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9.1 

Med udgangspunkt i nedenstående artikler bedes du forklare følgende: 

 

 De vigtigste årsager til finanskrisen 

 De vigtigste konsekvenser af krisen 

 Hvilke hjælpepakker nævnes i artiklerne? 

 Hvad forstås ved hhv. neoliberalistiske teorier og Keynesianisme? 

 På hvilke områder har den globale økonomi ændret sig de seneste 25 år, og hvilke 

konsekvenser har disse ændringer medført? 

 Hvilke udfordringer står de ‘udviklede’ økonomier over for i dag? 

 

 

Finanskrisen, krise i det internationale finanssystem, der begyndte i 2007, og som af mange 

økonomer er blevet karakteriseret som den værste krise siden Verdenskrisen i 1930'erne. 

Begyndelsen af 2000-t. havde i Vesten været præget af økonomisk højkonjunktur, i høj grad 

drevet af stigende ejendomspriser, ikke mindst i USA, som igen blev næret af bankernes villighed 

til at låne penge ud med høj risiko. 

Bankernes udlånspolitik var præget af den deregulering af finansmarkederne, som havde 

fundet sted siden 1980'erne. Efterhånden blev et større antal låntagere imidlertid ude stand til at 

tilbagebetale deres lån; antallet af tvangsauktioner gik i vejret, og ejendomspriserne begyndte at 

falde. 

I 2007 måtte den britiske bank Northern Rock nationaliseres for at undgå en kollaps. I efteråret 

2008 gik den gamle amerikanske investeringsbank Lehman Brothers konkurs. Det sendte 

chokbølger gennem finansverdenen, og en række andre finansinstitutioner gik enten ned eller 

måtte reddes af regeringerne med rekordstore hjælpepakker, såkaldte "bailouts". 

Krisen førte til, at bankerne generelt blev mere uvillige til at låne penge ud, hvilket gjorde det 

vanskeligt for det øvrige erhvervsliv at fungere normalt, ligesom ejendomsmarkedet kom ud i en 

stor krise. Den vestlige verdens økonomi kom ud i en afmatning, der flere steder førte til en alvorlig 

recession, især i 2009. Arbejdsløsheden steg, og den generelle økonomiske aktivitet faldt mærkbart. 

Gældskrisen, som har ramt flere sydeuropæiske lande, USA m.fl., kan ses som en følge af 

finanskrisen, herunder behovet for statslig finansiel støtte til banksektoren. Men dertil kom øgede 

offentlige udgifter og færre indtægter i forlængelse af krisen. 

En type af reaktion på krisen bestod i, at man blev mere kritisk over for de neoliberalistiske 

økonomiske teorier, og at keynesianismen atter kom i fokus som en løsningsmodel. Alene i sidste 

kvartal i 2008 opkøbte de amerikanske og europæiske centralbanker for 2,5 billioner dollars gæld, 

både offentlig og privat. Der er uenighed om graden af offentlig intervention i relation til 

konsekvenserne af økonomiske kriser. 

Hjælpepakkerne var kontroversielle, idet mange vurderede, at der ikke var blevet gennemført 

tilstrækkelige politiske reformer, der skulle forhindre finansinstitutionerne i at falde tilbage til den 

praksis, der havde ført til krisen. 

I USA førte hjælpepakkerne til, at Tea Party-bevægelsen, der var afvisende over for statslig 

indblanding i økonomien, blev etableret i 2009, og på længere sigt til at Occupy Wall Street-

bevægelsen, som indledte sine protester mod finansverdenen og den økonomiske ulighed, fik en 

betydelig tilslutning i 2011.  

Global økonomisk usikkerhed kan have negativ økonomisk indvirkning på de fleste landes 

økonomier. 

Kilde: www.denstoredanske.dk. 

 

http://www.denstoredanske.dk/
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Finanskrisen: Årsag og virkning 

Af Jeppe Christiansen, adm. direktør for Maj Invest 

 

Den globale økonomi har de sidste 25 år ændret sig fundamentalt. De kommunistiske regimer i Europa er 

brudt sammen og erstattet af demokrati og traditionel markedsøkonomi. I Kina har man valgt at deltage på 

markedsmæssige konkurrencevilkår i den globale økonomi. Internettet har udbredt kommunikation og 

samhandel, på en måde ingen havde troet. International handel og investering på tværs af grænser er forøget 

i et omfang, kun få havde forventet. Alle disse ændringer har kun været mulige at binde sammen, fordi vi 

har en global markedsøkonomi, hvor kapital og varer flyder mere frit end tidligere. Det har givet vækst og 

fremgang særligt i verdens fattigste lande.  

 

De sidste fem år har Europa og USA været præget af en finanskrise, som i realiteten er en 

nødvendig korrektion. Privatforbruget i Europa og USA er for højt og uholdbart på lang sigt. Det 

har været finansieret i en stor udstrækning af låntagning, og derfor har krisen fået navnet 

finanskrisen. Den er ikke skabt af bankerne, men derimod af det simple forhold, at vi i USA og 

Europa har for stort forbrug både privat og offentligt.  

Vi har aldrende befolkninger, og vores konkurrenceevne er blevet matchet af de nye 

fremstormende økonomier. Dette har udløst tab, som i sidste ende lander i banksystemet. Dermed 

bliver det første krisetegn, man får øje på, at bankerne kommer i problemer.  

Det tjener intet formål at diskutere skyld. Finanskrisen og den samfundsøkonomiske krise er 

en uundgåelig korrektion i en verden, der er omskiftelig, hvor nye lande sparer op, investerer og 

bliver konkurrencedygtige med Kina, Indien, Brasilien, Mexico, Indonesien osv. i spidsen.  

Bankerne har bevilget udlånene, men det er os alle – borgere og virksomheder – der har 

hjemtaget lånene. Det er os alle sammen, der har truffet de beslutninger, som har udløst krisen. 

De sidste fem år har Europa og USA været præget af en finanskrise, som i realiteten er en 

nødvendig korrektion. Privatforbruget i Europa og USA er for højt og uholdbart på lang sigt. Det 

har været finansieret i en stor udstrækning af låntagning, og derfor har krisen fået navnet 

finanskrisen. Den er ikke skabt af bankerne, men derimod af det simple forhold, at vi i USA og 

Europa har for stort forbrug både privat og offentligt.  

Vi har aldrende befolkninger, og vores konkurrenceevne er blevet matchet af de nye 

fremstormende økonomier. Dette har udløst tab, som i sidste ende lander i banksystemet. Dermed 

bliver det første krisetegn, man får øje på, at bankerne kommer i problemer.  

Det tjener intet formål at diskutere skyld. Finanskrisen og den samfundsøkonomiske krise er 

en uundgåelig korrektion i en verden, der er omskiftelig, hvor nye lande sparer op, investerer og 

bliver konkurrencedygtige med Kina, Indien, Brasilien, Mexico, Indonesien osv. i spidsen.  

Bankerne har bevilget udlånene, men det er os alle – borgere og virksomheder – der har 

hjemtaget lånene. Det er os alle sammen, der har truffet de beslutninger, som har udløst krisen. 

 

 

En brat opvågning 

Det er værd at hæfte sig ved, at dygtige politikere, dygtige embedsmænd og dygtige 

nationalbankdirektører har sikret, at krisen ikke har udviklet sig til en økonomisk depression. Vi 

har fået en brat opvågning til en ny verden, og konkurrencen er skærpet, men vi har undgået et 

sammenbrud.  

Det er utroligt positivt, at det er lykkedes ved brug af bankgarantier, pengepolitik og 

finanspolitik at sikre den globale økonomis stabilitet. Midt i denne krise, som har fået navnet 

finanskrisen, er der desværre gået ”sport” i at finde de skyldige. Finanssektoren har fået prædikat 

af at være årsag til hele miseren. Dette er ganske enkelt forkert.  
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Kapital og arbejdskraft er de to ingredienser, der skal til at skabe produktion, indkomst og 

dermed velstand. I det meste af Europa har vi de sidste 200 år set en stor økonomisk fremgang, 

som er baseret på etablering af folkeskole og uddannelse for alle samt oprettelse af et effektivt 

bankvæsen.  

Når borgerne får bedre uddannelse, bliver produktiviteten højere, og når kapitalen kan flyde 

frit fra de, som sparer op, til de entreprenører, som sætter nyt i gang, så får man økonomisk vækst 

i samfundet. Etablering af folkeskole og etablering af en professionel finanssektor i starten af 1800-

tallet er formentlig starten på udviklingen af den velstand, vi kender i dag.  

 

[...] 

 

I Japan har man været i 25-års krise, fordi hele finanssektoren er domineret af få store 

ukonkurrencedygtige banker, som er både statsstyrede og overregulerede. I Kina fungerer 

bankerne slet ikke. Man finansierer stadigvæk kolossale opbygninger af motorveje, jernbaner og 

broer og sågar hele millionbyer, som står øde hen. Det største spild af kapital i verdenshistorien 

sker i disse år i Kina.  

Staten har via bankpakker garanteret banksystemet. Dette har … sikret, at den almindelige 

borger med et indskud i en bank ikke har mistet sine penge. Bankens aktionærer har tabt, og 

borgerne er gået fri, hvilket må siges at være fair.  

I realiteten har staten gjort det rigtig godt, fordi staten ved hjælp af bankpakker vedtaget af et 

bredt flertal i folketinget har tjent 10 mia. kr. på at redde bankerne. Med andre ord en meget 

veludført gerning. Banksektoren har nu været igennem en nødvendig tilpasning. 

Markedsmekanismerne har klaret det meste, og i realiteten er regulering ikke påkrævet. 

 

9.2 

Med udgangspunkt i tabel 9.1 bedes du sammenligne og forklare de forskellige vækstrater i: 

 

 De ‘udviklede’ økonomier USA, Japan og Danmark i perioden 1960-1982. 

 Disse tre lande på den ene side og de tre ‘nye’ økonomier i perioden 1982-2011. 

 

9.3 

En række af de ‘nye’ økonomier har oplevet et fald i deres vækstrater. Det skyldes blandt andet de 

meget svingende priser på olie. 

 

Et af disse lande er Brasilien. Redegør på baggrund af nedenstående link for udviklingen i Brasiliens 

økonomi. 

 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Brasilien.pdf 

 

9.4 

Med udgangspunkt i tabel 9.2 og dit kendskab til den økonomiske udvikling i de pågældende lande 

bedes du forklare årsagerne til svingningerne i ledigheden: 

 

 mellem de viste tidsperioder 

 mellem de viste lande 

 

 

 

 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Brasilien.pdf
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9.5 

Med udgangspunkt i figur 9.2 bedes du: 

  

 redegøre for udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden siden 2005 i de viste lande.  

 sammenholde denne udvikling med de øvrige indikatorer for udviklingen i de pågældende 

lande (se f.eks. tabel 9.5 og 9.6). 

 

9.6 

Med udgangspunkt i tabel 9.3 og ud fra dit kendskab til den økonomiske udvikling i perioden 1960-

2012 bedes du redegøre for og vurdere svingningerne i forbrugerprisstigningerne: 

 

 mellem de viste tidsperioder 

 mellem de viste lande 

 

9.7 

På baggrund af nedenstående tabel bedes du beskrive, hvor meget DØR har justeret sin prognose 

med i forhold til tabellen i opgave 9.6, samt beskrive udsigterne for dansk økonomi frem til 2025. 

 

 
Kilde: Dansk økonomi forår 2017, Det økonomiske Råd. 

 

9.8 

Med udgangspunkt i nedenstående oversigt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over prognoserne 

fra diverse institutioner bedes du give:  

 

 En beskrivelse og vurdering af de danske økonomiske udsigter ud fra udvalgte nøgletal. 

 En vurdering af, om udsigterne alt andet lige er blevet mere optimistiske eller pessimistiske i 

løbet af den periode, hvor prognoserne er blevet offentliggjort? 
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9.9 

Med udgangspunkt i nedenstående nyhedsbrev fra Danske Bank bedes du analysere og vurdere: 

 

 Formålet med og de mulige positive og negative virkninger af investeringspakken på 300 

mia. euro. 
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 Hvad kan Juncker have ment med bemærkningen om, at EU skulle bruge fleksibiliteten i 

Stabilitets- og vækstpagten uden at ændre på essensen (the essentials) i pagten? 

 Hvad kan have været baggrunden for bemærkningen? 

 

 

New EC President to support growth and soften future troika programmes 

 

European Commission to support growth and reflect on form of troika programmes 

 The soon to be European Commission president, Jean-Claude Juncker, has today come with 

some interesting statements while speaking at the European Parliament in Strasbourg.  

 Juncker stated that the Commission will propose a three-year, EUR300bn investment 

package (public and private) by February. The public part of program would draw on 

European Investment Bank.  

 Furthermore Juncker said that Europe should make use of flexibility in stability 

pact without changing the pact "in its essentials".  

 Future troika programmes could be altered in a way to "make it more democratic, more 

parliamentary, more political" 

 

Our view: A more balanced approach to austerity in the future 

 On the growth indicatives there are no details but based on the headline figure which 

amounts to roughly 3% of euro area GDP it would definitely constitute a positive boost.  

 Equally importantly is flexibility in the stability pact. Fiscal austerity has been a significant 

drag on growth in recent year and with most of the belt-tightening having been implemented 

in many member states this drag is set to fade significantly.  

 It appears that persistent concerns on the high unemployment could result in an increased 

growth focus from the Commission. Hence, more support to the Hollande/Renzi strategy.  

 On the troika programmes it also interesting that the Commission headed by Juncker is likely 

to pay more attention to the negative implication for the people. Juncker should be an expert 

on this as he has been heading the Eurogroup meetings which has monitored the 

programmes. As the last countries are exiting these programmes there voice is also likely to 

be more significant in this debate.  

 This is a needed debate and today's comment suggest that the critique from for instance 

the IMF on the negative impact on growth from austerity will have implications for how 

programmes will be designed in the future.  

 

Kilde: Danske Bank Research, 15/7-2014 

Note: Ved ordet ‘troika’ forstås et fælles arrangement mellem IMF, EU og ECB. 

 

9.10 

Det antages, at der i et land bliver gennemført offentlige besparelser på bygning af nye veje, skoler, 

hospitaler og lignende. for at nedbringe underskuddet på statens finanser. 

 

 Redegør for, hvordan dette vil påvirke følgende størrelser: 

- produktionen og indkomsten 

- beskæftigelsen 

- betalingsbalancens løbende poster 

- renteniveauet 
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 Redegør for virkningerne, hvis det samme beløb blev sparet ved nedsættelse af 

folkepensionen og arbejdsløshedsdagpengene.  

 

9.11 

Den europæiske Centralbank (ECB) har iværksat en quantitative easing, dvs. et massivt opkøb af især 

statsobligationer fra eurolandene. Målet er at opkøbe for mindst 60 mia. euro papirer hver måned 

indtil efteråret 2016. Redegør for, hvordan opkøbene kan tænkes at påvirke følgende økonomske mål: 

 

 Økonomisk vækst 

 Lav arbejdsløshed 

 Socialudligning 

 Stabile priser (dvs. en inflationsrate på højst 2 %) 

 

9.12 

Alt andet lige burde en stigende beskæftigelse medføre et stigende BNP. Som det fremgår af 

nedenstående graf, har det ikke været tilfældet i den seneste berørte periode i nedenstående graf. 

 

Angiv mulige årsager hertil. 

 

 
 


