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Introduksjon/motivasjon

Presenter
Presentation Notes
Ønsk velkommen 



Introduksjon: 
Litteraturreferanser

•
 

Kjernepensum: 
–

 
Forelesningsnotat 1 (H) 

–
 

Kapittel 1 (B)
•

 
Øvrig pensum
–

 
Statistisk Sentralbyrås hjemmesider:
http://www.ssb.no/oa/

–
 

Perspektivmeldingen: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stm

 eld/2008-2009/stmeld-nr-9-2008-2009-
 .html?id=541684

http://www.ssb.no/oa/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-9-2008-2009-.html?id=541684
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-9-2008-2009-.html?id=541684
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-9-2008-2009-.html?id=541684


Samfunnsøkonomi

•
 

Deles gjerne inn i makro-
 

og 
mikroøkonomi

•
 

Litt om makroøkonomi 
–

 
Hovedstørrelser 

–
 

Teorier
–

 
Endringer i hovedstørrelser –

 
betyr det noe?

Presenter
Presentation Notes
hvem underviser hva (jeg innleder+ arbeidsmarkedet), samt forelesningsfri uke 8, term paper 











Del 1: 1. forelesning

•
 

Det økonomiske kretsløpet
•

 
Vekst/resesjon

•
 

Konjunkturbevegelser
•

 
Hvorfor oppstår arbeidsledighet? 

•
 

Økonomisk politikk



Husholdninger

Produkt-

 
marked

Arbeids-

 
markedKapital -

 
marked

Bedrifter

Kjøp av 
produkter

Betaling for 
produkter

Sparing
Profitt,
rente, og 
utbytte       

Lønnsinntekter

Arbeids-

 
tilbud

Produksjon

Salgsinntekter
Finansiering av 
investering

Profitt, 
rente, og 
utbytte

Lønnskostnader

Bruk av 
arbeidskraft

Skisse av den økonomiske sirkulasjon i et samfunn (basert på

 

Stiglitz og Walsh, Economics, ). Heltrukne linjer 
markerer realressurser, mens stiplete linjer er finansielle strømmer. 

Det økonomiske kretsløpet



Økonomisk vekst





3. Faktorer til økonomisk vekst

•
 

Økt bruk av arbeidskraft, i kvantitet (antall 
timeverk) og kvalitet (økt humankapital, 
dvs. økte kvalifikasjoner hos de 
sysselsatte)

•
 

Økt bruk av realkapital 
•

 
Teknologiske og organisatoriske 
forbedringer



Teori om økonomisk vekst

•
 

Drøfter hvordan veksten avhenger av disse 
faktorene, og hvor viktig hver enkelt er. 

•
 

Drøfter hva som påvirker utviklingen i de enkelte 
faktorene, for eksempel:
-

 
demografisk utvikling, yrkesfrekvenser, arbeidstid

-
 

tilgang på
 

kapital -
 

sparerater, rentenivå, aksjekurser
-

 
forskning og utvikling, teknologisk fremgang

→ Fokus er dermed på
 

produksjonssiden eller 
tilbudssiden i økonomien. 



Trend BNP og BNP-vekst

4. Kv

 

91

1. Kv

 

87



Ulike definisjoner på
 

konjunkturer

•
 

BNP ligger over trend =
 

høykonjunktur
•

 
BNP ligger under trend =

 
lavkonjunktur. 

•
 

vekst i BNP > vekst i trend-BNP =
 oppgangskonjunktur

•
 

vekst i BNP < vekst i trend-BNP =
 nedgangskonjunktur



2 sentrale forklaringer til konjunkturer og vekst

•
 

Mulig svar: variasjonen i BNP-veksten er knyttet til 
variasjon i tilbudssiden 
(Samme faktorer som forklarer langsiktig vekst i BNP. 
Eks. realkapital eller teknologi) 

•
 

Et annet mulig svar: variasjonen i BNP er knyttet til 
etterspørselssiden i økonomien 
(bedriftene kan, men vil ikke produsere fordi de ikke får 
solgt varene)



Konjunkturer, fortsetter



Konjunkturer, fortsetter

Et viktig argument for at etterspørselssiden 
har stor betydning er den sterke 
tendensen til at arbeidsledigheten følger 
konjunktursvingningene 



Utvikling i konsum
Norway Final consumption expenditure, households, Volume, sa

 Norway Final consumption expenditure, households, Volume, sa
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Utvikling i investeringer
Norway Gross fixed capital formation, mainland Norway, Vol, sa

 Norway Gross fixed capital formation, mainland Norway, Vol, sa
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Konjunktursvingninger og 
økonomisk politikk 

•
 

Hva kan forklare konjunktursvingninger?
•

 
Kan økonomisk politikk motvirke 
nedgangskonjunkturer? 

•
 

I så
 

tilfelle hvordan?
•

 
Og bør man i det hele tatt bruke 
økonomisk politikk?



Konjunktursvingninger og 
økonomisk politikk, fortsetter

•
 

Finanspolitikk (skatter og utgifter)
•

 
Pengepolitikk –

 
(rente og evt. også

 pengemengde og valutaintervensjoner) 



Stabiliseringspolitikk

Fellesbetegnelse på
 

økonomisk politikk 

Formål: 
•

 
redusere konjunktursvingningene (først og 
fremst forhindre periodene med høy 
ledighet) 



Hvorfor og hvordan?

Lav ressursutnyttelse og høy 
arbeidsledighet i lavkonjunkturer. 
→ Høy arbeidsledighet fører vanligvis til 
lav og fallende lønns-

 
og prisvekst.

Høy ressursutnyttelse og lav arbeidsledighet 
i høykonjunkturer. 
→ Lav arbeidsledighet fører vanligvis til 
høy og stigende lønns-

 
og prisvekst.



Konjunkturteori
Tre hovedretninger
•

 

Keynesiansk/ny-keynesiansk teori:
konjunkturer skyldes først og fremst endringer i samlet etterspørsel
→ lavkonjunkturer innebærer ressurssløsing
→ stabiliseringspolitikk kan brukes til å

 

redusere konjunktursvingningene
•

 

Monetaristisk teori:
konjunkturer skyldes først og fremst endringer i samlet etterspørsel
→ lavkonjunkturer innebærer ressurssløsing
→ men stabiliseringspolitikk kan ikke brukes til å

 

redusere konjunktursvingningene

På

 

1960-tallet var det skarp debatt mellom keynesianere og monetarister om fordeler og 
ulemper med stabiliseringspolitikk. Monetaristisk teori er nå

 

ikke aktuell som
forskningsretning.

•

 

Realkonjunkturteori:
konjunkturer skyldes først og fremst endringer i tilbudssiden og er markedets 
optimale tilpasning til ”sjokk”
→ stabiliseringspolitikk er unødvendig og derfor uønsket 



Ulike tidsperspektiv

- kort sikt 0 – 3 år Konjunkturer,  stabiliseringspolitikk

- mellomlang 
sikt

5 – 10 år

- lang sikt 10–50 år økonomisk vekst, ikke 
stabiliseringspolitikk
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