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Fig. 17.1 Udviklingen fra finanskrise til økonomisk krise.

Boligkrisen i USA i 2006-2008 betød, at en række store kreditinstitu-
tioner og banker i USA krakkede. Samtidig med at forbruget faldt, gik 
nybyggeriet i stå, og aktiekurserne raslede ned. Når der er problemer i 
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et stort land som USA, spreder dette sig som ringe i vandet til de lande, 
som har økonomiske forbindelser med USA. De europæiske banker blev 
også ramt, og hurtigt havde finans- og boligkrisen spredt sig til det meste 
af verden. 

den globale krise
Bankerne og hele den globale finansielle sektor er knyttet tæt sammen 
med mange gensidige lån. Det betyder, at store bankkrak i USA spreder 
sig til banksektoren i hele verden. I Danmark er mere end 10 banker 
krakket siden 2008, med Roskilde Bank, Fionia Bank og Amagerbanken 
som nogle af de største. 

Når bankerne har problemer, får almindelige borgere og virksomheder 
vanskeligt ved at låne penge i bankerne. Det betyder, at byggeriet går i 
stå, og forbrugerne kan ikke længere låne til biler og store forbrugsgoder. 
Herefter falder produktionen, og arbejdsløsheden stiger. Som en konse-
kvens af dette falder aktiekurserne med 30 – 40 % i mange lande. 

Krisens alvor kan aflæses af fig. 17.2, der viser udviklingen i den økono-
miske vækst i nogle udvalgte lande fra 2007 – 2010. 
 

Fig. 17.2 Den økonomiske vækst i USA, Danmark og Grækenland 2007-2012.
Kilde: EU-Kommissionen, november 2011.
Note: 2011 og 2012 er prognoser.

           

Når der er problemer i et stort land som USA, spreder dette sig som 
ringe i vandet til de lande, som har økonomiske forbindelser med USA. 
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Og det har stort set alle lande 
i verden. Den situation vises 
i fig. 17.3, hvor ringene bliver 
større og større, samtidig med 
at krisen bliver stadig mere 
omfattende. Først rammer det 
bankerne, så stiger renten, og 
boligpriserne falder. Dette 
betyder, at byggeaktiviteten 
går i stå, forbrugerne bliver 
nervøse og udsætter køb af 
fladskærme, biler og en lang 
række andre forbrugsgoder. 
Når dette sker, må virksomhe-
derne nedskære produktionen 
og afskedige medarbejderne. 
Aktiekurserne falder, arbejds-
løsheden stiger, og forbruget 
falder yderligere. Denne selv-

forstærkende proces øger den økonomiske krise, som nu rammer stort 
hele verden.

At det ikke kun er Europa og USA, der er ramt, kan du også se af avisud-
klippet på siden.

Fra boligkrise i USA  
til global økonomisk krise

 Økonomisk krise, 
 faldende produktion og sti

gende arbejdsløshed i mange lande

Finanskrise og 
bankkrak i mange andre 

lande i verden

Bankkrak
i USA

Boligkrise
i USA

Fig. 17.3 Fra boligkrise i USA til økonomisk krise 
i verden.

Vestens økonomiske rod ødelægger asiatisk fest
Amerikanerne, grækerne og danskerne, ja 
størstedelen af den vestlige verden, træk-
ker det østlige Asien med sig i et økono-
misk fald. 
Det konkluderer Verdensbanken i en halv-
årlig rapport om økonomien i Østasien. 
Vækstraten for Kina, Thailand, Indone-
sien samt de resterende 13 lande er fort-
sat meget høj, men den flader ud, og det 
sker “hovedsageligt på grund af aftagende 
efterspørgsel fra udlandet”, konkluderer 
Verdensbanken. 

Den internationale bank kobler proble-
met direkte til den økonomiske krise i den 
vestlige verden, der i mindre grad end tid-
ligere køber ind og investerer i det østlige 
verdenshjørne. 
“På det seneste har usikkerhed omkring 
den finansielle stabilitet i USA og stats-
gæld i euro-landene forstærket den finan-
sielle ustabilitet og påvirket investor- og 
forbrugertilliden”, konkluderer Verdens-
banken i rapporten. 

Kilde: Politiken, 22. november 2011.
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De asiatiske lande, der har haft en meget kraftig økonomisk vækst det 
seneste årti, bliver påvirket af, at vi ikke længere har så stort forbrug, og 
derfor falder deres eksport til vesten, og produktionen falder.

I fig. 17.2 kan det ses, at den økonomiske vækst stiger med pæne vækst-
rater i USA og Danmark i 2010. Mange troede og håbede på, at krisen 
var overstået. Men det skulle vise sig, at problemerne blev meget større. 

Bl.a. i forbindelse med krisen havde de fleste lande fået store underskud 
på de offentlige finanser, og den offentlige gæld var steget kraftigt. Nu 
var det ikke kun bankerne, boligpriserne og byggesektoren, som var i 
store problemer. Underskuddene på de offentlige finanser voksede meget 
kraftigt, og gælden steg.
 

offentlige finanser i danmark, USA og Grækenland i 2011

Underskud på 
 offentlige finanser i 

procent af BnP 

offentlig gæld  
i procent af BnP

danmark  3,7  60

USA 10,0 100

Grækenland  9,0 185

Fig. 17.4 Offentlig finanser i Danmark, USA og Grækenland i 2011.
Kilde: OECD, november 2011.
 
Figuren viser, at alle 3 lande har store underskud på de offentlige finan-
ser. Værst er det i USA og Grækenland, mens situationen ikke er så slem 
i Danmark. De store underskud har også medført, at gælden er steget 
kraftigt. Når Grækenland har en gæld på 185 % af BNP, betyder det, 
at landet ikke er i stand til at tilbagebetale sin gæld. Det betyder så, at 
renten stiger voldsomt, hvilket kun gør problemet endnu værre. Krisen i 
Grækenland spredte sig til en lang række andre lande i Europa (Italien, 
Portugal, Spanien m.fl.). Nervøsiteten spredte sig til hele økonomien. For-
bruget og investeringerne faldt, og arbejdsløsheden steg kraftigt i mange 
lande.

2. Krisen forsætter
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Finanskrisen i 2007 havde 
nu udviklet sig til den mest 
alvorlige økonomiske krise, 
man har set i Europa siden 
1930.

I fig. 17.5 kan du se, hvor-
dan den samlede økonomi-
ske vækst har været i nogle 
udvalgte lande i de seneste 
10 år, når man deler det op i 
2 perioder.

Perioden 2003-2007 var 
kendetegnet ved nogle me-
get høje vækstrater, især 
i Spanien og Grækenland. 
Efter finanskrisen er det 
økonomiske tilbageslag me-
get tydeligt for alle de viste 
lande. Det bemærkelses-
værdige er, at 3 af landene 
har haft en samlet negativ 
økonomisk vækst over en 
5-årig periode. Det er ikke 

set siden 1930’erne. Værst står det til i Grækenland.  

Dette har også givet sig udtryk i en voldsom stigning i arbejdsløsheden. 
Her er det også Grækenland og Spanien, som er hårdest ramt. Over 1/5 
(her 21,5 %) af den spanske arbejdsstyrke er uden arbejde. Hvis man kun 
ser på de unge, er næsten 50 % af spanierne uden arbejde. Dette udtryk-
ker meget godt, hvor alvorlig situationen er i flere af de sydeuropæiske 
lande.

Hvad har man gjort?  
De meget store underskud og den store gæld har gjort det nødvendigt at 
gennemføre nogle meget skrappe tiltag. 

I både Grækenland, Italien og Spanien har parlamentet vedtaget nogle 
meget skrappe indgreb. Det er afskediget mange i den offentlige sektor, 

økonomisk vækst i % i perioden 2003-2012

Samlet vækst 
2003-2007

Samlet vækst 
2008-2012

Spanien 18,9 1,6

USA 14,5 2,2

Danmark 10,5 2,9

Tyskland  8,7 3,2

Grækenland 22,9 14,5

Fig. 17.5 Økonomisk vækst i % i perioden 2003-2012.
Kilde: Eurostat, november 2011.

Arbejdsløshed i % 2007 og 2011

2007 2011

Spanien 8,0 21,5

USA 4,5 9,2

Danmark 3,9 7,7

Tyskland 8,7 6,0

Grækenland 8,3 17,0

Fig. 17.6 Arbejdsløshed i % 2007 og 2011.
Kilde: Eurostat, november 2011.
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