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10 år etter finanskrisen: 
Hva har vi lært? Kan det skje igjen?

Av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita

Innledning 
Mervyn King, engelsk sentralbanksjef 2003-2013, forteller i introduksjonskapitlet i sin bok The End  
of Alchemy – Money, Banking and the Future of the World Economy, at han fattet en personlig 
beslutning i det han forlot Bank of England i 2013: Han bestemte seg for å utforske penge- og 
finanspolitikkens teoretiske og praktiske svakheter i samspillet med økonomien som helhet. 
Bakgrunnen var den alvorlige finanskrisen, som blant annet førte til Lehmann Brothers-konkursen 
15. september 2008, og den etterfølgende økonomiske nedgangsperioden. 

Ifølge King må finanskrisen forstås som en systemkrise som først og fremst var faglig, med klar 
adresse til de stadig mer dominerende makroøkonomiske teoriene og modellene1  som utgjorde 
det veiledende referansepunktet for sentralbanker, regjeringer og tilsynsmyndigheter, for ikke å  
glemme for de store aktørene i finansnæringen og blant deres lobbyister.

King forteller videre, ganske åpenhjertet ut fra sin mangeårige erfaring som sentralbanksjef i ett 
av de landene som ble rammet hardest, at de dominerende makromodellene viste seg å være 
utilstrekkelige som forklaringsmodeller for svingninger i etterspørsel og produksjon, selv i normale 
tider. «Slike modeller sier blant annet ingenting om viktigheten av penger, banker og et spekter 
av finansielle markeder som vies så stor oppmerksomhet i mediene.» På dette grunnlaget stiller 
King følgende spørsmål: «Har vi å gjøre med en fundamental svakhet i den rådende samfunns- 
økonomiske tekningen?»2  Hans svar er et utvetydig ja.
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Uken før Lehmann-konkursen deltok jeg på en internasjonal konferanse i Tokyo som blant annet 
omhandlet penge- og finanspolitikk. En av de inviterte foredragsholderne var Myron Scholes, 
som sammen med Fisher Black mottok nobelprisen for sine avanserte matematiske teorier om 
prising av derivater. De to var fra før også verdenskjente som medgründere av det høyrisikable 
investeringsselskapet med det svært misvisende navnet Long Term Capital Management (LTCM), 
som utløste en storstilet offentlig redningsaksjon da det gikk over ende i 1998. Scholes fikk flere 
kritiske spørsmål etter foredraget. Et av dem gjaldt hvorfor den avanserte finansmarkedsmodellen 
som lå til grunn for forretningsmodellen til LTCM hadde feilet. Scholes forsvarte modellen som 
korrekt. Problemet var etter hans mening knyttet til kvaliteten på det datagrunnlaget som modellen 
ble matet med. Foredraget ble som nevnt holdt uken før investeringsbanken Lehmann Brothers 
gikk ned for telling, og det var allerede mye turbulens i det amerikanske finansmarkedet. Mange av 
deltagerne ante nok også at problemene med finansteorier og modeller som bygger på urealistiske 
forutsetninger om «effektive markeder» og «rasjonelle forventninger» kan være forbundet med 
langt større problemer enn kvalitetssvikt i datagrunnlaget. Så hva var vel mer naturlig enn å stille et 
spørsmål til Scholes om hans vurdering av den truende finanskrisen i USA? Det spørsmålet hadde 
Scholes, temmelig avslørende, ikke noe svar på. Finnes det tydeligere eksempler på fundamentale 
svakheter i den rådende samfunnsøkonomiske tekningen?    

Finanskrisen
Historisk har det vist seg at de dypeste og mest langvarige økonomiske tilbakeslagene er blitt utløst 
av en finans- eller bankkrise, som igjen er knyttet til høy gjeld og at oppblåste eiendomspriser som 
stuper. På et bestemt tidspunkt (det såkalte «Minsky-øyeblikket») fører dette til at de kortsiktige 
kredittstrømmene mellom bankene tørker opp og skaper en fryktinngytende forstoppelse i det 
finansielle kretsløpet. Når den grunnleggende tilliten til motpartens soliditet og likviditet brister, 
forvandles tilliten til mistro til andre bankers soliditet, og frykten for å gå under på grunn av 
motpartens sviktende likviditet sprer seg raskt. Når de amerikanske myndighetene, parallelt med 
en serie av omfattende redningsaksjoner overfor systemviktige aktører, valgte å gjøre et unntak for 
Lehmann Brothers, ble det fort klart at ingen lenger hadde tillit til Lehmanns overlevelse. Resten 
er historien om en rask sjokkbølge som slo ned i mange land, på grunn av finansmarkedets tette 
internasjonale sammenkobling. 

Det medfølgende kollapset i verdien på finansielle og kapitalintensive aktiva ledet til et alvorlig fall 
i forbruk og investeringer, eksport og import, økt arbeidsledighet og svekket tro på fremtiden. Hvor 
alvorlig tilbakeslaget var i form av redusert sysselsetting fremgår av figur 1. Figuren viser hvordan 
ulike finanskriser i flere land, herunder den norske bankkrisen i 1987, slo ut i redusert sysselsetting 
i de påfølgende årene. For USA vises også utviklingen etter krakket på New York børsen i 1929, til 
sammenligning med den siste finanskrisen.
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 Figur 1: Prosentvis nedgang i sysselsetting etter finanskriser i utvalgte land

 

I klar kontrast til depresjonen på 1930-tallet hadde myndighetene i mange land denne gangen tatt 
lærdom av Keynes motkonjunkturpolitikk, og satte derfor raskt inn motstøt i form av både ekspansiv 
pengepolitikk og ekspansiv finanspolitikk. Det siste har bidratt til at statsgjelden i land som USA 
og Storbritannia, etter mange år med store budsjettunderskudd, har økt i et omfang som tilsvarer 
mellom 40 og 50 prosent, målt i prosent av bruttonasjonalproduktet. Kina gjennomførte også 
en svært radikal stimulansepolitikk etter å ha opplevd over tyve prosent nedgang i eksporten på 
ett år. Den store depresjonen ble avverget, men tilbakeslaget ble i mange land både langvarig og 
alvorlig, spesielt i flere sør-europeiske land i eurosonen, som fra før slet med både høy statsgjeld  
og strukturelle problemer.  

Det store spørsmålet mange satt igjen med etter utbruddet av finanskrisen ble godt uttrykt av den 
engelske dronningen under et offisielt besøk hos London School of Economics i november 2008: 
«It’s awful. Why did nobody see it coming?» Faktisk var det noen som hadde advart, og det var flere 
som tidligere hadde utviklet teorier og skrevet viktige bøker som advarte mot oppbyggingen av de 
kreftene som senere skulle vise seg å bli så ødeleggende. Felles for disse var at de utgjorde et så 
bittelite mindretall blant samfunnsøkonomer at de lett ble neglisjert, og sett på som uinteressante 
outsidere i faget. Senere skulle det vise seg at flere av disse outsiderne hadde mye å tilføre vår 
forståelse av både årsakene til finanskrisen og dens spesielle dynamikk.     

En forklaring på hvorfor interessen for alternative teorier til den dominerende konvensjonelle 
visdommen var så liten, skyldes at perioden fra 1980-tallet til 2008 i det store og hele var preget 
av lav prisstigning, høy sysselsetting og brukbar økonomisk vekst. Mye gikk bra, og perioden fikk 
tilnavnet The Great Moderation. Men under overflaten utviklet det seg, med sentrum i USA, en 
giftig kombinasjon som langt på vei forklarer hvorfor det bare var et tidsspørsmål før den ekstreme 
oppblåsingen av finansnæringen, preget av stadig mer radikal risikotaging, ville bli punktert 
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av enkelthendelser som avslørte alvorlige tegn på manglende bærekraft. De avgjørende driv- 
kreftene i den nevnte giftige kombinasjonen kan deles inn i tre typer, som alle virket forsterkende 
inn på hverandre.

For det første var internasjonal økonomi preget av store ubalanser. Store og vedvarende over- 
skudd på driftsbalansen i land med en lite utviklet finanssektor, som oljeeksporterende land i Midt-
Østen og Kina, resulterte i en vedvarende stor kapitaleksport til særlig finanssentrene i New York og 
London. Denne kapitalstrømmen økte etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner, bidro til 
å redusere de lange rentene, og tilførte store mengder likviditet til det kortsiktige pengemarkedet.3  

For det andre bidro sentralbanken i USA med en ekspansiv lavrentepolitikk som ga finans- 
næringen lave innlånskostnader, og medvirket til høyere priser på aksjer, verdipapirer og andre 
kapitalintensive aktiva – ikke minst boliger. Dermed bidro både spareoverskuddet i Kina og andre 
land, samt den Wall Street-vennlige pengepolitikken, til å blåse opp den amerikanske finansnæringen, 
som blant annet ga seg utslag i en betydelig gjeldsøkning blant husholdningene (spesielt til boliglån), 
med jevnt økende boligpriser som bakteppe og falsk trygghet. Men aller mest oppsiktsvekkende  
var likevel den kraftige veksten i kortsiktig gjeld innad i finansnæringen, et speilbilde en urovekk-
ende økt gjeldsgrad i banker og andre finansforetak (og en tilsvarende lav egenkapitaldekning). 
Finansnæringens gjeldsgiring (leverage) nådde høyder uten historisk sidestykke. 

I figur 2 vises utviklingen i de ulike sektorenes gjeldsnivå over tid i USA og Storbritannia, uttrykt i 
prosent av bruttonasjonalproduktet BNP). De periodevise tallene under begrepet CAGR gir uttrykk 
for hvor mye raskere den samlede gjelden har økt sammenlignet med veksten i BNP, i gjennomsnitt 
per år i samme periode. Legg spesielt merke til finansnæringens ekstreme gjeldsutvikling siden 
midten av 1990-tallet. En betydelig del av denne gjeldsveksten gjenspeiler veksten i ulike finansielle 
derivater og strukturerte verdipapirer som utelukkende ble omsatt mellom de store bankene – altså 
uten noen berøring med realøkonomien. 

 Figur 2: Vekst i utestående gjeld over tid i USA og Storbritannia
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Et nytt og viktig tilskudd til boliglånsboomen i USA var den mye omtalte veksten i såkalte sub- 
prime boliglån, det vil si boliglån til personer med lav kredittverdighet og tilbakebetalingsevne. Et 
spesielt trekk ved dette markedet var det brede politiske påtrykket som lå bak, motivert av ønsket  
om at flere skulle få anledning til å eie sin egen bolig, og ta del i de gevinster stigende boligpriser hadde  
gitt. Dette virket forlokkende på mange i dette segmentet, spesielt når den nye bransjen av bolig-
lånsmeglere også kunne lokke med ekstra lave renter de første par årene. 

Subprime-markedet hadde over en årrekke også blitt forvandlet gjennom en ny forretningsmodell 
(også kalt originate and distribute) som underbygget meglernes ekspansive provisjonssalg av boliglån 
på følgende måte: Boliglånsmeglere var kun selgere av boliglån, uten selv å påta seg utlånsrisiko. 
Lånerisikoen ble formidlet videre til meglerens bankpartner. Bankene videresolgte risikoen videre 
«over disk» i form av strukturerte verdipapirer i et uregulert og lite gjennomsiktig marked mellom  
de store finansaktørene, underbygget av høy kredittrating fra ratingbyråer med tvilsomme  
insentiver, og et raskt voksende marked for tapsforsikring. Scenen var dermed satt for en uvanlig 
høyrisikabel kredittvekst, som gjennom den nye dominerende finansteorien, fundert på normalfordelt 
risiko, perfekte kapitalmarkeder og rasjonelle forventninger, ble tolket i helt motsatt retning: som et 
eksempel på effektiv risikoreduksjon gjennom bred risikospredning. Systemrisiko eksisterte ikke i 
disse finansmodellene.

Den franske økonomen og Nobelprisvinneren Jean Tirole har i ettertid kalt denne flerleddede 
markedskjeden et perfekt eksempel på asymmetrisk informasjon, hvor partene gjennom alle 
ledd i kjeden besitter høyst forskjellig informasjon om sentrale forhold som risiko.4 Den samme 
problemstillingen har også en annen Nobelprisvinner, Joseph J. Stiglitz, betonet.5  Bankene ble også 
villedet av finansreguleringene, som definerte boliglån og derivater av boliglån som mindre risikable 
enn de fleste andre bankaktiva, og krevde følgelig mindre kapitaldekning. Dermed ble bankene,  
med dekning i Baselkravene for kapitaldekning, gitt insentiver til å ekspandere boliglånsvirksom-
heten rettet mot subprime-segmentet, med lavere egenkapitaldekning og høyere fortjeneste per 
aksje (som utløste høyere lederbonuser) som resultat – så lenge alt gikk bra. Men tegnene på 
at ikke alt var som det skulle være, kom allerede i begynnelsen av 2007, da de første tegnene til 
tilbakebetalingsproblemer og fallende boligpriser begynte å vise seg. Dermed spredte nervøsiteten i 
finansmarkedet seg til alle aktører som på en eller annen måte var eksponert for tapsrisiko basert på 
subprime-markedet. Så kom tapsskredet, ytterligere boligprisfall, og en alvorlig truende systemkrise 
som slo ut for alvor 15. september 2008.        

Sentralbankens lavrentepolitikk hadde også en alvorlig slagside som fyrte sterkt opp under et  
sterkt ekspanderende finansmarked: Den bidro til en intensiv jakt på høyere avkastning, hvilket også 
betød økt risikotaging. Gjennom hele denne utviklingsprosessen lyktes det Wall Street-lobbyen å få 
innfridd mange av sine ønsker om slakkere kapitalkrav og likviditetskrav, opphevelse av reguleringer 
som tidligere skilte skarpt mellom forretningsbank-virksomhet og investeringsbank-virksomhet 
(Glass-Steagall Act), samt å unngå at nye finansielle instrumenter og skyggebanker ble underlagt 
tilsvarende finansreguleringer og tilsyn som bankene. Alt dette var med på å gi grønt lys for utviklingen 
av en mer spekulativ finansnæring, mer preget av et bonus-basert belønningssystem for ledere og 
nøkkelpersoner, noe som ytterligere bidro til den sterke veksten i finansnæringen. 
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Den nye finansnæringen som vokste frem på Wall Street og i London handlet i økende grad med seg 
selv, uten kontakt med realøkonomien, og utviklet en mye omtalt belønningskultur blant ledere som 
de fleste utenforstående hadde, og fortsatt har, store problemer med å forbinde med kompenasjon 
for ekstraordinære bidrag til reell økonomisk verdiskaping. Etter finanskrisen ble det temmelig klart 
at en stor del av den bonusgenererende virksomheten faktisk var verdiødeleggende.                   

Gruppetenkning og kollektiv bekreftelse 
Mot et slikt bakteppe blir det lettere å forstå hvorfor de dominerende makroøkonomiske 
modellene, inklusive den fantasifulle nye finansmarkedsteorien, gikk sin «seiersgang» uten å møte 
på nevneverdig motstand, aller minst i finansnæringen selv. Dette til tross for at modellene ikke 
hadde noe å tilføre om oppbygging av finansielle ubalanser, strukturelle farer ved vedvarende 
lavrentepolitikk og kredittekspansjon, for ikke å snakke om konsekvensene av en mer spekulativ 
finansnæring gjennomsyret av lav egenkapital, asymmetrisk informasjon og uproduktiv rent  
seeking. 

Dessuten hadde de dominerende samfunnsøkonomiske miljøene utviklet en stadig mer bastant 
konsensus rundt den såkalte «nyklassiske syntesen», som passet som hånd i hanske med den 
nye finansteorien, og som rådde grunnen overalt. Noen har i etterkant dratt parallellen til 
sosialpsykologiske fenomener som dannelse av dominerende grupper som gjennom ulike relasjoner 
og nettverk bedriver kollektiv selvbekreftelse, og fortrenger alternative teorier og tenkning. Selv  
den tidligere sjeføkonomen i Bank for International Settlements, William White, som tenkte 
annerledes og som advarte mot utviklingen, ble i stor grad neglisjert – før finanskrisen var et faktum. 

Da William White advarte mot undervurderingen av risiko og ubalanser før krisen, var han tydelig 
inspirert av både John Maynard Keynes og to neglisjerte tankeretninger som han mente hadde 
mye å tilføre vår forståelse av de viktigste drivkreftene bak feilutviklingen: Hyman Minskys kreditt- 
syklus-teori (hvordan finansmarkedets selvregulering leder til stadig høyere risikotaking i 
normale tider, hvis ikke jakten på økt avkastning og risiko dempes og motvirkes av effektive 
finansmarkedsreguleringer), og den såkalte «østerrikske» konjunkturteorien (Mises-Hayek-
teorien), som retter søkelyset på strukturelle ubalanser som følge av vedvarende lavrentepolitikk og 
kredittekspansjon. 

William White er ikke den eneste som har bidratt til å løfte frem den opprinnelige Keynes, i 
kombinasjon med Minsky, Friedrich Hayek og Ludwig von Mises. Langt på vei kan det samme sies 
om Nobelprisvinneren Edmund Phelps og Adair Turner (som tok over som leder av det britiske 
finanstilsynet etter Northern Rock-krisen i 2007, og som etter finanskrisen har gitt viktige bidrag 
til fornyelse av finansmarkedsregulering internasjonalt).6  Mest aktuell er Mervyn King, som i sin 
nye bok har vist hvor fruktbart det kan være å sette «østerrikske innsikter» om penger, kreditt og 
usikkerhet sammen med innsikter fra Keynes og Minsky, som grunnlag for en reform av penge- og 
finanspolitikkens grunnleggende spilleregler. 
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Illusjoner om full kontroll
Samtidig som finanskrisens konsekvenser har bidratt til å sette store spørsmålstegn ved de 
dominerende makroøkonomiske modellene og ved teorien om effektive finansmarkeder, er det  
også mye som taler for at de grunnleggende antagelsene om økonomien som et lukket system i 
«generell likevekt», ligger så langt utenfor virkelighetens grenser at teoriene har vært mer villedende 
enn veiledende. De dominerende teoriene og modellene har også bidratt til å spre falsk trygghet og 
en illusjon om full kontroll med den makroøkonomiske utviklingen. Etter finanskrisen vet vi også at 
slike illusjoner er særlig farlige når de også får lov til å dominere den analytiske og tilnærmingen i 
sentralbanker, regjeringer og hos tilsynsmyndigheter.    

Selv om lærebøkene fortsatt sier stort sett det samme som før finanskrisen, er det liten tvil om  
at det har foregått en betydelig faglig selvkritikk blant samfunnsøkonomer etter finanskrisen.  
Denne gangen er det slående å registrere at den viktigste og mest konstruktive og nytenkende 
kritikken har kommet fra økonomer med erfaring fra den virkeligheten man møter i sentralbanker 
og blant tilsynsmyndigheter. Den mer pluralistiske tilnærmingen til samfunnsøkonomi, som ønsker 
mer mangfold og mer åpenhet for flere konkurrerende perspektiver, støttes på ingen måte bare av 
den studentbevegelsen som har samlet seg under banneret «Rethinking Economics». Den deles fullt 
ut av for eksempel Adair Turner, når han gjentatte ganger har tatt til orde for at veien bort fra bad 
economics og over til good economics går gjennom å være åpen for et større mangfold av innsikter 
og perspektiver. 

Selv om den samfunnsøkonomiske idékrisen har stimulert til mer nytenkning, har vi ennå ikke 
kommet så langt at det er tale om noe grunnleggende paradigmeskifte.                   

Kan det skje på nytt?
10 år etter Lehman konkursen, som forverret finanskrisen betydelig, og starten på den store 
etterfølgende resesjonen, er det naturlig å spørre om noe lignende kan skje på nytt. En objektiv 
grunn til å dempe frykten for gjentagelse, er at bankene nå står bedre rustet til å stå i mot tap, 
gjennom skjerpede krav til kapitaldekning og likviditet. Dessuten har systemviktige banker fått 
høyere egenkapitalkrav, og krav om å utarbeide en plan for kontrollert avvikling. Dessverre finnes det 
minst fem grunner til å frykte det motsatte, og at konsekvensene i så fall kan blir enda vanskeligere 
å håndtere enn sist. 

For det første har vi etter finanskrisen opplevd en ytterligere radikalisert lavrentepolitikk fra 
sentralbankene, kombinert med såkalt ukonvensjonell pengepolitikk i form av kvantitative  
lettelser (QE), hvor de store sentralbankene har kjøpt verdipapirer i stor skala. På kort sikt har 
dette lettet presset på både regjeringer og banker. Samtidig har prisøkningen på verdipapirer og 
kapitalintensive aktiva nådd nye høyder. Dermed har det bygget seg opp en betydelig risiko for 
fremtidige verdikorreksjoner. 

For det andre er det på nytt kommet signaler om investorer som intenst jakter på muligheter  
for høyere avkastning og som på tilsvarende måte er villige til å bli eksponert for høyere risiko.   
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Bonusene på Wall Street er også for lengst tilbake på eventyrlige nivåer, og den tvilsomme  
praksisen med at store selskaper bruker betydelige deler av sitt årsoverskudd til oppkjøp av egne 
aksjer, som bidrar til økt fortjenesten per aksje, og dermed også bonusutbetalingene til ledelsen,  
pågår med uforminsket styrke. Når ledere gis sterke insentiver i retning av slike spekulative  
disposisjoner av bedriftenes overskudd, er det som Andrew Smithers har vist, åpenbart at alternativ-
kostnadene kan bli høye for både bedriftene og for samfunnet, i form av fravær av investeringer i 
selskapenes fremtidig verdiskapende kapasitet.  

For det tredje er mange regjeringers finansielle kapasitet til å iverksette en ekspansiv finans- 
politikk ved neste korsvei blitt betydelig redusert, som følge av økende statsgjeld som binder opp 
en større del av statsbudsjettet. Situasjonen i Japan, Italia og Hellas er spesielt vanskelig, og det 
er vanskelig å forstå hvordan disse landene skal kunne klare å håndtere et mer normalt rentenivå, 
sammenlignet med dagens nivå rundt nullpunktet. Med et rentenivå nær null og minimal finansiell 
kapasitet kan man frykte at noen land vil la seg friste til å ty til styrt reduksjon av valutakursen som 
siste utvei for å stimulere til økt vekst. Men dette er et nullsumspill, uten lovende fremtidsutsikter. 
Italia har forsøkt dette mange ganger, før Italia ble medlem av eurosonen. Fasiten fra den gang var at 
devalueringene viste seg å fungere som en midlertidig sovepute, som systematisk bidro til å utsette 
det politisk følte behovet for å gjennomføre nødvendige strukturelle reformer.    

For det fjerde er finansnæringen, spesielt i USA, mer konsentrert enn noen gang før. Det betyr at det 
underliggende problemet med implisitte subsidier til en rekke systemkritiske aktører, som markedet 
vurderer som too big to fail (TBTF), også er større enn noen gang tidligere. Dermed peker fortsatt 
insentivene for ledelsen i disse bankene og finansforetakene i for stor grad i retning av for stor 
appetitt på økt risiko. Som Mervyn King har demonstrert ble ikke TBTF-problemet løst betryggende 
gjennom innføringen av de skjerpede kravene til egenkapital, motsykliske buffere og likviditet, selv 
om disse skrittene gikk i riktig retning.
 
For det femte er det et kjent faktum at banksektoren i store deler av kontinental-europa fortsatt 
sliter med store problemer, i form av fragmentert virksomhetsstyring, høye kostnader, lav inntjening 
og en stor andel lån det ikke betales renter på. Sektoren er derfor skjør og tåler små forstyrrelser. Det 
er også økende bekymring for livselkapene i flere land, på grunn av lave renter og en økende andel 
pensjonister.

Som jeg har understreket i en tidligere sammenheng handler TBTF også om et grunnleggende 
systemvalg: Vil vi at store banker og andre systemviktige finansforetak skal gis særfordeler i 
form tildelte statsprivilegier og subidierte fundingkostnader, som undergraver prinsippet om like 
konkurransevilkår, eller vil vi at alle finansforetak skal behandles mest mulig likt, og tvinges til å 
opptre i tråd med grunnleggende prinsipper for en liberal markedsøkonomi?7  

Dagens TBTF strider mot flere grunnleggende markedsøkonomiske prinsipper. For det første er en 
liberal markedsøkonomi uforenlig med en skjult tildeling  av gigantsubsidier til enkeltaktører, det 
vil si subsidier som ikke er vedtatt av noe demokratisk legitimert organ. For det andre strider TBTF 
fullstendig mot ansvarsprinsippet: Ingen aktør i en markedsøkonomi kan tillates å løpe fra ansvaret 
for egne handlinger. TBTF minner mer om den industripolitikken Bismarck førte overfor landets  
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privilegerte storbedrifter i det tyske keiserriket på 1880-tallet: sosialisering av tap, privatisering 
av gevinster. I dagens terminologi kalles dette rent seeking på bekostning av samfunnets samlede 
verdiskaping.  

Skal vi på sikt lykkes med å frigjøre markedsøkonomien fra TBTF-problemet, trenger vi å gå videre  
med å reformere penge- og kredittsystemet, slik Mervyn King har argumentert overbevisende for 
i boken The End of Alchemy. En gradvis og realistisk reform for å oppløse TBTF bør, ifølge King, 
ses på som en hjørnesten i en institusjonell reform for et mer bærekraftig penge- og finanssystem 
for fremtiden. Denne utfordringen er ikke liten, og forutsetter trolig et paradigmeskifte innen 
samfunnsøkonomisk tenkning, samt innen penge- og finansteori. I det minste kreves en ny forståelse 
for de ordoliberale prinsippene for en velfungerende markedsøkonomi, i Walter Euckens ånd.8                      

Konklusjoner
Ti år etter finanskrisen brøt ut kan det trekkes flere viktige generelle lærdommer for fremtiden. De 
grunnleggende lærdommene jeg sitter igjen med, kan sammenfattes i fem hovedpunkter: 

1. Ansvarlige politikere, sentralbanker og tilsynsmyndigheter bør stille flere kritiske spørsmål til alle 
faglige råd som lener seg på makroøkonomiske teorier og modeller som bygger på urealistiske 
forutsetninger om perfekte markeder (særlig finansmarkeder), rasjonelle forventninger og 
generell likevekt. Forestillingen om at penge- og kredittsystemet kan forutsettes å virke nøytralt 
inn på den økonomiske utviklingen må avvises, og betraktes som motbevist.

2. Finansnæringen er i sin nåværende form, og under de eksisterende penge- og finanspolitiske ram- 
mebetingelsene, utsatt for periodiske kriser som skyldes utvikling av finansbobler, muliggjort 
av kredittekspansjon, spekulasjonsbølger og opphopning av høy risiko, spesielt i de delene av 
finansnæringen som er særlig sårbare for følgene av økte renter og fallende priser på kapitalintensive 
aktiva. Denne sårbarheten må antas å være særlig stor i land som har opplevd uvanlig sterk vekst 
i finansnæringen over flere tiår, som USA, Storbritannia og Kina.   

3. Finansiell stabilitet forutsetter en stabiliserende pengepolitikk, i samvirke med profesjonell hånd- 
hevelse av effektive finansmarkedsreguleringer, som sikrer at alle aktører tilfredsstiller betryggende 
minimumskrav til soliditet og likviditet. 

4. Etter finanskrisen har myndighetene i mange land gjort store fremskritt med å styrke bankenes 
robusthet og evne til tåle fremtidige utlånstap og nye finansielle rystelser, selv om det fortsatt 
er mye ugjort, særlig i kontinental-europa. Samtidig er mye ugjort i arbeidet med å redusere og 
fjerne TBTF-problemet, som utgjør en kilde til ikke-produktiv rent seeking, maktkonsentrasjon, 
opphopning av risiko på få hender, og dessuten til økt systemisk risiko i det finansielle systemet. 

5. Finanskrisen har bekreftet at en velfungerende markedsøkonomi er kritisk betinget av et penge-, 
kreditt- og finanssystem som fremmer makroøkonomisk stabilitet og tillit, samt av et kontinuerlig 
faglig og politisk arbeid som fornyer og videreutvikler  de sentrale spillereglene som muliggjør 
finansiell stabilitet – i møte med endringer i teknologi, forretningsmodeller, finansielle produkter 
og maktforhold.   
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Disse fem punktene er ikke noe forsøk på å gi et uttømmende svar på hvilke lærdommer vi kan ta 
av finanskrisen. Listen er snarere et forsøk på å sammenfatte noen sentrale, generelle lærdommer 
som peker fremover, vel vitende om at også fremtiden vil bli farget av hvilke økonomiske teorier og 
modeller som vil vise seg å bli de mest toneangivende. Som følgende sitat fra en tale holdt av Adair 
Turner i 2010 antyder, med et pek tilbake på Keynes, kan det i så måte tenkes at vi fortsatt vil risikere 
å snuble over noen systemiske fagproblemer på veien.  
            
«Keynes, of course, famously wrote that «the ideas of economists and political philosophers, both when 
they are right and when they are wrong, are more powerful than commonly understood. Practical men, 
who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some 
defunct economist. But I suspect the greater danger lies not with entirely practical men or women exempt 
from any intellectual influence, but with the reasonably intellectual men and women who are employed 
in the policymaking functions of central banks, regulators and governments and in the risk management 
departments of banks, who are aware of intellectual influences, but who tend to gravitate to simplified 
versions of the dominant beliefs of economists who are not yet defunct but still very much alive.»»9 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene 
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, 
ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på larspeder@civita.no eller civita@civita.no.
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