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Makroøkonomi handler om store spørsmål

� Hva er og hvorfor har vi konjunktursykler?
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Hva er og hvorfor har vi konjunktursykler?
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Hva er konjunktursykler?
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Makroøkonomi handler om store spørsmål

� Hva er og hvorfor har vi konjunktursykler?

� Hva skjer når sentralbanken endrer renten?
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Hva skjer når sentralbanken endrer renten?
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Makroøkonomi handler om store spørsmål

� Hva er og hvorfor har vi konjunktursykler?

� Hva skjer når sentralbanken endrer renten?

� Hva skjer når myndighetene endrer skattene eller offentlig
pengebruk?
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Hva skjer når myndighetene endrer skattene eller
offentlig pengebruk?
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Makroøkonomi handler om store spørsmål

� Hva er og hvorfor har vi konjunktursykler?

� Hva skjer når sentralbanken endrer renten?

� Hva skjer når myndighetene endrer skattene eller senker offentlig
pengebruk?

� Hvorfor vokser noen land raskere enn andre?
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Hvorfor vokser noen land raskere enn andre?

10



Forelesning 2: Begrepsapparatet og
nasjonalregnskapet

� Forstå begrepene som brukes i økonomifaget og i media
� Kunne anvende disse begrepene

Eksempler: brutto nasjonalprodukt (BNP), arbeidsledighet, inflasjon,
styringsrente, høykonjunktur og lavkonjunktur

Nasjonalregnskapet
� Hva er brutto nasjonalprodukt (BNP) et mål på?
� Hvordan måler vi BNP?
� Hvordan kan et land spare?
� Hva brukes vi BNP på?
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Forelesning 3: Produksjon og etterspørsel

Hva bestemmer hvor mye som produseres i Norge?
� Hvor mye teknologi, ressurser og arbeidskraft har bedriftene
tilgjengelig?

� Hvor mye ønsker husholdningene å kjøpe?
� Finnes det noe normalnivå for BNP?
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Økonomiske modeller

En modell er en forenklet og stilisert fremstilling av virkeligheten som
fanger opp intuisjonen vår.

Hvorfor har vi modeller?
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Forelesning 4-6: Keynesmodellene

Forsøker å svare på hva som gjør at blant annet BNP, privat konsum,
investeringer og sparing øker aller faller
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Forelesning 7-8: Arbeidsmarkedet

� Hvilke typer arbeidsledighet finnes?
� Lønnsdannelse
� Likevektsledighet
� Phillips-kurven (inflasjon vs. arbeidsledighet)
� Kan økonomisk politikk påvirke lønnsdannelsen? 15



Forelesning 9-10: Rente og pengepolitikk

� Sentralbankens roller (bevare pengenes verdi, sette kortsiktige
styringsrenter, lender-of-last-resort)

� Hva er fleksibel inflasjonstyring?
� IS-RR-PK-modellen (utvidelse av Keynesmodellen med
arbeidsmarkedet og sentralbank)

� Nullgrense for styringsrenten (likviditetsfeller)
� Ukonvensjonell pengepolitikk
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Forelesning 11: Finanspolitikk

� Blir vi rikere av å senke skattene?
� Hvordan virker finanspolitikken på økonomien?
� Senke skattene eller øke utgiftene?
� Finanspolitikken i Norge
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Forelesning 12: Finanskrisen

� Hva skjedde?
� Hvorfor skjedde det?
� Vi skal bruke det vi har lært til å forstå hva som skjedde i
finanskrisen
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Forelesning 13: Økonomisk vekst + oppsummering

� Hvorfor har land utviklet seg så ulikt?
� Hvordan kan staten sikre økonomisk vekst?
� Hvorfor ønsker vi økonomisk vekst?
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Matte

I dette faget trenger dere å kunne:
� Grunnleggende algebra
� Løse ligningssett
� Bruke og forstå grafer

Husk forkurs i matte denne uken!
� Mandag 14. januar klokken 14:15-16:00
� Torsdag 17. januar klokken 12:15-14:00
� Mandag 21. januar klokken 14:15-16:00
� Fredag 25. januar klokken 14:15-16:00

Alle forelesninger er i ES auditorium 2
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Informasjon

� All informasjon finner dere på semestersiden:
https:
//www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/v19/

� Pensum: Holden, S. Makroøkonomi, 2016.
Se også: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/
ECON1310/v19/pensumliste/index.html

� Obligatorisk øvelsesoppgave som leveres på fronter.
� Hva forventer vi: følg undervisningen, les pensum i forkant, løs
oppgaver, jobb aktivt, spør og diskuter.

� Følg med på debatter om økonomisk politikk i media,
sentralbankens rentemøter og diskusjoner om statsbudsjettet.

� Eksamen 20. mai kl 1430 (3 timer)
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