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Krisen i et makroperspektiv



Disposisjon

• Pandemi gir dødsfall, økonomisk nedgang og 
økt fattigdom

• Kriser kan ha langvarige negative virkninger
• Finanspolitikk og rentekutt demper nedgangen
• Lav realrente øker faren for finansiell 

ustabilitet
• Krevende å sikre høy sysselsetting fremover



Stabilitet i globale dødsfall – fram til 
midten av oktober



Økonomisk nedgang og økt fattigdom
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Kriser kan ha langvarige virkninger
Lavere BNP-vekst etter finanskrisen

• Lavkonjunkturer kan
være dype og 
langvarige (særlig
finanskriser)

• Arbeidsledighet og 
redusert investering
gir hysterese i 
sysselsetting og 
kapitalbeholdning

• Viktig med mål om 
høyt BNP, ikke bare 
stabilt



Omfattende finanspolitiske tiltak, 
særlig i rike land
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Rentekutt der det er mulig – og lav 
rente fremover



0-grensen binder rentesettingen
Redusert etterspørsel gir nedgang i BNP
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Lav langsiktig realrente øker risikoen
for finansiell ustabilitet
• Økt pris på formuesobjekter (bolig, eiendom)

– Realrente Verdi
– Annuitet 1000 kr per år 4 25 000
– 2 50 000
– 0,5 200 000

• Økende gjeldsnivåer (vil fortsette å øke lenge)

• Økt risiko knyttet til finansielle ubalanser
– Høy gjeld og formue sammenlignet med inntekt
– Formuespriser avhenger av forventninger om 

fremtiden => usikkerhet; risiko for gjeldskrise
• Ikke ønskelig å senke renten ytterligere



Avslutning

• Store kostnader for helse, økonomi og samfunn
• Jobbtap og lav etterspørsel truer sysselsettingen
• 0-grensen binder pengepol., bør ikke senke mer
• Viktig å bruke finanspolitikken

– Billig å finansiere off. konsum & invest (f.eks. klima)
– Langsiktig budsjettbetingelse fortsatt relevant

• Stimulere økonomi & etterspørsel
– Stabile, gode rammebetingelser; begrense markedsmakt
– Jevnere inntektsfordeling (konkurransepol, skatt, mv)
– Eiendomsskatt og global formuesskatt er “kinderegg”

• Demper ulikhet og eiendomspriser, gir skatteinntekter



Takk for oppmerksomheten
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