke er betalt).
 Eksempel på driftsregnskap:
Inntekter:
Pris * tjenester solgt
1 000 000
Utgifter:
Lønn
- 700 000
Reklame
- 50 000
Kontorleie
- 50 000
Andre utgifter
- 100 000
- 900 000
Profitt før skatt
100 000
Skatt
- 25 000
Profitt etter skatt
75 000
 Bruttoprofitt: Profitt før skatt.
 Nettoprofitt: Profitt etter skatt.
 Bedriftens kontoer:
o Flow:
 Ubetalte regninger:
 Økonomiske krav på andre handelsaktører, samt økonomiske krav
fra andre handelsaktører.
 Fysisk kapital:
 Maskiner, utstyr og bygninger som brukes i produksjonen.
 Devaluering/avskriving:
 Verditapet for kapitalgoder over en gitt periode.
 Lagerbeholdning:
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Lån:


Varer som reserveres for senere bruk (salg).
Lån av fysisk og finansiell kapital fra andre aktører.

o Stock:
 Formue:
 De fysiske og finansielle beholdninger til en bedrift.
 Gjeld:
 De fysiske og finansielle krav på en bedrift.
Bedriftens nettoverdi: Formue minus gjeld.
Tilbakeholdt overskudd: Nettoprofitt minus aksjeeiernes utbytte, det vil si den delen av
profitten som går direkte tilbake til bedriften.
Renprofitt: Den faktiske profitten til en bedrift.
Profittmaksimering: Å tilnærme grenseprofitten mot 0.
Eierskap og kontroll:
o Skille mellom eierskap og kontroll:
 Profitt versus aktivitet:
 De eiende ønsker størst mulig utbytte, ergo størst mulig profitt.
 De styrende ønsker størst mulig tilbakeholdt overskudd, ergo størst
mulig økonomisk aktivitet og vekst.
 Personvalg versus drifting:
 De eiende kontrollerer styret.
 De styrende kontrollerer selskapet.
 Beslutningsmyndighet versus informasjon:
 De eiende besitter øverste beslutningsmyndighet gjennom
muligheten til å velge styret.
 De styrende besitter eksklusiv innsideinformasjon om selskapets og
egen utførelse.
 Avhengighet:
 De eiende er avhengige av informasjon og evne til å skape
resultater fra de styrende.
 De styrende er avhengige av tilliten til de eiende.
o Selskapsfinansiering: Hvordan selskap finansierer sine aktiviteter.
o Selskapskontroll: Hvem som kontrollerer selskapet i forskjellige situasjoner.
Totale kostnader:
o Alle de utgifter en bedrift har ved å produsere et gitt antall enheter.
o Gjennomsnittskostnaden multiplisert med antall produserte varer.
o De totale kostnader stiger når antall produserte enheter stiger.
Totale inntekter:
o Pris per vare multiplisert med antall solgte enheter.
o De totale inntekter stiger når antall solgte enheter stiger.
Marginalkostnadene: Differansen i totale kostnader når produksjonen øker med 1 enhet.
Marginalinntektene: Differansen i totale inntekter når produksjonen øker med 1 enhet.
Konklusjon:
o En profittmaksimerende bedrift burde øke tilbudet så lenge marginalinntektene er
større enn marginalkostnadene.
 Så lenge marginalinntektene er høyere enn marginalkostnadene, er
marginalprofitten positiv.
o Marginalinntektene faller når produksjonen øker.
o Marginalinntektene er mindre enn prisen for siste vare solgt.
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Av kurven ser vi:
o Produksjonen vil være der hvor marginalinntektene er lik marginalkostnadene, for
der er den totale profitten størst (marginalprofitten er 0).
o Forandringer i kostnader:
 Økte marginalkostnader innebærer at bedriftene burde begrense tilbudet.
 Lavere marginalkostnader innebærer at bedriftene burde heve tilbudet.
o Forandringer i inntekter:
 Økte marginalinntekter innebærer at bedriftene burde heve tilbudet.
 Lavere marginalinntekter innebærer at bedrifter burde begrense tilbudet.

Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 7):
 Skille mellom korttidsproduksjon og langtidsproduksjon.
o Kort tid er tiden før bedriftene rekker å tilpasse seg markedsendringer.
o Lang tid inkluderer tiden etter at bedrifter har tilpasset seg markedsendringer.
o Ingen bedrifter vil produsere hvis de forventer å tape i det lange løp.
 Faktorinnsatser: Arbeidskraft, maskineri, bygninger, råvarer og energi.
 Produksjonsfunksjon: Et sett med mulige produksjonsteknikker.
 Produksjonsteknikk: Kombinasjoner av innsatsfaktorer for å produsere en bestemt mengde
varer.
o Bedrifter søker den produksjonsteknikken som er minst kostbar.
 Produktfunksjonen relaterer mengden innsatsfaktorer til produsert mengde.
o Poenget er å ha minst mulig innsatsfaktorer i forhold til produsert mengde. Da
er produksjonsteknikken minst kostbar.
o Cn = Ln + Mn + Bn + En
 Cn = Bestemt kombinasjon av innsatsfaktorer
 Ln = Bestemt mengde arbeidskraft
 Mn = Bestemt mengde maskiner
 Bn = Bestemt mengde bygninger
 En = Bestemt mengde energi
o CP = Cn / f(Cn)
 CP = Produksjonsteknikkens relative kostnader
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 Cn = Kostnadene ved en gitt produksjonsteknikk
 f(Cn) = Produsert mengde ved bruk av produksjonsteknikk Cn
Kapitalintensive teknikker: Produksjonsteknikker som krever mye kapital.
Arbeidskraftsintensive teknikker: Produksjonsteknikker som krever mye arbeidskraft.
På lang sikt ønsker bedrifter å produsere slik at kostnadene på innsatsfaktorene blir minst
mulige.
Langsiktlige totale kostnader: Minimumskostnadene på hvert produksjonsnivå når
bedriften kan justere alle innsatsfaktorer.
Langsiktige marginale kostnader: Økningen i langsiktige totale kostnader når
produksjonen øker med 1 enhet.
Langsiktige gjennomsnittskostnader: Langsiktige totale kostnader / produsert mengde.
o LAC = LTC / Q

LAC




o Kostnadskurven ved å produsere en vare har typisk en U-formet graf.
 Når man produserer svært lite er LAC høy, fordi kostnadene per
produserte enhet er høye.
 Dette skyldes at skalafordelene ikke er tilstede.
 Da går LAC ned når Q går opp.
 Når man produserer passende mye er LAC lav fordi kostnadene per
produserte enhet er lave.
 Dette skyldes at skalafordelene er til stede, samtidig som
skalaulempene er fraværende.
 Da går LAC opp enten Q går opp eller ned.
 Når man produserer svært mye er LAC høy, fordi kostnadene per
produserte enhet er høye.
 Dette skyldes at skalaulempene er til stede.
 Da går LAC opp når Q går opp.
Bedrifter forsøker å legge seg på et produksjonsnivå der stordriftsfordelene er størst
mulige i forhold til stordriftsulempene.
Skalafordeler skyldes:
o Startkostnadene er stabile uansett produksjonsnivå.
 Det koster å være i business i det hele tatt.
o Spesialisering ved økende produksjon.
o Produksjonseffektivisering ved storproduksjon.
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 Man kan investere i masseproduseringsmaskiner, osv.
Skalaulemper skyldes:
o Administrasjonskostnader.
 Store selskap må ha egne regnskapsavdelinger, osv.
o Geografiske barrierer.
 Store selskap er mer spredt og har dermed avdelinger lenger unna
markedet, osv.
Globalisering fører til økte stordriftsfordeler og begrensede geografiske barrierer.
o Dette favoriserer større selskap, fordi LAC-kurven da vil begynne å stige ved
et høyere produksjonsnivå.
LAC faller når: LMC < LAC
LAC stiger når: LMC > LAC
LAC er minst når: LMC = LAC.
o Dette betyr at LMC-kurven krysser LAC-kurven i LACmin.
Forklaring: Når kostnadene ved å produsere 1 vare til er høyere enn de gjennomsnittlige
langtidskostnadene, må de gjennomsnittlige langtidskostnadene øke ved å produsere 1
vare til.

C
LMC

LAC

Q



Vi vet fra før at produksjonen med maksimum profitt er den produksjonen der
marginalinntektene er lik marginalkostnadene.
På hvilket produksjonsnivå vil en bedrift legge seg på lang sikt?
o Vi vet fra før at total profitt er lik gjennomsnittlig profitt multiplisert med
antall produserte enheter.
 Dette gir at den totale profitten kun er positiv så lenge den
gjennomsnittlige profitten er positiv.
o Vi vet fra før at gjennomsnittlig profitt er lik gjennomsnittlig inntekt minus
gjennomsnittlig kostnad.
 Gjennomsnittlig inntekt er kun den prisen hver enkelt vare blir solgt
for.
 Dette gir at prisen på en vare må være høyere enn kostnadene ved å
produsere den.
o Konklusjoner:
 Bedriften søker høyest mulig total profitt.
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Er den totale profitten negativ, vil bedriften legge ned.
 Den totale profitten negativ når kostnadene per vare i det lange
løp er større enn prisen (inntektene) per vare.
 Bedriften vil legge seg på det produksjonsnivået der differansen
mellom pris per vare og kostnad per vare er størst mulig (forutsetter at
det er en positiv verdi).
Hvordan finne frem til produksjonsnivå på lang sikt?
o Først finne produksjonsnivået der marginale inntekter er lik marginale
kostnader.
o Deretter undersøke om prisen per vare ved dette marginalforholdet er høyere
enn de langsiktige gjennomsnittlige kostnadene per vare, altså om bedriften på
sikt vil ende med profitt eller tap.
Grafisk eksempel der bedriften over tid vil ende med tap:

LMC

LAC

p

MR


Q

Grafisk eksempel der bedriften over tid vil ende med profitt:

LMC

LAC
p

MR
Q
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Man skiller mellom faste og variable produksjonskostnader.
o Faste kostnader:
 De kostnader som ikke kan endres i på kort sikt.
 Avhenger ikke av produksjonsnivå.
o Variable kostnader:
 De kostnader som kan endres på kort sikt.
 Avhenger av produksjonsnivå.
Kortsiktige totale kostnader er lik kortsiktige faste kostnader addert med kortsiktige
variable kostnader.
o STC = SFC + SVC
o Siden de kortsiktige kostnadene ikke kan endres slik som de langsiktige
kostnadene (grunnet faste kortsiktige kostnader), vil gjennomsnittlige
kortsiktige kostnader alltid være større enn gjennomsnittlige langsiktige
kostnader.
De ovennevnte forholdene gir at kortsiktige marginale kostnader må være lik endringen i
kortsiktige variable kostnader når man øker produksjonen med 1 enhet.
De ovennevnte forholdne gir også at kortsiktige marginale kostnader må være lik
endringen i kortsiktige totale kostnader når man øker produksjonen med 1 enhet.

SMC



SMC-kurvens helning forklares ved hjelp av loven om avtagende skalautbytte.
o Loven om avtagende skalautbytte: Over et visst produksjonsnivå, vil
ytterligere økning i innsatsfaktorer føre til avtagende marginalproduksjon.
o Idet skalaulemper setter inn, vil altså marginalproduksjonen bli avtagende.

Produksjon per
arbeider

Antall arbeidere


Kortsiktige gjennomsnittlige faste kostnader er lik totale kortsiktige faste kostnader
dividert med produksjonsnivå.
o SAFC = SFC / Q
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Kortsiktige gjennomsnittlige variable kostnader er lik kortsiktige summen av variable
kostnader dividert med produksjonsnivå.
o SAVC = SVC / Q
Kortsiktige gjennomsnittlige totale kostnader er lik kortsiktige totale kostnader dividert
med produksjonsnivå.
o SATC = STC / Q = (SFC + SVC) / Q = SAFC + SAVC
Så lenge marginalproduksjonen er høyere enn gjennomsnittlig produksjon, vil
gjennomsnittlig produksjon øke ved å produsere 1 enhet til.
o Alternativ forklaring: Så lenge endringen i produksjonsnivå ved å øke
innsatsfaktorene med 1 enhet er høyere enn produksjon per innsatsfaktor, vil
produksjonen øke ved å produsere 1 enhet til.
o Dette gir at SMC må krysse SATC i SATCmin.
Siden SAFC ikke endres, vil endringer i SATC være lik endringer i SAVC.
o Da må også SMC kryss SAVC i SAVCmin.
SMC

SATC
SAVC

SAFC






Av grafene for kostnader ser vi at:
o SATC = SAFC + SAVC
o SMC krysser SATC i SATCmin
o SMC krysser SAVC i SAVCmin
o SAFC er konstant synkende, fordi de faste gjennomsnittlige kostnadene er
synkende når produksjonen øker.
o Når både SAFC og SAVC er fallende, må også SATC være fallende.
o Når SAVC begynner å øke, er SATC økende så lenge SAVC stiger mer enn
SAFC synker.
Oversikt over kostnader:
o Skille mellom totale, marginale og gjennomsnittlige kostnader.
o Skille mellom kortsiktige og langsiktige kostnader.
o Skille mellom faste og variable kostnader.
På hvilket produksjonsnivå vil en bedrift legge seg på kort sikt?
o Først må man finne produksjonsnivået Q0 der marginale inntekter er lik
kortsiktige marginale kostnader, slik at profitten blir høyest mulig.
o Hvis prisen for produksjon lik Q0 er høyere enn SATC, er profitten positiv.
o Hvis prisen for produksjon lik Q0 er lavere enn SATC, er profitten negativ.
o Hvis prisen for produksjon lik Q0 er lavere enn SATC, men høyere enn SAVC,
vil den negative profitten være mindre negativ ved å produsere, fordi MR
dekker SAVC og noe av SAFC.
o Hvis prisen for produksjon lik Q0 er lavere enn SAVC, vil profitten være minst
negativ ved å ikke produsere noe i det hele tatt.
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Eksempel med profitt:

SMC
SATC
SAVC

p

MR
Q0


Eksempel der inntektene dekker de gjennomsnittlige variable kostnadene:

SMC
SATC
SAVC

p

MR
Q0


Eksempel der det ikke burde produseres:

SMC
SATC
SAVC

p

MR
Q0


Konklusjoner om kortsiktig produksjon:
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o Kortsiktige totale kostnader er summen av de faste og variable kostnadene.
o Ved null produksjon vil de kortsiktige totale kostnadene være lik de kortsiktige
faste kostnadene, altså opplever man et kortsiktig tap.
o Så lenge man ikke taper mer ved å produsere 1 enhet, vil dette være lønnsomt
på kort sikt.
 Dette forutsetter at marginalinntekten knyttet til den ene enheten er
større enn marginalkostnaden.
o Altså kan bedrifter produsere på kort sikt, selv om det innebærer tap.
 Dette forutsetter at tapet ved å produsere noe er mindre enn tapet ved å
ikke produsere noe i det hele tatt.
Den langsiktige gjennomsnittlige kostnadskurven viser det minst kostbare
produksjonsnivået når andre faktorer varieres.
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5. Markedsteori – Perfekt konkurranse, monopol og markedsmakt
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 8):
 Forutsetninger for et marked med perfekt konkurranse:
o Tilstrekkelig med kjøpere og selgere til at den enkelte aktør ikke betrakter egne
handlinger som markedsinnvirkende.
o Standardiserte produkter, slik at de er perfekte substitutter for hverandre.
o Full konsumentinformasjon om produktene, slik at produkter fra forskjellige
bedrifter stiller likt.
o Ingen etableringskostnader, slik at konjunkturendringer og karteller skaper
umiddelbare reaksjoner i markedet.
 Fordi bedriftens prissetting ikke har innvirkning på markedet i perfekt konkurranse,
fremstå etterspørselskurven som horisontal for den enkelte bedrift.
o Hvis bedriften setter prisen til p > p*, går alle forbrukerne til konkurrerende
bedrifter.
o Hvis bedriften setter prisen til p < p*, oppnår den ikke maksimal profitt.
p

p*

Q







Antagelse: I det perfekte marked er profitten lik 0.
o ∏>0
→
Nye bedrifter etableres.
o ∏<0
→
Bedriften legger ned.
Spesialtilfelle i perfekt konkurranse:
o Bedriften møter altså en horisontal etterspørselskurve.
o Da er marginalinntektene er lik prisen, fordi at inntektsendringene ved å selge 1
ekstra enhet kun er prisen på enheten.
o Vi har i perfekt marked at prisen er konstant.
o MR = p
Fordi profittmaksimerende bedrifter setter produksjonen slik at grenseinntekt er lik
grensekostnad får vi:
o SMC = MR = p
o Da har vi at kostnadene ved å produsere 1 ekstra enhet er lik inntektene ved å selge
den.
Oppsummering av bedriftens tilbudsavgjørelse:
o Over kort tid:
 Bedriften bestemmer produksjonen slik at MR = SMC.
 Det betyr at tilbudet må ligge et sted på SMC-kurven.
 Kortsiktig tilbud er dermed lik kortsiktig grensekostnad.
 SRS = SMC
 Bedriften produserer så lenge prisen er minst like høy som SAVC.
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Da har vi at SRS-kurven starter i SAVCmin og fortsetter opp langs SMCkurven.
o Over lang tid:
 Bedriften bestemmer produksjonen slik at MR = LMC.
 Det betyr at tilbudet må ligge et sted på LMC-kurven.
 Langsiktig tilbud er dermed lik langsiktig grensekostnad.
 LRS = LMC
 Bedriften produserer så lenge prisen er minst like høy som LAC.
 Da har vi at LRS-kurven starter i LACmin og fortsetter opp langs LMCkurven.
Pris,
kostnader

SRS

LRS
LAC
SAVC

Produksjon




LRS-kurven er flatere enn SRS-kurven fordi LMC-kurven er flatere enn
SMC-kurven.
 Dette skyldes at bedriften har større faktorfleksibilitet over tid,
slik at kostnadene ved å produsere 1 mer vare i det lange løp er
mindre.
 LRS-kurven starter høyere enn SRS-kurven fordi bedriften i det lange løp
kun produserer når inntektene dekker alle kostnader. I det korte løp holder
det at inntektene dekker variable kostnader.
Tilbudskurven til en industri på kort sikt:
o Vi tenker oss en industri med bedrift A og bedrift B.
o Bedrift A har lavere kortsiktige variable gjennomsnittskostnader enn bedrift B.
o Er prisen lavere enn SAVCAmin, vil ingen av bedriftene produsere (p* < p0).
o Er prisen høyere enn SAVCAmin, men lavere enn SAVCBmin, vil kun bedrift A
produsere (p0 < p* < p1).
o Idet prisen blir høyere enn SAVCBmin, vil begge bedriftene produsere (p* > p1).
 Da gjør produksjonsnivået et sprang til høyre langs produksjonsaksen,
fordi en ny bedrift entrer markedet.
Tilbud A

Tilbud B

Tilbud industri

p1
p0
Bedrift A

Q

Bedrift B

20.

Q

Industrien

Q

SØK1000




Drago Bergholt

Marginalbedrift: De bedrifter som produserer med nullprofitt i det lange løp.
Hvis alle bedrifter har like store kostnader, altså samme kostnadskurver, vil fri
konkurranse føre til at samtlige bedrifter produserer med nullprofitt, det vil si med pris lik
LACmin.
o Da er industriens langsiktige tilbudskurve flat.
o Høyere etterspørsel resulterer i at flere bedrifter etableres.
o Lavere etterspørsel resulterer i at bedrifter legger ned.
o Prisen forblir hele tiden konstant lik LACmin.
o Industriens langsiktige tilbudskurve når alle bedrifter har like store kostnader:
p

LMC

LAC

LRSS

Q



o Implikasjoner:
 Ikke alle bedrifter har like store kostnader.
 Etterspørselsvekst gir økt industriproduksjon, og fører som regel til økt
pris.
 Konklusjon: Langsiktig tilbudskurve for industrien heller oppover.
Case: Hva skjer hvis produksjonskostnadene for en industri øker på sikt?
o Utgangspunkt for industrien:
p

LMC1

p1

LAC1

LRSS1
D
Q
o Forutsetning: Alle bedrifter i industrien har like store kostnader, altså like
kostnadskurver.
o Opprinnelig har vi langsiktig tilbud lik LRSS1, altså i LACmin.
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o Prisen er lik p*.
o Da er markedet i kortsiktig og langsiktig likevekt.
o En varig kostnadsøkning gir ny langsiktig gjennomsnittlig kostnadskurve for
den enkelte bedrift, vi får LAC2.
p

LMC2

p2

LAC2

LRSS2

LMC1

p1

LAC1

LRSS1
D
Q



o Kostnadsøkningen medfører at bedriftene må heve prisen.
o På kort sikt heves prisen slik at hver enkelt bedrift får dekket de variable
kortsiktige kostnadene.
o På lang sikt er denne situasjonen uholdbar for bedriftene, fordi inntektene ikke
dekker utgiftene.
o Dette resulterer på lang sikt i at enkelte bedrifter flagger ut, mens andre
bedrifter effektiviserer ved å redusere faste kostnader.
o De bedriftene som overlever er de som sørger for at langsiktige
gjennomsnittlige kostnader ikke overstiger industriens LAC2.
o På lang sikt blir det nye tilbudet LRSS2, til den nye prisen p2.
o Hovedpoeng:
 Økte produksjonskostnader videreføres til konsumentene i form av
prisøkning.
 Siden økte priser reduserer etterspørselen, får vi redusert produksjon i
industrien.
En konkurranseutsatt industri:
p
SRSS
LRSS

p*

D
Q*

Q
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o SRSS er summen av hver enkelt bedrifts kortsiktige tilbudskurve.
o LRSS er summen av hver enkelt bedrifts langsiktige tilbudskurve.
 Her antar vi at ikke alle bedrifter har like store kostnader, og at økende
produksjon gir økt prisnivå. Da er LRSS stigende.
o SRSS er brattere enn LRSS, fordi kortsiktige kostnader innebærer faste
kostnader (kan ikke varieres).
o Markedet er i kortsiktig og langsiktig likevekt når produksjonen er lik Q* og
prisen er lik p*.
Case: Hva skjer når vi får et varig positivt skift i etterspørselen?
o Utgangspunkt:
 Pris lik p1.
 Produksjon lik Q1.
 Etterspørsel lik D1.
 Markedet er i kortsiktig og langsiktig likevekt.
o Så skjer et varig skift i etterspørselen fra D1 til D2.
p
SRSS
LRSS

p2
p3
p1

D2

D1
Q1





Q

Q2 Q3

o På kort sikt stiger prisen fra p1 til p2, og produksjonen stiger fra Q1 til Q2.
 På kort sikt har vi en bratt prisstigning opp langs SRSS, fordi vi ikke
kan endre bedriftene ikke kan endre de faste kostnadene.
 Vi har ny kortsiktig likevekt i punktet (p2 , Q2).
 På lang sikt kan imidlertid bedriftene endre alle kostnader, samtidig
som den økte kortsiktige profitten tiltrekker nye bedrifter. Derfor vil
prisen reduseres til p3, og produksjonen øke til Q3.
 Vi får ny langsiktig likevekt i (p3 , Q3).
Det globale markedet:
o Priser vil variere, fordi bedrifter i land langt unna markedet har
transportkostnader, og fordi land har handelsbarrierer.
o Likevel vil prisutviklingen bevege seg i samme retning i de forskjellige land.
o I ekstremtilfellet har alle samme tilgang til markedet, det vil si at
transportkostnadene er like for alle bedrifter, og at handelsbarrierer ikke
eksisterer.
Innenriksmarkedet i møte med utenriksmarkedet:
o Vi antar at det først ikke skjer noen handel med utlandet, for eksempel på
grunn av høye tollbarrierer.
o Innenriksmarkedet er i likevekt, med pris lik p* og produsert mengde lik Q*.
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p

p*

Q*

Q

o Så fjernes tollbarrierene, og vi åpner for utenrikshandel.
o Da vil nasjonal industri konkurrere med utenlandsk industri.
o Hvis prisen på verdensmarkedet er lik p*, vil den internasjonale konkurransen
ikke ha noe å si for det nasjonale markedet.
o Hvis prisen på verdensmarkedet er lik p1, vil konsumentene nekte å betale mer
enn p1, og de vil begynne å importere.
 Til prisen p1 vil nasjonal industri produsere lik Q1, mens konsumentene
etterspør Q’1.
 Differansen mellom Q1 og Q’1 importeres.
o Hvis prisen på verdensmarkedet er lik p2, vil vi få et tilbudsoverskudd
innenlands som går til eksport.
 Til prisen p2 vil nasjonal industri tilby Q’1, mens konsumentene bare
etterspør Q1.
 Differansen mellom Q1 og Q’1 eksporteres.
p

p2
p*
p1

Q1



Q*

Q’1

Q

Mens konkurranseutsatte bedrifter er pristakere, er monopolister prissettere.
Situasjonen i både konkurranse og monopol:
o Den profittmaksimerende bedriften bestemmer produksjonen slik at
marginalinntektene er lik marginalkostnadene.
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 Kort sikt: MR = SMC
 Lang sikt: MR = LMC
o Bedriften vil kun produsere så lenge inntektene dekker variable kostnader.
 Kort sikt: R ≥ SAVC
 Lang sikt: R ≥ LAC
I konkurranse:
o p = MR
I monopol:
o p > MR
Pris, marginalinntekt og totalinntekt i et monopol:

p, MR

D
Q

MR
Totalinntekt

Rmaks

Q*

Q
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o Maksimal inntekt når MR = 0.
o MR-kurven ligger alltid under D-kurven fordi:
 Man for mindre for sist solgte enhet enn for den forrige.
 Prisen blir samtidig mindre på alle de andre solgte enhetene.
Eksempel:

Pris
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Etterspurt mengde
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27

Totalinntekt
0
27
48
63
72
75
72
63
48
27

Marginalinntekt:
27
21
13
9
3
-3
-9
-13
-21

o Her burde monopolbedriften fastlegge prisen til 5 kroner.
o Merk: Vi ser bort fra kostnadene, det vil si vi antar at kostnadene er lik 0.
Profittmaksimering:
o Skjer i monopol når MR = MC.
Case: Monopolbedrift med profitt:
o Når MR = MC etterspør konsumentene Q* til prisen p*.
o Bedriften har gjennomsnittlige variable kostnader AC1.
o I dette tilfellet går bedriften med overskudd, fordi p* > AC1.
o ∏ = Q (p - AC)
 I dette tilfellet er profitten:
 ∏1 = Q* (p* – AC1) > 0
p

MC
p*

AC

AC1
MR = MC

D
Q*

Q
MR
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Case: Monopolbedrift med underskudd:
o Når MR = MC etterspør konsumentene Q* til prisen p*.
o Bedriften har gjennomsnittlige variable kostnader AC2.
o I dette tilfellet går bedriften med underskudd, fordi p* < AC2.
o ∏ = Q (p - AC)
 I dette tilfellet er profitten:
 ∏2 = Q* (p* – AC2) < 0
o Hvis p* > SMC, vil bedriften produsere på kort sikt.
o Hvis bedriften skal produsere på lang sikt må enten etterspørselen stige, eller
de langsiktige gjennomsnittskostnadene synke.
 I begge tilfeller må resultatet være p > LAC.

p

MC

AC

AC1
p*

MR = MC

D
Q*

Q
MR







Verdt å merke seg:
o Etterspørselen er elastisk når MR > 0, og uelastisk når MR < 0.
o MC alltid større enn 0, og siden bedriften setter MR = MC, må også MR > 0.
o Konklusjon: Monopolister produserer aldri på den uelastiske delen av
etterspørselskurven.
Verdt å merke seg:
o Desto større differanse på p og MR, desto større differanse på p og MC, og
desto større ∏.
o Dette kan tolkes som et mål for monopolmakten.
Forskjellen på konkurranse og monopol: En bedrift tar over mange fabrikker og får
monopol:
o I konkurranse er profitten lik null, fordi all profitt og underskudd konkurreres
bort over tid.
o I monopol er søker bedriften høyest mulig profitt.
o Monopol innebærer lavere produksjon til høyere pris enn konkurranse.
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p
SMC (= SRSS)

p3
p2
p1

LMC (= LRSS)

D
Q3



Q2

Q1

Q

MR

o I konkurranse vil det produseres Q1 til prisen p1, fordi det er her vi finner
LACmin til hver enkelt bedrift.
 ∏1 = Q1 (p1 – p1) = 0
o Hvis én bedrift kjøper alle de andre og slik sett får monopol, vil produksjonen
på kort sikt reduseres til Q2, mens prisen heves til p2.
 Monopolisten setter produksjonen slik at MR = MC.
 ∏2 = Q2 (p2 – p1) > 0
o På lang sikt vil monopolisten redusere produksjonen ytterligere til Q3, med ny
pris lik p3. Da er hver enkelt fabrikk i LACmin, samtidig som Differansen
mellom inntekter og kostnader er størst.
 ∏3 = Q3 (p3 – p1) > 0
Monopol: En bedrift fungerer som eneste tilbyder av en vare og har dermed monopol:

LMC
LAC

p*

MR

D

Q*



I konkurranse:
o Bedriften setter tilbudet slik at prisen blir lik marginalkostnadene.
o Vet vi marginalkostnadene, vet vi også prisen.
I monopol:
o Bedriften setter prisen slik at MR = MC.
 Etterspørselen gir derpå prisen.
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o Monopolister har ingen tilbudskurve uavhengig av etterspørselen.
o De analyserer heller etterspørsel og kostnader for å bestemme hvor mye de
skal produsere.
Schumpeter:
o Monopolister har profitt, og dermed et overskudd for å drive forskning og
utvikling.
o Slik sett kan monopolister være mer innovative enn konkurranseutsatte
bedrifter.
o I moderne markeder forsøker man å sikre monopol på teknologi gjennom
patenter.

Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 9):
 Monopolistisk konkurranse:
o Mange produsenter med lignende substitutter.
o Den enkelte bedrift kan påvirke prisen noe.
 Oligopol:
o Få, men svært store produsenter.
 Markedsstruktur:
Konkurranse:

Antall
bedrifter

Frikonkurranse

Perfekt

Svært mange

Ingen

Ingen

Fruktutsalg

Monopolistisk
konkurranse

Imperfekt

Mange

Liten

Små

Lokale kiosker

Oligopol

Imperfekt

Få

Medium

Store

Bilselskap

Monopol

Imperfekt

En

Stor

Enorme

Vinmonopolet






Mulighet for
Etableringsprisinnvirkning barrierer

Eksempel

Naturlig monopol:
o Bedriften nyter så stor skalaøkonomi at det ikke er noen fare for
nyetableringer.
Hvorfor oppstår monopolistisk konkurranse, oligopol og monopol? En av to:
o Myndighetene vedtar monopol på bestemte varer og tjenester.
o Minimumskostnadene på en vare eller tjeneste i forhold til etterspørselen på
markedet er så store at bransjesektoren kun inneholder få bedrifter.
 Eksempel: Det er svært dyrt å bygge store passasjerfly, kun Boeing og
Airbus har holdt seg i det europeiske markedet.
 Hvis minimumskostnadene i bransjen plutselig skulle gå ned, vil det
oppstå rom for nyetableringer.
 Hvis minimumskostnadene i bransjen plutselig skulle gå opp, vil
bedrifter gå med tap, og noen vil legge ned på sikt.
CR:
o Consentration ratio.
o N-bedriftskonsentrasjonsforholdet: Forholdet mellom de N største bedriftenes
markedsandel og det totale markedet.
o Eksempel:
 De 3 største bedriftene i et marked har 65 % av markedsandelene.
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Da er CR3 = 0,65

NP:
o Number of plants.
o Antallet bedrifter som produserer med minimumskostnader i bransjen.
Teori: Desto høyere CR, desto lavere NP.
o Empiri i UK: Støtter teorien.
Globalisering: Økende integrering av markeder på tvers av landegrenser.
Multinasjonale selskaper:
o MNS.
o Bedrifter som opererer i flere land.
 Bedriftens hjemland: Der hovedkontoret ligger, eller der bedriften er
børsnotert.
 Bedriftens vertsland: De land bedriften opererer i.
o Multinasjonale kan produsere billig i et land, og selge dyrt i et annet land.
 Dette betyr at de kan entre land hvor nasjonale bedrifter møter for store
etableringsbarrierer.
 Dette betyr også at konkurransen kan øke slik at nasjonale bedrifter
presses ut av markedet.
 Dette betyr til slutt at konkurransen blir større på kort sikt, slik at
bedriftene får mindre profitt.
Bedrifter i monopolistisk konkurranse kan få begrenset lokalt monopol.
o Dette skyldes delvis nærhet til lokale kunder, delvis lojalitet fra lokale kunder.
Modellen med knekk i etterspørselskurven:
o Forutsetter at konkurrenter vil matche oligopolistens priskutt, men ikke
prisøkning, får vi et knekk i etterspørselskurven som oligopolisten står overfor.
o Nåværende pris lik p0 og etterspørsel lik Q0.

p

p0

D





Q0 MR
Q
o Knekket skyldes at prisøkning fører til store andelstap i markedet, mens
prisreduksjon fører til små andelsgevinster.
Etterspørselskurven og MR-kurven som møter den enkelte bedrift får et negativt skift når
det skjer nyetableringer, fordi man mister kunder til de nyetablerte.
Spillteori:
o Fangens dilemma: Pareto-optimale beslutninger på mikronivå medfører ikkeoptimale beslutninger på makronivå.
Case: Marked med to dominerende oligopoler A og B:
o Bedriftene kan velge mellom lav produksjon og høy produksjon.

30.

SØK1000

Drago Bergholt

o Spillmatrise:

Bedrift A

Bedrift B







Høy produksjon

Lav Produksjon

Høy produksjon

1-1

3–0

Lav produksjon

0-3

2–2

o Både A og B er best tjent med at en selv har høy produksjon, mens
konkurrenten har lav produksjon.
o De er imidlertid bedre tjent hvis begge produserer lite enn hvis begge
produserer mye.
o A ser at hvis B produserer lite, får A hele 3 i gevinst ved å produsere mye, og 2
i gevinst ved å produsere lite.
o A ser at hvis B produserer mye, får A 1 i gevinst ved å produsere mye, men
bare 0 ved å produsere lite.
o A velger å produsere mye, fordi dette gir best resultat i begge situasjonene.
o B vurderer likedan, ergo vil begge produsere mye, og begge får gevinst lik 1.
o Imidlertid: Hvis begge bedriftene hadde produsert lite, ville de fordoblet
gevinsten sin.
Hemmelige avtaler og karteller:
o Oligopolister kan gå sammen og danne hemmelige avtaler om redusert
produksjon, med formål om å presse prisene og profitten opp.
o Eksempel på kartell: OPEC.
o Karteller og prissamarbeid er ulovlig i EU og USA.
o Vanskeligere å straffe karteller på tvers av kontinenter.
Dilemma for medlemmer av et kartell: Det er kortsiktig gevinst i å bryte avtalen om lav
produksjon.
o Imidlertid: Det er langsiktig gevinst i å holde avtalen.
I kortsiktige spill har bedriftene større insentiver for å bryte prissamarbeid enn i
langsiktige spill.
Cournot-modellen:
o Hvis bedrift B reduserer produksjonen med 1 enhet, tjener A på å øke
produksjonen med mindre enn 1 enhet, fordi dette øker prisen og dermed
profitten.
o Dette gir reaksjonsfunksjon RA for bedrift A og RB for bedrift B.
QA

Nash-likevekt: Når aktørene i et spill
har handlet slik at ingen lenger er
bedre tjent ved å handle annerledes.

RB

N-likevekt: (Q* , Q*)
RA
QB
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Stackelberg-modellen:
o Bedrift A tar hensyn til bedrift Bs reaksjon på bedrift As produksjonsvalg.
o Hvis bedrift A øker produksjonen og senker prisene, vet A at B vil senke
produksjonen for å sikre best mulig profitt.
o Dermed kan A heve produksjonen for å ta over markedsandeler.
o Dette kalles initiativtagerens gevinst.
Avskrekkelsesstrategi:
o Case: A har monopol, med en total inntjening lik 5.
o Så; B vurderer å etablere seg.
o A kan enten godta nyetableringen og fortsette som før med redusert profitt,
eller ta opp kampen og dumpe prisene i et forsøk på å presse ut B.
 Å ta opp kampen innebærer kortsiktig tap.
o Dette vet B.
o Hvis A legger tilside deler gevinsten i monopolperioden, har A betydelige
midler til å klare seg i tider med hard konkurranse og underskudd.
o A vil imidlertid ikke legge til side ubegrensede midler under monopolperioden,
fordi det vil føre til mindre profitt enn om B hadde vært i markedet.

B

Etablerer

Etablerer ikke

A

Aksepterer

Aksepterer ikke

A har ikke lagt
til side gevinst

1–1

-1 – -1

5–0

A har lagt 3 i
gevinst tilside

-2 – 1

-1 – -1

2–0

o Konklusjon: Hvis A legger gevinst til side eller bygger seg opp stor formue til
bruk i eventuelle priskriger, kan dette avskrekke B fra å etablere seg.
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6. Arbeidsmarkedet
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 10):
 Tilbud av arbeidskraft på kort og lang sikt:
o Hvis etterspørselen etter flypiloter får en kortsiktig økning, kan pilotene kreve
høyere lønn.
o Hvis etterspørselen etter flypiloter får en langsiktig økning, vil flere bli
flypiloter, slik at også tilbudet øker.
 Økte lønninger betyr økt pris på arbeidskraft, altså vil etterspørselen etter arbeidskraft
reduseres.
o Da har vi også økt etterspørsel etter substitutter som maskiner og kapital.
 Lønnsøkning betyr at bedriftenes kostnadskurver skifter oppover:
o Lønnsøkning fra LMC0 til LMC1 i frikonkurranse reduserer produksjonen:
p
LMC1
LMC0

D

p1

Q1

Q

o Lønnsøkning fra LMC0 til LMC1 i monopol reduserer produksjonen, samtidig
som prisen øker:
p
LMC1
LMC0

p2
p1

Q2 Q1
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Bedriftens ansettelsesvalg: Bedrifter vil ansette flere arbeidere så lenge en ansatt til gir
større inntekter enn kostnader, det vil si så lenge marginalverdien av arbeidet overgår
marginalkostnadene.
o Marginalinntekt: Den siste arbeiderens verdiskaping.
 MVPL
o Marginalkostnad: Den siste arbeiderens lønn.
 W.
 Her er lønnen er lik for alle arbeidere.
Loven om avtagende faktorproduktivitet: Desto flere arbeidere i en bedrift, desto lavere
marginalproduktivitet for den siste arbeideren.
o MVPL-kurven er synkende.
Når lønn er lik marginalverdien av siste ansatts arbeid, er bedriftens ansettelsesforhold i
likevekt:
o L
→
MVPL = W

W

W0
MVPL
L*



L

Monopsoni: Stigende tilbudskurve for arbeidskraft.
o Da er bedriftene prissettere, fordi de bestemmer lønnsutgiftene etter hvor
mange arbeidere de ansetter.
Grunnregel uavhengig av markedsforhold: Bedrifter kjøper arbeidskraft inntil MCL =
MRPL:

W
MCLmonopsoni

MCLpristaker

MRPLmonopol

MVPLfrikonkurranse
L
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Lønn i en konkurranseutsatt og profittmaksimerende bedrift:
o W = p * MPL
o MPL = W / p
Skift i firmaets etterspørsel etter arbeid:

W

MCL

W*
MPL
L*



L

o Økt lønn gir positivt skift i MCL-kurven.
 Vi får redusert produksjon og færre ansatte.
o Økt utsalgspris gir positivt skift i MPL-kurven.
 Vi får større produksjon.
Etterspørselen etter arbeid for en hel industri:
W

DL

W*
MVPL
L

L*


Hvor mange timer vil ansatte jobbe?
o Substitusjonseffekten: Høyere lønn gjør at folk vil jobbe mer, fordi
lønnsøkningen gjør at gevinsten ved arbeid er relativt høyere i forhold til annen
aktivitet.
 Vises i diagrammet ved S1.
o Inntektseffekten: Lønnsøkning over et visst nivå vil før til at folk vil jobbe
mindre, fordi økt lønn gjør at man kan ha mer fritid uten å redusere
levestandarden.
 Vises i diagrammet ved S2.
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S2

S1

S3

Reallønn

Timer arbeid tilbudt



o Empiriske undersøkelser i UK og andre vestlige land viser at
substitusjonseffekten og inntektseffekten nuller ut hverandre, slik at vi får en
nesten vertikal tilbudskurve (S3).
 Det betyr at når lønningene når et visst nivå, vil arbeiderne verken øke
eller redusere arbeidsmengden.
Arbeidsdeltagelse:
o De som ikke er i arbeid får sosialstønad, ledighetstrygd, osv. De har derfor en
viss inntekt.
o Hvis man kommer i arbeid faller disse godene bort.
o Derav kurven CAD.
o Hvis vi antar at godene faller gradvis bort, får vi indifferenslinjer.

F
Total realinntekt,
Konsum av goder

C
A
B
24 t
Daglig fritid


Tilbudet av arbeid til en hel industri:
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o Hvis industrien etterspør arbeidskraft som også blir etterspurt i mange andre
industrier, slik at man må tilpasse seg andre industriers lønninger, er
tilbudskurven flat.
W

SL

DL
L
o Hvis industrien etterspør kompetanse som er mer særegen for ens egen
industri, er tilbudskurven stigende.
 På lang sikt er den flatere enn på kort sikt, fordi økte lønninger betyr at
flere utdanner seg til å jobbe i industrien, og at tilbudet derfor øker.
 Konkurransen blir større mellom arbeidstakerne.
W
SL (kort sikt)
SL (lang sikt)

DL
L
o Hvis arbeiderne kun kan arbeide i den ene industrien, er tilbudskurven vertikal.
W
SL

DL
L
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7. Velferdsteori og offentlig økonomisk politikk
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 15):
 Velferdsøkonomi omhandler normativ økonomi.
 Horisontal likhet: Likebehandling av like mennesker.
 Vertikal likhet: Forskjellig behandling av mennesker på forskjellige hierarkiske nivåer i
samfunnet, slik at man kan begrense forskjellene mellom folk.
 I velferdspolitikken går et kvalitativt skille mellom mest rettferdig fordeling og mest
samfunnsøkonomisk fordeling.
 Pareto-optimal fordeling:
o Når det ikke finnes noen annen allokering som gjør at aktører får det bedre,
uten at andre aktører får det verre.

Mengde varer
til aktør A

Paretooptimalen

Mengde varer
til aktør A




Forslag til politikernes rolle i en markedsøkonomi:
o Markedet sørger for å oppnå pareto-optimalen, de folkevalgte politikerne
bestemmer hvor en skal legge seg langs pareto-optimalen.
Sosiale kostnader spiller inn, og dette tar ofte ikke bedrifter hensyn til.
Case: Negative eksternaliteter.
o Produksjonen til en fabrikk medfører utslipp av forurensende avfall i en elv,
andre bedrifter nedover elven på påvirkes fordi de bruker vannet i sin
produksjon.
o Når fabrikken øker produksjonen, må de andre bedriftene redusere sin
produksjon, på grunn av økte utgifter for å rense vannet.
o Dette medfører sosiale kostnader, men fabrikken beregner kun
produktivitetskostnader.
o Nettotapet: ABC
p
C

A
B

p*

MPC

Q
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Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 16):
 Private goder: Engangsgoder.
o Iskrem
 Kollektive goder: Gjenbruksgoder.
o Luft.
 Kollektive goder trenger tilstedeværelsen av myndigheter, fordi private aktører vil betale
prisen for dem på egenhånd.
 Negative eksternaliteter:
o Marginale sosiale kostnader overgår marginale produksjonskostnader.
 Positive eksternaliteter:
o Marginale sosiale gevinster overgår marginal produksjonsinntekt.
 Hvis myndighetene kjenner til sosiale kostnader og gevinster, kan de intervenere i
markedet slik at sosiale transaksjoner blir lik produksjonstransaksjoner.
 Case: Negative eksternaliteter:
o Utgangpunkt:
 Tilbudskurven S og etterspørselskurven D gir pris p1 og omsatt mengde
Q1.
 Imidlertid gjør sosiale marginalkostnader at etterspørselskurven burde
vært D’. Da har vi likevekt for produksjon lik Q2 og pris lik p2.
 Eksempel på sosiale marginalkostnader: Sigaretter.
o Myndighetene påfører tilbudssiden skatt, slik at tilbudet reduseres til S’.
o Da får vi økt pris til p3, og omsatt vare blir Q2.
o Slik kan myndighetene bruke skattesystemet til å oppnå markedslikevekt med
tanke på sosial kostnader.

p

S’
S

p3
p1
P2
D’
Q2


Q1

D
Q

Laffer-kurven:

Totale
skatteinntekter

0%

100 %
39.
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Betalingsevneprinsippet:
o Folk burde skattes etter hvor mye de er i stand til å betale.
Fortjenesteprinsippet:
o Folk burde skattes etter hvor mye de tjener på omfordelingen av
skattepengene.
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8. Konkurransepolitikk
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 17):
 Konkurransepolitikk: Policy med mål om å sikre effektivitet og konkurransevilkår.
o Hvordan forhindre at lønnsomheten ved nyoppfinnelser faller bort?
 Patentsystemer.
 Kopirettigheter.
 Kontroll.
o Hvordan få bedrifter til å drive R&D når resultatene er svært usikre?
 Subsidiering av R&D.
 Sosiale kostnader ved monopol: Verdien av de tapte sosiale gevinstene.
o Under frikonkurranse:
 p = p*
 Q = Q*
o Under monopol:
 p = p1
 Q = Q1
 Det fargede feltet er bedriftens profitt.
 Det skravert feltet er sosiale marginalkostnader ved monopol.

p

p1
p*

LMC, LAC
MR
Q1








D

Q*

Q

Argumenter for sammenslåing av bedrifter:
o Skalafordeler i forhold til produksjonskostnader og markedsføring.
o Bedre planlegging og koordinering.
o Kunnskaps- og kompetanseutveksling.
Argumenter mot sammenslåing av bedrifter:
o Potensiell monopolmakt.
Konkurransetilsyn må hele tiden vurdere sosiale gevinster mot sosiale kostnader.
o De må vurdere kostnadsreduksjoner for bedriftene mot monopolmakt.
I den vestlige verden har vi sett en stor økning i sammenslåinger og oppkjøp.
o Skyldes blant annet at globaliseringen utvider markedene, slik at man får større
skalafordeler.
Markedssvikt:
o Omfatter alle situasjoner hvor markedslikevekten er ineffektiv.
o Markedssvikt oppstår dersom:
 Imperfekt konkurranse:
41.
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 Eksempel: Monopol.
 Eksternaliteter:
 Eksternalitet: Når et individs handlinger har direkte kostnader
eller fordeler for andre individer – uten at individet som handler
tar disse virkningene i betraktning.
 Eksempel:
o Negative eksternaliteter:
 Forurensende produksjon.
 Støy.
o Positive eksternaliteter:
 Fruktdyrking / birøkt
 Utdanning (?)
Forurensende produksjon:
o MSC = MPC + MD
 MSC: Marginale samfunnsøkonomiske kostnader.
 MPC: Marginale private kostnader.
 MD: Marginale skader.

MD

MD

c

a
b

MPC
QD
Q

o ∏-maksimerende bedrift setter Q = Q1.
o Til Q = Q1 er marginal betalingsvillighet mindre enn marginale
samfunnsøkonomiske kostnader.
o Effektivitetstapet er trekanten: a – b - c
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2.

MAKROØKONOMI
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1. Innledning til makroøkonomi og nasjonalregnskap:
Begg, Fischer & Dornbusch (kap. 19):
 Makroøkonomi: Studiet av økonomi som et system.
o Omhandler makroproblemstillinger som:
 Arbeidsledighet.
 Inflasjon.
 Økonomisk vekst.
o Ofrer detaljene til fordel for helheten.
 Arbeidskraften: Folkemassen som er i arbeid eller ser etter arbeid.
 Arbeidsledighetsraten: Andelen av arbeidskraften som ser etter arbeid.
 Brutto nasjonalprodukt (BNP), (GNP): Inntekten i en økonomi, mengden varer og
tjenester en økonomi er i stand til å kjøpe.
 Økonomisk vekst: Realvekst i brutto nasjonalprodukt.
 Inflasjonsraten: Prosentvis vekst i gjennomsnittlige priser for varer og tjenester.
 Historisk perspektiv:
o 1950-1973: Gullalderen for lav ledighet, rask vekst og lav inflasjon.
o 1973-1980: Boomen i verdensøkonomien førte til at OPEC mangedoblet prisen på
olje, dermed var resten av 1970-tallet preget av høy inflasjon, lav vekst og økende
arbeidsledighet.
o 1979-1980: Ny runde med prisøkninger på olje.
o 1980-1990: Høy ledighet og inflasjon, særlig etter en svært rask økonomisk vekst
mot midten av 1980-tallet.
o 1990- : Flere markedsøkonomiske trekk førte til en mer stabil økonomi og lavere
ledighet.
 Det økonomiske kretsløpet:
o Viser flyten av realressurser og finansielle midler mellom bedrifter og
husholdninger (staten er ikke tatt med).
 Kretsløpet for realressurser:
 Husholdninger tilbyr faktortjenester (arbeidskraft) til bedrifter.
 Bedrifter bruker faktortjenestene til å produsere varer og tjenester
til husholdninger.
 Kretsløpet for finansielle midler:
 Bedrifter tilbyr finansielle goder for faktortjenestene til
husholdningene.
 Husholdningene tilbyr finansielle goder for varene og tjenestene til
bedriftene.
 Transaksjoner:
 Husholdninger:
o Tilbyr faktortjenester til bedrifter.
o Mottar finansielle goder fra bedrifter.
o Kjøper varer og tjenester fra bedrifter.
 Bedrifter:
o Leier faktortjenester fra husholdninger.
o Bruker faktortjenestene fra husholdningene til å produsere
varer og tjenester.
o Selger varer og tjenester til husholdninger.
 Måter å måle aktiviteten i en økonomi:
o Verdien av varer og tjenester produsert.
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o Størrelsen på de finansielle goder, som gjenspeiler verdien av faktortjenestene.
o Verdien av forbruket på varer og tjenester.
Alle betalinger har sin motpart:
o Finansielle goder (her i betydningen lønn) er lik husholdningenes forbruk av varer
og tjenester (gitt at all lønnen brukes).
o Verdien av produserte varer og tjenester er lik husholdningenes forbruk av varer
og tjenester (gitt at alle varer selges).
GDP: Gross Domestic Product.
o Et mål på produksjonen av ferdigvarer i en innlandsøkonomi, uavhengig av hvem
som eier produksjonsmidlene.
Verdiøkning: Økningen i verdien på varene som et resultat av endrede
produksjonsmetoder.
Ferdigvare: Den varen som kjøpes av sluttbrukeren.
o Forbruksvarer kjøpt av husholdninger eller investeringsvarer kjøpt av bedrifter, for
eksempel maskiner.
”Intermediate goods”: Varer delvis ferdigstilt som utgjør en del av produksjonen av
ferdigvarer.
Investering: Kjøp av nye investeringsvarer gjort av bedrifter.
Sparing: Inntektsandelen som ikke brukes på kjøp av varer og tjenester.
Svinn: Penger som flyttes ut av det økonomiske kretsløpet.
Tilskudd: Den pengeflyten til bedrifter som ikke kommer fra husholdningene (gjennom
forbrukerkjøp).
Y=GDP
C=Husholdningers forbruk.
S= Husholdningers sparing.
Y=C+S.
I=Investeringer.
Siden GDP er kan defineres som summen av det endelige forbruket: Y=C+I.
Altså: S=I.
Dermed har vi at husholdningenes sparing er lik bedriftenes investeringer (gitt at stat og
utenlandsøkonomi holdes utenfor).
Lagerbeholdning: Varer lagret av en bedrift for senere salg.
o Eksempel: Den andelen ferdigvarer som ikke kjøpes av husholdningene i første
omgang.
Statens inntekter fra husholdninger og bedrifter kalles skatt.
o Direkte skatt:
 Skatt på lønn, renter, interesser og profitt, osv.
 Td.
o Indirekte skatt:
 Bensinavgifter, skatt på sigaretter, alkoholavgift, brukergebyrer,
miljøavgifter, osv.
 Te.
Statens utgifter:
o Forbruk:
 Statlig kjøp av varer og tjenester.
 G.
o Overføringer:
 Pensjoner, arbeidsledighetstrygd, subsidier, osv.
 B.
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Statens forbruk øker i første omgang bedriftenes tilskudd, og dermed også bedriftenes
evne til å produsere. I andre omgang øker husholdningenes inntekt, og dermed også
husholdningenes evne til å kjøpe varer og tjenester.
o Dette gjør at G er en del av GDP.
GDP=Y=endelig forbruk=C+I+G.
Indirekte priser øker verdien av (C+I+G), men tilfører samtidig regnskapet –Te.
o Dette fordi en økning i pris på varer og tjenester følger av en økning i offentlige
avgifter, fordi bedriftene da må tjene inn de tapte inntektene.
o Y=(C+I+G)-Te.
o Dermed har vi at en økning i avgifter nulles ut av en tilsvarende økning i pris, ergo
kan vi utelukke Te.
Y(på inntektssiden for bedrifter)=C+I+G+-Te.
Eksport:
o Varer og tjenester produsert innenlands og solgt utenlands.
o X.
Import:
o Varer og tjenester produsert utenlands og kjøpt for bruk innenlands.
o Z.
Nettoeksport:
o Summen av eksport minus summen av import.
o NX.
Y=C+I+G+X-Z-Te=C+I+G+NX-Te.
Brutto nasjonalprodukt:
o Total inntekt for innenlandsborgere uavhengig av hvilket land som supplerte
innsatsfaktorene.
o GNP.
Nedskriving/devaluering:
o Graden av verdiforringelse av lagerbeholdning over tid.
Nasjonalinntekt:
o GNP minus nedskrivingen.
Nominell GNP:
o Måler GNP med prisene på det tidspunktet inntektene ble tjent inn.
Reell GNP:
o Måler GNP med prisene justert i forhold til inflasjon med utgangspunkt i et
basisår.
GNP-deflator:
o Forholdet mellom nominell GNP og reell GNP uttrykt som en indeks.
o Eksempel:
 Nominell GNP 2002: 1440 milliarder £.
 Reell GNP 2002 (i forhold til 1980 £): 860 milliarder £.
 GNP-deflatoren:
 1440:860=1,674.
 100 £(1980)=167,4 £(2002).
Reell GNP per capita:
o Forholdet mellom reell GNP og folketallet i økonomien.
Problemstillinger:
o Inkluderer ikke miljøforurensning, abstrakte verdier som gleden ved fjellturer, osv.
o En rekke varer og tjenester er ikke en del av markeder, for eksempel
hjemmearbeid og annet ulønnet arbeid, svart arbeid osv.
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o Disse problemstillingene gjør at GNP ikke er noe presist begrep, det er kun det
beste vi har til rådighet under gjeldende forhold.
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2. Aggregert etterspørsel
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 20-21):
 Faktisk produksjon: Den produksjonen som skjer, altså en funksjon av innsatsfaktorene.
 Potensiell produksjon: Den maksimale produksjon med de gitte preferanser.
o Den situasjon der alle innsatsfaktorer benyttes til produksjon.
 Hele arbeidsstokken er i arbeid, og alle maskiner brukes til produksjon
(slik at ingen bare står lagret).
o Den situasjon der markedet (over en viss tid) alltid er i likevekt.
 I realiteten (i et makroøkonomisk perspektiv) er aldri faktisk produksjon lik potensiell
produksjon:
o Det vil alltid være arbeidsføre arbeidstakere uten jobb, som er interessert i å jobbe.
o Det vil alltid være innsatsfaktorer i bedrifter som ikke benyttes, for eksempel
lagervarer.
 Etterspørselsdeterminert produksjon:
o Når faktisk produksjon er lavere enn potensiell produksjon, vil alltid tilbudssiden
være villige til å øke produksjonen i retning potensiell produksjon.
 Makroøkonomi sier noe om hvor fort markedskrefter kan eliminere arbeidsledighet og
lagrede innsatsfaktorer.
 Keynes: Så intervensjoner fra myndighetene som et nyttig hjelpemiddel for å begrense
høy arbeidsledighet og lav produksjon.
 Friedman: Keynes’ teori dårlig på å forklare høye inflasjoner.
 Aggregert etterspørsel:
o Markedstilpasset etterspørsel.
o AD.
 I en lukket økonomi uten myndigheter:
o Aggregert etterspørsel:
 Summen av husholdningenes konsumetterspørsel og bedriftenes
investeringsetterspørsel.
 AD = C + I.
o Disponibel inntekt:
 Summen av inntekten fra arbeid og overføringer fra myndighetene minus
skatter.
 Antagelse: Husholdningenes aggregerte etterspørsel øker når den
disponible inntekten øker.
o Konsumeringsfunksjonen: Forholdet mellom aggregert konsumetterspørsel og
disponibel inntekt er 1:1.
 Konsumetterspørsel = C.
 Autonomt konsum; en positiv konstant = A.
 Marginal konsumtilbøyelighet; en positiv fraksjon = c.
 Disponibel inntekt = Y.
 C = A + cY.
 Siden denne modellen forutsetter en lukket økonomi uten myndigheter
(ingen skatt, ingen overføringer) og utenlandsøkonomi, er disponibel
inntekt lik nasjonalinntekt.
o Autonomt konsum er konsum uavhengig av inntekten, det vil si livsnødvendig
konsum.
 Autonomt konsum = A.
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o Sparingsfunksjonen: Sparing er den andelen av inntekten som ikke brukes på
forbruk.
 Sparing = S.
 S = -A + (1 - c) Y.
o Investeringsetterspørselen:
 Den investeringen bedrifter ønsker å ha.
 Antar at investeringsetterspørselen er uavhengig av (autonom)
inntektsnivået, siden dette kan være både fallende og stigende (avhengig av
konjunktur).
 Ønsket investering = I.
 Ønsket investering er altså uavhengig av nåværende produksjon og inntekt.
Aggregert etterspørsel:
o Mengden bedrifter og husholdninger ønsker å forbruke på hvert inntektsnivå.
o AD = C + I.
Lønninger og priser er fiksert (stabile), mens produksjonen er etterspørselsdeterminert.
Kortsiktig likevektsproduksjon:
o Faktisk produksjon lik etterspørsel.
 Vil skje på kort sikt, selv om bedriftene ønsker å produsere mer.
Vi har at:
o Når bedriftenes produksjon er under likevektspunktet (etterspørsel), tæres
lagerbeholdninger og bedriftene vil produsere mer.
o Når bedriftenes produksjon er over likevektspunktet (etterspørsel), vokser
lagerbeholdningene og bedriftene vil produsere mindre.
Planlagt sparing er lik planlagt investering:
o Vi har at I = Y – C.
o Vi har at S = Y – C.
o Da har vi også at I = S.
o Ved likevektsproduksjon har vi at:
 Y* = (A + I):(1 - c).
Multiplikatoren:
o Er forholdet mellom forandring i likevektsproduksjonen og forandringen i
autonomt forbruk som forårsaket forandringene.
o Konsum:
 1 / (1 – MPC)
o Sparing:
 1 / MPS
o Multiplikatoren er større enn 1 fordi MPC og MPS er positive størrelser.
 0 < multiplikator < 1
Marginal konsumtilbøyelighet (MPC – marginal propensity to consume)
o Økningen i planlagt konsum når inntekten stiger med 1 enhet.
Marginal sparetilbøyelighet (MPS – marginal propensity to save):
o Økningen i planlagt sparing når inntekten stiger med 1 enhet.
Siden inntekten enten konsumeres eller spares, er:
o MPC + MPS = 1
Sparsommelighetsparadokset:
o En forandring i mengden husholdninger ønsker å spare fører til en forandring i
likevektsinntekten, men ingen forandring i likevektssparing, som må være lik
planlagte investeringer.
For gitte priser og lønninger, er varemarkedet i likevekt når produksjonen er lik planlagt
forbruk eller aggregert etterspørsel.
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Tilsvarende er det likevekt når planlagt sparing er lik planlagt investering.
Likevektsproduksjonen er etterspørselsdeterminert fordi vi antar at priser og lønninger er
satt til et nivå som gir et tilbudsoverskudd av varer og arbeidskraft.
o Bedrifter og arbeidere tilbyr gladelig den produksjonen eller arbeidskraften som
blir etterspurt.
Når aggregert etterspørsel er større enn produksjonen er det på grunn av en avfølgende to:
 Uplanlagt nedgang i investeringer.
 Uplanlagt sparing.
o Per definisjon er faktisk investering alltid lik faktisk sparing.
En økning i planlagte investeringer øker likevektsproduksjonen ytterligere.
o Økningen i inntekter for å møte investeringsetterspørselen fører til ytterligere
økning i konsumeringsetterspørselen.

Keynes:
 Keynes-modell for en åpen økonomi:
o Modellen:
1.
Y = C + I + G + (X-Z) der X-Z er nettoeksport (NX)
2.
C = A + c YD
3.
YD = Y – NT
4.
NT = t Y, 0<t<1
5.
Z = mY
6.
NX = X – Z = X – mY, m>0
 Y+Z=C+I+G+X
o Y + Z er tilgang (Y er egenproduksjon, Z er import).
o C + I + G + X er anvendelse.
 m = MPZ – marginal importtilbøyelighet.
 I Norge:
o c ca. lik 0,8.
o t ca. lik 0,25.
o m ca. lik 0,5.
 Importen øker med nasjonalproduktet:
o Importert vareinnsats.
o Importerte forbruksgoder.
 Eksporten avhenger av nasjonalproduktet hos våre handelspartnere.
 Aggregert etterspørsel:
o AD = C + I + G + NX
= A + c (Y - tY) + I + G + X – mY
= A + I + G + X + (c (1 - t) - m)Y
o Likevekt: AD = Y
 Løsning av likningen der Y er ukjent:
o Y = (A + I + G + X) : (1 – (c(1 - t) - m))
o m = Importlekkasje.
 Multiplikatoren:
o Eksemplet Norge:
 1 : [1 – (c (1-t) - m)] = 1 : [1 – (0,8 (1-0,25) – 0,5)] = 1 : 0,9 = 1,1
 En økning i private investeringer i Norge har liten betydning for
nasjonalproduktet.
 M bidrar til at AD-kurven blir slakere.
 Automatisk stabilisering.
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 Betydelig stabilisator i små åpne økonomier.
 Ny kilde til konjunkturutviklingen: Konjunkturutviklingen hos
handelspartnere.
Ekspansiv finanspolitikk:
o Økt nasjonalprodukt.
o Redusert overskudd på handelsbalansen.
Målkonflikt mellom intern og ekstern balanse:
o Intern balanse: Full kapasitetsutnyttelse.
o Ekstern balanse: Balanse i utenriksøkonomien.
Ta utgangspunkt i en situasjon med intern og ekstern balanse:
o Problemstilling:
 Internasjonal lavkonjunktur (X↓).
 Arbeidsledighet og underskudd på handelsbalansen.
 Ekspansiv eller kontraktiv finanspolitikk?
o Løsning:
 Ekspansiv finanspolitikk:
Sjokk: X↓ 10 gir
Y↓ 11
G↑ 10 gir
Y↑ 11
NX = X – mY
X↓ 10, Y↓ 11 gir
NX↓ 4,5
G↑ 10, Y↑ 11 gir
NX↓ 10
 Kontraktiv finanspolitikk:
Sjokk: X↓ 10 gir
Y↓ 11
G↓ 10 gir
Y↓ 11
Totalt Y↓ 22
NX = X – mY
NX↑ 1
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3. Penge- og finanspolitikk
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 22):
 Kapittel 22: Penger og bankvesen
 Penger:
o Betalingsmiddel.
o Verdienhet.
o Verdioppbevaringsmiddel.
 Bytteøkonomi: Økonomi uten betalingsmiddel.
 Pengeverdien er høyere enn verdien man ville fått ved å lage noe annet av
råvarematerialene i pengene.
 Myndighetene tvinger igjennom pengeverdien ved å lovfeste penger som gyldig
betalingsmiddel.
 IOU: ”I owe you.”
o Gjeldsbrev, gjeldsbevis.
 Bankreserver: De pengene banken har til overs når alle med fordringer på banken er
betalt.
 Pengebeholdning: Betalingsmidler i omløp.
 Likviditet: Hvor raskt, billig og enkelt det er å få tilbake utlånte verdier.
o Bankenes likviditet er stor, bedrifters og husholdninger likviditet mindre.
 Folioinnskudd: Kan fordres med utbetaling umiddelbart.
 Termininnskudd: Må fordres i tid før utbetaling.
 Kommersielle banker:
o Finansielle mellomledd lisensiert til å gi lån og opprette konti.
o Lever av å skape profitt av lånte verdier ved å låne dem videre ut.
 Bankene må hele tiden beregne hvor store verdier de må holde klare som likvider, og hvor
store verdier de kan bruke på lengre investeringer.
 Finansiell panikk: I frykt for bankkrise trekker bedrifter og husholdninger sine verdier ut
av bankene. Nettopp denne handlingen skaper bankkrise.
 Basispengemengde = Penger i omløp + penger i bankene.
 Bankens likevekt: Det punktet hvor det ikke lenger er lønnsomt for bankene å låne mer
penger for å skape profitt gjennom videre utlån.
 Ulempen ved å holde på penger:
o Man går glipp av de verdiene man kunne ervervet seg ved å bruke penger.
 Fordeler ved å holde på penger:
o Transaksjonsmotivet: Man har likvider til kommende betalinger.
o Forsiktighetsmotivet: Man har reserver i tilfelle uforutsette utgifter.
o Spekulasjonsmotivet: Man har fortjeneste på oppbevarte verdier.
 Etterspørselen etter penger styres av:
o Priser.
o Realinntekter.
o Rentesatser.
 Ønsket pengebeholdning:
Marginalkostnader,
marginalinntekter

MC
MB
Realpengebeholdning
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o Intuitivt:
 Kostnadene ved å holde penger er like store for hver nye krone som holdes.
 Med liten realpengebeholdning er gevinstene ved å holde penger store.
 Forsiktighetsmotivet er sterkt: Man trenger penger i påvente av
uforutsette utgifter.
 Desto større realpengebeholdning, desto mindre er behovet for å ha
enda en krone til overs for uforutsette utgifter.
 Skift i kurvene:
 Hvis alle priser fordobles: Ingen endring i kurvene, siden alt som
skifter er nominelle priser og pengebeholdning.
 Positivt renteskift for obligasjoner:
o Dyrere å holde penger, positivt skift i MC-kurven.
o Lavere etterspørsel etter penger
 Økt realinntekt:
o Flere transaksjoner skaper større marginalgevinst ved å
holde på penger, fordi forsiktighetsmotivet vokser.
o Positivt skift i MB-kurven.
o Økt etterspørsel etter penger.
Hvorfor har realpengeetterspørselen økt?
o Økt konkurranse mellom bankene har presset rentenivået for sparekontoer opp.
o Dermed har kostnadene ved å holde på penger blitt mindre.
 Kostnadene er renteinntekter ved å holde penger på bok minus
renteinntekter ved å investere i obligasjoner.
o Dermed har etterspørselen etter reelle penger økt.

Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 23):
 Kapittel 23: Rentesatser og pengeoverføringer
 Kapittelet tar for seg sentralbankens rolle.
 Sentralbanken:
o Bank for myndighetene og for andre banker.
o Finnes i så å si alle land.
 Myndighetene og private banker holder konto i sentralbanken.
 Samtidig har sentralbanken formue gjennom lån til myndigheter og private banker.
 Pengetilbudet: Penger i sirkulasjon utenfor banksystemet samt pengebeholdningen i
bankene.
 Pengemengdemultiplikatoren: m
o Graden av multiplikasjon av pengetilbud i forhold til basispengemengden.
o Multiplikatoren vokser når:
 Reservebeholdningen til kommersielle banker minker.
 Privat sektor ønsker å ha mindre penger på konto.
 Bankenes likviditetsgrad: Forholdet mellom bankenes reservepengebeholdning og privat
sektors beholdning (kontoer) i banken.
 Sentralbanken bestemmer ofte minimum likviditetsgrad for bankene.
 Høyere likviditetsgrad gir lavere multiplikator og lavere pengetilbud.
 Hvis sentralbanken setter opp styringsrenta, vil det bli dyrere for privatbanker å låne
penger av sentralbanken.
o Hvis privatbankenes rente er lavere enn styringsrenta, vil privatbankene tape
penger på å låne av sentralbanken.
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o Da vil også privatbankenes pengetilbud minke, fordi de ønsker å ha
reservepengebeholdning, slik at de slipper å låne penger fra sentralbanken.
o Multiplikatoren blir mindre.
o Slik kan sentralbanken begrense bankenes villighet til å låne ut penger, og dermed
begrense investeringsetterspørselen i landet.
Pengetilbud: Basispengemengde multiplisert med multiplikatoren.
Sentralbanken som siste låneinstans:
o Siden reservepengemengden til bankene er mindre enn privat sektors fordringer i
banken, går de konkurs hvis alle plutselig vil ta ut pengene sine.
o Når ryktet sprer seg om at en bank kan gå konkurs, vil plutselig alle ta ut pengene
sine, og vi får en selvoppfyllende profeti.
o Den eneste som kan trykke opp penger er sentralbanken.
o I pengekriser kan sentralbanken fungere som siste låneinstans, som låner bankene
ekstra penger slik at alle kan ta ut pengene sine uten at bankene går konkurs.
o Desto større tillit man har til at sentralbanken vil fungere som siste låneinstans,
desto mindre er sannsynligheten for pengekrise.
I tilfelle bankkonkurser vil som oftest sentralbanken erstatte pengetapet for private
interesser. Også dette bidrar til pengestabilitet.
Vi vet at sentralbanken kontrollerer nominell pengemengde.
o Den bestemmer hvor mye penger som skal trykkes og lånes ut til banker og
myndigheter.
o Når priser er fastsatt kontrollerer også sentralbanken realpengemengden.
Realpengetilbud:
o Forholdet mellom nominelt pengetilbud og prisnivå.
o L=M/P
o På kort sikt bestemmer sentralbanken L, fordi det tar tid for prisene å tilpasse seg
endringer i nominelt pengetilbud.
o På lang sikt bestemmes realpengetilbudet av andre faktorer.
Realpengeetterspørselen:
o Stiger når realinntektene stiger.
o Faller når rentenivået stiger.

Rentenivå

r0

LL
L0

Realpengebalansen

o Realpengetetterspørselen: LL
o Realpengetilbudet: L0
 Loddrett kurve, fordi sentralbanken selv bestemmer hvor mye penger som
skal trykkes.
o Likevekt: (L0 , r0)
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Siden rentenivået på obligasjoner er kostnadene ved å holde på penger, har folk som ikke
holder penger obligasjoner.
Realformuen:
o Summen av realpengebeholdning og obligasjoner.
o W = L0 + B0
Hvis rentenivået er under r0, ser vi av figuren at det er et etterspørselsoverskudd etter
penger.
o Av likningen for realformue har vi da et tilbudsoverskudd av obligasjoner.
o Dermed får vi da en rentereduksjon for obligasjoner og en renteøkning for penger.
o Dette presser pengeetterspørselen tilbake til L0.
Endringer i pengemarkedet:
o Fall i pengetilbudet:
 Skaper et etterspørselsoverskudd.
 Renta presses oppover.
 Vi får et nytt likevektsnivå med lavere pengeetterspørsel og høyere rente.
o Økning i realinntekter:
 Skaper et etterspørselsoverskudd:
 Renta presses oppover.
 Vi får et nytt likevektsnivå med uendret pengeetterspørsel og økt rente.
Implikasjon for bankene: I moderne samfunn er det svært vanskelig for bankene å fastsette
pengetilbudet, fordi private banker alltids kan låne penger utenlands.
o Derfor er sentralbankene heller opptatt av å påvirke pengetilbudet gjennom
rentefastsettelse.
Spesielt for Norge: Sentralbanken setter rentenivået etter et inflasjonsmål, ikke etter et mål
for pengetilbudet.
Transmisjonsmekanisme: Nominell renteendrings innvirkning på realøkonomien.
o Realrenteendring = nominell renteendring minus inflasjon
o Når sentralbanken ønsker å heve eller senke realrenteendringen, må den ta hensyn
til forventet inflasjon, og endre den nominelle rentesatsen deretter.
Pengemarkedets innvirkning på aggregert etterspørsel:
o Formueseffekten:
 Større realpengetilbud øker husholdningenes kapitaloverskudd, og dermed
konsumetterspørsel.
 Lavere rentenivå hever verdien av og aktiviteten i bedrifter, og gjør
husholdningene rikere.
o Kredittvillighet og kredittkostnader:
 Større villighet fra bankene til å låne ut penger øker konsumet.
 Lavere lånerente øker konsumet.
 Økt basispengemengde gjør bankene i stand til å låne ut mer penger.
Milton Friedman: Hypotesen om permanentinntekt:
o Økt inntekt på kort sikt fører til minimal økning i konsumet på kort sikt.
o Konsumet på kort sikt er tilnærmet lik inntekten på lang sikt.
o Dette skyldes at folk hele tiden forbereder seg på dårligere tider.
Modigliani, Bromberg og Ando: Livssyklushypotesen:
o Konsumet er lik inntekten på lang sikt, men påvirkes av forventet permanent
inntekt.
o De som forventer stor inntekt på et senere tidspunkt er mer villige til å ta opp store
lån og ha et stort konsum.
o Syklusen:
 Den første livsfasen består av lavere inntekt enn permanentinntekten.
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 Man opparbeider seg lån og gjeld.
 Den andre livsfasen består av høyere inntekt enn permanentinntekten.
 Man opparbeider seg formue.
 Den tredje livsfasen består av lavere inntekt enn permanentinntekten.
 Man bruker opp formuen.
Rentenivå og investeringsetterspørselen:
o Rentenivået er kostnadene ved å investere.
o Bedrifter vil kun investere når utbyttet av investeringene overgår de totale
kostnadene, som renteutgiftene altså er en del av.
o Dette betyr at:
 Høy rente på lån gir profitt på få investeringer.
 Økt rentesats gir fall i investeringsetterspørselen.
 Lav rente på lån gir profitt på mange investeringer.
 Redusert rentesats gir vekst i investeringsetterspørselen.
r

I


3 grunner til å investere i lagerbeholdninger (holde på lagerbeholdninger fremfor å selge
ut lageret):
o Forventede prisendringer.
 Bedrifter kan anta at prisen på en vare vi stige, og velger derfor å kjøpe
store mengder av varen før prisstigningen.
 Bedrifter kan velge å ikke selge en vare, fordi den forventer bedre pris på et
senere tidspunkt.
o Lagerbeholdninger i påvente av produksjon.
 Mange produksjonsprosesser tar tid, og lagerbeholdninger kan være
oppbevaring av innsatsfaktorer i påvente av å omgjøre dem til ferdigvarer.
o Lagerbeholdninger i påvente av etterspørselsøkning.
 Det kan være rimeligere å møte økt etterspørsel med ferdiglagre enn med
økt produksjon (overtidskostnader, osv).

Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 24):
 Kapittel 24: Penge- og finanspolitikk.
 Modellens utgangspunkt:
o Sentralbanken bestemmer rentenivået, og fastsetter passivt pengetilbudet etter
etterspørselen.
o Sentralbanken setter renten etter et pengemål, ikke etter et inflasjonsmål.
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I virkeligheten er imidlertid inflasjonsmål svært vanlig i vestlige monetære
systemer.

IS-modellen:
o Viser kombinasjoner av rentenivå og aggregert etterspørsel med kortsiktig likevekt
i varemarkedet.
 Langs IS-kurven er varetilbud lik vareetterspørsel.
o Aggregert etterspørsel:
 Konsumetterspørsel.
 Investeringsetterspørsel.
o En funksjon av offentlige utgifter, offentlige skatter og forventninger om fremtidig
produksjon og inntekt.
o Ved å holde disse variablene konstante, har vi at:
 Høyt rentenivå gir lav aggregert etterspørsel.
 Lavt rentenivå gir høy aggregert etterspørsel.
o Endringer i rentenivået flytter varemarkedet langs IS-kurven.
o Andre endringer i aggregert etterspørsel gir skift i IS-kurven.

r

IS-kurven
Y


LM-modellen:
o Viser kombinasjoner av rentenivå og pengeetterspørselen med kortsiktig likevekt i
pengemarkedet.
 Langs LM-kurven er pengetilbud lik pengeetterspørsel.
o Pengeetterspørselen er en funksjon av nasjonalproduksjon og rentenivå.
o Økt nasjonalproduksjon gir økt pengeetterspørsel.
o Økt rentenivå gir redusert pengeetterspørsel.
o Økte pengeetterspørsel følges av økt rentenivå, slik at pengemarkedet hele tiden er
i likevekt.
o Endringer i rentenivået og nasjonalproduksjonen flytter pengemarkedet langs LMkurven.
o Endringer i pengepolitikken gir skift i LM-kurven.
 Høyere pengemål gir et skift utover for LM-kurven.
 Renten senkes for et gitt nivå av nasjonalproduksjonen.
 Lavere pengemål gir skift innover for LM-kurven.
 Renten heves for et gitt nivå av nasjonalproduksjonen.

57.

SØK1000

Drago Bergholt

r
LM-kurven

Y


IS-LM-modellen:
o Viser likevekt i både varemarkedet og pengemarkedet.
o Begge markedene er i likevekt der kurvene krysser hverandre, altså i (Y* , r*).
o Ekspansiv finanspolitikk gir et positivt skift for IS-kurven.
 Ekspansiv finanspolitikk:
 Økte offentlige utgifter.
 Redusert skattenivå.
 Resultatet er økt produksjon/inntekt og økt rentenivå.
o Ekspansiv pengepolitikk gir et skift utover for LM-kurven.
 Ekspansiv pengepolitikk: Redusert rentenivå.
 Resultatet er høyere pengeetterspørsel og redusert rentenivå.
r
LM

r*

IS
Y*


Y

Ricardos likevekt: Skattekutt i dag må dekkes inn med tilsvarende skatteøkninger i
fremtiden.
o Skattekutt dekkes inn av offentlige lån, som i fremtiden må tilbakebetales.
o Denne tilbakebetalingen krever skatteøkning.
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4. Inflasjon
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 26):
 Kapittel: Inflasjon, forventninger og troverdighet.
 Inflasjon: Økning i prisnivå.
 Nominelt pengetilbud:
o M
 Realpengetilbudet:
o M/P
o M: Nominelt pengetilbud
o P: Prisnivå
 M / P = L (Y, r):
o L (Y, r): En funksjon for realpengeetterspørselen
o Y: Realinntekt
o r: Rentenivå
 Kvantitativ pengeteori:
o M/P=Y/V
o M: Pengemengde
o P: Priser
o Y: Produksjon
o V: Sirkulasjonshastigheten for penger
o M / P: Realpengetilbudet
o Y / V: Realpengeetterspørselen
o Forandringer i nominell pengemengde fører til tilsvarende forandring i
prisnivå, men har ingen effekt på produksjon og sysselsetting.
 Nærmere forklaring av kvantitativ pengeteori:
o I pengemarkedets likevekt er pengetilbudet lik pengeetterspørselen.
o Høyere nominelt pengetilbud fører til større realpengebeholdning på kort sikt:
 M↑ →
(M / P)↑
o Dette skaper et tilbudsoverskudd av penger som fører til redusert rente (for at
bankene skal klare å låne ut alle pengene):
 MD < M S
→
r↓
o Redusert rente øker etterspørselen etter varer og tjenester, og prisene begynner
å stige.
 I arbeidsmarkedet øker nominelle lønninger
o Etter fullstendig tilpasning har det nominelle pengetilbudet og prisene økt like
mye, altså ingen reell etterspørselsendring.
 I praksis vet vi at den reelle etterspørselen kan endres.
o Derfor kan en tiljenking av kvantitativ pengeteori være at reell
pengeetterspørsel endres sakte.
 Pengepolitikken kan påvirke reell pengeetterspørsel ved å:
o Mål for nominelt pengetilbud:
 Bestemmer prisene gjennom pengeopptrykk.
 Pengetilbudet påvirker prisnivået.
o Prismål:
 Inflasjonsstyring gjennom renta.
 Prisnivået påvirker pengetilbudet.
 Inflasjonsrate:
o Nominell pengevekst minus reell pengeetterspørselsvekst
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Fisher-hypotesen:
o Høyere inflasjon fører til tilsvarende høyere nominelt rentenivå.
o Realrentenivå = Nominelt rentenivå – Inflasjonsnivå
o Forklaring:
 Høyere inflasjon assosieres med høyere nominell pengevekst og
dermed høyere rentenivå.
 Dette for at realpengetilbudet skal være lik realpengeetterspørselen.
Hyperinflasjon: Periode med meget høy inflasjon.
o Eksempler:
 Bolivia 1985: Inflasjonsvekst på 11 000 %.
 Ukraina 1993: Inflasjonsvekst 10 000 %.
 Tyskland 1922-1923: Inflasjonsvekst på flere millioner %.
Budsjettunderskudd finansieres ved en av to:
 Statlig lån av penger.
 Økt pengeproduksjon (trykkeri).
o Hvis budsjettunderskuddene blir store i forhold til brutto nasjonalprodukt er
det vanskelig å få nye statsslån.
o Da blir myndighetene nødt til å trykke opp penger.
o Da øker inflasjonen.
EU har satt et tak for budsjettunderskudd på 3 % for å hindre inflasjon.
Seigniorage: Myndighetenes gevinst ved å trykke opp flere penger.
Phillips-kurven:
o Desto høyere ledighet, desto lavere inflasjon.
o Desto lavere ledighet, desto høyere inflasjon.
o Trade-off mellom inflasjon og ledighet.
o Argumentasjon:
 Økt inflasjon:
 Lav ledighet skaper press på lønningene.
 Økte lønninger gir nominell prisvekst.
 Resultatet er inflasjon.
 Redusert inflasjon:
 Høy ledighet presser ned lønningene.
 Lavere lønninger reduserer nominelle priser.
 Resultatet er redusert inflasjon.
∏

U
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o Stagflasjon: På 70-tallet opplevde mange land både høy inflasjon og høy
ledighet, noe som gjorde at den originale Phillips-kurven ble forkastet.
 Derfor har man sagt at den klassiske Phillips-kurven gjelder på kort
sikt.
Langsiktig Phillips-kurve:
o Konstant ledighet, variabel inflasjon.
o Den konstante ledigheten kalles naturlig ledighet.
o I langsiktig likevekt i økonomien har vi naturlig produksjon og naturlig
ledighet.
 Naturlig ledighet og produksjon bestemmes ikke av inflasjonsnivået, de
bestemmes av:
 Tilbud på innsatsfaktorer.
 Teknologinivå.
 Skattesatser.
 Osv.

Lang sikt

∏*
Kort sikt

U*


Eksempel 1:
o Opprinnelig: Markedet er i likevekt i punktet A.
 Inflasjon lik ∏*.
 Ledighet lik U*.
o Så: Aggregert etterspørsel øker.
o Dette fører på kort sikt til lavere ledighet og høyere inflasjon.
o Ny kortsiktig ledighet og inflasjon i punktet B.
 Inflasjon lik ∏1.
 Ledighet lik U1.
o Myndighetene observerer veksten i økonomien og kjører kontraktiv politikk
for å bremse veksten (i realiteten er det snakk om at sentralbanken hever
renta).
 Kontraktiv finanspolitikk: Økte skatter eller reduserte offentlige
utgifter.
 Kontraktiv pengepolitikk: Økt rente eller redusert pengetilbud.
o Økt rente gir redusert aggregert etterspørsel slik at økonomien kommer tilbake
til punktet A.
o Typisk tidsstørrelse på en slik kortsiktig inflasjons- og ledighetsfluktasjon er 12 år.
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Lang sikt
B
U1
A

∏*

Kort sikt

U1


U*

Eksempel 2:
o Opprinnelig: Markedet er i likevekt i punktet A.
 Inflasjon lik ∏*.
 Ledighet lik U*.
o Så: Aggregert etterspørsel reduseres.
o Dette fører på kort sikt til høyere ledighet og lavere inflasjon.
o Ny kortsiktig ledighet og inflasjon i punktet C.
 Inflasjon lik ∏2.
 Ledighet lik U2.
o Myndighetene observerer lavkonjunkturen i økonomien og kjører ekspansiv
politikk for å komme ut.
 Ekspansiv finanspolitikk: Redusert skattesats eller økte offentlige
utgifter.
 Ekspansiv pengepolitikk: Redusert rente eller økt pengetilbud.
o Ekspansiv politikk øker aggregert etterspørsel slik at økonomien kommer
tilbake til punktet A.
o Typisk tidsstørrelse på en slik kortsiktig inflasjons- og ledighetsfluktasjon er 12 år.

Lang sikt

∏*
U2

A
C
Kort sikt
U*



U2

Begrunnelse for inflasjon og ledighet på kort sikt:
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o Press i arbeidsmarkedet (lav ledighet) gir høy nominell lønnsvekst, og dermed
høy prisvekst (inflasjon).
o Lav investeringsetterspørsel (høy ledighet) gir lav nominell lønnsvekst, og
dermed lav prisvekst.
I langsiktig likevekt bestemmes inflasjonsnivået av pengepolitikken, dvs. den nominelle
pengemengdeveksten.
Langsiktig produksjon er uavhengig av inflasjonsnivå.
Økt inflasjon på kort sikt:
o Lønninger fastsettes etter forventet inflasjon:
o Høyere inflasjon enn forventet gir bedriftene mindre reallønnskostnader
samtidig som de får mer for varene.
o Da blir det lønnsomt å øke produksjonen og ansette flere folk.
o Lavere ledighet.
Redusert inflasjon på kort sikt:
o Lønninger etter forventet inflasjon.
o Lavere inflasjon enn forventet gir bedriftene større realkostnader samtidig som
de får mindre for varene.
o Dette er kostbart, og produksjonen må reduseres samtidig som folk får sparken.
o Høyere ledighet.
På sikt vil folk forvente det nye inflasjonsnivået, og vi får ledighet tilbake til
likevektsledighet.
o Desto høyere troverdighet for sentralbanken, desto fortere vil folks
forventninger tilpasses inflasjonsnivået.
o Et tiltak for å skape en troverdig sentralbank er å gjøre den uavhengig med et
inflasjonsmål.
Eksempel:
o Opprinnelig inflasjon lik ∏* og ledighet lik U*.
o Myndighetene kjører ekspansiv politikk for å øke produksjonen.
o Dette fører til økt aggregert etterspørsel.
o Vi får redusert ledighet U < U* og økt inflasjon ∏ > ∏* oppover langs PC1kurven.
o Dersom myndighetene er troverdige vil de skape forventninger om en
vedvarende høyere inflasjon.
o Da vil ledigheten over tid gå tilbake til U*, men med høyere inflasjon lik ∏1*.
o Vi får en ny kortsiktig Phillipskurve PC2.

∏

∏1*
∏*

PC2
PC1
U

U*
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Hvor fort går økonomien tilbake til likevekt ved kortsiktige skift i Phillipskurven?
o Avhenger av:
 Lønnsfleksibilitet.
 Pengepolitikkens fleksibilitet (renteendringer).
Forventninger og troverdighet:
o Forventninger handler om bedriftenes forventninger til kommende
inflasjonsnivå.
o Troverdighet handler om bedriftenes tillit til at myndighetenes politikk skal
vare.
Eksempel:
o Myndighetene reduserer inflasjonsmålet fra ∏1 til ∏2.
o Redusert inflasjon på kort sikt fører til økte nominelle lønninger, altså høyere
lønnskostnader for bedriftene enn forventet på forhånd.
o Dette fører til redusert produksjon og økt ledighet lik A.
o Hvis myndighetenes nye inflasjonsmål er troverdig, vil vi få et skift fra PC1kurven til PC2-kurven.
o Da vil vi etter hvert også få redusert ledigheten fra B til U*.
o Hvis myndighetenes nye inflasjonsmål ikke er troverdig, får vi vedvarende høy
ledighet, fordi de høye nominelle lønningene gir bedriftene store
lønnskostnader.
 Da reduseres etterspørselen etter arbeidskraft.
 I visse tilfeller kan myndighetenes manglende troverdighet føre til en
selvoppfyllende profeti.
 Dette viser at myndighetenes pengepolitikk må være troverdig.
∏

∏1
A

∏2

PC2
B
PC1
U

U*





Inflasjonsillusjon: Å forveksle nominell og reell prisvekst.
Land med høy inflasjon har store kostnader knyttet til prissetting av varer og tjenester.
Inflasjonens skatteeffekt: Inflasjon fører til økte nominelle inntekter.
o Hvis skattenivåene holdes fast, vil økte nominelle inntekter flytte folk oppover
i skatteklassene.
o Folk vil da betale mer skatt, selv om realinntektene ikke har endret seg.
o Myndighetene tjener, skattebetalerne taper.

64.

SØK1000








Drago Bergholt

Ikke forventet inflasjon:
o Fører til redistribuering av verdier.
o Høyere inflasjon enn forventet:
 Låntakere tjener penger, fordi lånet har stor verdi i utgangspunktet,
men mindre verdi etter hvert.
 Låneverdien har samme nominelle verdi, samtidig som inntekt
og priser generelt stiger i nominell verdi.
 Utlånere taper penger, fordi lånets etter hvert reduserte realverdi gir
lavere reelle tilbakebetalinger.
Usikkerhet knyttet til inflasjon medfører at:
o Det må brukes mer ressurser for å beregne forventet inflasjon.
o Folk ut fra risikoanalyser ikke tør å bruke like mye penger.
o Man burde altså forsøke å ha lav inflasjon, hvis det gjør det lettere å forutsi
fremtidig inflasjon.
Hvordan redusere inflasjon?
o Man kan kjøre kontraktiv finanspolitikk.
 Dilemma: Dette innebærer gjerne økt ledighet.
Hvordan holde inflasjonen nede over tid?
o Man kan kjøre kontraktiv pengepolitikk, eller la sentralbanken styre etter et
inflasjonsmål.
 Krever i praksis en uavhengig sentralbank.
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5. Arbeidsledighet
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 27):
 Desto høyere arbeidsledighet, desto større er samfunnskostnadene i form av tapt
produksjon.
 Arbeidsstyrken: De som er i arbeid eller leter etter jobb.
 Ledighetsraten: Forholdet mellom de som leter etter jobb og de som er i arbeid.
 AKU: Arbeidskraftundersøkelsen.
 Veier til ledighet for arbeideren:
o Å miste jobben.
o Å permitteres.
o Å ikke komme inn i arbeidsmarkedet.
 Arbeidsstyrken står for tilbudet av arbeidskraft på arbeidsmarkedet, bedriftene står for
etterspørselen.
o Prisen på arbeidskraft er lønnen til arbeiderne.
o Tilbudsoverskudd etter arbeidskraft indikerer økende ledighet og lavere lønn.
o Etterspørselsoverskudd etter arbeidskraft indikerer synkende ledighet og
høyere lønn.
 Ledighet i forhold til samfunnsgrupper i UK:
o Blant de ledige tenderer kvinner til å være ledige i kortere perioder enn menn.
o Ledighet er mer utbredt blant yngre arbeidstakere, og mer utbredt blant menn
enn kvinner.
 Sistnevnte skyldes kanskje at mannsdominerte yrker som industri og
lignende flagger ut i større grad enn omsorgsyrker og andre
kvinnedominerte sektorer.
 AKU-ledighet:
o Arbeidsledige / Arbeidsstyrken = Arbeidsledige / (Sysselsatte + Arbeidsledige)
 Frivillig arbeidsledighet har flere uttrykk:
o Den delen av arbeidsstyrken som ikke ønsker å jobbe til gitt lønnsnivå.
o Kalles også naturlig ledighet eller likevektsledighet.
o Summen av friksjonsledighet og strukturledighet.
 Ledighetsdimensjoner:
o Friksjonsledighet: Den ureduserbare minimumsledigheten i et dynamisk
samfunn.
 Frivillig ledighet.
 Eksempel:
 Folk som er arbeidsløse en kort stund mens de hopper mellom
jobber.
o Strukturledighet: ”Mismatch” mellom kvalifikasjoner som blir etterspurt og
tilbudt i arbeidsmarkedet.
 Økonomien er i endring, og etterspørselen endrer seg mht.
kvalifikasjoner.
 Frivillig ledighet.
o Keynesiansk ledighet: Ledighet som følge av lavere produksjonsnivå.
 Det oppstår en ufrivillig arbeidsledighet som følge av at reallønnen
endrer seg sent. Etter hvert vil reallønnen reduseres og man oppnår ny
likevekt mellom tilbud og etterspørsel.
 Ufrivillig ledighet.
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o Klassisk ledighet: Reallønnen er høyere enn det som tilsvarer likevekt mellom
etterspørsel etter arbeidskraft (LD) og de som aksepterer å jobbe til reallønnen
(AJ).
 Etterspørselen blir mindre enn tilbudet.
 Arbeidsledigheten er frivillig av arbeiderne som helhet (fagforeninger
kan ha forhandle fram urimelig høy lønn), men ufrivillig for den
enkelte arbeider.
Arbeidsmarkedet:
AJ
w

LF

w*

LD
N*

N1

N

o
o
o
o
o
o



N: Antall arbeidere.
w: Lønn.
LD: Etterspørselen etter arbeidskraft.
LF: Arbeidsstyrken.
AJ: Arbeidere villige til å jobbe for gitt lønn.
Likevekt i arbeidsmarkedet:
 Når tilbud er lik etterspørsel etter arbeidskraft til et gitt lønnsnivå.
 Lønn lik w* og sysselsetting lik N*.
 Avstanden mellom N* og N1 er friksjons- og strukturledigheten.
Case: Et fall i investeringsetterspørselen:
AJ
LF

w

w*

LD1
N2

N*

N1

LD
N
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o Et fall i investeringsetterspørselen reduserer etterspørsel etter arbeidskraft.
o Vi får et negativt skift i etterspørselskurven fra LD til LD1.
o Vi får keynesiansk ledighet lik avstanden mellom N2 og N*, og total ledighet
lik avstanden mellom N2 og N1.
o Hvis etterspørselen etter arbeidskraft stabiliserer seg på LD1, vil etter hvert
reallønnen reduseres slik at ny likevekt blir der AJ = LD1.
o Da ser vi også at den frivillige ledigheten øker noe.
Faktorer som kan bidra til arbeidsledighet:
o Økt strukturledighet, altså at bedrifter etterspør annen type arbeidskraft enn det
som tilbys.
o Mer omfattende trygdeordninger og sosialstønader:
 Bedre betingelser for ledige fører til at:
 Flere blir med i arbeidsstyrken, LF skifter til høyre.
 Flere arbeidstakere blir frivillige ledige, AJ skifter til venstre.
o Fagforeninger som presser lønningene opp.
 Vi får et tilbudsoverskudd av arbeidskraft på grunn av høyere
lønninger.
 Den frivillige ledigheten suppleres av klassisk ledighet, fordi
reallønnen blir høyere enn likevektslønn.
o Skatteendringer:
 Substitusjonseffekten: Redusert skatt gjør at folk vil jobbe mer, fordi
nettoinntekten blir høyere.
 Inntektseffekten: Redusert skatt gjør at folk kan jobbe mindre, og
likevel oppnå samme levestandard.
 Statistiske analyser viser at arbeidskrafttilbudet i beste fall øker litt, når
skattesatsene reduseres.
Betydningen av skatter:
AJ
LF

w
w1
w2

w3

LD
N1

N2

N3

N

o Bedrifter etterspør arbeidskraften N1, og kan tilby lønnen w1.
o Imidlertid må arbeidstakerne betale skatt, slik at nettolønn blir w3.
o Bruttolønn er lik w1, og nettolønn er lik w3.
 Skatteandelen av lønnen er dermed differansen mellom w1 og w3.
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o Vi har likevektssysselsetting lik N1, og likevektsledighet lik avstanden mellom
N1 og N3.
o Hvis skatten opphører, vil en større andel av arbeidsstyrken jobbe til gitt lønn,
og vi får ny likevektssysselsetting i N2, med lønn lik w2.
o Vi ser at skattesystemet rent grafisk gir økt ledighet.
Empirisk: Skift i produksjonen gir mindre skift i sysselsetting, fordi forandringen først og
fremst skjer i arbeidstiden til de som allerede har jobb.
o Dette skyldes delvis at:
 Høykonjunktur gjør at folk som ikke er en del av arbeidsstyrken blir
optimistiske, og melder seg inn i arbeidsstyrken.
 Dette øker arbeidsstyrken, og vi får økt frivillig ledighet.
 Lavkonjunktur gjør at arbeidsledige blir pessimistiske og trekker seg
helt ut av arbeidsmarkedet.
 Dette reduserer arbeidsstyrken, og vi får lavere frivillig
ledighet.
Private kostnader ved ledighet:
o Frivillig ledighet: Kalkulerer gevinsten ved å gå ut i umiddelbar jobb som
lavere enn gevinstene ved å vente på et bedre jobbtilbud.
o Ufrivillig ledighet: Kalkulerer gevinstene ved å jobbe til gjeldende lønnsnivå
som høyest, men får likevel ikke jobb.
Offentlige kostnader ved ledighet:
o Frivillig ledighet:
 Offentlig stønad er en økonomisk kostnad for samfunnet, som ikke gir
umiddelbar økonomisk gevinst.
 Likevel bidrar offentlig stønad til andre verdier, som bekjempelse av
fattigdom, større likhet mellom mennesker, osv.
 Frivillig ledighet er videre nødvendig i moderne, pulserende samfunn.
o Ufrivillig ledighet:
 Gir kostnader i form av tapt produksjon og trygdeutgifter.
Hysterese: Kortsiktige negative etterspørselssjokk gir varig lavere sysselsetting og
produksjon.
o Outsidere og insidere: Konjunkturoppgang preges av at fagforeningene presser
opp lønninger, uten at flere sysselsettes.
 Fagforeningene kjemper insidernes sak, mens outsiderne blir stående
utenfor.
o ”Discouraged workers”: Arbeidsstyrken reduseres i nedgangstider, slik at det
er færre som ønsker å jobbe når konjunkturen snur igjen.
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6. Økonomisk vekst
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 30):
 Tittel: Økonomisk vekst
 Historisk utgangpunkt: Realverdiene i samfunnet stiger.
o Vi er rikere en våre besteforeldre, våre barnebarn vil bli rikere enn oss.
 Økonomisk vekst bestemmes av:
o Privat adferd.
o Offentlig styring.
 Økonomisk vekst: Vekst i realinntekt eller realproduksjon.
 Problematisk:
o Økonomisk vekst innebærer ikke nødvendigvis mer lykke eller mindre
forskjeller mellom fattige og rike.
o Regnes utviklingen av BNP totalt eller BNP per hode som økonomisk vekst?
o Økonomisk vekst måler ikke forurensning, fritid, eller abstrakte verdier.
 Nye produkter (tv, biler, internett) gjør det vanskelig å kartlegge økonomisk vekst over
tid.
 Økonomisk vekst krever aktive investeringer. Passiv avventing fører til forringelse av
verdier.
 Innsatsfaktorer:
o Fysisk kapital.
 Penger, maskiner, bygninger og inventar.
o Arbeidskraft.
o Land.
o Råvarer.
 Desto større tilgang på innstatsfaktorer, desto større er mulighetene for produksjon.
 Skalafordeler.
o Stordriftsfordeler.
o Marginalproduktet av en faktor ekstra øker når produksjonsnivået øker.
 Teknologisk utvikling:
o Oppfinnelser: Ny kunnskap.
o Innovasjon: Inkorporering av ny kunnskap i produksjonsteknikker.
 Forskning og utvikling:
o Research & Development (R&D)
o Oppfinnelser og innovasjon avhenger i stor grad av at det bevilges midler.
o Forskning og utvikling finansieres som oftest i det minste delvis av
myndighetene, men mye finansieres også hovedsakelig privat.
o Forskning kan betraktes som en risikofull investering, siden det er knyttet stor
usikkerhet til utfallet.
o Hvis forskningsresultatene blir generelt tilgjengelige, sier vi at det skjer
positive eksternaliteter for samfunnet rundt.
o Dette taper investorene bak forskningen på. De kan imidlertid gardere seg ved
å ta patenter.
 Produksjonsfunksjonen:
o Y = A * f(K , L)
o K: Fysisk kapital.
o L: Arbeidskraft.
o A: Tekniske fremkritt/produktivitetsnivå.
 Malthus:
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o Befolkningsvekst legger press på ressursene.
o Av Y = A * f(K , L) ser vi at når all produksjon konsumeres, blir det ingenting
igjen til å investere i ny K.
o Malthus: K →0
o Dette reduserer produksjonen, og vi får ytterligere press på ressursene.
o Vi ser i dag at enkelte land fortsatt er fanget i Malthus’ felle.
Dagens vestlige land har brutt ut av Malthus’ felle, og holder en mer bærekraftig kurs.
Hvordan har dagens rike land klart å bryte ut av Malthus’ felle?
o Økt produktivitet blant arbeiderne i jordbrukssektoren har skapt et overskudd
på arbeidskraft som kan settes inn i industrien i stedet.
o Økt teknisk utvikling har ført til at A og K har vokst mer enn L, altså har vi fått
en vekst i levestandard.
Neoklassisk vekstteori:
o På lang sikt vokser arbeid og kapital.
 Når arbeidskraften øker på grunn av populasjonsvekst, må kapital per
arbeider også øke, hvis man skal oppleve realvekst.
 Når kapitalinnsats per arbeider øker, øker også produksjon per arbeider.
 Siden sparing er en konstant andel av produksjonen, må også sparing
øke per arbeider.
 Sparing er lik investering, altså må investering per arbeider øke.
o Y: Produksjon per person.
o sy: Sparing og investering per person.
o nk: Investering per person som opprettholder kapitalmengden per person mens
arbeid vokser.
nk

y
Produksjon
per person,
y

sy

Kapital per person, k


Konvergenshypotesen:
o Når kapital per arbeider er lav, trengs kun små investeringer for å skape stor
vekst i økonomien.
o Når kapital per arbeider er høy, trengs det store investeringer for å skape
ytterligere vekst i økonomien.
o Dermed har vi at produksjonsveksten konvergerer mot et toppunkt.
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yrike land

yfattige land

kfattige land





krike land

k

o Rike land er høyt på grafen, fattige land er lavt på grafen.
o Forklaring i forhold til R&D:
 Rike land ligger i front for R&D. Det krever enormt store ressurser å
forske og utvikle ny teknologi.
 Fattige land slipper å bruke store midler på R&D, fordi de kan fange
opp den kunnskapen som allerede er utviklet i rike land.
o Catching-up: Fattige land har potensial for raskere vekst enn rike land.
 Dette ser vi også av konvergenskurven, der stigningstallet for de fattige
landene er mye høyere.
 Dette støttes empirisk, den største veksten ser vi i utviklingsland.
 Likevel, det er svært stor variasjon i evnen blant utviklingsland til å
holde seg i dragsuget til industriland.
Solows teori: Ved tilførsel av mer og mer kapital til under en gitt populasjonsutvikling
fører til avtagende marginalproduktivitet for kapitalen.
Romer: Sparing, investering og kapitalakkumulering er selve kjernen ved økonomisk
vekst.
Avslutningsvis: Her måles vekst utelukkende i GNP, ikke i naturverdier, osv.
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7. Makroøkonomiske skoler
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 32):
 Positiv teori: Sier noe om hvordan verden er.
 Normativ teori: Sier noe om hvordan verden burde være.
 Økonomer krangler om både positive og normative sider ved økonomien.
 Grunner til usikkerhet i økonomisk forskning:
o Forskningen gir ikke alltid entydige svar.
o Teorier og modeller kan utdateres over tid.
 Klassisk analyse:
o Markedet er på sikt i likevekt.
o Økonomisk ekspansjon.
 Økonomiske konfliktområder:
o Markedsklarering: Er markeder i likevekt over tid?
o Skift likevekt: Er langsiktig likevekt uforanderlig?
o Forventninger; forskjellige diskurser:
 Forventninger settes utenfor våre økonomiske modeller.
 Forventninger bygger på tidligere erfaringer.
 Forventninger er i snitt korrekte, fordi folk er rasjonelle.
o Kort og lang sikt: Hvilke tidsperspektiv en burde måle veksten i.
 Begreper:
o Aggregert etterspørsel:
 Etterspørselen etter innenriksproduksjon.
 Summen av konsum, investeringer, myndighetenes forbruk og
nettoeksport.
o Etterspørselshåndtering:
 Bruk av finans- og pengepolitikk for å stabilisere aggregert etterspørsel
nær potensiell produksjon.
o Potensiell produksjon:
 Produksjonen bedrifter ønsker å tilby ved full sysselsetting etter at alle
markeder er klarert.
o Full sysselsetting:
 Graden av sysselsetting når alle markeder, særlig arbeidsmarkedet, er i
likevekt.
 Da er all ledighet frivillig ledighet.
o Tilbudsside-policy:
 Handlinger for å øke potensiell produksjon.
o Hysterese:
 Når midlertidige sjokk gir varig skift i langtidslikevekten.
 Makroøkonomiske skoler:
o New Classical:
 Midlertidige skift fra full sysselsetting og produksjon skyldes at gale,
kortsiktige forventninger om inflasjon skaper gale, nominelle priser.
 Rasjonelle aktører på tilbuds- og etterspørselssiden registrerer raskt når
nominelle priser skifter fra realpriser, og kan dermed justere de
nominelle prisene tilbake igjen.
o Gradualist Monetarist:
 Assosieres med Milton Friedman.
 Fallende sysselsetting nullstilles i løpet av få år.
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 Derfor er hovedeffekten av flere penger at prisene stiger.
o Moderate Keynesian:
 Økonomien vil over tid alltid returnere tilbake til full sysselsetting, men
denne prosessen kan ta mange år, derfor er det mer kostnadseffektivt og
samfunnsnyttig med myndigheters involvering ut over pris- og
lønnsfastsettelse.
o Extreme Keynesian:
 Markedet er ikke bare ute av likevekt på kort sikt, det klarer heller ikke
å klarere på lang sikt.
New Classical

Gradualist
Monetarist

Moderate
Keynesian

Extreme
Keynesian

Veldig raskt

Relativt raskt

Relativt sakte

Veldig sakte

Forventningsjusteringer Raskt

Saktere

Raskt eller sakte

Sakte

Lang og kort tid

Liten forskjell,
siden justeringer
skjer raskt

Lang sikt
viktigere

Ikke glem kort
sikt

Kort sikt ekstremt
viktig

Full sysselsetting

Alltid nær full
sysselsetting

Aldri langt unna

Kan være langt
unna

Kan stabilisere
seg langt unna

Hysterese

Ikke noe problem Ikke noe problem

Kan være et
problem

Er et problem

Markedsklarering

Etterspørselshåndtering Glem etterspørsel, Tilbudssiden er
eller tilbudsside-policy tilbudssiden er
viktigere, unngå
kjernen
variasjoner i
etterspørselen
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8. Internasjonal handel
Begg, Fischer og Dornbusch (kap. 33):
 Utgangspunkt: Enhver internasjonal handel har både en kjøper og en selger.
 Verdenshandelen har vokst raskt siden 1950, med en årlig gjennomsnittsvekst på 7,4 %.
 Utviklingsland:
o Less developed countries (LDC)
 Industriland:
o Vest-Europa
o Nord-Amerika
o Japan
o Australia
o New-Zealand
 Resten er LDC.
 Halvparten av verdenshandelen foregår mellom industriland.
 Kun 27 % er mellom LDC.
 Konfliktområder i verdenshandelen:
o Priser på råvarer:
 Utviklingsland mener at de selger råvarer svært billig til industriland,
som så utvikler teknologi som selges mye dyrere tilbake igjen. Flere
land ønsker å kopiere OPEC.
o Jordbrukssubsidier:
 Utviklingsland påpeker at vestlig jordbruk på den ene siden beskyttes
av statssubsidier, mens u-landene på den andre siden lider under høye
tollbarrierer.
o Fabrikkeksport fra utviklingsland:
 Utviklingsland kan enkelt eksportere industrivarer på grunn av billig
arbeidskraft.
 Industriland klager på out-sourcing, fordi det truer vestlige
arbeidsplasser.
o Globalisering:
 Utviklingsland mener at globaliseringen skjer på industrilandenes
premisser, siden det først og fremst er u-landene som presses til å
bygge ned handelsbarrierer.
 Komparative fortrinn:
o Et lands spesialisering innenfor varer eller tjenester.
o Kan skyldes ressurser, teknologitilgang, kompetanse eller kapital.
o Et land har komparative fortrinn på en vare hvis den varen er billigere å
produsere enn andre varer for det bestemte landet.
 Absolutte fortrinn:
o Et land har absolutte fortrinn når det kan produsere en vare billigere enn andre
land.
 Eksport:
o Salg av varer og tjenester til utlandet.
 Import:
o Kjøp av varer og tjenester fra utlandet.
 Handel med utlandet:
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o Når det nasjonale markedet er en del av det internasjonale marked, kan
nasjonalt marked betraktes som en sektor i et større marked.
Internasjonal handel:
o Vi antar at det er fri konkurranse i både nasjonalt og internasjonalt marked, slik
at bedriftene ikke kan påvirke prisene gjennom styring av produksjonen.
o Nasjonalt marked:
 Tilbudskurve fra nasjonal industri: Sinnenlands
 Etterspørselskurve fra konsumentene nasjonalt: Dinnenlands
 Likevekt i nasjonalt marked: (Q* , p*)
o Internasjonalt marked:
 Har likevektspris lik pI.
o Den lavere internasjonale markedsprisen gjør at også innenlandsmarkedet må
senke prisen til pI.
o Vi får et etterspørselsoverskudd innenlands lik avstanden QS1 – QD1.
o Dette etterspørselsoverskuddet fører til import.
 Så langt har vi altså at innenlandsmarkedet med import er i likevekt i:
(QD1 , pI)
o Så: Myndighetene skjermer egen innenlandsindustrien ved å innføre toll.
 Tollen forandrer likevekt til: (QD2 , pT)
o Etterspørselen og importen reduseres, innenlandsindustrien får en større del av
innenlandsmarkedet.
o Hvem får ekstrainntektene ACHE?
 Myndighetene: BCHG
 Innenlandsbedriftene: ABFE
o Deler av ACHE er rene nettokostnader for samfunnet.
 Kostnadene ved å støtte ineffektive innenlandsbedrfiter: BGF
o Dessuten: Nettogevinsten samfunnet gir opp når etterspørselen går ned: CIH



p
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p*N
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QD2
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Q

o Vi ser altså at toll fører til innenlands overproduksjon og underkonsumering.
o Trianglene BFG og CIH viser nettotapene, altså ikke kostnadseffektiv løsning.
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Argumenter for tollbarrierer:
o Forhindre utenlandsk handelsmonopol.
 Uten toll kan de sosiale marginalkostnadene overgå sosiale
marginalgevinst.
 Optimal toll er der hvor sosiale marginalkostnader lik sosiale
marginalgevinster.
o Beskytte egen industri.
o Øke offentlige inntekter.
o Bygge opp nasjonal lagerbeholdning.
o Etablere innenlandsindustrier.
o Strategisk:
 Forhindre prisdumping.
o Beskyttelse mot utenlandsk arbeidskraft.
 Dårlig argument, siden man da samtidig ødelegger egne sjanser for å
utnytte egne komparative fortrinn.
Toll versus subsidier:
o Toll betyr økte inntekter for staten, subsidier betyr økte utgifter for staten.
 Økte statlige utgifter fører over tid til økte skatter.
o Toll treffer utenlandske aktører direkte.
Kvoter på import har de samme virkningene som toll.
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