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Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og 
give en håndsrækning til økonomien.

Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker samt andre finansielle 
reguleringer, der er blevet vedtaget i løbet af de sidste par år. 

Oversigten er ufuldstændig, og derfor indbyder vi til at skrive til os, hvis du skulle sidde med en 
viden om flere bankpakker og reformer, som bør stå på listen. Eller med rettelser og tilføjelser af 
dem, vi har beskrevet.

Oplysningerne her er baseret på information fra medier, OECD, udenrigsministeriets hjemmeside, 
Nationalbanken, pressemeddelelser fra EU, samtaler med danske og udenlandske cheføkonomer, 
forskellige regeringers hjemmesider etc.

Senest opdateret 31. august 2010. 

Europa

England: 

Hvornår: 8. oktober 2008

Udløb: 28. februar 2010

Hvad: Den britiske regering annoncerer en hjælpepakke til engelske banker på mindst 200 
mia. pund. Den Finansielle Service Autoritet og regeringen er gået sammen om en 
pakke, der skal stabilisere det finansielle system og beskytte almindelige kunder, 
indskydere, virksomheder og lånere. Pengene skal bruges til øjeblikkelig 
kapitalindskydelse i bankerne og til at sikre at bankerne på sigt kan fortsætte 
udlåningen. 
http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/DG_17223
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf

Hvornår: 26. januar 2009
Udløb:

Hvad: Den britiske regering vil garantere lån for over 18 milliarder kroner til den britiske 
bilindustri for at undgå fyringer. Regeringen lancerer, at den vil investere 280 
millioner kroner i videreuddannelse i bilbranchen.
http://www.business.dk/transport/storbritannien-giver-milliarder-til-bilindustri
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Hvornår:
Udløb: 2014-2015
Hvad: Sammenlagt med den tidligere regerings tiltag, skal det nye tiltag resultere i en 

samlet reducering af underskuddet på 113 mia. pund ved udgangen af 2014-2015. De 
fleste departementer skal have sparet 25 pct. af omkostningerne i 2014-2015.
http://www.bbc.co.uk/news/10388576

Danmark:

Hvornår: 10. oktober 2008

Udløb: 30. september 2010

Hvad: Bankpakken (Lov om finansiel stabilitet)
Med pakken garanterer den danske stat simple kreditorers tab i danske banker. 
Bankerne skal dog være medlem af Det Private Beredskab. Konsekvensen er, at 
danske og udenlandske långivere uden risiko kan låne penge til danske banker. Alle 
erhvervs – og privatkunders indestående penge i de pågældende danske banker er 
sikret fuldt ud. Bankpakken løber over 2 år, og udløber altså d. 30. september 2010.
Se Økonomi og Erhvervsministeriets hjemmeside for flere detaljer om pakken:
http://search.oem.dk/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=8&page_id=12066304&query=lov+om+finansiel+stabilitet
&hiword=finansiel+lov+om+stabilitet

Hvornår: 18. januar 2009
Udløb: Ansøgningsfristen var 30. juni 2009, og fristen for udbetaling af statslige 

kapitalindskud var 31. december 2009

Hvad: Kreditpakken (lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter)
Pakken er vedtaget over et bredt flertal i Folketinget med partierne DF, D, SF, R og 
LA. Dens primære formål er at sørge for, at virksomheder og privatpersoner ikke 
ender i en kreditklemme, hvor de ikke kan låne penge til sunde projekter.. Der er i alt 
udbetalt ca. 46 mia. kr. fra pakken til 43 ansøgere. 
http://www.oem.dk/sw24105.asp

Hvornår: 1. juni 2010
Udløb:
Hvad: Med Bankpakkens udløb pr. 30. september har Folketinget pr. 1. juni 2010 vedtaget 

en ny lov. Den er en model for, hvordan banker i nød skal afvikles efter 
statsgarantien udløber med Bankpakken. Man indfører en frivillig ordning som en 
del af Finansiel Stabilitet A/S. Hvis en bank beslutter sig for at få hjælp her, kan den 
stadig åbne som normalt efter fristens udløb. Formålet med lovforslaget er at indføre 
en model for kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den 
generelle statsgaranti den 30. september 2010.
Der oprettes en separat afviklingsafdeling i Garantifonden for Indskydere og 
Investorer, der garanterer kapitalisering, likviditet og tab ved afvikling af det nye 
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datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Afviklingsafdelingens formue 
finansieres af de bidragspligtige pengeinstitutter. Sker afviklingen af det det nye 
datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S med et positivt resultat, skal pengene 
tilbageføres til det nødlidende pengeinstitut. Se mere på økonomiministeriets 
hjemmeside. 

Hvornår: Indført med bankpakke 2 i januar 2009. Gælder fra 30. september 2010
Udløb: Ordningen lukkes pr. 31. december 2010. Garantier gælder maks. 3 år efter 

udstedelsen
Hvad: Den individuelle statsgaranti.

Staten garanterer for 750.000 kr. pr. indskyder i det enkelte pengeinstitut. Banken 
kan søge staten om garanti til udstedelse af lån og obligationer mos provision til 
staten samt at staten kan stille særlige vilkår til banken. 

Frankrig:

Hvornår: Oktober 2008
Udløb:
Hvad: Kriseplan vedtages på i alt 360 mia. euro.  Deraf er 320 mia. likviditet til rådighed 

for bankerne. 40 mia. euro stilles til rådighed som garanti.
http://www.business.dk/finans/frankrig-vedtager-storstilet-hjaelpepakke

Hvornår: 20. november 2008
Udløb:
Hvad: Præsident Sarkozy lancerer, at han vil skabe en fond på 20 mia. euro, der skal hjælpe 

fransk industri. Fonden skal investere i levedygtige selskaber, som har brug for 
likviditet. Derudover skal fonden støtte budgetterne hos selskaber, der vurderes at 
være sårbare over for ustabile aktiekurser.
http://politiken.dk/udland/article600858.ece

Hvornår: 9. februar 2009
Udløb:

Hvad: Franske regering stiller 6 mia. euro til rådighed til Renault og Peugeot-Citroën.

Hvornår: 2011
Udløb: 2013
Hvad: Fastfrysning af offentligt forbrug, undtagen pensioner og renter på statsgæld, 

nedskæring i offentlige omkostninger på 10 pct.
http://www.bbc.co.uk/news/10388576
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Grækenland:

Hvornår:
Udløb: 3 år efter igangsættelse
Hvad: besparelser for 35 mia. euro

http://www.bbc.co.uk/news/10388576

Hvornår:
Udløb: 2014
Hvad: Offentlige lønninger fastfrosset

http://www.bbc.co.uk/news/10388576

Hvornår: 2. maj 2010
Udløb:
Hvad: Hjælpepakke til Grækenland af 2. maj 2010: 16 europæiske finansministre vedtager 

en hjælpepakke på 80 mia. euro. IMF (International Valuta Fond) bidrager med 30 
mia. euro. Pakken kommer som svar på Grækenlands kurs mod statsbankerot. 
Pengene er delt op i flere rater, og for at få dem udbetalt, skal Grækenland leve op til 
flere krav fra EU om en strammere økonomi fremadrettet.

Andre tiltag: kvinders pensionsalder sat op til 65, tilsvarende mændenes. Jule, -påske og –
sommerbonusser afskaffet for offentligt ansatte der tjener over 3000 euro/måned.  

Holland:

Hvornår: 9. oktober 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen udmelder, at offentlige midler må bruges til rekapitalisering af banker, 

hvor af 20 mia. euro er tilgængelige øjeblikkeligt.

Hvornår: 14.oktober 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen vedtager plan for gældsgaranti på 200 mia. euro

Hvornår: 19. oktober 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen skyder 10 mia. euro i ING til styrkelse af kernekapital.

Hvornår: 26. januar 2009
Udløb:
Hvad: Regeringen skaber en backup plan, der skal dække risikoen på bankernes sikrede 

låneportfolio til en værdi af 35,1 mia. euro – af hvilke ING bærer et 20 pct. tab.



Børsen Online - september 2010

5 af 15

Irland:

Hvornår: 30. september 2008
Udløb: 2 år senere
Hvad: Ubegrænset garanti af bankers gæld inkl. særligt dækkede obligationer, seniorgæld og 

dateret efterstillet gæld. Banker der indgår i aftalen vurderes at skulle betale tilsammen 
1 mia. euro over de to år, som garantien løber. 
http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/FIU/PGF/8/Bilag/9/632471.pdf
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf

Hvornår: 2011
Udløb: 2012
Hvad: Besparelser på 3 mia. euro

http://www.bbc.co.uk/news/10388576

Island:

Hvornår: 29. september 2008
Udløb:
Hvad: Den islandske regering vil gennem den islandske centralbank indskyde egenkapital på 

600 mio. euro i Glitnir. Staten ejer derefter 75 pct. af banken.
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB
002C0120/$file/fin-stab_1-09_dk_web.pdf

Italien:

Hvornår: Maj 2010
Udløb: 2012
Hvad: Budgetunderskud skal formindskes med 24 mia. euro.

http://www.economist.com/node/16322542?story_id=16322542&fsrc=rss

Hvornår: 9. oktober 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen gennemfører i efteråret en økonomisk pakke på 5-6 mia. euro, som skal 

sætte skub i det indenlandske forbrug. Der er også blevet gennemført en pakke, som 
fokuserer på bilindustrien.

Hvornår: 13. oktober 2008
Udløb:
Hvad: Den italienske regering vedtager et dekret for at stabilisere det finansielle marked. 

Heri indgår statsgaranti på nye gældsforpligtelser udstedt af banker – vel at mærke 
gældsforpligtelser der varer længere end 3 måneder og op til 5 år. I dekretet indgår en 
statsgaranti for banker til fordel for tredje parter som forsikringsselskaber, hvor de 
lånes højkvalitets-aktiver, som til gengæld bruges af bankerne i eurosystemet til at 
skaffe refinansiering. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1706&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en
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Norge:

Hvornår: Januar 2009
Udløb: Når pengene er brugt
Hvad: Regeringen annoncerer en hjælpepakke til det finansielle system på 20 mia. norske 

kr. hvor af 16,7 mia. kr. er til øget offentligt forbrug og 3,3 mia. kr. til 
skattenedsættelser for virksomhederne.
http://borsenaktiespil.upsido.com/da/news_items/2332-Norge-giver-hjalpepakke-pa-
20-mia-nkr-og-sanker-BNP-skon samt cheføkonom Stein Juul fra Nordeas afdeling i 
Norge

Hvornår: Februar 2009
Udløb: August 2010 (fonds delen på 50 mia.)
Hvad: Bankpakken ligner på nogen måder den danske Bankpakke II. Bankpakken tilfører, 

hvad der svarer til 85 mia. danske kroner. En del af pengene går til lån til bankerne 
igennem oprettelsen af en fond, og resten skal investeres i norske obligationer, for at 
øge tilliden til norske værdipapirer. Den norske regering stiller krav til 
bankledelserne, hvis de vil benytte sig af pakken. Lønnen til de bankdirektører, der 
takker ja, skal stilles i bero frem til 31.december 2010. Ledere, vis løn overstiger 1,3 
mio. danske kroner, kan ikke inkassere den bonus, som de har optjent i 2009 og 
2010. Selv efter perioden med fastfrysning af løn, skal vilkårene for de banker der 
deltager, forhandles af Statens Finansfond.
http://politiken.dk/udland/article645328.ece
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/lonnsfrys-
for-ledende-ansatte-i-banker.html?id=545249

Hvornår: Oktober 2008
Udløb: forår 2010
Hvad: Regeringen og norske nationalbanker fremlægger i fællesskab hjælpepakke på hvad 

der svarer til 310 mia. danske kroner. Pakken skal sikre bankernes likviditet. Mindre 
banker tilbydes lån til fast rente i to år. 
http://politiken.dk/udland/article582008.ece samt cheføkonom Stein Juul fra Nordeas 
afdeling i Norge.

Portugal:

Hvornår: 15. oktober 2008
Udløb: Redskaber med maks. varighed på 3-5 år.
Hvad: Den portugisiske regering lancerer en garanti-ordning for at gøre bankernes adgang 

til finansiering mulig. Planen giver statsgaranti for finansieringsaftaler og 
udsendelsen af kort og mellemlang gæld hos solvente institutioner i Portugal. 
Ordningens budget er 20 mia. euro. Garantien gælder for redskaber (instruments) 
med en maksimal varighed på 3 år eller undtagelsesvist 5 år hvis begrundet af den 
Portugisiske Centralbank.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1601&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en
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Hvornår: 5. november 2008
Udløb:
Hvad: Den portugisiske regering annoncerer en plan for rekapitalisering af

kreditinstitutioner i Portugal. Den skal gøre ny kapital tilgængelig i bytte for 
redskaber, der kvalificerer sig som 1. grads kapital (almindelige eller udvalgte aktier).
Meningen er at styrke kreditinstitutionernes kapital fundament mod mulige tab. 
Ordningens beløb er 4 mia. euro. Indgangen til ordningen er seks måneder. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/818&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en

Spanien:

Hvornår: Maj 2010
Udløb:
Hvad: 15 mia. euro spareplan http://www.bbc.co.uk/news/10388576

Hvornår: 23. juli 2010
Udløb: udgang af 2010
Hvad: Spaniens banker klarede sig ilde i den europæiske stress-test. 27 spanske banker 

deltog, hvoraf 5 sparekasser dumpede testen. Derfor vil EU indtil udgangen af 2010 
yde ekstra hjælp til Spanien og Portugals banksektorer.

Hvornår: 13. august 2010
Udløb:
Hvad: Spaniens regering gennemfører en reform for landets sparekasser. Formålet er at 

sikre professionalisering og demokrati i sparekassernes styrende organer. Reformen 
skal stimulere sektoren og styrke sparekasse-systemet ved at styrke deres kapital via
de finansielle markeder med aktier der giver stemmeret, hvis sparekasserne skulle 
ønske det. Målet er at give sparekasserne instrumenter de kan opnå kapital igennem, 
hvis de får brug for det i fremtiden. 
http://www.la-
moncloa.es/idiomas/9/gobierno/news/2010/09072010_councmins_savingsbank_reforms.htm

Sverige:

Hvornår: oktober 2008
Udløb: februar 2011 (svenske medier)
Hvad: Kapitalindskud på maks. 50 mia. svenske kroner

Hvornår: Februar 2009
Udløb:
Hvad: Regeringen afsætter ca. 35 mia. danske kroner til at styrke bankerne. På nogen 

måder minder pakken om den danske bankpakke 2. Pakken indebærer også, at 
bankerne kan få penge ved at købe nye aktier og en særlig typeevigt løbende lån, der 
kendes som hybrid kernekapital. Det er frivilligt for bankerne at være med, men den 
svenske regering stiller krav om, at bankledelserne de næste to år hverken må få 
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lønforhøjelse eller bonus. Desuden sættes der begrænsninger for afgangsbetalingen 
til direktionerne i de banker, der vil være med.
http://www.business.dk/finans/ny-svensk-bankpakke-forbyder-bonus

Hvornår: Maj 2009
Udløb: december 2010
Hvad: Regeringen udsteder garanti på lån til bankerne på beløb

Tyskland:

Hvornår: 6. oktober 2008
Udløb:
Hvad: Den tyske regering præsenterer en pakke, der ligner den danske Bankpakke 1. 

Pakken indeholder 500 mia. euro. Banker der søger kan max modtage 10 mia. euro 
og komme af med risikable værdipapirer til en værdi af max 5 mia. euro. 
Første runde penge til Hypo Real Estate: 50 mia. euro i gældsgaranti.
http://www.berlingske.dk/verden/bayernlb-udnytter-tysk-hjaelpepakke

Hvornår: 13. november 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen garanter lån for op til 20 mia. euro i Hypo Real Estate. Tiltaget erstatter 

delvist den første runde til banken.

Hvornår: 12. januar 2009
Udløb:
Hvad: Hjælpepakke på 50 mia. euro vedtages. Derudover oprettes en fond på 100 mia. euro, 

som giver de tyske banker statsgaranti når de udlåner til tyske virksomheder.
http://jyskebank.tv/012318304671276/tysk_hjaelpepakke_stoerrelsen_er_god_men_ti
mingen_halter

Hvornår: Januar 2009
Udløb:
Hvad: Den tyske stat lancerer endnu 12 mia. euro til Hypo Real Estate bank. Den har 

dermed i alt modtaget 42 mia. euro. Banken, som er det største tyske offer for 
finanskrisen har allerede modtaget 50 mia. euro i statsstøtte og 30 mia. euro i garanti.
http://www.eubusiness.com/news-eu/1232489823.05/?searchterm=german banking 
aid

Hvornår: 13. marts 2009
Udløb:
Hvad: Regeringen gør det muligt for banker at overføre dårlige værdier til en SPV mod 

regerings-garanterede værdipapirer/gældsbreve.

Hvornår: 2011
Udløb: 2014
Hvad: Regeringen vil spare 80 mia. euro, der skal spares 30 mia. euro på velfærd.
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Detaljer på sidstnævnte besparelser:
2011: 11,2 mia. euro 
2012: 19,1 mia. euro
2013: 24,7 mia. euro
2014: 26,6 mia. Euro
Der skal stadig findes enighed om besparelser på 5,6 mia. euro inden 2014, hvis Tyskland skal nå 
sit mål om at nedbringe underskuddet til 0,35 pct. af BNP i 2016.

Besparelserne skal primært udmønte sig på følgende områder:
Velfærd: 30 mia. euro. Fra 3 mia. euro næste år skal den stige progressivt til knap 11 mia. euro i 
2014.
Flytrafik: Skat på flytrafik skal indbringe ca. 1 mia. euro årligt. 
Finansskat: fra 2012 ønsker den tyske regering at indbringe 2 mia. euro årligt på en finansiel 
transaktionsskat. 
Selskabsafgifter: Fra 2011-2014 vil regeringen høste 203 mia. euro årligt gennem en ny skat på 
atomkraftværksoperatører. Derudover vil regeringen skaffe 500 mio. euro årligt på aktieudbytte fra 
Deutsche Bahn. 
Offentlig sektor adm.: Besparelser skal realisere 13,4 mia. euro over 4 år. 
http://www.bbc.co.uk/news/10388576
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE65625L.htm

Ungarn:

Hvornår:
Udløb:
Hvad: Ungarn blev reddet fra konkurs af en livline fra IMF på 20 mia. euro. Ungarn 

planlægger effektivitetsbesparelser på 430 mio. og en årlig særlig afgift på 
bankoverskud. Tre-års bankskat og fastfrysning af offentligt forbrug. 
http://www.bbc.co.uk/news/10388576
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Aftaler og bankpakker på tværs af Eurolande

Hvornår: 29. september 2008
Udløb:
Hvad: Regeringerne i Belgien, Luxembourg og Holland vil investere 11,2 mia. euro i de dele 

af banken Fortis (Agea), hvor landene kan opnå ejerandele på 49 pct. 
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf

Hvornår: 30.september 2008
Udløb:
Hvad: Dexia har modtaget 6,4 mia. euro fra regeringerne i Frankrig, Belgien og Luxemborg.

http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf

Hvornår: 13. oktober 2008

Udløb:
Hvad: Frankrig, Tyskland, Italien, Estland og USA aftaler at tage fælles tiltag for at bevare 

bankers stabilitet. Herunder vedtager de enkelte lande forskellige aftaler:
Frankrig: 40 mia. euro program til kapitalindskydning eller nødlån, 265 mia. euro 
program til gældsgaranti
Tyskland: 400 mia. euro program til gældsgaranti
Italien: Program til gældsgaranti (beløb uspecificeret), 80 mia. euro til 
kapitalindskydning eller nødlån samt køb af aktiver
Estland:100 mia. euro til gældsgaranti.
USA: 250 mia. amr. dollar til kapitalindskydning eller nødlån (pengene er fra TARP)

Hvornår: 22. juli 2010
Udløb:
Hvad: Island, Liechtenstein og Norge indgår i Aftale om krisestyring, beredskab og 

tilsyn af 2008: De tre lande har nu underskrevet en aftale om samarbejde på området 
for landegrænseoverskridende finansiel stabilitet, der blev indgået af myndigheder i 
27 EU-lande i sommeren 2008. Aftalen har været på plads mellem alle centralbanker, 
tilsynsmyndigheder og finansministerierne i EU siden 2008. den er ikke juridisk 
bindende, men formålet er principper for samarbejde mellem myndighederne når det 
handler om at forvalte finansielle kriser på tværs af grænser.
http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://www.riksba
nk.com/

Hvornår: 9. august
Udløb:
Hvad: ECB (Den europæiske Centralbank) skyder 95 mia. euro i dag-til-dag udlån i 

pengemarkedet. I løbet af de efterfølgende dage udførtes yderligere tre tiltag så 
beløbet i alt udgør 117 mia. euro.
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB
002C0120/$file/fin-stab_1-09_dk_web.pdf



Børsen Online - september 2010

11 af 15

USA

Hvornår: 13. juli 2008
Udløb:
Hvad: Den amerikanske centralbank stiller lånefacilitet til rådighed for 

realkreditselskaberne Fannie Mae og Freddie Mac.

Hvornår: 16. september 2008

Udløb:
Hvad: Den amerikanske centralbank stiller 85 mia. dollar til rådighed for AIG, mod at staten 

får en ejerandel på 79,9 pct. i AIG. Staten har dermed vetoret i forhold til 
udbyttebetaling til ejere af aktier.
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf

Hvornår: 3. oktober 2008
Udløb:
Hvad: Et flertal i Repræsentanternes Hus stemmer ja til den 700 milliarder dollar store 

finansielle TARP (Troubled Asset Relief Program) redningspakke. Pengene fungerer 
som et lån, og skal blandt andet bruges til at garantere og opkøbe dårlige aktiver. Idet 
pengene er et lån skulle de gerne komme tilbage over tid – så i denne forstand 
udløber de.

Hvornår: 14.oktober 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen vedtager gældsgarantiplan på 2.250 mia. dollar.

Hvornår: 10. november 2008
Udløb:
Hvad: 2. runde hjælp til AIG, inklusive køb af ikke-likvide værdier (47 mia. dollar) og 

kapitalindskydning (15 mia. dollar) gennem udvalgte aktier. (erstatter delvist den 85 
mia. dollar store kredit line.) 

Hvornår: 23. november 2008
Udløb:
Hvad: Den amerikanske centralbank, finansministeriet og den føderale indskydergaranti 

FDIC stiller en garanti på 306 mia. dollar til CitiGroup for en portefølje af udlån. 
Staten tilfører også 20 mia. dollars i kapital fra TARP.
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf
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Hvornår: 25. november 2008

Udløb:
Hvad: den amerikanske centralbank annoncerer, at den køber realkreditobligationer for op til 

600 mia. dollar og MBS’er (morgage backed securities). Desuden skaber 
centralbanken TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility.) Ordningen skal 
understøtte lån til bl.a. mindre virksomheder med en ramme på op til 200 mia. dollar.
http://nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/D724267A821262B3C12575CB002C0120/$file/fin-
stab_1-09_dk_web.pdf

Hvornår: 19. december 2008
Udløb:
Hvad: Det amerikanske finansministerium godkender lån for op til 13,4 mia. dollar til 

General Motors samt 4 mia. dollars til Chrysler. Pengene kommer fra TARP.

Hvornår: 16. januar 2009
Udløb:
Hvad: Finansministeriet køber for 20 mia. dollar udvalgte aktier og danner værn om dårlige 

værdier på en værdi op til 118 mia. dollar (af hvilke Bank of America bærer et første 
tab)

Hvornår: 2. marts 2009
Udløb:
Hvad: Finansministeriet skyder 3. runde penge i AIG: en 30 mia. dollar aktie line, 

konverterer dele af tidligere udvalgte aktieinvesteringer til instrumenter, der har 
større lighed med aktier og restrukturerer dele af AIG-aktiviteterne.

Hvornår: 23. marts 2009
Udløb:
Hvad: Det amerikanske finansministerium lancerer i forbindelse med stresstest af de største 

finansielle institutioner programmet PPIP (Private-Public Investment Program). Det 
er en udspecificering af, hvordan TARP-pengene (Trouble Asset Relief Program) fra 
ovenstående pakke skal bruges. Bankpakken er opdelt i to. Den ene del skal fjerne de 
dårlige lån fra bankernes balancer. Den anden del skal fjerne de dårlige 
vækstpapirer. Pakken kommer som en del af offentliggørelsen af de amerikanske 
stresstests, som USA gennemførte i marts og april 2009. Det er en pakke, hvor man 
sammen med private investorer vil skyde penge i bankerne.
http://npinvestor.dk/nyheder/nordea-amerikansk-bankpakke-rammer-rigtigt-
185051.aspx
http://www.financialstability.gov/roadtostability/publicprivatefund.html

Hvornår: 9. juni 2009
Udløb:
Hvad: Finansministeriet tillader 10 store banker at tilbagebetale midler modtaget under 

Capital Purchase programmet (i alt 68 mia. dollar)
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Hvornår: 21. juli 2010
Udløb:
Hvad: Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

Præsident Barrack Obama gennemfører den mest omfattende finansielle regulering i 
USA siden den store depression. Lovens formål er at skabe større gennemsigtighed i 
det finansielle system, at beskytte amerikanske skatteydere samt at beskytte 
forbrugere mod udnyttelse fra finansielle institutioner og serviceudbydere.
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BRIK-lande

Brasilien:

Hvornår: Marts 2009
Udløb:
Hvad: Regeringen lancerer en hjælpepakke på 34 mia. reales for at stabilisere 

boligmarkedet og den økonomiske vækst. 
http://www.brazilcapital.biz/dokumenter/udbudsmateriale_brazilcapital.pdf

Hvornår: 29. juli
Udløb:
Hvad: IMF udbetaler 2,3 mia. dollar af et lån på totalt 18 mia. dollar, som Brasilien har fået 

bevilget. Det er et led i en international hjælpepakke på i alt 42 mia. dollar fra 1998.
http://npinvestor.dk/nyheder/imf-brasilien-klarer-sig-bedre-end-forventet-45394.aspx

Kina:

Hvornår: 9. november 2008
Udløb: udgang 2010
Hvad: Regeringen indfører en finanspolitisk lempelse, hvor man investerer offentlig med ca. 

3400 mia. danske kr. (580 mia. dollar) som skal løbe over to år. Hvis løftet i de 
offentlige investeringer ikke gentages, vil de komme ned på et lavere niveau. Det ses 
allerede nu, men vil blive endnu mere udtalt fremover. Der skulle bl.a. investeres i 
byggeri og infrastruktur samt føres en meget lempelig pengepolitik. I 2009 har landet 
haft en vækstrate på 8,7 pct. Dermed kom Kina godt ud af krisen i forhold til mange. 
Man forventer, ifølge IMF, en vækst på 10 pct. i 2010. Regeringen fører nu en lidt 
mere restriktiv pengepolitik, for ikke at skabe overophedning af bl.a. boligsektoren.
http://www.ambbeijing.um.dk/da/menu/InfoOmKina/LandefaktaKina/
http://www.business.dk/finans/kina-med-hjaelpepakke-til-3400-mia.-kr

Det har ikke været direkte støttetiltag til bankerne siden 2002. Det afspejler, at de kinesiske banker 
er i en hel anden situation end vestlige.
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Andre

Japan:

Hvornår: 17. december 2008
Udløb:
Hvad: Regeringen vedtager en lov, der forøger tilgængelig kapital til rekapitalisering af 

bankerne (funds) fra 2 trillioner yen til 12 trillioner.

Hvornår: 30. august 2010
Udløb:
Hvad: Regeringen vil bruge 920 mia. yen i en ny pakke til stimulering af økonomien. 

Regeringen overvejer om nødvendigt et ekstrabudget. Detaljerne i pakken 
færdigbehandles 10. september 2010. 
Centralbanken har derudover udvidet kreditfaciliteten til bankerne med yderligere 
10.000 mia. yen, som tilbydes som seksmåneders kreditter. Faciliteten var i forvejen 
på 20.000 mia. yen, som fortsat bliver tilbudt bankerne på tre måneders løbetid.
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/189992/japan_vil_bruge_920_mia_yen_i_stimuluspakke.
html


