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Finanskrisen

• «The Great Moderation»



Finanskrisen

• «The Great Moderation»

– Lav inflasjon

– Lav volatilitet

– Høy vekst

– Lav rente

– Økende gjeld

– Økende forskjeller

– «Keeping up with the Jones’»



Finanskrisen

• «The Great Moderation»

– NINJA – lån

– Underbygd av stigende boligpriser

– Spredde seg verden rundt

– Terra-kommunene

– Kollaps i tillit

– Markedsrentene skøyt i været



Finanskrisen



Pengepolitikk under finanskrisen



Pengepolitikk etter finanskrisen



Rentekurven

• Kursen på obligasjoner gir en implisitt rente

• 100 kroner om ett år

– Pris: 95 kroner

– Rente: 
100−95

95
=

5

95
= 5,3%

– Pris: 90 kroner

– Rente: 
100−90

90
=
10

90
= 11,1%

– Rente = 
𝑝å𝑙𝑦𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒−𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑝𝑟𝑖𝑠



Rentekurven

• Fare for at lån ikke betales tilbake 
 lavere pris 
Høyere rente

Obligasjonskurser forteller oss noe om forventninger

Statsobligasjoner er gjerne ansett som det sikreste man 
har, og har derfor relativt lav rente

Prisen på dette sikreste alternativet kan si oss noe om 
forventningene til resten av økonomien



Rentekurven

• Anta to like sikre obligasjoner

– Løpetid over to og ett år

• Ettårig obligasjon gir 1 prosent rente pr år 
• 𝑖1𝑡=0,01 

• Toårig gir 2 prosent rente pr år
• 𝑖2𝑡=0,02 

• Hva forventer markedet at renten er om et år?
• 𝑖1𝑡

𝑒 =?



Rentekurven
• Forventningshypotesen sier at man vil kjøpe 

obligasjoner slik at forventet avkastning er lik mellom å 
kjøpe en toårig obligasjon og to ettårige etter 
hverandre

• 1 + 𝑖1𝑡 1 + 𝑖1𝑡
𝑒 = 1 + 𝑖2𝑡 1 + 𝑖2𝑡

• 1 + 𝑖1𝑡
𝑒 =

1+𝑖2𝑡
2

1+𝑖1𝑡

• Tilnærming: 𝑖1𝑡
𝑒 ≈ 2 ∗ 𝑖2𝑡 − 𝑖1𝑡

2 ∗ 0,02 − 0,01 = 0,03



Rentekurven



Rentekurven



Rentekurven



Rentekurven



Effekter av vedvarende lave renter



Prising av aksjer

• Fundamentalverdien av en aksje er verdien av 
alt fremtidig utbytte den gir

• Verdier i framtiden er mindre verdt enn 
verdier i dag (som vi kan la vokse i banken)

• Vi diskonterer realverdien av utbytte ved å 
dele på forventet krav til realavkastning (𝑟)

• Aksjekurser forteller oss dermed også noe om 
forventninger



Shillers P/E

Pris over forventet resultat



Prising av aksjer







Økende gjeld



Boligpriser



Boligpriser



Boligpriser



Billig gjeld



Billig gjeld



• Hele beløpet på faktura hver måned

• Gjeldsregister

• Forby aggressiv markedsføring



Aggressiv markedsføring



Finansiering av forbrukslån



Finansiering av forbrukslån



Lave renter virker via gjeld



Lave renter bra for etterspørselen



Lave renter bra for etterspørselen



Lave renter bra for eksport
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Hvorfor bry seg?
• Endringer i valutakursen påvirker hvor mye vi 

betaler i butikken

2015



Hvorfor bry seg?

• Og hvor vidt man får jobb etter studiene



Disposisjon

• Hva er valuta og valutakurser?

• Hva skjer når valutakursen endres?

• Hvorfor endres valutakursen?

• Er det dumt at det er så dyrt i Norge?

• Kan vi ikke bare bestemme valutakursen?

• Ønsker alle en lav valutakurs?

• Foregår det en valutakrig i verden?



Hva er valuta?



Valutakurs

• Dollarkursen

E$ = Antall kroner man må gi for en dollar

• Kronekursen målt i dollar:

Antall dollar man må gi for en krone

USD
NOK

kr
E 59.8

$1

59.8
$ 

NOK
USD

krkrE
12.0

1

$12.0

59.8

$11

$





Bevegelser i valutakurs

Dersom dollarkursen svekker seg (E$ )

• Får man færre kroner pr. dollar
– Dollaren svekker seg (depresieres)

• Det vil si man får flere dollar pr. krone
– Krona styrker seg (appresieres)

Dersom dollarkursen styrker seg (E$ )

• Depresieres krona, mens dollaren appresieres



Hva skjer når krona svekker seg?

• Norske varer blir billigere i utlandet

– (Husk man må gi færre dollar pr krone)

• Import til Norge blir dyrere -> økt inflasjon

– (Man må gi flere kroner pr dollar)

• Driftsbalansen styrker seg

• Lån tatt opp i utenlandsk valuta blir dyrere



2014/2015



Konsekvenser

• Svekkelse av krona stimulerer norsk økonomi.

• I en høykonjunktur vil derimot økt aktivitet være 
uønsket

• Heldigvis vil ofte en høykonjunktur innebære en 
styrking av krona

• Som vi skal se skjer dette via renta og 
handelsbalansen



Hvorfor endres valutakursen?

• Eksport og Import
• Økt eksport øker etterspørsel etter NOK

• Eksportøren får inntekter i f.eks. dollar, men har utgifter i kroner

• Må kjøpe kroner med dollar (selge dollar)

• Økt import øker tilbudet av NOK
• Importører har utgifter i f.eks. dollar

• Må kjøpe dollar med kroner (selge kroner)

• Investeringer og lån
– Internasjonale investorer i Norge må kjøpe norske kroner

– Norske investorer ute må selge norske kroner



Kronekurs

Omsatt kvantum kroner 

Etterspørsel 

Tilbud 

(1/E)1

Likevektskursen (1/E)1 er det nivået på kronekursen som gjør 

at etterspørselen etter kroner er lik tilbudet av kroner. 

(1/E)2

Tilbudsoverskudd

Tilbud og etterspørsel



Hvorfor endres valutakursen?

• Renteparitet

–Økt rente i Norge gjør det mer attraktivt å 
ha penger i Norske banker 

• Etterspørselen etter norske kroner øker

• Tilbudet minker

• Kronekursen styrkes



Økt rente gjør at færre vil selge kroner, og flere vil kjøpe, til en hver kurs. 

Dette gir utslag i kurs, uten noe særlig utslag i kvantum (trenger ikke være null)

Kronekurs

Omsatt kvantum kroner 

Etterspørsel høy rente 

Tilbud lav rente

(1/E)1

(1/E)2

Tilbud høy rente

Etterspørsel lav rente 

Økt rente i Norge



Renteparitet

Dersom investorer fritt kan flytte penger over landegrensene 
og kan forsikre seg mot fremtidige endringer i valutakursen 
vil de tilpasse seg slik at avkastningen blir lik på å sette 
penger i norske banker og banker i utlandet



Renteparitet

• Dekket renteparitet
𝐸$
𝑇= terminkurs på dollar 

Kurs bestemt i dag for å veksle dollar i norske kroner om et år

𝑖𝑁= rente i Norge
𝑖𝑈𝑆= rente i USA

𝑥 kroner i Norge ett år:
𝑥(1 + 𝑖𝑁)

Veksle 𝑥 kroner i dollar, sette de i en bank i USA og veksle tilbake til 
kroner om ett år:

TUS Ei
E

x $

$

)1(
1



Antall dollar man 
får pr krone i dag

Antall kroner man får 
pr dollar om ett år



Dekket renteparitet

• Lik avkastning:
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• Vi ser at forholdet mellom terminkurs og spotkurs er 
bestemt av forholdet mellom rentene i landene



Udekket renteparitet

• Om investorene tror valutakursen om et år er vil 
være bedre enn terminkursen, og ikke er redde for 
risiko, vil de heller vente på denne bedre kursen enn 
å handle til terminkursen

• Lik avkastning med og uten risiko: 𝐸$
𝑇 = 𝐸$

𝑒

• Gir:

$$
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Udekket renteparitet

• Tilsier at økt rente i Norge vil styrke krona i forhold til 
forventningene til krona fram i tid.

• I praksis ser vi at økt rente som regel gir styrket krone 
(og omvendt)



Hvorfor endres valutakursen?

• Spekulasjon

– I 2013 ble det handlet valuta verdt 5300 milliarder 
dollar hver dag

– Samme år ble det handlet varer og tjenester til en 
verdi av rundt 23 000 milliarder hele året.

– Mye av differansen er spekulasjon.

– Svært rask handel, relativt store utslag på kort tid.

– Ikke frikoblet fra varehandel, baserer seg på 
forventninger om faktiske forhold.



Volatilitet

• Svært volatil valutakurs er vanskelig å forholde seg til
for eksportører og importører

• Handler derfor ofte med terminkurser – fastsatt 
kronebeløp for en planlagt handel

• Variasjonen i valuta markedet sier i blant mer om 
stemningen og forventninger enn om faktisk handel 
her og nå



Realvalutakurs

Effektene på økonomien av valutakurs som 
beskrevet tidligere gjelder ved en reel endring i 
kronekursen.

• Dersom kronen styrker seg med 10% samtidig som 
prisnivået (inkludert lønninger) i Norge svekkes med 10%, 
vil ikke det påvirke vårt bytteforhold med utlandet. 

• Eksporten blir ikke dyrere fordi kostnadene målt i norske 
kroner har gått ned like mye som kronen har styrket seg.

• Importen vil heller ikke ha blitt billigere i forhold til 
lønnen i Norge.



Realvalutakurs

• Reel dollarkurs= hvor mange norske brød må 
vi gi for et brød i USA?

• Eller mer relevant – hvor mange arbeidstimer?

Norge

USA

P

P
E$$ 



Realvalutakurs

Norge

USA

P

P
E$$ 

• 𝐸$ =
8,59 𝑘𝑟

1 $

• 𝑃𝑈𝑆𝐴 =
1 $

1 𝑏𝑟ø𝑑 𝑖 𝑈𝑆𝐴

• 𝑃𝑁𝑜𝑟𝑔𝑒 =
10 𝑘𝑟

1 𝑏𝑟ø𝑑 𝑖 𝑁𝑜𝑟𝑔𝑒
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1 $

1 $
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10 𝑘𝑟
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• = 8, 59
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• Man må gi ca 0,9 norske brød for ett brød i USA 



Endringer i realvalutakurs
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• Reel endring i dollarkursen =  nominell endring 
+ inflasjon i USA – inflasjon i Norge :

• Økt inflasjon i USA gir en reell appresiering av 
dollaren

• Økt inflasjon i Norge øker 1/ε$, gir en reell 
svekkelse av dollaren og en reell styrking av 
kronen



Effektiv valutakurs

• Vektet gjennomsnitt av realkronekursen

– «Vekting»: enkelte land teller mer i gjennomsnittet enn andre

– Landene vektes basert på hvor mye vi handler med dem

• KKI - Konkurransekursindeksen
– 25 land, eksportvektet

• I-44 – Importveid kursindeks
– 44 land, importvektet

• Obs: høyere kurs på disse to betyr at krona svekker seg
– «Hvor mange kroner får man for en bunt med ulike valuta»



Endringer i konkuransekursindeksen

Oljeprisen 
begynner å 
synke



Endringer i realvalutakurs
Oljeprisen 
begynner å 
synke



Kjøpekraftsparitet

• I praksis er det vanskelig å måle 
realvalutakursen fordi man ikke konsumerer 
det samme i alle land

– Ett brød i USA ≠ ett brød i Norge

• International Comparison Program

– Klassifiserer varer for høyest mulig sammenlignbarhet

– Konstruerer en slags «global handlekurv»

• Oppjusterer BNP i fattige land fordi prisene er lavere



Kjøpekraftsparitet



Hvorfor er det så dyrt i Norge

• Kjøpekraftsparitet blir gjerne brukt om teori som 
tilsier at handel vil gjøre priser like over hele verden

– Med frihandel vil ikke høyere priser i et land være 
bærekraftig

• I praksis ser vi at noen land er dyrere enn andre

• Norge har lenge vært et av de dyreste landene i 
verden, er det dumt for oss som bor her?



Hvorfor er det så dyrt i Norge

• Importerte varer er ikke mye dyrere i Norge

• Tjenester og varer produsert her er dyre
– Hvorfor det?

• Fordi lønningene er høye
– Men hvorfor det?

• Fordi vi er effektive
– Men hvorfor det?



Hvorfor er det så dyrt i Norge



Balassa-Samuelson

• Norge eksporterer bl.a. olje, fisk og aluminium

• Alle disse er bundet til naturressurser i landet

– Flinke, ja, men kan ta høy pris, derfor ekstra 
produktivt

• Oljen har økt lønningene i alle næringer 

• Andre eksportnæringer er utkonkurrert

• Næringer som ikke konkurrerer med utlandet 
(skjermet sektor) blir «aldri» utkonkurrert



Balassa-Samuelson

• Dyrere med norske varer og tjenester enn 
utenlandske

• Tjener mye høyere

• Prisnivået på importerte varer er tilnærmet 
likt med resten av verden 

• Høyt prisnivå er bra?
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Er det dumt at det er dyrt i Norge?

• Ikke nødvendigvis

– Arbeidstimer vil alltid være dyrere i rike land

• Om vi ikke makter å konkurrere internasjonalt er det 
negativt for aktiviteten

• Svekkelsen av krona er ønsket nå som oljeprisen har 
blitt halvert

• I praksis en kollektiv reduksjon av lønnsnivået

• Nødvendig for å beholde arbeidsplassene



Hvorfor kan vi ikke bare sette ned 
verdien på krona?

• Det kan vi

– Norges Bank kan si at 1000 NOK koster én dollar

– Da vil import bli veldig dyrt og eksport veldig billig

– Etterspørselen etter NOK vil bli svært høy, og Norges Bank 
må «trykke penger» (eller nekte noen å kjøpe)

– Kanskje vil arbeidere kreve høyere lønn med en gang

– Kanskje vil aktiviteten vi gå i været før prisene eksploderer

– Realkronekursen kan nærme seg nivået den hadde før   
(med mindre inflasjonen har skadet økonomien)



Hvorfor kan vi ikke bare sette ned 
kronekursen?

• Politisk bestemt valutakurs har vært vanlig

• Må enten nekte noen å handle valuta

• Eller tilpasse rentenivået til kursen og internasjonal 
situasjon for å unngå ustabilitet

• 𝐸$
𝑒 =

1+𝑖𝑁

1+𝑖𝑈𝑆
𝐸$

• Denne avveiningen kalles Mundells Trilemma



Trilemmaet

Norge
Euro-
landene

Equador

Kina?



Trilemmaet

• Også Norge må tilpasse renta til resten av verden

– Valutakursen inngår i inflasjon, både direkte og via 
aktivitetsnivået

• Det lave rentenivået i verden påvirker alle åpne 
økonomiers handlingsrom

• 𝐸$
𝑒 =

1+𝑖𝑁

1+𝑖𝑈𝑆
𝐸$



Trilemmaet i Eurosonen

• Rentenivået før 2008 var for høy for noen (nord), og 
for lav for andre (sør) 

• Walters-effekten forverret dette ( 𝑟 = 𝑖 − 𝜋 )

• Når bobla sprakk ble renten for høy for sør, og for lav 
for nord

• Stabilitetspakten vanskeliggjør ekspansiv 
finanspolitikk

• Vanskeligere å redusere lønninger enn å svekke 
valutaen

• Nå er renta tilpasset krisestemning



Trilemmaet

• Felles valuta gir også en samkjøring av 
konjunktursituasjoner

• Handel blir lettere og mer forutsigbart

• Tilliten til egen valuta kan øke

– Ecuador, Saudi Arabia og Hong Kong har USD



Oppgave 3)

(Diagrammet er stjålet fra Norges Bank)



Spekulative angrep på fastkursregimer

• Fastkursregimer har ved flere anledninger blitt offer for 
spekulative angrep

• For å forsvare høy valutakurs må sentralbanker i åpne 
økonomier selge internasjonal valuta og kjøpe egen 
valuta

• Dette koster

• Om sentralbanken til slutt devaluerer kan investorer 
kjøpe tilbake pengene sine til en lavere pris

• Om investorer først tviler på en sentralbanks evne til å 
forsvare høy valutakurs har de ingenting å tape på å selge 
valutaen for å plassere penger i utlandet



Spekulative angrep på fastkursregimer

• Å forsvare en lav valutakurs er enklere

• Man kan «trykke penger» og selge i markedet

• Dette kan derimot føre til høy inflasjon

• Sveits måtte gi opp en slik politikk i 2015

• Internasjonale investorer med pengene sine i Sveits 
fikk økt sin formue målt i internasjonal valuta

• Norske husholdninger med lån i sveitsiske franc fikk 
en motsatt effekt på sin formue



The Great Moderation (fra sist)

• Importpriser holdt seg lave pga valutakurs
– Lav inflasjon på tross av økende gjeld

• Rike sparere, fattige lånere
– De som tok opp lån var ikke de beste betalerne

• Eiendom, aksjer, verdipapirer steg i pris
– Ikke forbruksvarer og tjenester

• Boble



Valutakrig?



Valutakrig?

• Store deler av «vesten» i en vedvarende lavkonjunktur

• Mange ønsker lavere valutakurs

• I praksis vil et lands reduksjon i sin valutakurs styrke et 
annet lands valutakurs

• Dette har fått enkelte til å peke på at sentralbanker ser ut 
til å underby hverandre for å få lavest mulig valutakurs

• Spørsmålet blir da hva som er en «kunstig lav» valutakurs



Hva er «normal valutakurs»?

• Fundamental likevektsrealvalutakurs

– BNP lik potensielt BNP

– Driftsbalansen overfor utlandet tilnærmet i rimelig balanse 
over tid

• Noen økonomer mener Kina hadde for lav valutakurs 
i tiden før finanskrisen

• Det samme gjelder egentlig Norge

– Vi hadde overskudd på handelsbalansen år etter år

– Om vi ikke hadde hatt det kunne det gitt alvorlige 
konsekvenser for Norge nå (se forrige forelesning)



Hvem skal stå for forbruket i verden?

• Stadig flere eldre (sparere)

• Stadig flere «superrike» (sparere)

• Japan har lenge slitt med høy sparing, nå ser 
problemet ut til å ha spredd seg

• Lånetagere (regjeringer og arbeidere) har mye lån

• Norge og andre oljenasjoner har begynner å spare 
litt mindre

• USA er i ferd med å heve renten, kan være 
sunnhetstegn


