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Hvordan kunne dette skje?

Finanskrisen 2008-09
 Gode tider før det, med lave renter, lav inflasjon 

og god vekst
 Førte til økt forbruk, økte boliginvesteringer, økt 

gjeld, økte boligpriser

Så sprakk boblen:
 Sammenbrudd i finansmarkedet – tillitssvikt, 

utlånstopp, kursfall og økte rentemarginer
 Kraftig fall i forbruk, investeringer, boligpriser,
 Fall i produksjon, sysselsetting, skatteinntekter
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Boligboblen sprakk i noen land
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Pengepolitikken reagerte kraftig
Riksbanken: renteprognose & markedsrenter
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BNP-utvikling i verden 
Faste priser, 2008=100
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 Beskrive og tallfeste det som skjer i økonomien
 Forklare hvorfor
 Prognoser og konsekvensanalyser 

 Studere beslutninger til økonomiske aktører
 individer, bedrifter, staten, andre
 Samspill mellom aktører

 Økonomisk teori–forenklet beskrivelse av virkeligheten 
 Hvis inntekten til husholdningene øker, går mesteparten til økt 
forbruk, og noe til økt sparing

 Har type inntekt betydning (lønn, aksjegevinst, skattelette...)?
 Teste mot data og kvantifisere

Hva er samfunnsøkonomi?
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Økonomifaget i endring

 Empiri har fått større plass i forskningen
 Bedre datamaskiner, dataprogrammer og datamateriale
 Bedre empiriske metoder
 Men må likevel lære teori og metoder

 Bredere atferdsantakelser
 Tradisjonelt – fullkommen rasjonell aktør, som har 
veldefinerte mål og treffer de beslutninger som er best i 
forhold til målene

 Nå er stadig flere økonomer åpne for atferdsøkonomi, der 
man tar hensyn til veldokumenterte former for 
«irrasjonalitet»

 Kompliserte samspillseffekter
 Mangelfull informasjon, koordineringsproblemer, 
agentproblemer (f.eks. få arb.taker til å gjøre det «riktige»)
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Mikroøkonomi og 
makroøkonomi

 Mikroøkonomi – den delen av faget der vi ser på de 
beslutninger som enkeltindivider og bedrifter tar, og 
hvilke konsekvenser disse beslutningene har



 Makro – der vi ser på de store sammenhengene i 
økonomien, som økonomisk vekst, arbeidsledighet, 
rente, handelsbalanse, inflasjon.



 Ikke noe skarpt skille. 


 Makroøkonomi bygger på mikroøkonomi. 
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Økonomisk vekst
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Økonomisk vekst 
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 Kraftig 
økonomisk 
vekst i Norge 
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 Skille mellom 
vekst og 
konjunktur-
svingninger
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 Konjunktur-
svingninger 
er knyttet til 
svingninger i 
arbeids-
ledigheten
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Litt om dette kurset

 Informasjon på emnesiden 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/EC
ON1310/h14/

 Forelesninger og oppgaveseminar
 Se på forelesningsplanen

 Seminarundervisning
 Pensum – forelesningsnotater under revisjon 
 Oppgaver (vil bli oppdatert) 

http://folk.uio.no/sholden/E1310/ovelsesoppgaver.
htm

 Verbale og matematiske forklaringer


