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Question 1
Consider a dual economy with manufacturing sector in the sity and agrucultural sector in the countryside, and
where workers are free to migrate.
Explain how labour allocation and the wage are determined in a situation with no international trade.
Fill in your answer here

Figur 1 tar utgangspunkt i at alle arbeiderne L er sysselsatt. Total
tilgjengelig arbeidskraft er L bar, LA er arbeidere i jordbrukssektor (målt
fra venstre til høyre i grafen), mens LM er arbeidere i fabrikk sektor
(manufacturing sector). Marginal produktet til jordbruksproduksjonen er
xa og marginalproduktet til fabrikk sektoren er xm. Vi ser på Figur 1 at
det er decrasing returns, det vil si at jo flere arbeidere som er ansatt i for
eksempel jordbruket, jo mindre effektiv blir produksjonen. Den første
arbeideren i jordbruket, lengst til venstre i grafen er mest effektiv. Vi ser
at marginalproduktet i jorbrukssektor og fabrikk sektor i byen krysser i
likevekstpunktet e1. Lønnen til arbeiderne er like høy i begge sektorer og
derfor har ingen behov for å migrere til hverken byen eller jordbruket.
Arbeidsfordelingen vil fordele seg mellom jordbruket og byen på denne
måten dersom landet ikke handler. Til venstre for LA1 er arbeidere i
jordbruket og til høyre for LA1 har jeg illustrert antallet arbeidere i byen
hvis det var market clearing wage. Den markedsklarerte lønna w tilpasser
seg alokeringen av arbeidere, i en situasjon uten handel. Markedsklarert
lønn er det optimale fordi produksjonen blir utnyttet til sitt fulle
potensiale og alle arbeidere er sysselsatt i denne modellen.
Besvart.

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

5544665
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Question 2
Assume that a free trade reform increases the relative price of agriculture. Explain what happens to the labour
allocation and to the real wage after the reform.

Fill in your answer here

Med utgangspunkt i at jordbruksvarer er relativt sett dyrere på
verdensmarkedet, enn fabrikkerte varer har jeg tegnet figur 2. Jeg har
valgt å måle verdien i antall sekker mais personen eller husstanden får
kjøpt av lønnen sin. Dette gjør jeg ved å dele på Pa (pris på jordbruks
varer). På denne måten kan vi se hvor mange telefoner individet kan
kjøpe for sekker mais ved å dele på Pa.
Xa er marginalproduktet til jordbrukssektoren, som vi ser er synkende jo
flere arbeidere det er. Xm (Pm/Pa) opphøyd i I er marginalproduktet til
fabrikk sektor dersom det ikke er handel (slik som i figur 1). I står for
isolasjon. Den oransje linje Xm (Pm/Pa)T er fabrikk sektor i byen
dersom det er frihandel. Vi ser at verdien til produksjonen går ned. Hvis
fabrikkerte varer er billigere på verdensmarkedet, vil utviklingslandet
ønske å importere det, og eksportere jordbruksvarer. Derfor går
produksjonen til fabrikkeierene ned og prisen synker fordi det er større
konkurranse fra utenlandske bedrifter. Frihandel bygger på David
Ricardo sin teori om komparativt fortrinn. Den sier at hvis
mulighetskostnaden/opportunity cost ved å produsere en vare er relativt
sett mer effektivt enn det andre landet, vil det lønne seg å spesialisere seg
på produksjon av en vare hver og handle.
I dette eksempelet der landet har en relativ fordel i produksjon av
jordbruksvarer, noe som er typisk for utviklingsland, for eksempel
Malawi, vil de ønske å importere fabrikkerte varer og eksportere
jordbruksvarer, som banan eller poteter.
Figur 2 viser at arbeidsfordelingen mellom jorbruk og fabrikk i byen
skifter fra LA uten handel til LB med handel. Antall arbeidere i byen i
manufacturing er målt fra høyre til venstre i figur 2. Det vil dermed være
migrasjon fra byen til landsbyen, og være en økning i antall
jordbruksarbeidere. Dette er fordi fabrikksektoren blir mindre produktiv.
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Lønnen til arbeiderene i begge sektorer vil synke fra w I (uten handel) til
w T (med handel). Marginal produktet til manufacturing går fra å krysse
marginal produktet i jordbruket ved e1 til e2. Arbeiderne får lavere lønn
og kan dermed kjøpe færre sekker med mais, etter handelsreformen.
Arbeiderne vil kunne kjøpe telefoner og fabrikkerte varer til en billigere
pris hvis det importeres, fordi økt konkurranse fører til at prisene presses
ned.
Besvart.

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

2505926
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Question 3
Explain who are possible winnersand losers of the free trade reform by demonstrating what happens to:
a) the income of owners of land
b) the income of owners of manufacturing firms
c) the income of the country as a whole

Fill in your answer here

Nå skal jeg bygge videre på oppgave 2 og figur 2, der landet åpnet opp for
handel, ved å importere fabrikkerte varer og eksportere jordbruksvarer.
a) Inntekten til eiere av land vil øke fordi lønna til arbeiderene går ned.
Inntekten til landeiere består av trekanten over w T og under Xa.
Frihandel og økt jordbruksproduksjon fører til at landeierene tjener det
skraverte grønne område ekstra.
b)Total avkastning til fabrikksektor går ned. Fabrikkerene taper mye,
hele det organsje rektangelet i figur 2. Under marginal produktet for
manufacturing uten handel og over linja Xm(Pm(pa)T .
c) Landet som helhet tjener den rosa trekanten (under Xa, til høyre for
La og over xm(Pm/Pa)T) dersom de importerer fabrikkerte varer som
for eksempel biler eller mobil. Det landet som helhet tjener er lite
sammenliknet med tapene for ulike grupper innad i samfunnet. Det vi si
lavere lønn og store tap for fabrikkeierne.
Besvart.

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

1422109
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Question 4
Assume that the wage in manufacturing is fixed at a high level. Show how this could result in unemployment
(or in the rise of an urban informal sector with low paid jobs). How can the government reduce poverty in this
case?

Fill in your answer here

I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i at verdien i den vertikale aksen
ikke er penger eller dollar, men jordbruksvarer. Jeg har valgt sekker med
mais, bags of corn. Ved å dele lønna w på Pa (pris på jordbruksvarer) og
dele xa ganger Pa på Pa blir marginalproduktet i jordbrukssektoren xa. I
manufacturing sector, illustrert fra høyre til vestre siden på figur 4 deler
jeg også på Pa slik at marginalproduktet blir xm(pm/pa). På denne
måten måler vi hvor mye mat arbeiderne kan kjøpe for lønnen sin. Dette
er også kalt kjøpekraft, og gjør det lettere å sammenlikne hvor mye ulike
ting er verdt i forskjellige land, siden valutakursen svinger og har ulik
verdi i utviklingland og utviklede land. I tillegg kan det være et mål på
levestandard. For jo mer mat husstanden kan kjøpe, jo mer arbeidskraft
vi de kunne yte slik at de opprettholder et høyt lønnsnivå.
I figur 4 er lønna satt over den markedsklarerte lønna w* i byen,
illustrert ved w^. Årsaker til at lønna er w^kan være statlig regulering,
press fra arbeidsunioner om høyere lønn, eller at et høyt lønnsnivå er
nødvendig for å reprodusere arbeidskraften (nok penger til mat).
Lønnsnivå på w^i byen fører til at det blir mindre sysselsatte i byen. Lm
er antall sysselsatte i byen til når lønnen er høy w^/Pa. Wav er
gjennomsnittlig lønn i byen fordi det blir arbeidsledige i byen når lønna
øker. Jeg tar utgangspunkt i at de arbeidsledige tjener null kroner, så vi
ser på den rosa kurven Wav at jo flere arbeidsledige det er i byen, jo
lavere er gjennomsnittslønna Wav.
Vi ser at når lønna blir satt høy i byen vede w^, kan det føre til at
arbeidere i jordbruket vil migrere til byen. Altså landlig til urban
migrasjon. Der Wav krysser marginalproduktet til jordbruket xa og lønna
i jordbruket er Wa/Pa vil jordbruksarbeidere ønske å migrere til byen.
Forventet lønn er det samme som Wav. Når forventet lønn er tilstrekkelig
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høy i byen er de villige til å migrere. Det er ikke lønnsomt å migrere hvis
lønna er 10 kroner høyere i byen for eksempel. Det er en risiko å flytte til
byen for å få bedre lønnet arbeid fordi det er en sjanse for at de blir
arbeidsledige og tjener null kroner. I figur 4 er det flere
jordbruksarbeidere som flytter til byen. Det er et skifte i allokering av
arbeidere i jordbrukssektor fra L1 til L2. Antall arbeidsledige i byen er
mellom L2 og Lm i figur 4.
De arbeidsledige i byen vil ofte tjene null kroner. Statistikk på
arbeidsledighet i utviklingsland viser ofte høye tall, men det er kun i den
formelle sektoren. Mange som i figur 4 er tilsynelatende arbeidsledige er
desperate etter å tjene penger, mens de venter på å få jobb i den formelle
sektoren til en høy lønn. Det kan skape småbedrifter og entreprenørskap
blant de fattige, som starter å tjene penger i den uformelle sektoren. Den
uformelle sektoren mangler formelle lover og beskyttelse av
eiendomsrettigheter, og forsikrnig dersom noe skulle gå galt. I Mumbai,
India er det for eksempel mange som lever i slum. Hvis individer har lav
inntekt, vil de ikke klare å arbeide effektivt på grunn av manglende
ernæring. Uten statlige insentiver vil det være vanskelig for de fattige å
komme seg ut av situasjonen, også kalt en fattigdomsfelle. Fordi de
dårlige forholdene forsterker hverandre.Ulempen med at arbeidsledighet
fører til at mange må jobbe i uformell sektor, til en lav lønn, er at staten
ikke har kontroll over aktivitetene og ikke kan ta skatt av inntektene til
arbeiderne i uformell sektor. Skatt er essensielt for at landet skal kunne
fordele goder blant befolkningen.
For å løse problemet med at arbeidsledighet fører til fattigdom kan staten
utbetale subsidier til bøndene/jordbrukssektoren. Det vil føre til færre
arbeidsledige og høyere gjennomsnittslønn i byen, og høyere
produksjon/verdi i jordbruket. I tillegg til fører arbeidere i
jordbrukssektoren. Dette er illustrert i figur 4 ved den lyseblå strippla
linja xa2, som treffer Wav kurven lenger til høyre. Når flere er i arbeid
(L3)og har inntekt vil det mindre grad være fattigdom. Vi ser også at
arbeiderne i jordbruket har høyere lønn.
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En annen måte å løse fattigdomsproblemet på er at staten gir faste
månedlige utbetalinger til de arbeidsledige. Den organsje linja i grafen på
figur 4 viser dette, som er et nivå høyere enn Wav. Det kan for eksempel
være NAV i Norge, der det finnes en trygdeordning for de arbeidsledige.
En lav sum penger vil gjøre at de har mulighet til å kjøpe mat, men det vil
være vanskelig å komme seg ut av fattigdom likevel. For at innbyggerne
skal komme seg ut av fattigdom trenger de nok inntekter til å kunne
spare og senere investere i nødvendig utstyr.
Et tredje alternativ staten kan implementere er Basic income grant, slik
Sør Afrika har hatt suksess med. Faste månedlige utbetaliger til alle, gjør
at de fattige kan bruke pengene på det de ønsker. Dette kan være et
hjelpemiddel for å unnslippe fattigdom, som følge av arbeidsledighet. De
fattige kan investere i skolegang til barna sine slik at de sakte men sikkert
kan forbedre effektiv arbeidskraft og komme seg ut av fattigdom.
Besvart.

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

3292644
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