
Forelesning 1
Joachim ThøgersenJoachim Thøgersen



 I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

 Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske g
økonomene på slutten av 1700-tallet og utover på 
1800-tallet. 
H b l d d? H f l d Hva bestemmer levestandard? Hvorfor er noen land 
rike og andre fattige? Hvorfor vokser land ulikt?

 Noen av forklaringene fokuserte på: tilgang til Noen av forklaringene fokuserte på: tilgang til 
ressurser, spesialisering og arbeidsdeling, 
markedsmekanismen, statlige inngrep, internasjonal g g j
handel mm.  
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 Thomas Malthus: mattilgangen følger en aritmetisk Thomas Malthus: mattilgangen følger en aritmetisk 
rekke, mens befolkningsutviklingen følger en 
geometrisk rekke. Dismal science. 

 Noe mer fokus på mikroøkonomiske temaer, og 
mindre på vekst, på midten og slutten av 1800-tallet. 
Og under 30 års depresjon Ellers stor interesse forOg under 30-års depresjon. Ellers stor interesse for 
vekst fra begynnelsen av 1900-tallet.

 1956: Robert Solow Skapte enorm interesse for 1956: Robert Solow. Skapte enorm interesse for 
vekstforskning. 

 1980-tallet: Paul Romer og Robert Lucas. Endogen g g
vekst. Og empiri…     
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 Vekst var et tema før skillet mellom mikro og Vekst var et tema før skillet mellom mikro og 
makro ble etablert. Men i dag behandles vekst 
hovedsakelig som et makrotema, men merk at det g
er tverrfaglig.

 Makroøkonomi deles gjerne inn i to: konjunkturer 
og vekst. Det vil egentlig si utvikling i produksjon 
(output) på kort og lang sikt. 
Vekstteorien tar tgangsp nkt i aggregerte Vekstteorien tar utgangspunkt i aggregerte 
størrelser. 

 Modellapparatet bygger på mikroøkonomisk teori Modellapparatet bygger på mikroøkonomisk teori.  
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 Et kjent bilde fra tidligere makrokurs Faktisk Et kjent bilde fra tidligere makrokurs. Faktisk 
utvikling i BNP og trenden. 

 Konjunkturer og stabiliseringspolitikk Konjunkturer og stabiliseringspolitikk. 
Finanskrisa…

 MEN: I dette kurset er vi opptatt av trenden! pp
 1960-2000: Flere land i sørøst Asia vekst på over 

5%. Flere land i Afrika har hatt null eller negativ g
vekst. 

 Små endringer i veksten vil ha betydelige 
konsekvenser over tid. 
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Pensum: Kapittel 1 i Weil



 Hvorfor ser vi så store forskjeller i rikdom mellom Hvorfor ser vi så store forskjeller i rikdom mellom 
land?

 Hvorfor ser vi store forskjeller i levestandard blant de j
rike landene?

 Må de fattige fortsette med å være fattige, for at de 
ik k l k h ld ik ?rike skal kunne holde seg rike?

 Vil de fattige ta igjen de rike? Konvergens eller 
divergens?divergens?

 Kan politikk skape vekst? Egenskaper ved landet?
 Vekst varierer mellom land men også over tid i det Vekst varierer mellom land, men også over tid i det 

enkelte land.
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Is there some action a government of IndiaIs there some action a government of India 
could take that would lead the Indian economy 
to grow like Indonesia’s or Egypt’s? If so whatto grow like Indonesia s or Egypt s? If so, what, 
exactly? If not, what is it about the “nature of 
India” that makes it so? The consequences forIndia  that makes it so? The consequences for 
human welfare involved in questions like these 
are simply staggering: Once one starts to thinkare simply staggering: Once one starts to think 
about them, it is hard to think about anything 
else. 
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 For å måle økonomisk vekst brukes BNP For å måle økonomisk vekst brukes BNP. 
 Svakheter ved dette målet…

Måleproblemer: BNP brukes over tid i det Måleproblemer: BNP brukes over tid i det 
enkelte land, og mellom land. 
M t li i d t b t i h D t Men: antageligvis det beste vi har. Dessuten 
ofte korrelert med andre mål, som levealder, 
skolegang skrive og leseferdigheter mmskolegang, skrive- og leseferdigheter mm. 

 BNP per innbygger (per capita). Varer 
tilgjengelig per persontilgjengelig per person. 
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 Når BNP skal måles over tid: Endringer i BNP kan Når BNP skal måles over tid: Endringer i BNP kan 
skyldes både prisendringer og produksjonsendringer. 
Kan derfor bruke BNP målt i faste priser for å isolere 
volumendringer. Prisendringer må tas hensyn til. KPI 
blir viktig. 
Når BNP skal sammenlignes mellom land: Prisene må Når BNP skal sammenlignes mellom land: Prisene må 
uttrykkes i samme valuta. Kan da bruke nominell 
valutakurs. Men bedre å bruke PPP valutakurs: viser 
den faktiske verdien av en valuta uttrykt ved dens 
evne til å kjøpe tilsvarende produkter i ulike land. 
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 BNP for Norge 2010 var ca 2200 mrd målt i BNP for Norge 2010 var ca. 2200 mrd. målt i 
faste 2007 priser. 

 Prosentvis volumendring fra 1 kvartal 2009 Prosentvis volumendring fra 1. kvartal 2009 
til 1. kvartal 2010 var 0,3%. 

 Både nivå og vekst er det vanlig å plotte Både nivå og vekst er det vanlig å plotte.
 Endringer i veksten er ofte det vi ser i media. 

V k t å til f å k å t h i å Vekst må til for å komme på et høyere nivå.  
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 Kina: Kina:
År BNP per innbygger (1990 

dollar)dollar)
1000 450
1500 600
1977 895
1998 3117

Finn gjennomsnittlig vekst per år fra 1000 til 
1500 og fra 1977-1998.  
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 USA: USA: 
År BNP per innbygger (1996 

dollar)dollar)
1870 3340
2000 33330

 Vekst per år: 1,8%.
 Hva skjer om veksten heller var 0,8%? Hva blir 

BNP i år 2000 da?
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if we can learn about government policy…if we can learn about government policy 
options that have even small effects on long-
term growth rates we can contribute muchterm growth rates, we can contribute much
more to improvements in standards of living
than has been provided by the entire historythan has been provided by the entire history
macroeconomic analysis of countercyclical
policy and fine-tuning. Economic growth – thepolicy and fine tuning. Economic growth the
subject matter of this book – is the part of
macroeconomics that really matters. y
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 Fra mikroøkonomi: en produktfunksjon viser Fra mikroøkonomi: en produktfunksjon viser 
det maksimale antall enheter en bedrift kan 
produsere for ulike faktorkombinasjonerprodusere for ulike faktorkombinasjoner. 

 Anta at produksjonen i et land kan fremstilles 
på samme måte dvs som funksjon av ulikepå samme måte, dvs. som funksjon av ulike 
innsatsfaktorer. BNP er produksjonsmålet. 

 Notasjon: Y: BNP (også kalt en makrovare) K: Notasjon: Y: BNP (også kalt en makrovare), K: 
realkapital, L: arbeidskraft

Y = F(K L)Y = F(K,L)
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 I den enkleste Solow-modellen er I den enkleste Solow-modellen er 
produktfunksjonen 1 av 3 likninger. 
Produktfunksjonen antas å ha såkalte j
neoklassiske egenskaper:

 Positive, men avtagende grenseprodukter.g g p
 Konstant skalautbytte. En proporsjonal endring i 

begge innsatsfaktorene fører til en tilsvarende 
proporsjonal endring i produksjonen. 
F(zK,zL) = zF(K,L)     der z > 1. 
Homogen av grad 1.  

20





21


