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Europa-økonomien i krise? Hva med Norge? Forstå mekanismene bak finanstrøbbelet!
I midten av september 2008 stod verdens finansielle system på kanten av stupet.
Investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs.
Enorme tap ga over natten sjokkbølger over hele verden.
Og det var bare begynnelsen Verden skal gjennom den tøffeste tilbakegangen siden den store depresjonen på
1930-tallet.Hvordan kunne det gå så galt?Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus er eksperter på
samfunnsøkonomi og finans. I boken Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå gir de oss de 10
grunnene til at vi til slutt havner der vi gjør. De beskriver hvordan en enorm lånevekst fulgte i kjølvannet av
historisk lave renter og økningen i pengemengden, og om hvordan verdensøkonomien ble pumpet opp med
billig og villig kreditt (penger). De viser effekten av at kineserne ville og kunne finansiere det enorme
amerikanske handelsunderskuddet. De lar oss få innblikk i maktens korridorer, og viser hvordan og hvorfor

sentralbankene tok grundig og skjebnesvangert feil da de unnlot å ta hensyn til kredittveksten og boligboblen.
Videre forklarer de hvordan gjeld ble brukt og misbrukt for å øke avkastningen - og hvorfor det var individuelt
rasjonelt å lukke øynene. Og, ikke minst: De gir oss råd om hvordan vi selv bør opptre i viktige
privatøkonomiske beslutninger som for eksempel bolig og lån.
Ekspert varsler ny finanskrise i Norge – Det vil være umulig å unngå en ny økonomisk krise, særlig i Europa.
Det er ikke første gang verden opplever finanskrise. Se våre fotonoveller fra 1920-tallet, 1980-tallet og dagens
finanskrise. Nå med Giclée. Fjellsols billedkunst er gjort tilgjengelig som giclée; dvs gjengitt i nummererte
signerte opplag med sertifikat.
PS til alle Saab fans: Finanskrise. Jeg innså at det er jo ikke så merkelig at vi har finanskrise og
klimakatastrofe. Et enkelt kikk inn i et herretoalett forklarer det hele; ingen omsorg for andre. (Frivillig
svartelisting) Dette kan være en måte å beskytte seg selv mot impulskjøp med kredittkortet, eller mot andre
typer for kredittopptak som man i et. Advokat Høie har mer enn 30 Ôrs yrkeserfaring som advokat.Ž Idag
driver han Aktor vil ha 20 års fengsel for Ellingsrud-drapet Mannen som knivdrepte sin to år gamle datter på
Ellingsrud og som er skyldig i tre drapsforsøk, må. Historien tar oss tilbake til 1948, da Johs. Tragethon
begynte med utleie til hovedsakelig britiske turister. Funkishuset ble bygd ut litt etter litt – og Bardøla. Mål for
opplæringen er at eleven skal kunne. definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av
globalisering.
1. Globalisering a) Begrepet globalisering Portugal styrte en gang over et av verdens største imperier, men er i
dag et av de fattigste landene i Vest-Europa etter mange års militærdiktatur, underutvikling.

