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Penger



Penger

Definisjon: Et allment godtatt betalingsmiddel

Tre funksjoner:

1. Betalingsmiddel ved økonomiske transaksjoner

2. Måleenhet for verdi

3. Middel til å lagre verdier over tid



Ulike typer penger

1. Sedler og mynt

2. Private bankers innskudd i sentralbanken

3. Bankinnskudd i vanlige banker

Sentralbankpenger (M0) = 1+2

Bred pengemengde (M3) = 1+2+3



Pengemengden

Kilde: Schweigaardforelesningen 2017, Ida Wolden Bache



Bankene skaper penger!

I Private banker skaper penger gjennom utl̊an

I Begrenses noe av at bankene må ha tilstrekkelig med egenkapital
som sikkerhet, og reserver i sentralbanken.

I Sentralbankene har sluttet å bruke pengemengden som et
styringsinstrument



Penger og inflasjon

En identitet:

M ∗ V = P ∗ Y ,

hvor M=pengemengde, V=omløpshastighet, P=prisniv̊a og
Y=produksjon

Kvantitetsteori:

I V og Y antas å være uavhengig av M

I Økt pengemengde fører til økt inflasjon
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Kostnader ved inflasjon

Dersom inflasjonen er høy, er den ofte ustabil!

I Pengene fungerer dermed d̊arligere i sine tre funksjoner
(betalingsmiddel, måleenhet og lagring av verdier)

I Potensielt uheldige fordelingseffekter

Men for lav inflasjon, eller deflasjon, er heller ikke gunstig!

I Vanskelig å redusere nominelle lønninger

I 0-rentegrensa for pengepolitikken



Finansmarkeder (kap. 13)



Finansmarkedets funksjon

Glatting av konsum over tid

I Sparing, l̊an, pensjonsforsikring etc.

Finansiering av investering

I Bolig, realkapital, bil etc.

Risikospredning

Prise finansobjekter og virksomheter



Bedriftenes finansiering

Tre måter å skaffe seg kapital p̊a:

1. Fremmedkapital (l̊an)
I Gir l̊angiver betalt i form av avtalt rente

2. Ny egenkapital
I Gir betaling i form av en andel av overskuddet i bedriften

3. Tilbakeholdt overskudd



L̊an

Banker:

I Omgjør mange små og likvide innskudd til færre og større langvarige
l̊an

Obligasjoner:

I Et alternativ for store l̊antakere

I Obligasjonsl̊anet kan kjøpes og selges p̊a børsen

rente =
pålydende − kurs

kurs



Aksjer

En spesiell form for egenkapital som innebærer et begrenset ansvar =⇒
kan ikke tape mer enn verdien av aksjen

I Fundamentalverdien av aksjer avhenger av n̊averdien av forventede
fremtidige utbytter



Finanspolitikk i Norge



Oljefondet

Kilde: NBIM



Handlingsregelen

I Statens petroleumsinntekter overføres i sin helhet til Statens
pensjonsfond utland (SPU)

I SPU investerer i aksjer og obligasjoner i utlandet

I Bruken av oljepenger skal tilsvare om lag forventet realavkastning i
fondet. Ansl̊att til 3% (tidligere 4%)

I Bruken av oljepenger måles ved den s̊akalte strukturelle,
oljekorrigerte budsjettbalansen



Kilde: Nasjonalbudsjettet 2018



Kilde: Nasjonalbudsjettet 2018



Kilde: Nasjonalbudsjettet 2018



Usikkerheten knyttet til finanspolitikken har endret karakter =⇒ fra
følsomhet for endret oljepris/produksjon til endringer i internasjonale
finans- og valutamarkeder.


