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Executive Summary 
 

The reasons behind the financial crisis in the U.S., EU and Denmark 1990 – 2007 

 

With this thesis I will examine how problems in the U.S. housing market could affect the European 

Union and Denmark, in such a degree as it has. I will look at the development in the financial 

market during the years of 1990 to 2007. During these years there was a rapid growth in the 

development of financial products and in globalisation of the financial market.  

 

The first part of the thesis describes securitization witch was the most common way to fund sub 

prime mortgages. This will give an understanding of how risk is transferred from the originator of 

the mortgage to investors from all over the world. 

 

The second part of the thesis looks at the development in the financial sector. There has been a 

period with low regulation and a belief in the market forces. The financial sector thrived in this 

environment and developed a lot of new products. Another strong force was the fast globalisation 

witch made the marketplace bigger.   

 

In the third section I will use models to describe the forces behind the changes and the 

consequences in the end.  

 

The fourth section looks at the monetary policies in the U.S., EU and Denmark in the years before 

the crisis. Interest rates have been kept low for long periods to help growth in the economies. For 

many years this method has been successful but it has also caused some of the problems the 

economy faces today. 

 

The last section will draw conclusions from the other sections and link them together. This explains 

how the different developments in the economy influent each other, both during the building up of a 

bubble and during a crisis. The combined forces make the end result much stronger than it would 

have been without interconnection.   

 

 

 



1. Introduktion  

   1.1. Indledning – Den finansielle krise starter .................................................................................1 

   1.2. Problemformulering ..................................................................................................................2 

   1.3. Struktur, metode og afgrænsning ............................................................................................. 2 

2. Konstruktionen af Subprimelån og den nye bankform..............................................................3 

3. Udviklingen i den finansielle sektor i årene op til krisen, deregulering, innovation og 

globalisering  

   3.1. Udviklingen i USA 

          3.1.1.  Indledning USA...........................................................................................................12 

          3.1.2.   Glass-Steagal Act, innovation og forældelse..............................................................13 

          3.1.3.   Drømmen om egen bolig, Fannie og Freddie..............................................................15 

          3.1.4.   Nye lånetyper og securitization...................................................................................16 

          3.1.5.   The Fed, OTS, OCC, FDIC og alle de andre regulatorer........................................... 20 

          3.1.6.   De nye supermarkeder................................................................................................ 21 

          3.1.7.   Derivater og OTC derivater.........................................................................................23 

          3.1.8.   Repo markedet og commercial papers.........................................................................26 

          3.1.9.   Konklusion, USA.........................................................................................................27 

3.2.    Udviklingen i EU 

          3.2.1.   Indledning.....................................................................................................................29   

          3.2.2.   EU lovgivning..............................................................................................................29 

          3.2.3.   Forskelle i EU...............................................................................................................32 

          3.2.4.   Det globale finansielle marked.....................................................................................33 

          3.2.5.   Asset Backed Commercial Paper.................................................................................34 

          3.2.6.   Derivater.......................................................................................................................36 

          3.2.7.   Repomarkedet...............................................................................................................37 

          3.2.8.   Gearing.........................................................................................................................37 

          3.2.9.   Strukturerede værdipapirer, Securitization...................................................................38 

          3.2.10.  Konklusioner EU.........................................................................................................40 

   3.3. Udviklingen i Danmark 

          3.3.1.   Indledning.....................................................................................................................42 

          3.3.2.   Udviklingen i den Danske finansielle sektor................................................................42 

          3.3.3.   Derivater og Strukturerede værdipapirer......................................................................44 



         3.3.4.   Repomarkedet................................................................................................................45 

         3.3.5.   Gearing og likviditet......................................................................................................45 

         3.3.6.   Det Danske lånemarked og Securitization....................................................................46 

         3.3.7.   Konklusioner Danmark.................................................................................................48 

     4. Modeller 

         4.1.       Model der ser på fordelene med en SPV......................................................................48  

         4.2.       Model der beskriver forholdet mellem overregulering og underregulering.................62 

     5. Pengepolitikken op til krisen 

         5.1.       Den Amerikanske pengepolitik i årene op til krisen....................................................70 

         5.2.       Pengepolitikken i EU op til krisen................................................................................73 

         5.3.       Pengepolitikken i Danmark..........................................................................................74 

         5.4.       Konklusion...................................................................................................................75 

    6. Konklusion  

         6.1.       Konklusion...................................................................................................................76 

         6.2.       En kort kommenter til udfordringerne i dag.................................................................79 

    Appendiks  

     A Figurer 

     B Tabeller 

     C Gennemgang af Baselreglerne  

     D Formler  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

  

 



 1 

1 Indledning 

 

1.1 Den finansielle krise starter 

De første tegn på at en krise er under opsejling viser sig på subprime lånemarkedet. Subprimelån er 

lån udstedt til personer med meget lav kreditværdighed.  

Mange indehavere af subprimelån går konkurs da den amerikanske nationalbank hæver renten fra 

1 % til 5,25 % i årene 2004 til 2006. Låntagerne kan ikke længere betale sine ydelser når prisen på 

deres variabelt forrentede lån stiger (FCIC kap 6).  

Det bliver også dyrere at optage et boliglån hvilket får priserne til at stagnere og det store udbud af 

konkursboer får priserne til at dale. Når gælden er større end den pris boet kan få for boligen taber 

investorerne, men hvem er det? 

Spørgsmålet er hvordan en lang årrække med velstand og vækst pludseligt kunne vende til et frosset 

finansielt marked og konkurser i stribevis. Hvis boligmarkedet var problemet, hvordan kunne krisen 

så sprede sig til resten af økonomien? Når det nu var det Amerikanske boligmarked der var gået i 

stå, hvorfor blev resten af verden så påvirket, i den grad? 

 

I denne opgave vil jeg besvare hvad der gik galt og hvordan det kunne ske. For at finde svarene har 

jeg undersøgt udviklingen i den finansielle sektor i årene 1990-2007. I denne årrække er 

udviklingen i den finansielle sektor og i den globale økonomi gået stærkt. Der ses også på 

udviklingen i regulering op på pengepolitikken. Det hele spiller sammen om hvor økonomien 

bevæger sig hen. 

En mildere regulering fik sat gang i de finansielle innovationer og gjorde det nemmere at tjene 

penge. Den lavere rente gjorde det billigere at låne hvilket gjorde det mere attraktivt at stifte gæld. I 

stedet for at spare blev der brugt penge, og det havde en god virkning på økonomien.  

Hver gang der har været udsigt til lavere vækst har nationalbankerne hjulpet økonomien på vej. 

Recessionerne har været korte, men spørgsmålet er om problemerne bare blev skubbet lidt længere 

ned af vejen. Til sidst er vi ved vejs ende og uanset om man har lyst eller ej skal regningen betales. 

 

Baggrunden for krisen er ligeså relevant nu som den var da den brød ud. Kun ved at forstå hvad der 

gik galt, kan vi lære af det. En ny krise vil selvfølgeligt opstå på en ny måde, men ved at kende 

nogle af farerne kan man undgå at gå i samme fælde igen. I hvert fald for et stykke tid. 
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Den krise vi i dag ser ud til at være på vej ind i er en direkte følge af krisen fra 2007. Derfor er det 

ekstra relevant at vide hvad der er for svagheder i økonomien og hvad man kan gøre for at komme 

dem til livs. Dagens krise er et resultat af at mange stater i sin iver efter at hjælpe, har betalt noget 

af regningen. Dermed sidder de tilbage med sorteper, og de har ikke så mange gode kort på hånden 

tilbage. 

 

1.2. Problemformulering 

Formålet med denne kandidatafhandling er at analysere baggrunden for den seneste finansielle 

krise. Udviklingen vil blive fulgt i USA, EU og Danmark, for årene 1990 til 2007. Der ses på 

udviklingen i den finansielle sektor, udviklingen i lovgivningen og pengepolitikken. 

 

1.3. Struktur, metode og afgrænsning 

Afhandlingen indledes med et kapitel om konstruktionen af subprimelån og den nye bankform. 

Kapitlet giver et overblik over den udvikling der har været på lånemarkedet, de sidste 20 år. 

Ydermere skaber det en forståelse for hvordan boligmarkedet er koblet sammen med andre dele af 

det finansielle marked, og hvordan det kan påvirke det. I kapitel 3 ses der på udviklingen af de 

finansielle markeder i USA, EU og Danmark. Der ses på udviklingen i lovgivningen, finansiel 

innovation og globaliseringen. I kapitel 4 bruges to modeller til at underbygge teksten og illustrere 

hvordan forskellige faktorer påvirker hinanden. Modellerne ser på optimal regulering, globalisering 

og formålet med at bruge underselskaber ved långivning. Kapitel 5 omhandler pengepolitikken de 

sidste 20 år. Der ses på hvordan nationalbankerne har reageret ved nedgang i væksten og deres 

målsætninger. Den Amerikanske nationalbanks holdning til håndtering af bobler bliver også 

beskrevet. I slutningen af hvert delafsnit vil der være en konklusion. Kapitel 6 vil drage en 

overordnet konklusion over alle afsnittene. Til sidst vil dagens økonomi og udfordringer blive 

omtalt. Der ses også på nogle af de forandringer der er kommet på det finansielle marked, siden 

krisen. 

 

Afhandlingens primære datakilder er rapporter fra ECB, Nationalbanken og andre offentlige 

institutioner. Ydermere har jeg brugt artikler skrevet af anerkendte økonomer som Gorton og 

Taylor. Jeg har brugt disse kilder da jeg anser dem for at være af høj kvalitet og de mest pålidelige 

med hensyn til data. De artikler der er blevet brugt har fokuseret på fagligt indehold og så vidt 
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muligt været fri fra personlige holdninger. Da finanskrisen er et emne der vækker stærke følelser 

forekommer der mange maleriske udtryk, selv i ECB artikler. 

 

Opgaven begrænser sig til tiden før krisen udbrød, selv om det videre forløb er interessant. Dette er 

gjort for at kunne fordybe sig i emnet. En kortere gennemgang af baggrunden for krisen ville ikke 

give den ønskede forståelse og indsigt.   

 

Da USA var det land hvor krisen startede, er fokus lagt her, siden ses der på EU og til sidst 

Danmark. Da hele EU påvirkes af tilstanden i enkelte lande har jeg set på tendenserne i EU som 

helhed og ikke i enkelte lande. Det er også gjort for at kunne behandle udviklingen i EU med 

tilstrækkelig dybde. Lande der har skilt sig ud eller ført an i visse områder, bliver nævnt.  

 

Finansielle instrumenter er blevet beskrevet kort men ikke indgående. Meningen er at læseren skal 

få en vis forståelse for hvordan instrumenterne påvirker markedet. Da de kun er beskrevet for at øge 

forståelsen af teksten er en dybere forklaring udeladt.   

 

Danske udtryk er erstattet af Amerikanske, når der ikke er nogen ordentligt dækkende udtryk på 

Dansk. Det kan også være at der er for mange fortolkningsmuligheder og dermed mulighed for 

misforståelse på Dansk. Et eksempel er ordet default. Default behøves ikke betyde konkurs men kan 

være et udtryk for at et værdipapir ikke leverer det forventede. Hvornår en aftale defaulter kan 

dermed være et spørgsmål om definition. Derfor har jeg brugt dette ord i nogle situationer. 

 

For at få den fulde forståelse for baggrunden til krisen er det vigtigt at se på alle faktorer der har ført 

frem til den. Meningen med opgaven har været ikke kun at se på et par enkelte tendenser men at få 

et helstøbt billede. Derfor fylder teksten en del og der har været mindre plads til modeller. 

 

2 Konstruktionen af Subprimelån og den nye bankform: 

Subprimelån blev først og fremmest oprettet for personer med dårlig eller manglende kredithistorie, 

manglende udbetaling og problemer med at dokumentere indtægter (Gorton 2008a, det 

efterfølgende er baseret på samme kilde ). Lånene dækker fra 60 – 100 % af boligens værdi. Typisk 

har lånene 3/27 ARM1

                                                 
1 Adjustible Rate Mortgage 

 eller 2/28 ARM struktur, hvilket betyder at de første 2-3 år har en fast lav 
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rente mens de resterende 27/28 år har en højere variabel rente. Den lave initialrente lokkede mange 

til at tage store lån og en hel del forstod ikke hvor høj renten kunne blive senere. De første år kaldes 

en ”teaser” periode. Ofte er renten så lav i disse par år, at lånet ikke er rentabelt. Efter teaser 

perioden kan lånet refinansieres mod et højt strafgebyr. Dette var tit nødvendigt da låntagerne ikke 

kunne klare de nye renter. Så længe huspriserne steg, var der til gengæld opbygget så meget 

friværdi i teaser perioden at lånet kunne omlægges til et lidt mere favorabelt lån. På denne måde 

kunne boligejere langsomt arbejde sig op til bedre og bedre vilkår, samtidigt med at investorer 

hurtigt fik sine penge tilbage.  

Mellem 1998 og 2006 virkede denne ordning og 80 % af visse subprime låntyper2

Da investorerne ikke var interesserede af at tage den høje risiko lånene besad, kunne de ikke sælges 

som traditionelle realkreditobligationer. Kunne man derimod forædle lånene til at få 

kreditvurderingen AAA, var de til gengæld nemme at sælge. Derfor brugte man securitization til at 

bort divercificere en del af risikoen.  

 blev refinansieret 

i løbet af 5 år, takket være boligprisstigninger.  

Securitization foregik således: Enten oprettede bankerne3 selv lån eller også købte de bundter af lån 

af lånevirksomheder. Derefter solgte banken lånene til et underselskab kaldet en Special Purpose 

Vehicle (SPV). Det var dette selskab der securitized lånene4

SPVén er en robotvirksomhed uden ansatte og uden mulighed for at træffe beslutninger. Det eneste 

den gør, er at securitize de lån den køber og så sælge dem videre. Alle handlinger er så at sige 

forprogrammerede. Fordelen med en SPV er, at ved en konkurs af SPVén, går parterne hver med sit 

værdipapir og kreditorer kan ikke kræve midler fra banken. Til gengæld kan bankens kreditorer 

heller ikke gøre krav på værdipapirer fra SPVén. Investorer i SPVér havde dog en formodning om 

at banken ville støtte dem ved konkurs, selv om der ikke var nogen skriftlig garanti. Den nedsatte 

kreditrisiko nedsætter finansieringsomkostningerne.  

. Meningen med at sælge lånene videre 

var at få dem væk fra balancen, samtidigt skabte salget finansiering til nye lån. Bankerne tjente sine 

penge på administrationen af lån, ikke på at holde dem.  

SPVén skabte obligationer af lånene, hvilket svarer til vores realkreditsystem. Men før disse mere 

risikofyldte obligationer kunne afsættes til investorer, skulle de først forædles. 

                                                 
2 Der findes mange former for subprime lån 
3 Da der er forskellige former for banker der er involverede i securitisation bruges betegnelsen bank her om alle typer af 
banker der tager del i processen. 
4 Securitisation kunne også ske via Fannie Mae, Freddie Mac eller ved salg af lånene til en investeringsbank 
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SPVén tog et bundt på nogle tusind lån og skabte Residental Mortgage Backed Securities (RMBS)5

RMBSér blev skabt ved at bundtet blev delt op i tranches eller klynger. De klynger der fik den 

højeste kreditvurdering AAA, var dem der blev betalt ned først og de sidste der skulle lide tab. De 

lavest vurderede klynger, BBB, og unrated, tog de første eventuelle tab, men blev til gengæld 

kompenseret ved en højere rente.  

. 

Disse kunne typisk indeholde 2/3 subprimelån og 1/3 almindelige lån.  

Idéen med at stykke lånene op på denne måde var at få spredt risikoen for manglende 

tilbagebetaling. Selv om nogle ikke ville kunne magte sine lån, var der mange andre der klarede det.  

Lånene forventedes at være ukorrelerede da boligmarkedet ansås for at være det, når man spredte 

lånene i husholdninger og regioner. 

Renten er sat så højt at den skal dække de forventede tab, samtidigt kan investorer ved valg af 

klynge/rating vælge risiko/afkast niveau.  

Special
2000 Purpose AAA

2/28 ARM lån Vehicle
Senior (80%)

Deler bunken
op i seniority

AA
1000 A

Fast forentede BBB Mezzanin (18,5%)
lån BBB-

Unrated Equity (1,5%)

 
Kilde: Mikkelsen og Gorton 2008 a + b 

SPVén kan enten sælge sine RMBSér til investorer eller videreforædle produktet til en 

Collateralised Debt Obligation (CDO). I en CDO pakkes boliglån sammen med andre former for 

lån. Derudover administreres “porteføljen” for investorerne.  

Ved at blande værdipapirer der er baseret på boliglån med værdipapirer der er baseret på 

kreditkortlån, billån, studielån og andre former for gæld, kan man bortdiversificere den ensidige 

boligmarkedsrisiko. Blandingen af låntyper sænker risikoen, hvorfor man har tilladt lavere 

vurderede MBSér, i AAA vurderede CDOér (Mikkelsen). På denne måde kunne man forædle BBB 

klassede MBSér til AAA klassede CDOér. For bankerne var det en smart måde at komme af med de 
                                                 
5 En RMBS er et struktureret værdipapir, der er konstrueret af boligobligationer 
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lavere MBS klynger, der tit var svære at sælge. Den store spredning i lån og låntyper gjorde at 

CDOérne ansås være meget sikre.  

Værdipapirer med base i boliglån havde et højere afkast end andre typer af lån med samme 

kreditvurdering. Derfor gik tendensen imod at CDOérne indeholdt mange boliglån. Der er ingen 

eksakte tal for hvor mange boliglån CDOérne indeholdt. En typisk high grade CDO kunne dog 

indeholde 50 % subprimelån og 25 % bedre boliglån, mens en messanin CDO kunne indeholde 

77 % subprime (Gorton 2008 a). Så en ensidig boligeksponering var ikke usædvanlig6

Alligevel fik 80 % af CDOérne den højeste klasse, AAA, selv om de først og fremmest var skabt af 

lavere klassede MBSér (FCIC s. 127). 

.  

Der blev også skabt nye CDOér af eksisterende CDOér, hvilket giver en CDO i anden. Også her 

brugte man lavere vurderede CDO klynger til at skabe AAA klassede CDO i anden, en forædling. 

Udviklingen gik imod at flere og flere CDOér blev brugt i nye CDOér. En CDO kunne indeholde 

30 % andre CDOér og stadigvæk beholde en høj vurdering.  

I 2007 var CDO maskinen blevet selvkørende, og arbejdede videre med kun få ”rigtige” investorer 

tilbage. Hele 80 % af messanin CDOérne blev opkøbt af CDO administratorer og pakket om i nye 

CDOér (FCIC s. 203).  

Det blev tiltagende svært at vurdere indholdet af de nye produkter da det var mange tusind lån, 

stykket sammen to til tre gange, der skulle vurderes hver for sig. For at kunne sælge værdipapirerne 

fik bankerne et ratingbureau til at give CDOérne en kreditvurdering. Så længe CDOérne fik en pæn 

kreditvurdering var investorerne glade for værdipapirerne. De formodedes at være meget sikre og 

gav samtidigt et flot afkast. Så efterspørgslen var stor. 

Ud over at sælge værdipapirerne, kunne bankerne bruge dem som sikkerhed i repoaftaler og i andre 

aftaler der krævede bagvedliggende pant. På denne måde kunne bankerne bruge de oprettede lån, til 

at skaffe finansiering, der kunne bruges til udstedelse af nye lån.  

Bankerne stod for servicering af lånene og CDOérne. Det vil sige at de modtog indbetalinger fra 

låntagere og fordelte pengene til investorerne. Men bankerne havde ikke noget ansvar over for 

investorerne, såfremt kunderne ikke overholdt sine forpligtelser.  

 

 

 

 

                                                 
6 CDOér var opdelt i kategorier afhængigt af hvilke værdipapirer de indeholdt 
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Forædlingen af MBSér til CDO og CDO i anden 

 

High Grade CDO

Senior AAA 88%

Junior AAA 5%
Subprime MBSér AA 3%

A 2%
AAA 81% BBB 1%
AA 11% Unrated 1%
A 4%

BBB 3%
BB, Unrated 1% Messanin CDO CDO^2

Senior AAA 62% Senior AAA 60%
Junior AAA 14% Junior AAA 27%

AA 8% AA 4%
A 6% A 3%

BBB 6% BBB 3%
Unrated 4% Unrated 2%  

 

De lavest vurderede klynger kunne oftest ikke sælges til investorer, især unrated, var usælgelig. 

Derfor købte bankerne som regel de laveste klynger tilbage af SPVérne (Plesner 2002). 

Unrated delen er konstrueret så at den skal bære 100 % af kreditrisikoen, hvilket gør den 

usædvanligt risikabel. Men Basel I reglerne gjorde ikke forskel på kreditvurderinger indenfor 

lånekategorier. Derfor vægtede de lave klynger det samme som AAA klassede klynger.7

Efterhånden som befolkningen havde lånt hvad de kunne ved brugen af almindelige lån, var 

bankerne nød til at finde på nye låntyper, der gav kunderne mulighed for yderligere at øge 

låneforbruget. Investorer var der nok af grundet interesse fra udlandet og brugen af værdipapirerne 

som pant.  

  Da 

bankerne var mest interesserede af at få slanket balancen, var det ikke så vigtigt at de måtte købe 

resterne. Det var disse rester der gav det største afkast. 

En af de sidste innovationer før krisen var afdragsfrie lån, hvor man ikke behøvede at betale al 

rente, restgælden øgedes dermed med tiden. 

For bankerne var det et spørgsmål om at få så mange lån som muligt igennem maskinen. De tjente 

nemlig godt på servicen.  

 
                                                 
7 I afsnit 2.1 omtales Basel reglerne og brugen af MBSér til at sænke kapitalkravet 

Kilde: Mikkelsen og Gorton 2008 a + b 
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På denne side og næste side er der figurer over strukturen i skyggebanksystemet. 

 

 

 

 

 Strukturen i Skyggebanksystemet: 

 

 

 
 

 
Kilde: "Securitized Banking and the Run on Repo" 
 Gary B. Gorton, Andrew Metrick 
 
 
 

I led (3) opretter en direct lender eller en 
mortgage broker nogle lån. En direct lender 
har specialiseret sig i at oprette lån for 
derefter at sælge dem videre. En mortgage 
broker formidler kontakten mellem långiver 
og låntager.  
(2) Lånene sælges til banken der betaler for 
dem. Långiver kan oprette nye lån for 
pengene. 
(4)Banken sælger lånene til en SPV der 
konstruer mortgage backed securities. SPVén 
er ejet eller ”sponsoreret” af banken. 
Ved salget af lånene kommer de væk fra 
bankens balance. Banken tilbagekøber nogle 
MBSér og residualen, den klynge der er 
usælgelig på markedet. 
(1) En del af de MBS der bliver i banken 
bruges som sikkerhed ved repoaftaler. Disse 
store ”indlån” kan bruges til køb af flere lån. 
 
Banken tjener først og fremmest penge på at 
distribuere lån, så jo større volumen jo større 
indtægt. Banken kan vælge at administrere 
nogle af lånene selv og tjene på 
administrationsgebyret.  
 
Hver gang der ryger penge en vej, bliver der 
sendt risiko den anden. Dermed ses det at 
opretteren af lånet hurtigt skiller sig af med 
risikoen af sit produkt. Det samme gælder 
banken. Men kun i det omfang at den ikke 
køber de dårlige klynger. 
 
 
På næste side ses der på hvad der sker i 
kassen Securitization.   
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(4) Banken sælger et bundt lån til sin SPV, derved 
skaffes der kapital til at yde flere lån. Lånene og 
dermed risikoen kommer væk fra bankens balance. 
SPVén deler bundtet op i seniority eller klasser. 
AAA klassen er den bedste, hvilket betyder at den 
bliver betalt først. Den er også den sidste til at tage 
et eventuelt tab. Den dårligste del af klyngerne har 
ingen klasse. Den kaldes residual eller equity og 
må købes tilbage af banken, da den er usælgelig. 
(5) SPVén kan sælge MBSérne til investorer. 
Køberne er investeringsbanker, fonde eller 
virksomheder. Salget skaffer kapital til køb af nye 
lån. 
(6) Banken kan videreforarbejde MBSérne til 
CDO´er. Disse er sat sammen af forskellige typer 
af lån. CDOérne bliver delt op i nye klynger med 
forskellig seniority. På denne måde kan man 
forædle lavere klassede MBSér. BBB ratede 
MBSér kan blive til AAA ratede CDOér. 
(7)Banken videresælger CDOérne til investorer 
der ønsker værdipapirer med en større spredning af 
risiko, end rene MBSér har.  
(1) Banken kan beholde nogle MBSér og CDO´er, 
disse bruges som sikkerhed ved repoaftaler. På 
denne måde kan banken få nyt kapital til at yde 
flere lån.  
Banken tjener penge på at servicere 
værdipapirerne. Det er en sluttet cirkel hvor et 
hvert nyt lån skaber grobund for det næste. 
 
Salg til GSEér 
Dette led er ikke med i modellen, det svarer til led 
(1) bare med salg i stedet for repoaftale.  
Nogle lån sælges til GSE´er som Fannie Mae der 
overtager forpligtelserne og garanterer for 
udbetalingerne, selv om låntageren går i konkurs. 
Fannie Mae kan også bytte lån mod GSE 
værdipapirer. På denne måde får banken MBSér af 
høj kvalitet, der kan bruges som kollateral. Lån 
skal opfylde visse minimumkrav for at blive købt 
eller forarbejdet af Fannie Mae. Med tiden faldt 
kravene dog meget. 
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Konklusioner: Spredning af risiko er en velkendt måde at sænke risikoen på. Spørgsmålet er om 

man kan sprede sin risiko så meget at yderligere spredning ikke længere sænker risikoen 

bemærkelsesværdigt. En ABS8

Et andet problem var at produkterne blev så komplicerede at investorerne anså det alt for 

vanskeligt/dyrt at sætte sig ind i dem. Så længe kreditvurderingen var høj nok og det tidligere afkast 

var godt, investerede de. Denne uigennemsigtighed mindsker incitamentet til at skabe et godt 

produkt. Investorerne investerede jo alligevel. Der er selvfølgeligt det argument at investorerne 

stopper med at investere når det går galt. Men under opbygningen af en boble går det ikke galt. 

 kunne indeholde 3000 lån hvilket må siges at være en stor 

spredning. Når man så sætter mange bundter af lavere kreditvurderede ABSér sammen til en CDO, 

er spørgsmålet om x*3000 sænker risikoen nok til at give CDOén en AAA vurdering. Hvis 10 % af 

lånene i ABSérne går konkurs giver det så ikke 10 % af lånene i CDOén? Nogle af dem der tjente 

penge på krisen, ved at gå kort i CDOér, kikkede på andelen af ”dårlige” lån i porteføljen, ikke på 

spredningen af lån.  

Der var også det problem at lånene forventedes at være relativt ukorrelerede hvis man spredte dem 

geografisk. Subprimelånene havde en stor risiko tilfælles, resetdatoen. Hvis boligpriserne ikke 

havde steget nok ville mange ikke kunne refinansiere sine lån. Den forhøjede rente der kom efter at 

teaserperioden var slut, var mere end de fleste kunne klare. At boligpriserne bliver ved med at stige 

i det uendelige er ikke en naturlov. Det er afhængigt af væksten i økonomien, renten og 

efterspørgslen. Efterspørgslen har en naturlig begrænsning da befolkningen har den størrelse den 

har, renten kan ændres og økonomien kan stagnere.  

Dermed var subprimelånene udsat for en ikke uvæsentlig og i høj grad korreleret risiko, risikoen for 

stagnerende boligpriser. Dette kunne udløses ved forhøjet rente eller generel nedgang i økonomien. 

Ingen af delene var usandsynlige. 

Ser man på de to figurer over securitization ses det at hver gang der kommer penge en vej sendes 

der risiko den anden vej. Investorerne havde en forventning om at få sine penge igen med rimelige 

renter, for at tage risikoen på sig. Vejen fra første led ”originator” eller låneopretteren til den 

endelige investor er lang. I hvert led af kæden er der en mulighed for at informationer går tabt. Det 

bliver også nemmere at skabe et dårligt initialprodukt, når risikoen sendes videre. Distancen gør at 

første led aldrig behøves at se investorerne i øjnene.  

                                                 
8 Asset Backed Security-værdipapir med sikkerhed i alt fra biler til boliger  
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Den eneste der alvorligt behøves bekymre sig er slutinvestoren. I dette led er produktet dog for 

svært at gennemskue. Når risikoen sendes videre fra hånd til hånd falder incitamentet til at 

undersøge produktet ordentligt.  

Amerikanske banker solgte de strukturerede produkter MBS og CDO til udenlandske investorer. På 

denne måde spredtes risikoen på Amerikanske subprimelån, fra Amerikanske banker til resten af 

verden. Investorerne kunne være pensionsselskaber, kommuner, stater, fonde og udenlandske 

banker. Dermed bar også helt almindelige borgere en del af risikoen, uden at være klar over det. Det 

var blandt andet udenlandske investorer der gjorde det muligt at blive ved med at låne ud i USA. Til 

gengæld blev problemerne på det Amerikanske boligmarked et globalt problem. 

De Amerikanske banker havde eksponeret sig for en stor del af risikoen ved at tilbagekøbe 

residualen af værdipapirerne. Basel I reglerne gjorde ikke forskel på risiko indenfor lånekategorier 

men havde en minimum kapitalgrænse. Dermed havde bankerne et incitament til at få det meste af 

lånene væk fra balancen mens risikoen ved lånene var mindre vigtig. Købet af residualen fik 

regnskabstallene til at se pæne ud samtidigt med at bankerne beholdt en stor del af risikoen selv. 

Bankerne brugte også værdipapirerne som sikkerhed ved for eksempel repoaftaler. Da MBSér blev 

upopulære ville mange ikke acceptere dem som pant længere. Det gjorde at bankerne måtte sælge 

ud af sine MBSér for at kunne købe anden pant. Da alle banker havde samme problem samtidigt fik 

det priserne til at dale yderligere. Dermed var cyklussen brudt hvor et nyt lån kunne bruges til at 

oprette et til. Repoaftaler kunne løbe så kort som en dag. Derfor var det en meget følsom form for 

finansiering. Investeringsbanker kunne fra den ene dag til den anden have problemer med at skaffe 

penge nok til dagens aktiviteter. Dette peger på at bankerne selv har undervurderet risikoen på de 

produkter de har skabt.  

Brugen af MBSér/CDOér som sikkerhed i aftaler og som komponent i andre strukturerede 

værdipapirer fik krisen på boligmarkedet til at sprede sig til hele økonomien. Der manglede et 

overblik over hvem der havde investeret i værdipapirerne og hvis pant var i fare.  

Ud over den manglende gennemsigtighed var der alle investorer der led tab. Selv de værdipapirer 

der med tiden vil vise sig at levere det forventede har lidt store kurstab.  
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3. Udviklingen i den finansielle sektor i årene op til krisen, deregulering, innovation og       

    globalisering                                                                                          

 

3.1. Udviklingen i USA 

3.1.1. Indledning USA 

De sidste 25-30 år har banksektoren ændret sig markant. Tidligere opererede en Amerikansk bank 

helt simpelt med indlån og udlån, differencen i renterne var bankernes indtjening.  

Dette begyndte at blive uprofitabelt i firserne da fonde og risikobetonede erhvervsobligationer 

overtog en del af markedet for indlån og udlån. Bankerne begyndte at sælge lånene videre til skygge 

bank systemet og tjente nu penge på administrationen af lån.  

Skygge banker består af investeringsbanker, investerings fonde, SIV’s9, SPV´s10

Det er skyggebank-systemet der bundter lån sammen og sælger dem videre som strukturerede 

værdipapirer, så kaldt securitisation. De nye strukturerede værdipapirer var populære da de gav et 

højere afkast end almindelige statsobligationer, samtidigt havde de ved hjælp af finansiel innovation 

formodet lav risiko.  

 og andre 

finansielle institutioner, der ikke er traditionelle indlåns banker. Skyggebanker fungerer som 

bindeled mellem investorer og låntagere, samtidigt er de underlagt mildere regulering end de 

traditionelle banker. Prisen for friheden er til gengæld at de ikke er beskyttet af det samme statslige 

sikkerhedsnet. 

I senere år er der sket en hel del finansiel innovation og bankerne er gået fra at udøve ”boring 

banking” til at konkurrere på snilde og udvikling (Plesner 2010). De nye produkter har været 

komplekse og svære at overskue. Derudover er det finansielle marked vokset utroligt hurtigt de 

seneste år, med hjælp af globaliseringen. 

Globaliseringen af det finansielle marked har gjort det sværere at regulere. Har et land meget 

stramme regler bliver pengene flyttet til et mindre restriktivt land. I USA var der frem til 1986 en 

øvre grænse for hvor høj indlånsrente en bank havde lov at tilbyde. Grænsen var sat for at forhindre 

at bankerne gik ned i kampen om kunderne. Resultatet var at pengene strømmede fra USA til de 

europæiske banker der ikke havde denne restriktion. De amerikanske myndigheder blev nød til at 

tilpasse sig det globale marked og fjernede loftet (riskglossary a).  

                                                 
9 En Structured Investment Vehicle er en finansiel virksomhed der investerer i værdipapirmarkedet og selv opretter 
værdipapirer for videre salg, til investorer 
10 Special Purpose Vehicle er et underselskab til banken der skaber strukturerede produkter af boliglån 
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Der er også muligheden at udenlandske aktører udnytter et lands statslige sikkerhedsnet til fordel 

for deres kunder. Dermed sendes en del af risikoen og omkostningerne videre til lokale 

skattebetalere. Hvis staten skal redde en finansiel virksomhed bruger den jo penge, ikke bare på de 

indenlandske investorer men også alle de udenlandske. Forsikringsselskabet AIG kunne sælge alt 

for billige forsikringer takket være lav regulering og høj kreditvurdering. Da det gik galt måtte de 

amerikanske skatteydere betale en del af regningen. En stor del af forsikringerne var solgt til Europa 

og på den måde sponsorerede de også udenlandske forbrugere (FCIC s. 139-141).  

Med Basel reglerne er der blevet indført nye kapitalkrav der kan sænkes ved afdækning af risiko. 

Derivater og værdipapirer med base i boligmarkedet er blevet brugt til dette formål, hvorfor dette 

marked er vokset meget de seneste år. Problemet er at boliglånemarkedet har oplevet faldende 

standarder samtidigt som dele af derivatmarkedet næsten er ureguleret. 

Alt i alt kan dereguleringen op til finanskrisen ses som et samspil mellem deregulering, øget 

globalisering af finansmarkedet, finansiel innovation og manglende love til at følge op på den nye 

tilstand.   

 

3.1.2. Glass-Steagal Act, innovation og forældelse: Udviklingen i banksektoren er en blanding af 

finansiel innovation og deregulering. Noget af dereguleringen kan tilskrives at man ikke har formået 

at lave nye love der kunne kontrollere det komplekse marked der opstod.     

Efter ”den store depression” i 1929 lavede USA en ny banklov der skulle stramme op og forhindre 

fremtidige kriser, den kaldes ”the Glass-Steagal Act”.  

Med Glass-Steagal Act blev der gjort forskel på kommercielle banker hvis opgave det var at yde 

indlån og udlån, og investerings banker der udstedte og handlede med værdipapirer (riskglossary 

a). Ingen bank kunne tage på sig begge roller og lige som i dag var der forskel på hvor regulerede 

de to banktyper var.  

Kommercielle banker reguleres af the Fed11, OCC12 og FDIC13 mens investeringsbanker styres af 

the SEC14

                                                 
11 The Federal Reserve, USA´s nationalbank 

. Kommercielle banker var beskyttet af en indskudsgaranti på 100 000 $ samtidigt som de 

altid kunne låne penge af the Federal Reserve, uanset hvad. Prisen for at være beskyttet af The 

Federal Reserve var mere regulering og overvågning end investeringsbanker havde. 

12 the Office of the Comptroller of the Currency, Regulerer nationale banker i USA 
13 Federal Deposit Insuranse Corporation, står for indskudsgaranti og overvågning af banker og spare/låne kasser 
14 Securities and Exchange Commission, overvåger værdipapirmarkedet I investorernes interesse.  



 14 

Traditionelt set har man anset kommercielle banker for at være lidt risikovillige, kedelige men 

stabile og de opfyldte en samfundsfunktion ved at være løn/opsparingskonto og der man lånte til sin 

vigtigste investering, boligen. Meningen med opdelingen af banker var også at sørge for at 

kommercielle banker ikke tog for store risici til gene for skattebetalerne (Plesner 2010). 

Kommercielle banker var mest eksponerede for kreditrisiko og et konkursbo var tungt og besværligt 

at gøre op med cash flows der er bundet op på mangeårige lån.  

Investeringsbanker var mere innovative, stedet hvor der kunne tjenes gode penge men også der hvor 

der kunne tabes, de er blevet kaldt ”kasino-banks”. Investerede man i en investeringsbank havde 

man taget på sig en bevist risiko og det var de enkelte investorers problem hvis banken gik ned. Ved 

konkurs solgtes værdipapirerne og hvad der blev tilbage fordeltes mellem investorerne. Det var 

mere lige til og deres risiko var likviditetsrisiko. Derfor var der næsten ingen regulering af 

investeringsbanker og pengemarkedsfonde. Lovgivningen berørte, krav til spredning af risiko og 

hvilke typer af værdipapirer der måtte investeres i, og med tiden et minimum kapitalkrav. 

Den omfattende Glass Steagal Act er over tid blevet fjernet ved hjælp af flere lempelser, nogle af 

lovene er blevet forældet. Blandt andet kunne kommercielle banker godt handle med værdipapirer i 

udlandet. Restriktionen gjaldt altså kun handel på hjemmemarkedet (riskglossary a, det 

efterfølgende bygger på denne kilde). I 1929 hvor loven slog igennem var markedet for 

værdipapirhandel i udlandet meget lille. Med IT og globalisering er det blevet en del nemmere at 

handle globalt. Det udnyttede de kommercielle banker. Allerede i 80érne var kommercielle banker i 

stor stil gået i gang med at handle værdipapirer på det udenlandske marked og dermed var loven 

forældet.   

Kommercielle banker kunne handle med valuta der ikke ansås for værdipapirhandel under ”Glass 

Steagal Act”, men da valutamarkedet til tider var meget volatilt var der en markedsrisiko herved der 

ikke var tiltænkt kommercielle banker. Bankerne brugte smuthullet til spekulation på markedet. 

I trediverne blev future markedet kun brugt i råvarehandel til at sikre sig mod udsving i priser og 

derfor var der ingen forbud mod køb og salg futures. Det var kun tiltænkt virksomheder der havde 

brug for en bestemt vare og ville sikre sig en fast pris på et fremtidigt køb (hedging/afdækning af 

risiko). Med tiden begyndte kommercielle banker at spekulere i råvaremarkedet ved at handle med 

futures. Denne udvikling var ikke blevet forudset.  

Finansiel innovation skabte derivater der ikke kunne placeres under loven om værdipapirer, da de 

ikke er værdipapirer men derimod spillet om udfaldet af nogle værdipapirer. Ved hjælp af lidt snilde 

og forældede love kom de kommercielle banker alligevel på det finansielle marked og tog ved 
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halvfemserne stor markedsrisiko, samtidigt forblev de i statens sikkerhedsnet. De begyndte at minde 

om investeringsbanker og konkurrerede med dem, selv om det oprindeligt ikke var meningen. 

Den ovenstående ”deregulering” er alt sammen resultatet af at finansiel innovation og øget 

globalisering har forældet lovene. Nye mere tidssvarende love ville være løsningen i takt med at 

markedet udvikler sig. Der er dog altid dem der trækker i den anden retning og kan pege på tabt 

fortjeneste ved lovændringer. Disse kræfter har været meget stærke i årene op til krisen. I 1999 til 

2008 lobbyerede den finansielle sektor officielt for 2,7 mia. $ (FCIC s. xviii). 

 

3.1.3. Drømmen om egen bolig, Fannie og Freddie: I USA har det i mange år været et ønske at så 

mange som muligt skulle eje deres egen bolig. Denne drøm har holdt ved trods skiftende regeringer.   

Allerede i 1938 dannede kongressen” Federal National Mortgage Association” også kendt som 

Fannie Mae.  

Fannie Mae skulle, ved at købe visse banklån, gøre det billigere for bankerne at finansiere sine lån. 

Billigere finansiering/omkostninger gjorde det muligt for bankerne at tilbyde kunderne billigere lån. 

I starten købte Fannie Mae kun lån der var forsikrede af det statslige ” Federal Housing 

Administration” (FHA), hvilket sikrede en hvis kvalitet (wikipedia a).  

Fannie beholdt nogle af lånene men udstedte også obligationer der solgtes til investorer, så det var 

et statsligt realkreditinstitut.  

Indtil 1968 havde Fannie Mae monopol på det sekundere lånemarked men blev så splittet op i 

Fannie Mae og Ginnie Mae. Ginnie Mae forblev en statslig institution der skulle garantere rettidige 

ydelser på lån forsikrede af FHA, og et par andre statslige institutioner. Fannie Mae blev delvis 

privatiseret og kunne købe lån fra private låneudstedere, der ikke var forsikrede af FHA. Samtidigt 

dannedes Freddie Mac med samme funktion for at skabe en sund konkurrence. Fannie Mae og 

Freddie Mac er delvis statslige og kaldes ”Government Sponsored Enterprices” (GSE) (FCIC s. 38-

41 det næstfølgende baseres på samme kilde).  

I 1970 fik Ginnie, Freddie og Fannie ved lov et nyt redskab, securitization. Ginnie Mae blev den 

første der skabte et Mortgage Backed Security produkt15

Bankerne kunne sælge sine lån til GSEérne eller bytte dem mod GSE securitized lån (MBS). 

Pengene brugte bankerne som billig finansiering og GSE værdipapirerne kunne stilles som 

sikkerhed i for eksempel repo aftaler.  

 (MBS), senere hen fulgte Fannie og 

Freddie.  

                                                 
15 Struktureret værdipapir med sikkerhed i flere boligobligationer, risikoen deles op i klynger der sælges hver for sig 
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GSEérne garanterede at investorerne fik sine penge igen og der lå en forventning om at staten ville 

bakke op ved behov. Derfor ansås disse værdipapirer for at være næsten ligeså sikre som 

statsobligationer, og de fik den højeste kreditvurdering. Da GSEérne garanterede alle klynger var 

der ingen rangordning i disse, klyngeopdeling var bankernes metode mod tab.  

GSEérne sikrede en hvis kvalitet på lånemarkedet da de stillede krav til hvilke lån de ville securitze. 

Til gengæld var det nemmere for en bank at sælge værdipapirer der havde fået et GSE 

garantistempel. 

GSEérne fik skattemæssige fordele af staten, lav regulering og meget lave kapitalkrav. Dette gjorde 

det meget billigt for dem at holde lån og servicere dem. De havde et kapitalkrav på 2,5 % af 

aktiverne plus 0,45 % af de MBSér de garanterede. Det svarer til at de kunne låne 200$ for hver 1$ 

de stillede i sikkerhed for MBSér. I 2007 lå Fannie og Freddies gearing på omkring 75:1 mens en 

gennemsnitlig bank lå mellem 16:1og 22:1 (FCIC s. 64-66).  

Selv om det offentligt var underforstået at staten ville gå ind og tage over hvis GSEérne ikke kunne 

klare sine forpligtelser, var der aldrig noget skriftligt på det (wikipedia a). Denne underforståede 

garanti gav GSEérne og deres værdipapirer en høj kreditvurdering og sparede dem penge på 

markedet (lav rente) (FCIC s, 38-41).   

I 2007 var der for 4,5 billioner $ udestående i Subprime og Alt A16

Staten har beskyttet GSEérne, og investorerne i GSE værdipapirer har ikke lidt nogle tab (FCIC s 

474) 

 lån. 37 % (1,65 billioner $) af 

GSEérnes låneportefølje bestod af Subprime og Alt A lån, som de enten havde securitized eller købt 

af andre (FCIC s. 450-469).  

 

3.1.4. Nye lånetyper og securitization: 

I 1980 blev det tilladt at kræve en højere rente fra personer med lav kreditværdighed (FCIC s. 34-

37), og i 1982 blev Adjustible rate mortgages tilladt (også kaldet teaser lån) (wikipedia c). Indtil da 

havde kommercielle banker holdt sig til lån med fast rente og afdrag, men nu udviklede de nogle 

mere usikre lånetyper. Staten opfordrede samtidigt bankerne til at låne penge ud til 

minoritetsgrupper, der ikke tidligere havde regnes som kreditværdige. Bankerne fulgte denne 

opfordring og begyndte at oprette subprimelån. Hovedparten af disse lån (76 %) blev oprettet i form 

af adjustible rate mortgages (ARM) (FCIC s. 84-87).  

                                                 
16 Alternative A – lån der er lidt bedre end Subprime men i samme kategori 
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Ud over at give forbrugerne nye former for boliglån, der gjorde det nemmere at skaffe sig en bolig, 

var loven et resultat af at kommercielle banker mistede markedsandele til investeringsbankerne.  

Ved hjælp af repoaftaler, pengemarkedsfonde og commercial papers, kunne investeringsbankerne 

tilbyde noget der mindede om indlåns og udlånskonti. Da investeringsbankerne var lavere reguleret 

og tog større markedsrisiko kunne de tilbyde bedre renter. Derfor var private og virksomheder i 

stigende grad begyndt at benytte sig af investeringsbanker og pengemarkeds fonde.  

De kommercielle banker var også presset af inflation der gjorde det dyrt for dem at finansiere sine 

lange fastforrentede lån. Med variabel rente sendte bankerne renterisikoen videre til kunderne. 

Derudover kunne de tjente mere på de nye højrente lån. Altså var loven statens måde at styrke de 

traditionelle banker, i en sektor der var under kraftig udvikling. 

I 1989 blev det internationale Basel I regelsæt implementeret via ”Financial Institutions Reform, 

Recovery, and Enforcement Act”. Dette indebar strengere kapitalkrav til kommercielle banker 

(FCIC s. 38-41). Kapital/kreditrisiko skulle være ≥ 8 % og forskellig type gæld fik forskellig vægt 

ved beregningen af kreditrisiko. Amerikanske statsobligationer havde vægten 0 (Lastra).  

Til gengæld gjordes der ingen forskel på gæld indenfor lånekategorier. Et højrisiko virksomhedslån 

fik samme vægt som et virksomhedslån med lav risiko. 

Der var også forskellige kapitalkrav til forskellige typer af aktiver. Mortgage Backed Securities dvs. 

værdipapirer med base i boliglån, fik lavere kapitalkrav end værdipapirer der baseredes på 

virksomhedslån eller forbrugerlån. Dette gjorde at MBSér blev meget populære værdipapirer at 

holde for bankerne (FCIC s. 45-51). 

Resultatet var at det blev mere profitabelt for bankerne at sælge lånene videre eller få dem 

securizised af GSEérne, end at beholde gælden på balancen. GSEérne tjente på reguleringsarbitrage 

bl.a. grundet lavere kapitalkrav, hvilket gjorde det billigere for dem at have en låneportefølje, end 

det var for bankerne.  

I 2007 havde Fannie og Freddie tilsammen en gearing på 75:1. Til sammenligning lå de udskældte 

investeringsbanker ”kun” på niveauet 40:1 (FCIC s. 230). Endvidere kunne bankerne investere 

ubegrænset i GSE værdipapirer, hvilket de ikke kunne i virksomhedslån og forbrugslån. 

Bankerne derimod fik slanket balancen, ved at sælge lånene, og på den måde blev det nemmere for 

dem at klare kapitalkravene. Fremover blev de kommercielle bankers fokus flyttet fra at holde lån 

til at tjene på at servicere og formidle lån.  

Også udenlandske investorer var glade for GSE værdipapirerne. De blev købt af hedge fonde, 

pensionsselskaber, banker og lande som Kina med et svagt finansielt system sendte penge til sikrere 
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lande som USA. GSE værdipapirernes høje kreditvurdering og ”statsgaranti”, gjorde dem til en 

sikker havn at investere i (FCIC s. 38-41). GSEérne voksede sig så store at de blev ”to big to fail” 

og de havde meget at sige til om i forhold til regulatorerne.   

I starten var der intet pres på GSEérne for at finansiere et vist antal subprimelån, men i 1992 

underskrev Bush” The Housing and Community Development Act”, der indeholdt kvoter for hvor 

stor del af deres lån der skulle understøtte lavindkomsttagere. Kvoterne voksede med tiden og i 

2007 landede de på 55 % af de lån de købte (FCIC s. 183).  

”Community Reinvestment Act ” (CRA) fra 1977 opfordrede banker til at yde lån i områder hvor de 

traditionelt ikke havde haft lyst til at operere. Staten så på om banken havde opfyldt visse mål når 

den skulle godkende åbning af nye filialer, nye forretningsområder elle åbning i nye stater. I 1995 

skiftede the Fed fokus fra hvad bankerne gjorde for at følge CRA til at kun se på aktuelle resultater. 

I princippet en deregulering (FCIC s. 72-73).   

Opmuntrede af staten fortsatte bankerne i højere og højere grad med at yde innovative lån til 

subprime låntagere. De innovative lån dækker blandt andet, teaser lån hvor renten var lav de første 

par år for derefter at skyde i vejret, afdragsfrie lån, afdrag når du vil lån, næsten ingen udbetaling, 

negativ amortering og lån der ikke krævede nogen særlig dokumentation.  

Subprimelån steg fra 8 % af oprettede boliglån i 2003 til 23,5 % af oprettede boliglån, eller 600 

mia. $ i 2006, se figur 1. Boliglånemarkedet som helhed steg også, og med tiden nåede det op på 

18 % af det totale lånemarked (FCIC s. 68-71). 

Selv prime låntagere begyndte at vælge innovative lån som teaser lån. Det gav dem mulighed for at 

øge forbruget eller købe endnu større boliger, i et boligmarked, der siden år 2000, gik støt fremad. 

Lånefesten pressede priserne på boligmarkedet opad, hvilket fik folk til at låne mere for at være 

med på vognen, og så steg priserne endnu mere (FCIC Summary), se figur 2. Så længe priserne gik 

op kunne subprimelåntagerne med tiden refinansiere sine lån til bedre og bedre vilkår. De fleste 

regnede ikke med at komme til at betale den høje variable rente (Gorton 2008 a). 

Fra 2001 til 2007 fordobledes den samlede amerikanske boliggæld og boliggælden per husholdning 

steg med 63 % fra 91.500$ til 149.500$. Dette selv om de reale lønninger ikke øgedes (FCIC 

Conclusions).  

Det var blevet meget nemmere og billigere at oprette lån siden man i 90érne begyndte at bruge 

computerprogrammer til at finde ud af hvor kreditværdig en låntager var. Programmerne baseredes 
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på statistik, og kunne beregne sandsynligheden for konkurs og FICO score17

Kreditmodellerne viste at konkursrisikoen på lavindkomst-låntagere var lav og at forretningen 

kunne betale sig. Problemet var at modellerne så på de seneste års data, hvilket var 90érne hvor alt 

gik godt. Det var dog nok til at regulatorer, banker og andre der havde med securitization at gøre, så 

det som en succes. 

. Långivning blev mere 

standardiseret og dermed hurtigere. 

I starten ville GSEérne ikke securizise de nye låntyper, men det ville investeringsbanker, banker, 

wall street og lånevirksomheder gerne. De begyndte så småt at gøre det i 80érne. Da skyggebanker 

tog større og større markedsandele, følte GSEérne sig til sidst pressede til at slække på kravene, for 

ikke at miste for meget af markedet. Alligevel tabte Freddie og Fannie en del markedsandele og 

endte i 2006 med at købe 37 % af lånene på markedet (FCIC s. 104-110). Ud over at købe lån, 

købte de ikke GSE skabte MBSér, af investeringsbanker. Deres indkøb toppede år 2004 med 40 % 

af markedets, ikke GSE skabte subprime MBSér, se figur 3 (FCIC s. 123). Fannie alene, købte i 

2006 subprime MBSér for 36 mia. $ (FCIC s. 181). GSEérne fik opfyldt sine kvoter, men 

konkurrencen havde presset standarden i bund.  

I 2006 stod USA for 79 % af de globale securitization udstedelser og var dermed det land der 

securitized mest. De årlige udstedelser var dog faldet en del siden toppen i 2003, se tabel 1 og figur 

4. En del af andelene var gået til store Europæiske lande, der var relativt nye på markedet. 

For at kunne sælge de komplicerede værdipapirer herunder MBSér (Mortgage Backed Security) og 

CDOér (Collateralised Debt Obligation), som investeringsbankerne skabte, var de nød til at have et 

kvalitetsstempel. Deres værdipapirer havde jo ikke GSEérnes garanterede cash flow, og  

investorerne kunne ikke selv skabe sig et overblik over hvad produkterne var værd. Derfor blev 

rating beauroerne engagerede. Bureauerne tjente penge på at kreditvurdere værdipapirerne men blev 

frem til 2007 ikke reguleret af nogen (FCIC s. 118-120). 

Da mange investorer enten ikke ville eller måtte investere i værdipapirer under en vis klasse var en 

høj kreditvurdering nødvendig. I 2006 gav Moodys dagligt, 30 værdipapirer med base i boliglån, 

deres højeste kreditvurdering, AAA (FCIC s. 206-212). Året efter blev 83 % af disse værdipapirer 

nedgraderede. Herefter indrømmede Moodys at de havde haft for meget at lave til at kunne holde 

kvaliteten oppe (FCIC s. 221-222). Et andet problem er at Moodys først i 2006 udviklede en model 

til kreditvurdering af Subprimelån. Indtil da blev de kreditvurderede på samme måde som lån i 

højere klasser (FCIC s. 120). 
                                                 
17 FICO score er et mål på kreditværdighed og findes via standardiserede beregninger af data, GSEérne havde sit eget 
system, Desktop Underwriter  
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Efterfølgende har bureauerne påpeget at kreditvurderingerne kun var et pejlemærke, der skulle tages 

med i en større helhed, når investorerne vurderede værdipapirerne. Kreditvurderingerne var dog det 

eneste investorerne kunne forholde sig til. 

Inden det gik galt nåede AAA klassede CDOér at blive meget populære. I 2007 blev der i følge 

FCIC solgt for 366,5 mia. $ CDO’er (European Securitization Forum siger dog 328 mia. $, der er 

intet fuldstændigt overblik over markedet). I følge Plesner, blev CDOèr amerikanernes største 

eksportartikel i det 21. århundrede (Plesner 2008). CDOérne blev solgt til investeringsforeninger, 

hedgefonde og banker i hele verden. 

De virksomheder der oprettede subprimelån, var for størstedelen lånevirksomheder der ikke havde 

indlån. Derfor var de lavere reguleret end kommercielle banker. Finansieringen fik de ved at sælge 

lånene videre til banker eller til investorer. Dette skete via forudgående aftaler eller strukturerede 

værdipapirer, de selv skabte (FCIC s. 156-187).  

Efterspørgslen på lån var stor. På et tidspunkt kunne New Century (en lånevirksomhed) sælge lån til 

bankerne, tre måneder før de var oprettede (FCIC s. 117).  For lånevirksomhederne blev det vigtigt 

at oprette så mange lån som muligt, da de tjente på volumen. Mange af lånene opfyldte ikke 

lånevirksomhedernes egne standarder eller bankernes standarder. Alligevel købte bankerne lånene 

og solgte dem videre til investorer (FCIC s. xxii).  

 

3.1.5. The Fed, OTS, OCC, FDIC og alle de andre regulatorer: Allerede i 1990érne var der flere 

myndigheder der lagde mærke til at subprime markedet mindede om ”rovgrisk långivning” (FCIC s. 

75-80). Dem der oprettede lånet, ophavsmændene, solgte lånene videre, og var derfor uafhængige af 

resultatet. Deres interesse lå først og fremmest i at oprette så mange lån som muligt. Markedet var 

gået fra ”oprette for at beholde ” til ”oprette for at videredistribuere” (FCIC s. 88-91).  

Der blev snydt med låntagernes dokumentation og kunder blev snydt til at tage dyrere lån end de 

behøvede (FCIC s. 3-26). Der er eksempler på låntagere der har fået lån, hvor ydelserne overstiger 

deres indtægt (FCIC s. 75-80). Den falske dokumentation hævede værdien af lånet og gjorde det 

nemmere at sælge (FCIC s. 83-126).  

Problemet var at the Fed, FDIC og lokale regulatorer overså bankerne i de forskellige stater. OTS 

(the Office of Thrift Supervision) overså nationale banker. OCC og lokale regulatorer overså banker 

og sparekasser i de forskellige stater. FTC overså virksomheder der oprettede lån, og the Fed stod i 

spidsen for alle regulatorer (FCIC s. 3-26, næstfølgende tekst bygger på samme kilde).  
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Det var svært at finde frem til et fælles regelsæt for lånemarkedet og tit modarbejdede de forskellige 

regulatorer hinanden.  

I 1994 fig the Fed nye ansvarsopgaver under ”Home Ownership and Equity Protection Act” 

(HOEPA). Dette skulle forhindre uansvarlig långivning. The Fed lavede regler for subprimelåne-

markedet, men grænserne for hvad der var et subprimelån, var sat så højt at de færreste subprimelån 

dækkedes af reglerne. I marts 1999 udstedte the Fed, FDIC, OCC, og OTS en vejledning i, under 

hvilke former et lån skulle oprettes. Men der var ingen konsekvenser hvis man ikke fulgte den 

(FCIC s. 75-80). Op til krisen blev det gentagende gange påpeget af lokale regulatorer og 

forbrugerforeninger, at der skulle nogle strammere regler til på lånemarkedet, men der skete aldrig 

noget. Især OCC og OTS er blevet kritiseret for at have virket truende på dem der ville have 

stramninger af loven (FCIC s.75-80). 

Banker og Finansielle Koncerner (FK) kunne shoppe rundt mellem regulatorer ved at vælge en 

passende hovedforretning (FCIC s. 52-55).  

The Fed var den mest restriktive regulator men samtidigt den der ydede bedst beskyttelse. For 

finansielle virksomheder var valget af regulator en afmåling af fordele og ulemper.  

Der var konkurrence mellem regulatorerne, og især OTS og the SEC var aggressive i kampen om at 

blive hovedregulator, for de forskellige FK. Da OCC og the OTS tjente de fleste af sine penge på 

brugerbetaling, fra de virksomheder de regulerede, var det vigtigt at få så mange kunder som muligt 

(FCIC s. 52-55).  Regulatorerne konkurrerede med lavere regulering, hvorefter the Fed mistede 

kunder. The Fed mistede blandt andet JP Morgan til OCC før krisen, men fik sin gamle kunde igen, 

da der blev problemer (FCIC s. 150-154).   

Tanken bag de mange regulatorer var, at konkurrencen skulle forhindre træg og besværlig 

regulering, forhindre at man stoppede udvikling og sørge for en rimelig ikke for lav kapitalgrænse. 

Tonen var deregulering og minimering af papirarbejde, regulatorerne skulle være under pres for at 

tjene markedet bedst muligt (FCIC s. 27-37). Resultatet blev manglende gennemslagskraft og 

uvildig overvågning af finansielle virksomheder. Regulatorerne oplevede også at blive sagsøgt af 

utilfredse kunder.  

 

3.1.6. De nye supermarkeder: I 1998 fik Citicorp lov til at slå sig sammen med en 

forsikringsvirksomhed og danne Citigroup (FCIC s. 52-55). Det var et smuthul i den gamle Glass 

Steagal Act gjorde det muligt. Men inden fem år skulle Citigroup deles op igen, med mindre loven 

ændredes. Kongressen skulle beslutte sig for, om landets største finansielle institution, måtte 
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forblive som den var. Det valgte den at tillade. 1999 underskrev Clinton ”the Financial Services 

Modernization Act”, og dermed kunne kommercielle banker, investeringsbanker og 

forsikringsselskaber, slå sig sammen under et tag.  

De forskellige enheder i de Finansielle Koncerner kunne handle med hinanden på kryds og tværs 

(riskglossary a og FCIC kap. 2). Fordelen skulle være et stop supermarkeder hvor kunderne kunne 

få opfyldt alle sine finansielle forretninger på en gang. Samtidigt skulle samarbejdet afdelingerne 

imellem skabe stordriftsfordele og øge effektiviteten. 

De forskellige enheder blev stadigvæk reguleret af de samme institutioner som tidligere, men der 

blev ingen ordentlig fælles kontrol, over koncernen som helhed.  

The Fed skulle godt nok se over FKér med kommercielle banker som base, men for at undgå 

dobbeltarbejde, skulle the Fed kun se på de data, de andre regulatorer havde genereret. Dette 

kaldedes Fed Lite (FCIC s. 75-80). Forsikringsselskaber havde OTS som hovedregulator og FK´er 

med base i investeringsbanker, havde indtil 2004, ikke nogen overordnet regulator. Det var efter 

pres fra Europa, at SEC senere blev ansvarlig for disse FK´s (FCIC s. 150-154). 

Nu kunne en kommerciel bank overføre værdipapirhandlen til investeringsbanken i konglomeratet. 

Dermed slap de for begrænsningen af værdipapirhandel, samtidigt med at værdipapirafdelingen 

havde lempeligere regulering af the SEC.  FK´er kunne oprette lån i den kommercielle bankenhed, 

få dem securitized via investeringsbanken eller Special Purpose Vehicles, sælge dem videre med en 

forsikring fra forsikringsenheden, og dermed tjene på hele forløbet, mens ansvaret blev placeret 

mest strategisk. 

Investeringsbanker havde lavere kapitalkrav, og deres gearing lå på niveauet 40:1 i 2007 mens 

kommercielle banker lå omkring 19:1, som tidligere omtalt. Visse investeringsbanker lavede også et 

nummer ud af at få sin gearing ned, lige inden rapporteringsperioder. Dette gjorde de ved at sælge 

ud af aktiver, for siden at købe dem tilbage igen (FCIC s. 64-66, efterfølgende bygger på samme 

kilde).  

Der var ikke meget tilbage af den gamle Glass Steagal Act og der blev skabt store finansielle 

supermarkeder. FK´er der var startet som kommercielle banker, begyndte at minde om de mere 

risikofyldte investeringsbanker, men de havde stadigvæk indskudsgaranti.  

De finansielle institutioner voksede, og i 2007 holdt de gæld for 36 billioner $, hvilket svarede til 

270 % af BNP. Fra 1998 til 2007 tredoblede de fem største kommercielle banker (Bank 

of America, Citigroup, JP Morgan, Wachovia, og Wells Fargo) sine fælles aktiver fra 2,2 billioner $ 

til 6,8 billioner $. De fem største investeringsbanker (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill 
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Lynch, Lehman Brothers, og Bear Stearns) firdoblede sine samlede aktiver fra 1 billion $ til 4 

billioner $ i perioden (FCIC s. 52-55).  

Et problem med de nye virksomheder var at de blev ”to big to fail”. En konkurs ville have så store 

omkostninger for samfundet, at staten var tvunget til at gribe ind. Dette kunne give anledning til 

moralsk hasard, da hverken den finansielle institution eller investorer behøvede at bekymre sig 

overdrevent meget om sikkerheden. Staten ville jo alligevel komme og redde dem.  

Der var ingen klare meldinger om hvem, og under hvilke forudsætninger, staten ville gribe ind, men 

the Fed havde gentagende gange gjort sit for at stabilisere økonomien.  

I 1991 kom the Fed med et blandet budskab,” du er ikke too big to fail – indtil og med mindre du er 

too big to fail ” (FCIC s. 34-37).  

Et andet problem var at de nye kæmpebanker kom til at dominere en stor del af bankmarkedet. 

Frygten var at de fik for megen magt og forhindrede sund konkurrence. I 2005 ejede de ti største 

FKér 55 % af industriens aktiver (FCIC Conclusions). 

Der pegedes også på at kommercielle banker nu fik mulighed for at tage for store markedsricisi, ved 

at placere visse aktiviteter i en investeringsbank-enhed (FCIC s. 52-55).   

 

3.1.7. Derivater og OTC derivater: 

I senfirserne fik visse Amerikanske kommercielle banker lov til at udstede obligationer for 

virksomheder, værdipapirer med sikkerhed i boligmarkedet og commercial papers (lån uden 

sikkerhed til virksomheder). Samtidigt åbnedes der op for værdipapirhandel inklusive derivater i 

begrænset omfang (riskglossary a, det efterfølgende har samme kilde). 

Der blev løbende åbnet mere op for værdipapirhandlen, og i 1997 havde kommercielle banker lov 

til at handle værdipapirer, svarende til 25 % af deres aktiver. Dereguleringen af værdipapirhandlen 

ansås som en naturlig udvikling, da finansmarkedet ændrede sig. Hvis de kommercielle banker 

skulle kunne konkurrere med de mindre regulerede investeringsbanker, var de nød til at komme på 

banen. Samtidigt mente Greenspan at markedet og aktionærer ville sørge for selvregulering. Med 

hensyn til statslig regulering var, ”det presserende spørgsmål angående statslig regulering om den 

styrkede eller forsvagede den private regulering” (FCIC s. 34-37). 

Over the counter derivater, det vil sige derivater formidlet via banker og ikke nogen børs, begyndte 

at vokse frem i 1980érne. Det var et marked der udviklede sig uden om det traditionelle 

derivatmarked, og derfor blev det ikke udsat for nogen særlig regulering (FCIC s. 45-51). 
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Børshandlede derivater er typisk traditionelle derivater som futures og optioner. Det var dog OTC 

markedet der voksede eksplosivt op til krisen. 

Derivater er afledt af værdipapirer og kan baseres på aktier, renter, valuta, aktieindeks, og meget 

mere. Det er ”kun” fantasien der sætter grænser og markedet er enormt. Derivaterne kan ud over 

spekulation, bruges til at afdække risiko, hvis man er bange for fremtidige prisudsving. Banker har 

dog også skabt derivater der førte risikoen over på kunderne, og generelt var en mindre god handel 

for modparten (Plesner 2007).  

OTC derivater er en direkte handel, typisk mellem en bank og en kunde, anden bank eller 

virksomhed, hvilket gør at den kan skræddersys, og handlen ses ikke offentligt. Derfor er det ikke 

til at se, hvem der ligger inde med hvad, og hvem deres modparter er. Dette skabte en del 

usikkerhed under krisen. Da markedet er meget ugennemsigtigt kan det være svært at vide hvor det 

generelle prisniveau på et derivat ligger.  

OTC markedet var stille vokset frem og trivedes med den lave regulering. Derfor var de finansielle 

institutioner bange for at OTC derivater ville komme under samme regler som de børshandlede 

derivater. CFTC der regulerede derivater, kom dem til undsætning i 1992, og tillod at visse 

derivater handledes med lavere tilsyn OTC (FCIC s. 45-51, efterfølgende har samme kilde).   

Markedet voksede nu eksplosivt, og i 1998 havde mange store virksomheder lidt alvorlige tab på 

OTC derivater. Blandt dem var Procter and Gamble, der i 1994 tabte 157 millioner $ før skat, på 

derivatmarkedet. Orange County i Californien tabte 1,5 mia. $ i spekulation på OTC 

derivatmarkedet og gik konkurs. De banker der havde forhandlet derivaterne blev gjort ansvarlige 

for vildledende information og måtte tage sin del af tabene. 

Problemet med derivater er at man satser sine penge på udfaldet af det underliggende aktiv, går det 

ikke som forventet har man tabt pengene. Ved investering i aktier taber man kun den procentuelle 

nedgang i prisen, til gengæld skal der investeres flere penge.  

Forenklet set kunne man i stedet for at købe en aktie til 100 kr., og potentiellet tjene 10 %, så kunne 

man købe 10 derivater til en samlet pris af 100 kr., og få mulighed for at tjene 10*10 %. Til 

gengæld tabte man kun 10 kr. ved en nedgang i aktien på 10 %, ved køb af den, mens man tabte det 

hele (100kr), ved køb af derivaterne. Så længe aktien ikke steg. Derivater var således en anden 

måde at geare sin investering på. 

Med tiden blev OTC derivaterne kritiserede af sin egen regulator, CFTC. De var for komplicerede, 

for højt gearede, investorerne forstod ikke risiciene ved sine investeringer, markedet var skjult for 

regulatorerne og ved at være farligt grundet sin størrelse.  
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Greenspan blev ved med at tale varmt for deregulering af markedet. Han så det stadigvæk som 

selvregulerende, bare aktørerne var professionelle. Efter kritikken slog Greenspan hårdt ned på 

CFTC. Med ”the Commodity Futures Modernization Act” (2000) blev CFTC og the SEC, der 

tidligere havde reguleret OTC derivater, løst fra opgaven. Markedet var nu så godt som ureguleret. 

Dette selv om der var beviser for at derivatmarkedet havde øget gearingen, øget risikoen for mange 

banker og investorer, og skabte systematisk risiko grundet sin størrelse.  

OTC derivatmarkedet var år 2000 nået op på 95,2 billioner $ udestående globalt, og vurderedes nu 

som helt ureguleret. Årene efter dereguleringen voksede OTC derivatmarkedet yderligere. 2008 

toppede det efter at have vokset syvfold til 672,6 billioner $ udestående (kilde: FCIC, IFSL 

Research har lidt andre tal men de varierer med opgørelsestidspunktet).  

Derivater var utroligt populære da de kunne bruges til at afdække finansielle institutioners 

markedsrisiko og dermed sænke VaR18

Optioner havde den fordel, at man ud over at afdække risiko, kunne tjene ubegrænset meget på 

dem, mens man højst kunne tabe købsprisen af optionen. Dette fik finansielle institutioner til at øge 

gearingen, for at øge indtægterne. Problemet var at risikoen for at tabe det hele også steg. Risk 

management funktionerne fulgte ikke med den øgede risiko som de nye strukturer skabte.  

. Dette var vigtigt efter at Basel havde indført en tilføjelse år 

1996. Tilføjelsen indebar at hvis en finansiel institution afdækkede sin markedsrisiko, og dermed 

mindskede VaR, kunne den sænke kapitalkravene, til anden eksponering på markedet.  

Det er ikke mange finansielle institutioner der har opgivet hvad de tjente, men Goldman Sachs 

estimerer at de har tjent mellem 25 % og 35 % af deres indtægter på derivater, i årene 2006 til 2009.  

Et eksempel på et OTC derivat er en CDS19

Til forskel for en almindelig forsikring, kunne man købe en CDS uden at eje det underliggende 

aktiv. Det svarer til at forsikre sig imod at naboens bil bliver stjålet, og så få udbetalingen hvis det 

virkeligt sker. På denne måde kunne der sælges flere forsikringer end der fandtes underliggende 

værdipapirer. Problemet er at en default på et værdipapir kan ramme tifold for forsikringssælgeren. 

. CDSér blev solgt som forsikringer mod default. Da en 

CDS er et OTC derivat, blev det dog ikke statsligt betragtet som en forsikring. Dermed slap 

forsikringssælgerne for en regulering, der blandt andet havde krævet minimumreserver, til dækning 

af tab. Op til krisen havde AIG samlet en halv billion $ i kreditrisiko på OTC markedet. Der var 

ingen krav til at AIG stillede sikkerhed, og det gjorde AIG heller ikke. I 2008 tabte AIG´s Financial 

products afdeling, der solgte CDSér, 40,5 mia. $. 

                                                 
18 Value at Risk: Metode til at beregne kreditrisiko baseret på historiske data 
19 Credit Default Swap 
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Dette øger økonomiens følsomhed overfor værdipapirers defaults, især hvis forsikringssælgeren 

ikke har en stor nok reserve til at klare udbetalingerne.  

Det var nogle få store finansielle institutioner der dominerede det amerikanske CDS marked, blandt 

andet AIG, og de havde ikke sørget for at have en stor nok reserve. De amerikanske skatteydere 

kom til at betale 180 mia. $, i støtte til AIG, i årene 2008-2009. 

Der var mange der i den sidste tid havde spillet på at økonomien ville gå ned. CDSér steg globalt fra 

6,4 billioner $ i 2004 til 58,2 billioner $ i 2007 (IFSL Research, 2009 a) se tab. 2 og fig. 5. Dermed 

ses det at der var nogle der havde gennemskuet det økonomiske klima. De kunne ret præcist regne 

ud hvilken dag CDSérne og MBSérne ville komme i problemer. Det gjorde de ved at finde ud af 

hvornår en stor del af subprimelånene i værdipapiret skulle refinansieres. 

 

3.1.8. Repo markedet og commercial papers: Kommercielle banker havde en indlånsgaranti på 

100.000$, der var sikret af staten, mens investeringsbanker måtte klare sig selv.  

Ved hjælp af pengemarkedsfonde havde investeringsbankerne taget over noget af de kommercielle 

bankers indlånsvirksomhed, men de ville tilbyde noget der i højere grad mindede om et bankdepot.  

Dermed blev repoaftaler introducerede. Virksomheder kunne sætte et større beløb ind på sin konto 

og banken stillede værdipapirer i sikkerhed. Kunne en af parterne ikke opfylde sine forpligtelser, 

beholdt man bare sin del (FCIC s. 29-33). For at være sikker på at kunne få hele beløbet igen ved 

salg af værdipapirerne, fik de et ”hair cut”. Det vil sige man stillede mere i sikkerhed end man fik i 

depot. Når aftalen udløb betalte investeringsbanken lidt mere for værdipapirerne end den havde 

modtaget, en form for rente. For at kunne beslutte sig for strukturen i aftaler brugtes 

kreditvurderinger fra ratingbeauroerne (FCIC s. 118-121). 

Investeringsbanken oprettede en form for udlånskonti og lånte ud til solide virksomheder i form af 

commercial papers. Dette var lån uden sikkerhed, men da de var kortfristede og kun ydedes til 

meget finansielt stærke virksomheder regnedes de som meget sikre. De største købere af 

commercial papers var pengemarkeds fonde og markedet var i størrelsesorden 1,6 billioner $, år 

2000 (FCIC s, 29-33). 

Commercial papers og repoer, der kunne være så kortfristede som en dag, rulledes typisk over i en 

ny aftale ved udløb.  

Investeringsbankerne var regulerede af the SEC, der havde fokus på at beskytte investorer. Det 

indebar at der var regler for informationsniveauet til investorer, diversificering, varighed og hvilke 

typer aktiver der måtte investeres i, men ikke nogen regler for sikkerhed og ordentlig praksis. På 
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den anden side var den femte største investeringsbank, Drexel Burnham and Lambert, blandt andet 

på grund af repomarkedet, gået konkurs 1990, uden at udløse en krise (FCIC s. 34-37).  

Den manglende regulering af disse nye ”indlåns/udlåns” konti gjorde at investeringsbankerne stod 

stærkt i forhold til kommercielle banker, der til gengæld oplevede faldende regulering. 

Kommercielle banker blev også, med tiden, involveret i commercial papers og repoer. For eksempel 

havde Citigroup på et tidspunkt 7 mia. $ i kredit lines (som en kassekredit) til lånevirksomheder 

(FCIC s. 113-117). 

Investeringsbankerne brugte i høj grad repoaftaler til at finansiere de boliglån de ydede. Til gengæld 

kunne securitized lån i form af MBSér og CDOér bruges som sikkerhed i repoaftaler. Da der var 

tale om meget kort tids finansiering og et gensidigt afhængighedsforhold var det en meget følsom 

cirkel af cash flows.  

Lån originators, det vil sige dem der oprettede lån og solgte dem videre til banker, finansierede som 

regel sine subprimelån ved commercial paper lån fra bankerne. Dette øgede følsomheden endnu 

mere da bankerne brugte MBSér til at skaffe penge, som lånes ud til originators der laver boliglån, 

som banken køber og securitize, og stiller i sikkerhed ved repoaftaler for at få penge, og så kører det 

en runde til.  

De sidste år op til krisen var repomarkedet steget meget og opgjordes i 2007 til omkring 10 billioner 

$ for USA (BIS Quarterly Review, Dec 2008), vækst i børsmægleres brug af repoer kan ses i fig. 6.  

Før 2005 var det kun statsobligationer og GSE sikrede MBSér der kunne garantere en repoaftale 

fuldt ud. Med ”Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act”, kunne andre MBSér, 

visse derivater, CDOér og andre aktiver også bruges. Muligheden for at bruge værdipapirer med 

base i boliglån som sikkerhed i repoaftaler, øgede efterspørgslen på disse værdipapirer yderligere. 

Nu kom korttids repomarkedet i høj grad til at baseres på MBSér (FCIC s. 113-117).   

Da repoaftaler skulle rulles hele tiden var de meget følsomme for udsving i markedet. Man kunne 

aldrig være sikker på at få de samme betingelser næste gang og for bankerne lå der den risiko at de 

skulle stille mere i sikkerhed ved kursfald eller mistede en stor del af sin finansiering fra den ene 

dag til den anden.  

 

3.1.9. Konklusion, USA: Efterhånden som de gamle love blev forældede og dermed tillod 

kommercielle banker at tage risici de ikke var tiltænkte, kom de til at ligne investeringsbanker mere 

og mere. Når først bankerne er kommet på et marked og regner med indtjening herfra er det svært at 
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gå tilbage og stramme op, så længe alt går godt. Lovgivningen har i højere grad handlet om at 

please begge bankformer så at ingen føler sig forfordelt, frem for at stramme op i begge ender.  

FK´er blevet brugt til at udnytte fordelene ved begge bankformer og så flytte risiko og ansvar rundt 

efter behov. Der har manglet en lovgivning der så over den nye bankform som helhed, så at 

ansvaret ikke kan skubbes rundt efter forgodtbefindende. Den nuværende opdeling har ydermere 

givet mulighed for at shoppe rundt mellem regulatorer og at udnytte smuthuller i lovgivningen.  

Det ser ud til at de mange regulatorer ikke har virket fremmende på reguleringen. Et problem er at 

visse regulatorer er brugerfinansierede hvilket hæmmer uvildig regulering. Regulatorerne bør være 

uafhængige af sine brugere. I stedet for at konkurrere på dygtighed har regulatorerne modarbejdet 

hinanden. En løsning ville nok være færre regulatorer med klar afgrænsning af opgaver. Da der sker 

store forandringer i de finansielle institutioner ville det være en ide at regulere funktioner frem for 

institutioner. Som helhed bør FKér have en hovedregulator der ser over hele koncernen, og selv går 

i dybden med dette. 

Den Amerikanske stat har haft så travlt med at skaffe egen bolig til alle Amerikanere at den har 

overset den tiltagende lave lånestandard. Staten har via GSEérne gået ind og støttet oprettelsen af 

boliglån, men de har ikke været i stand til at sikre standarden på markedet. Samtidigt er 

værdipapirer med base i boligmarkedet blevet favoriserede, så de kunne bruges som sikkerhed i 

blandt andet repoaftaler og har været underlagt lave kapitalkrav.  

Oprettelsen og afviklingen af lån er blevet meget kompliceret og går igennem mange hænder, der 

ikke behøves bekymre sig om konkursrisiko. Dette har medvirket til at standarden er faldet 

betydeligt, til gene for de endelige investorer og låntagere. Da værdipapirerne er blevet solgt globalt 

og til mange forskellige typer af investorer har subprimerisikoen spredt sig til store dele af 

økonomien. 

Finansielle innovationer er blevet brugt til at sænke risikoen, men faren ved dem er til dels blevet 

overset. Især er det et problem at OTC markedet skaber lav gennemsigtighed. OTC markedet er 

blevet dereguleret af frygt for at tabe markedsandele til lavere regulerede lande. Tendensen har 

været at undgå for megen regulering og dermed tabt indtægt. Samtidigt er der meget lidt sikkerhed 

på et marked der ikke handles via en central reguleret børs.  

Innovationen i den finansielle sektor har været stor de seneste år, samtidigt som nye ideer spredes 

hurtigt globalt. Det bliver tiltagende svært for lovgivningen at følge med.  
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Stemningen har været at økonomerne i dag er kloge nok til at styre uden om kriser, og det 

finansielle marked ville i høj grad være selvregulerende grundet markedskræfterne. Der blev talt om 

”the Great Moderation”, en ny tid hvor den cykliske økonomi var forbi og erstattet af evig vækst.  

Ratingbeauroerne undervurderede risikoen ved de produkter de kreditvurderede. Det samme gjorde 

bankerne, der selv beholdt en del af sine produkter. Derfor var risikopræmien for lav og 

produkterne blev populære, til trods for at de burde være svære at sælge. 

Når økonomien gik fremad gearede bankerne sig for at kunne tjene endnu mere, ”når musikken 

spiller så danser vi og hvis den stopper sørger staten for at der er stole nok til alle” (Plesner 2010). 

Baselreglerne har været under pres for at tillade banker at beregne sin egen risiko og for at tillade 

højere gearing, hvis man investerer i det ”rigtige”, eller risikoafdækker ved hjælp af derivater.  

Globaliseringen skabte et endnu større marked, hvilket fik økonomien til at vokse. Dermed kan et 

problem hurtigt sprede sig gennem nettet af aktører. Pengene er blevet kanaliseret derhen hvor det 

er nemmest at tjene dem, så ingen har haft lyst til at regulere ”for meget” til gene for landets 

økonomi.  

Mange af de produkter der er blevet nævnt under finanskrisen er ikke så nye som man skulle tro. 

Repoer, securitization og commercial papers har fundets i en årrække, forskellen er bare at de er 

eksploderet i vækst de seneste 10 år.  

 

3.2. Udviklingen i EU 

3.2.1. Indledning: EU-lovgivningen er udviklet med henblik på at skabe et enet Europæisk marked.  

Alligevel er EU mere diversificeret end USA, da hvert land har sin egen økonomi og sine egne 

traditioner. Der er også stor forskel på størrelsen af de forskellige økonomier.  

Diversificeringen gør at finansielle innovationer spredes langsommere til de forskellige dele af EU. 

Da der ikke er noget enkelt EU-land, der er tilnærmelsesvis så stort som USA, vil et hvert 

lokalmarked være mindre. Det kan gøre det sværere at finde afsætning af nye produkter, hvilket kan 

mindske lysten til innovation. 

Udfordringen i EU er at skabe et enet marked der tager hensyn til alle deltagerne. Uligevægt 

mellem landene hvad angår økonomisk vækst og traditioner gør opgaven svær.   

 

3.2.2. EU lovgivning: EU ønskede nogle fællesregler for banksektoren og gik i gang med at lave sit 

eget regelsæt, samtidigt som Basel var under udvikling. Målet var at skabe et enet økonomisk 

marked med frie kapitalbevægelser, under et standardiseret sæt regler (Jackson). Udfordringen 
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ligger i at lave et fælles regelsæt samtidigt med at de enkelte lande, har stor mulighed for at lave 

lokal lovgivning og implementering af EU reglerne. 

Allerede i 1973 lavede EF et direktiv om bankers fri etablering af datterselskaber eller filialer i 

andre EF lande (Danmarks Nationalbank 2010, kap. 4 s. 129-131).  

Da der er forskellige traditioner i Europa for om banker deles op i kommercielle banker og 

investeringsbanker eller om de må fungere under et (universalbanker), lod man det i høj grad være 

op til de enkelte lande at sætte de generelle regler og udføre regulering (Jackson, det efterfølgende 

har samme kilde). Finansielle institutioner fik et ”single passport” der gjorde det muligt for dem at 

oprette filialer i hele EU, med sine hjemlandes regulering. Var en virksomhed først blevet godkendt 

i hjemlandet kunne den således frit oprette filialer i andre EU lande. Værtslandene kunne også yde 

nogen regulering, men det var hjemlandets regulatorer der var hovedaktørerne. Ydermere var det 

ikke tilladt at lave love der forhindrede eller forringede udenlandske aktørers indtrængen på 

markedet. 

 På værdipapirmarkedet blev principperne gennemført blandt andet via Investment Services 

Directive (ISD) 1993. Investeringsvirksomheder havde lov til at udføre traditionelle 

investeringsopgaver som portefølje administration, køb og salg af ordrer, rådgivning og 

fjernmedlemskab af lokale børser i andre regulerede lande. Bare de først var godkendte af 

hjemlandet. Tyskland der har tradition for universalbanker kunne nu åbne filialer i England der har 

et opdelt finansielt system (riskglossary c).  

Lande skulle nedbryde love der begrænsede spredning af filialer over landegrænser, samtidigt blev 

der åbnet op for at banker i lande uden en børs, kunne få adgang til udenlandske børser. 

Det var stadigvæk svært at skabe et fælles regelsæt når der, fra land til land, var forskel på om 

banker måtte fungere som universalbanker eller ej. 

For at råde bod på dette skabte EU også i 1993, Capital Adequacy Directive (CAD). Her 

fokuserede man på at regulere funktioner frem for institutioner, så at lovene kunne tilpasses de 

enkelte lande og ikke forfordelte nogen.  

Universalbankers balance blev delt op i en handelsbog del der skulle opfylde CAD´s kapitalkrav og 

en anden regulær bankdel der skulle opfylde Baselreglerne.  

Handelsbog delen indeholdt værdipapirer, OTC derivater, repoer og andre typiske 

investeringsaktiviteter, dog ikke valuta. Ved beregning af kapitalgrænsen inddrog man, ud over 

kreditrisiko også markedsrisiko der beregnedes via VaR. 
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EU var først med at beregne markedsrisiko i 1993, men Basel kom i 1996 med en tilføjelse der 

inddrog markedsrisiko og tillod bankerne at beregne VaR, ved hjælp af egne modeller.  

Det gjorde at EU’s banker stod svagere i konkurrencen, da de nye regler brugtes til at få 

kapitalgrænsen ned. For at råde bod på dette skyndte EU sig, at indføre CAD II i 1996. CAD II 

implementerede blandt andet den nye Baselregel. 

For at gøre integrationen af et fælles finansielt marked nemmere indførtes Euroen som teknisk 

valuta i 1999 og derefter som fysisk betalingsmiddel i 2001/2002 (Plesner 2003). Euroen skulle 

derudover bruges til at konkurrere med dollaren, for yderligere at styrke EU på det globale 

finansmarked. 

Selv om ISD havde nedbrudt nogle grænser var der stadigvæk stor forskel i forskellige EU landes 

fortolkning og implementering af EU reglerne. Ydermere lagde landene et lag lokale love oveni, der 

gjorde det besværligt for udenlandske virksomheder at etablere sig eller opkøbe, da det var belagt 

med alt for mange og tunge love. Der var også det problem at lovgivningen ikke havde fulgt med 

globaliseringen og den teknologiske udvikling. 

Derfor åbnede EU endnu mere op for et fælles integreret marked i 1999. Med Financial Services 

Action Plan, blev der implementeret 42 nye punkter for at nå målet.  

Der blev skabt harmonisering af reglerne for regulering af udenlandske finansielle virksomheder, 

harmonisering af regnskabsregler, politikker for elektronisk handel med finansielle tjenester og 

regler for handel over grænserne.  

Reglerne skulle fjerne de fleste barrierer der forhindrede et enet finansielt marked, således at EU 

kunne komme på niveau med USA. Reglerne kombineredes dog stadigvæk med lokal lovgivning. 

For at reglerne ikke skulle være forældede inden de blev implementerede behandlede man dem som 

en hastesag, der skulle være implementeret senest 2005. Med Lamfalussy proceduren fra 2001 var 

der kommet fokus på at effektivisere lovgivningsprocessen. Tidligere var der gået op til ti år før et 

regelsæt slog igennem.  

Halvfemsernes EU lovgivning rettede sig først og fremmest mod værdipapirmarkedet mens de 

andre dele af den finansielle sektor haltede lidt efter. 

Med Markets in Financial Instruments Directive kom der I 2007 et harmoniserende sæt, klart 

definerede fællesregler for værdipapirmarkedet (Jackson, det efterfølgende er baseret på samme 

kilde). Det skulle gøre det muligt for finansielle virksomheder at yde investeringsservice i et hvert 

EU land, stadig under ”single passport”. MFID skabte også maksimumgrænser for regulering. Nu 

kunne et land anklages for at have for høj regulering, til gene for andre landes virksomheder.  
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På samme tid kom CAD III der implementerede Basel II reglerne.  

 

Da EU-lande har sit eget sæt lokallove oven i EU-lovene er det en vanskelig opgave at finde frem til 

en lovgivning der passer alle. Forskellen i økonomiernes styrke vanskeliggør opgaven yderligere. 

European Central Bank (ECB), er centralbanken over alle centralbanker i Europa og tager sig først 

og fremmest af pengepolitik i EU. ECB har en målsætning om at opretholde en årlig inflation i EU 

der er tæt på men under 2 % (ECB a). 

 

3.2.3. Forskelle i EU: Selv om markedet i EU er blevet mere og mere forenet over de seneste år er 

der også mange forskelle. Overvågning af banker er i høj grad en national opgave. Der er ingen 

fællesregler for indskudsgaranti eller hvordan man handler ved problemer på det finansielle marked 

(Jackson).  

Mens det er hjemlandet der står for overvågningen af finansielle institutioners datterselskaber, er det 

værtslandene der skal træde til ved default og eventuelt stille indskudsgaranti (Garcia og Nieto, det 

efterfølgende er baseret på samme kilde). Er det derimod en filial eller en selvstændig virksomhed 

er det hjemlandet der står for såvel overvågning som nødhjælp. Hvem der skal stå for udstedelse af 

nødlikviditet er derimod uklart og der kan forekomme overlapning. Hjemlandet er måske ikke 

interesseret i at pumpe penge i en bank der ligger i et andet land. Værtslandet derimod kan mene at 

det er hjemlandets opgave eller savne vigtige informationer. Det kan være svært at få nødvendige 

informationer fra nationalbanker og regeringer ved en krise, hvilket kan gøre det svært at vurdere 

udsigterne for en udenlandsk filial. Der er også risikoen for at pengene bliver fordelt videre til 

filialer i udlandet. 

Lykkes det ikke at redde en finansiel institution er det hjemlandet der står for konkursboet, også 

hvad angår datterselskaber og filialer. De andre lande må indordne sig under de love der gælder, 

selv om de muligvis havde fordelt boet anderledes.  

I 2004 var der 731 filialer og 620 datterselskaber i EU værtslande, eventuelle konkurser kunne blive 

besværlige.  

Ved en krise har ECB meget lidt at sige til om, hvorved det bliver op til de forskellige regeringer og 

nationalbanker i hvert land at træffe beslutninger. Dette kan skabe problemer da der er forskellige 

meninger om hvordan der bør handles. Samtidigt kan en enet plan være nødvendig da markedet er 

blevet meget integreret og dermed påvirker landene i høj grad hinanden. 
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Integrationen har ikke slået igennem i samme grad på det traditionelle bankområde som på de andre 

sektorer af det finansielle marked.  

 

3.2.4. Det globale finansielle marked: Det Europæiske finansielle system er blevet mere og mere 

integreret i takt med at barriererne er brudt ned. Åbning af filialer og opkøb af udenlandske banker 

har især siden 2003, skabt nogle færre men meget større banker. Dette kan ses ud fra at antallet af 

finansielle institutioner faldt samtidigt med at sektorens samlede aktiver steg fra år til år.  

I 2007 faldt antallet af finansielle institutioner med 166 styk i EU mens sektoren voksede med 

10,7 %. Samme tendens var der i årene før (ECB, 2008, det efterfølgende har samme kilde).  De 

fem største kreditinstitutter stod i 2007, gennemsnitligt for 44,4 % af aktiverne på EU niveau. Det er 

især interbank markedet der er vokset mens husholdninger er mere konservative og foretrækker en 

lokalkendt bank. Husholdninger efterspørger som regel, heller ikke internationalt standardiserede 

produkter, men vil hellere have de traditionelle varer de kender. 

Der var stadigvæk en overvægt af indenlandske banker og de stod for 71 % af bankaktiverne i EU 

lande. I England der står for en kvart af EU’s bankaktiver var andelen af udenlandske aktiver dog 

53,3 %. Tallet varierer en del fra land til land.  

Blandt opkøb kan i 2005 næves, den Italienske bank UniCredito´s opkøb af HVB – Tysklands 

tredje største bank, som også ejede 75 % af the Bank of Austria (Garcia og Nieto). Opkøbene skabte 

grobund for mere handel over grænserne. De største områder for grænsehandel var værdipapirer, 

andre lån end forbrugerlån og interbank markedet. 

Også indenlandske banker slog sig sammen eller opkøbtes af større lokale banker, trenden mod 

færre men større banker ses over hele EU (ECB, 2008).  

En fare med de store banker er at de bliver ”to big to fail”. Det kan også være svært for et mindre 

EU land at betale prisen, hvis en af dens store internationale banker defaulter. En dyr 

redningsaktion gør det sværere at enes om, hvem der er ansvarlig for hvad, ved en krise. Dette kan 

skabe uoverensstemmelser landene imellem. Disse aspekter øger følsomheden landene imellem, for 

finansielle problemer. 

Der er også fare for at bankerne bliver så store, og så få, at der kommer mindre sund konkurrence 

på markedet. Bliver de meget magtfulde i samfundet kan de være svære at regulere. 

De Europæiske banker var internationalt orienterede og eksponerede sig udenfor EU’s grænser. 
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Deutche bank havde for eksempel en eksponering på 44, 7 % udenfor Vesteuropa I 2007. Nogle 

andre eksempler er: HSH Nordbank, 41 % udenfor Vesteuropa, BNP Paribas, 20,9 % udenfor 

Europa og West LB, 20,3 % til ”det industrialiserede Amerika” (Hardie og Howarth). 

USA var til sammenligning langt mindre globaliseret og Europæiske banker havde 7-8 gange så 

meget udestående på udenlandske positioner som Amerikanske banker (IFSL 2007 a). 

En anden forskel er at det kommercielle bankvæsen er langt større i Europa end i USA, se figur 7.  

I 2006 havde Europæiske kommercielle banker, fire gange så mange aktiver (52 billioner $) som de 

Amerikanske (12 billioner $). Globalt stod de Europæiske kommercielle banker for 70 % af 

bankaktiverne.  

Der er flere grunde til at de kommercielle banker vejer tungere i EU end i USA. I Europa bruger 

virksomhederne i høj grad bankerne ved låntagning mens Amerikanske virksomheder bruger 

kapitalmarkedet. For at få en højere rente af opsparinger, bruger amerikanerne værdipapirer og 

fonde i stedet for indlånskonti. En anden forskel er at kommercielle banker i høj grad står for 

boliglån til private i Europæiske lande mens Amerikansk boliglån bliver finansieret af 

udefrakommende investorer. Når indlån og udlån flytter sig fra de kommercielle banker, til 

skyggebanksystemet, der er mindre reguleret, er der risiko for at disse ikke vil varetage kundernes 

sikkerhed tilfredsstilende. Skyggebankerne har også gjort det muligt for bankerne at flytte en del af 

risikoen væk fra balancen. Dette mindsker incitamentet til at være påpasselig med kundernes 

investeringer. Kunderne derimod overtager en del af bankernes risiko men også et højere forventet 

afkast.  

 

Til understøttelse af den videre tekst er der her en liste over nominel BNP i mia. $ for udvalgte lande år 2007 
 

3.2.5. Asset Backed Commercial Paper: Ligesom de amerikanske banker, udstedte Europæerne 

commercial papers. Det var blandt andet via Asset Backed Commercial Papers (ABCP), at 

problemerne på det amerikanske boligmarked spredte sig til Europa, (Jackson).  

ABCP´s er korttidslån der udstedes til virksomheder via en banks underselskab (conduit). 

Underselskabet finansierede sine udlån ved at skabe værdipapirer, der solgtes videre til investorer 

(Kacperczyk og Schnabl, efterfølgende er baseret på samme kilde).  

EU UK Tyskland Frankrig Holland Danmark 

16.985 2.812 3.333 2.598 783 310 
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For at sikre investorerne plejede sponsorbankerne at garantere lånet, således at pengene blev betalt 

uanset om låntager klarede sine forpligtelser eller ej. Som sikkerhed mod konkurs af underselskabet 

holdt denne en portefølje af værdipapirer (der af Asset Backed). Blandt andet brugtes amerikanske 

værdipapirer med base i boligmarkedet.  

Formålet med at have underselskaber var at få lånene væk fra balancen. Dette var en lovlig måde at 

sænke sin kapital under Basel reglerne. Derfor blev Commercial Papers populære og APCP 

markedet voksede med 3,5 gange i årene 2004 til 2007 (ESF 2008), se tabel 3. Det samlede CP 

marked i Europa var i 2007 på 691 mia. $ udestående. 

Den største udsteder af ABCP i Europa, var den Hollandske bank ABN Amro der havde 9 

underselskaber og ABCP udestående for 68,6 mia. $. Dens amerikanske pedant Citigroup havde 16 

underselskaber og udestående for 92,6 mia. $. Tyske Landesbanken havde i 2006, 45,3 mia. $ 

udenfor balancen via underselskaber. Meget af det menes at have været investeret i det 

Amerikanske boligmarked (Kacperczyk og Schnabl, efterfølgende er baseret på samme kilde).  

Det var først og fremmest de største kommercielle banker der sponsorerede en eller flere 

underselskaber. Globalt stod kommercielle banker for 74,8 % af ABCP markedet.  

Investorerne var typisk pengemarkedsfonde, regeringer, udenlandske investorer og store 

virksomheder. I 2007 var 32,5 % af pengemarkedsfondenes aktiver placerede i Commercial Papers. 

Hvis værdipapirerne, der står som sikkerhed for ABCP falder, kan investorerne kræve at der stilles 

flere værdipapirer i sikkerhed, eller bedre værdipapirer. Bliver de ikke tilfredse kan de lade være 

med at rulle lånet, som ellers er kotumen, da det er korttidslån det drejer sig om.  

På denne måde blev investorer såvel som underselskaber og ultimativt sponsorbankerne følsomme 

overfor udsving i det amerikanske boligmarked, da en del af eksponeringen var her. Bankerne 

kunne være dobbelteksponerede for et værdipapir da underselskaberne tit stillede værdipapirer i 

sikkerhed, der var udstedt af sponsorbanken. Ultimativt garanterede sponsorbankerne jo som regel 

lånene.  

Grundet globaliseringen havde Europæiske banker også filialer i USA og udstedte ABCP på det 

Amerikanske marked. Ydermere handledes og investeredes der, i stor stil mellem USA og EU. De 

Europæiske banker eksponerede sig på det Amerikanske boligmarked, blandt andet Tyske 

Landesbank og den Franske BNP Paribas, der senere fik problemer med et par fonde (Hardie og 

Howarth ). 
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3.2.6. Derivater: Det Europæiske derivatmarked er stort. De største OTC markeder er rentederivater 

(70 % af det globale marked i 2007) og valutaderivater (10 % af det globale marked) (IFSL 2007 b). 

Disse derivater handles på interbankmarkedet, af store virksomheder og af hedgefonde. Formålet er 

risikoafdækning og spekulation.  

England der er den største handelsplads i verden for OTC derivater, stod i 2007 for 43 % af dagligt 

salg, efterfulgt af USA der stod for 24 %. Blandt andre Europæiske lande der lavede mange 

derivathandler er, Tyskland, Frankrig, Italien og Holland, se tabel 4.  

Europæiske banker har i højere grad end Amerikanske, brug for at handle valuta, da de opererer 

mere internationalt. Det mest almindelige valutakryds er EUR/USD.  

I slutningen af 2006 havde Europæiske banker udenlandske positioner for 17,7 billioner $ mens 

Amerikanske banker kun havde udenlandske positioner for 2,3 billioner $ (IFSL 2007 a). Set i dette 

lys er det ikke mærkeligt hvis EU’s største markedsplads for valuta også er verdens største. 

Det globale OTC derivatmarked var på 516 billioner $ i midten af 2007. Til sammenligning var 

størrelsen på børshandlede derivater 79,1 billioner $ udestående (IFSL 2009 a), se fig. 8 og tab. 5. 

Selv om England har det største marked for OTC derivater skal det huskes at en hel del af handlen 

foregår via udenlandske banker med filialer i England. Således har udenlandsk ejede banker, i de 

senere år, stået for 70 % af valutaderivathandlen i England (IFSL 2009 b).  

Derivathandelen er i høj grad koncentreret til de største banker og i 2007 stod de 10 største 

institutioner i England for 81 % af handelen. Dette er en tendens der ses globalt og for USA var 

tallet 90 % (IFSL 2007 b).  

Derivathandler brugtes i Europa som i USA, til at sænke kapitalkravene under Basel. Samtidigt var 

høj gearing mulig i blandt andet valutaderivatmarkedet. Det krævedes helt ned til en udbetaling på 

1 % af positionen for at åbne en transaktion på OTC valutaderivatmarkedet (IFSL 2009 b). Lige 

som i USA var reguleringen på OTC markedet meget begrænset i Europa.  

OTC derivatmarkedet voksede voldsomt i årene op til krisen og fra år 2004 til 2007 øgedes den 

daglige omsætning med to tredjedele globalt (IFSL 2007 b), se figur 8. 

De OTC derivater der senere kom til at skabe problemer var kreditderivaterne, især Credit Default 

Swaps, der udgjorde en tredjedel af kreditderivatmarkedet. England stod for 40 % af OTC 

kreditderivatmarkedet i 2006, men havde tabt markedsandele de sidste par år. USA der var mindre  

reguleret havde til gengæld solgt flere og flere CDSér, blandt andet til Tyskland og Frankrig. 

Markedet var eksploderet fra år 2003 hvor der var udestående for under 4 billioner $, til år 2007 

hvor der var udestående for 58 billioner $ (IFSL 2009 a), se tabel 2.  
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Da AIG skulle udbetale forsikringspenge for CDSér lå den Franske bank Société Générale i toppen 

af listen og fik udbetalt 22 % af puljen hvilket var et beløb på 11 mia. $, Tyske banker modtog 7,7 

mia. $. De Amerikanske skatteydere betalte en del af regningen (Hardie og Howarth )   

 

3.2.7. Repomarkedet: Hvor man i USA kunne bruge MBSér, CDOér og virksomhedsobligationer 

som sikkerhed i repoaftaler, koncentrerede Europa sig om statsobligationer fra EU lande og andre 

OECD lande. I EU var der ikke den samme mangel på statsobligationer at stille i sikkerhed som i 

USA. Grunden var at Europæiske nationalbanker tillod visse, mindre sikre værdipapirer, som 

sikkerhed ved lån af statsobligationer. De fleste statsobligationer der stilledes som sikkerhed var 

Tyske, Franske eller Italienske (Comotto). 

Både det Europæiske og det Amerikanske repomarked var meget koncentreret. I EU stod de 20 

største banker for 80 % af repohandelen. I USA var det især de største investeringsbanker der 

brugte repomarkedet til at finansiere sig. 50 % af deres aktiver var finansierede via repoer og de var 

yderligere eksponerede ved hjælp af ”off balance sheet financing” (BIS 2008).  

Repomarkedet voksede 3,5 gange i størrelse i årene 2001 til 2007. År 2007 var størrelsen af 

repomarkedet 10 billioner $ for EU, 10 billioner $ for USA og 1 billion $ for England (BIS 2008).  

Da EU har større BNP end USA ses det at USA har været mere eksponeret på repomarkedet. Den 

største forskel er dog kvaliteten af sikkerhed (kollateral) og Amerikanske investeringsbankers høje 

forbrug af repoer til finansiering. At der har været flere aktører på det Europæiske repomarked har 

også bidraget til at mindske følsomheden på markedet. 

 

3.2.8. Gearing: I årene 1999 til år 2007 steg gearingen i EU’s finansielle sektor med 70 % af BNP 

mens USA´s finansielle sektor, i den periode kun øgede gearingen med 40 % af BNP (Carmassi, 

Gros og Micossi).  

I Carmassi, Gros og Micossi 2009, peges der på at Europæiske banker betragtede Basels 

minimumkapitalregel som et maksimum for hvor meget kapital der burde holdes (Hodson og 

Quaglia). Gælden steg også blandt almindelige husholdninger. Boligprisstigningerne fik folk til at 

tage større lån, for at komme med på vognen, eller de belånte i friværdi, til forbrug. 

Hvis man ser på gearingen for hele økonomien i Euroområdet lå den på 4,54 gange BNP i 2007 

mens det tilsvarende tal var 3,47 for USA. Dermed var Euroområdet mere gearet end USA 

(Carmassi, Gros og Micossi, det efterfølgende baseres på samme kilde). 
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Store Europæiske banker der opererede på tværs af landegrænser havde en gennemsnitlig gearing 

på 35:1 mens nogle Britiske, Tyske og Schweiziske banker kom helt op på 70-80:1. Til eksempel 

havde den Tyske Landesbanke en gearing mellem 40 og 50:1 mens Hypo Real havde en gearing på 

over 100:1.  

 I USA havde investeringsbankerne en gearing omkring 40:1 og de kommercielle banker lå omkring 

det halve (FCIC Conclusions).  

Den høje gearing i Europæiske banker tilskrives blandt andet at de kunne fungere som 

investeringsbanker og kommercielle banker under et. Dette medførte at de havde lavere regulering 

end de rene kommercielle banker i USA. Der var også en tendens til, at Europæiske banker anså 

overskudskapital som spild af resurser (Carmassi, Gros og Micossi). En anden faktor kunne være at 

internationale bankfilialer blev reguleret af hjemlandet, der muligvis gjorde hvad det kunne for at 

”beskytte” sine prestigebanker.  

Baselreglerne er blevet skarpt kritiseret af bl.a. FCIC, og i Carmassi Gros og Micossi´s artikel fra 

2009, da de tillod en høj gearing. Man skulle bare investere i det rigtige og på den måde få den 

risikovægtede gearing ned. Det var lige meget om den overordnede gearing var høj.  

Afdækning via derivater kunne også sænke kapitalkravene. Derivater var dog ikke helt ufarlige og 

finansguruen Warren Buffet har kaldt OTC derivater for ”finansielle masseødelæggelsesvåben” 

(Plesner 2008).  

Gennemgående har både EU banker og Amerikanske banker brugt Baselreglerne til at øge 

gearingen. I EU gjaldt Baselreglerne for alle banker mens de i USA kun gjaldt for de største 

internationale banker.  

 

3.2.9. Strukturerede værdipapirer, Securitization: Eurolandene begyndte for alvor at securitize lån 

efter år 2002. År 2005 og 2006 voksede markedet med 34 % og 42 % (IFSL 2007 c, det 

efterfølgende er baseret på samme kilde). Mens det Europæiske marked voksede droslede USA ned, 

alligevel nåede Europa aldrig op på USA´s niveau, se tabel 6 + 7. 

I 2007 udstedte USA volumenmæssigt fem gange så mange strukturerede værdipapirer som 

Eurolandene tilsammen. De største udstedere i Europa var England, Spanien, Holland og Italien, 

tilsammen stod de for 66 % af de Europæiske udstedelser, se figur 9. 

Da Europa ikke har GSEér til at securitize er der lidt forskel på produkterne men det ses at Europa 

ikke var oppe på de Amerikanske højder. Europæerne var alligevel eksponerede for det 

Amerikanske boligmarked da det kun var en tredjedel af de Amerikanske udstedelser der blev i 
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USA, resten købtes af investorer fra andre lande. Europæerne beholdt til gengæld selv 60 % af de 

Europæiske udstedelser (ECB 2008). Blandt disse udstedelser havde 70,2 % base i boligmarkedet 

og selv om de Europæiske værdipapirer klarede sig bedre end de Amerikanske, oprettede 

Europæiske banker også subprimelån (ESF 2007). Ligesom USA oplevede Europa et stort opsving 

på boligmarkedet, lave renter, securitization, lavere regulering og stor købelyst, hvorefter 

standarden på lånemarkedet var faldet (ECB 2010). De lande hvor husholdningerne øgede sin gæld 

mest var Spanien Grækenland, Portugal, Irland og Holland. Mens landene med de højeste 

ejerboligpriser i forhold til lejeboliger var Frankrig, Italien og Spanien (Businessweek). De massive 

boligprisstigninger blev ikke fulgt op af tilsvarende lønstigninger men kunne forklares med lave 

renter, lavere lånestandarder og forventningen om yderligere prisstigning. 

I Europa blev der dog ikke arbejdet ligeså hårdt som i USA, for at alle skal have sin egen bolig og 

Europæerne oplevede ikke så lave lånestandarder som Amerikanerne.  

Det ses at securitization af boliglån øgede hastigt i Europa efter år 2002. År 2002 blev der udstedt 

lige så mange MBSér som ABSér20 i EU. År 2006 havde MBS markedet taget føringen og var 

vokset til det dobbelte af ABS markedet (IFSL 2007 c). Selv om securitizaton af boliglån øgedes 

kraftigt var der mange banker der ikke nåede at komme med på bølgen. Af dem der nåede det, var 

Northern Rock og HBOS de største Britiske banker på RMBS21

Den samme udvikling ses på andre boligrelaterede produkter som CDO´er. Ifølge IFSL Research 

2007, var holdningen i 2006, at selv om renten steg, var der en så stærk og sund økonomisk vækst 

at der ville være masser af investorer til disse nye produkter. Tabel 8 giver et overblik over 

produkter fordelt på lande. 

 markedet. 

I forhold til USA var Europæerne lang tid om at indtage securitization-markedet men i Europa var 

der heller ikke nogen statslig garantiordning for visse af lånene. Det er også muligt at de forskellige 

bankformer i forskellige lande har gjort det sværere at få et ensartet produkt på det Europæiske 

marked, som investorerne forstår. 

Ud over at skabe strukturerede værdipapirer over boliglån, skabte bankerne strukturerede 

værdipapirer der baseredes på optioner, aktier, obligationer, renter eller valutaer med mere (Plesner 

2007, det efterfølgende er baseret på samme kilde).  

Da renten var lav søgte folk efter placeringer der kunne give større afkast end en opsparingskonto. 

Alle pile pegede opad så opsparerne havde mod på at prøve nye investeringsformer, med 

forventningen om ekstra gode resultater.  
                                                 
20 Asset Backed Security-værdipapir med base i anden gæld end boliglån 
21 Residental Mortgage Backed Security: Værdipapir med sikkerhed i privat bolig 
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De strukturerede værdipapirer giver tit et for lavt afkast i forhold til risikoen, ydermere er det set at 

banker har solgt strukturerede værdipapirer der flyttede risici over til investorerne. Det vil sige at 

kunder, ud over at overtage noget af bankens risici, også betaler lidt for det. Blandt andet udsteder 

den Schweiziske bank UBS, ”Geld Oder Aktien Lieferung” certifikater, der har en begrænset upside 

men til gengæld ubegrænset downside. UBS overfører hermed optionsrisikoen til køberne. 

Produktet svarer til at købe en aktie og samtidigt sælge en call på samme aktie. Det ville betale sig 

at gøre dette selv, frem for at lade banken om det. 

Manglende gennemsigtighed på markedet har gjort det svært for investorerne at gennemskue hvor 

prisniveauet bør ligge. Bankerne skaber så mange forskellige produkter at det gør det yderligere 

svært for investorer, der også tæller almindelige privatpersoner, at gennemskue dem. Da det tit er 

skaberne af produkterne der også sælger dem kan der mangle uvildig rådgivning på området. 

 

3.2.10. Konklusioner EU: Europa har de seneste år oplevet en udvikling der minder om USA´s. En 

af de største forskelle ses dog på boligmarkedet hvor Amerikanske långivere har været mere 

aggressive i sin långivning (predatory lending) og i securitization. Forskelle i udlånstraditioner kan 

have forsinket udviklingen på det Europæiske marked. Da det er de største banker/lande der fører an 

med udviklingen på det finansielle marked kan det også have betydning at EU ikke er en samlet 

stornation som USA. Det kan tage længere tid at ændre traditionerne på et mere divercifiseret 

marked med flere mindre aktører. 

Samtidigt var det først og fremmest USA der solgte OTC derivaterne CDS, der var for lavt prissat 

og for lavt regulerede. Rente og valutaderivater, der er Europæernes speciale, har ikke oplevet de 

samme problemer under krisen. Deres virkemåde er jo også lidt anderledes. 

Selv om repomarkedet er vokset meget, både i Europa og USA, har der været forskel på hvilke 

værdipapirer der kunne stilles i sikkerhed. USA der var mere large end Europa tillod blandt andet 

MBSér, hvilket yderligere satte gang i deres popularitet. 

Europa har ligesom USA oplevet at bankerne bliver færre og større. Samtidigt har udviskningen af 

grænser tvunget lande til at ændre sit finansielle system og sine regelsæt. Der er dog stadigvæk flere 

lokalbanker end globalbanker, hvorfor der stadigvæk er en vis spredning af det Europæiske marked. 

Banksektoren er vokset meget i årene op til krisen, hvilket er en naturlig følge af en højkonjunktur 

med lavt renteniveau der får private og virksomheder til at låne mere og investere i værdipapirer. 

De Europæiske storbanker var højere gearede end de Amerikanske investeringsbanker, hvilket bl.a. 

tilskrives Europæernes tolkning af Baselreglerne som maksimumgrænser og traditionen for 
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universalbanker i visse EU lande. Det kan også have betydning at de Amerikanske banker fik flyttet 

en del lån væk fra balancen ved hjælp af securitisation. Andre tiltag som Commercial Paper 

programmer og SIV’s har slanket balancen yderligere. 

Til gengæld er den kommercielle banksektor mindre i USA og investeringsbanker eller 

skyggebanker har i senere år taget på sig flere og flere af de traditionelle bankopgaver. De nye 

bankformer har vokset sig enorme men har ikke den samme tradition for at være forsigtige.  

Europæerne har eksponeret sig på det Amerikanske marked, blandt andet ved køb af CDSér, der var 

billigere der, udstedelse af ABCP og CDOér. USA har eksporteret finansielle instrumenter, med en 

eller anden form for base i boligmarkedet, i massevis, til Europa. Hermed blev Europa også 

påvirkeligt af udsvingene i en enkelt sektor i USA.  Mange af de Europæiske CDOér der blev 

nedgraderede, blev det grundet eksponering på det Amerikanske boligmarked. Heldigvis kom 

Europæerne selv sent i gang med at skabe MBSér og CDOér, hvilket kan have begrænset skaderne.  

Det meste af EU har også oplevet kraftige boligprisstigninger og mange af de lande der førte an har 

store problemer i dag. England, Tyskland, Italien, Holland, Irland, Spanien og Grækenland tilhører 

de lande der har haft højst boligprisstigninger og/eller har været mest aktive på de nye finansielle 

markeder. Spanien har for eksempel ligget i EU toppen hvad angår husholdningsgæld, securitisation 

og boligprisstigninger. Tyskland har derimod ikke oplevet de store boligprisstigninger da der var et 

overudbud af boliger i forvejen. Det virker naturligt at økonomisk stærke lande som Tyskland og 

England, har været forgængere for udviklingen på markedet og bedre har været i stand til at klare 

krisens udfordringer end Irland og Grækenland, der også markerede sig før krisen. 

En sektor er som regel ikke nok til at udløse en global krise på realøkonomien, men blandt andet 

uigennemsigtigheden af de strukturerede værdipapirer og manglende opsyn med OTC handler har 

gjort markedet følsomt. Når værdipapirer bruges som sikkerhed i aftaler eller som ingrediens i et 

finansielt produkt bliver markedet endnu mere eksponeret for disse. Det var også et problem at 

nogle brugte det samme værdipapir som sikkerhed i flere aftaler. Manglende informationer skaber 

mistillid ved krisesituationer og fryser markedet. Der kan opstå moderne former for bank runs når 

tidligere stillet kollateral ikke længere godtages.  

Europæiske banker har i højere grad end de Amerikanske handlet internationalt. En af grundene kan 

være at Europa grundet EU er vant til at arbejde på tværs af grænser mens USA i højere grad kan 

have nok i sig selv. Øget eksponering på de forskellige markeder skaber følgelig også følsomhed 

overfor udsving på disse, hvilket Europa har mærket de sidste par år.  
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Voksende økonomi og globalisering har fået mange aktører til at tro at det ikke kan gå ned af bakke, 

hvorfor afkast har været vigtigere end risiko. Finansielle innovationer og matematiske modeller er 

blevet brugt til at skabe merafkast, slippe udenom regler og matematisk bevise, at den er god nok. 

Samtidigt har modellerne og data sine naturlige begrænsninger.   

 

3.3. Udviklingen i Danmark 

3.3.1. Indledning: Da Danmark er et lille land har landet begrænset indflydelse på den globale 

økonomi. Til gengæld har den globale økonomi en væsentlig indvirkning på den Danske økonomi.  

I og med EU-medlemskabet har Danmark implementeret flere og flere EU-love. Dermed er den 

Danske finansielle lovgivning i høj grad præget af EU.  

Da Danmark er en lille økonomi er markedet for nye produkter heller ikke så stort. Et lille marked 

med mindre stærke aktører bliver typisk mere konservativt. Der er ikke så mange eventyrere til at 

prøve innovationerne af før de bliver populære.  

Ved en mere konservativ indstilling går man glip af noget profit i gode tider men er typisk bedre 

rustet til at klare de dårlige tider. 

  

3.3.2. Udviklingen i den Danske finansielle sektor: Den Danske finansielle sektor har ligesom andre 

EU lande og USA oplevet en stigende koncentrationsgrad de seneste år. I årene 1980 til 2009 faldt 

antallet af pengeinstitutter således fra 300 styk til 130. Koncentrationen skete først og fremmest ved 

fusioner og overtagelser, hvilket skulle give stordriftsfordele (Danmarks Nationalbank 2010, kap. 6, 

efterfølgende er baseret på samme kilde).  

I 1990 skete et ordentligt ryk da seks af de største banker fusionerede til to storbanker, Danske Bank 

og Unibank, de kom til at stå for 55-60 % af sektorens udlån. De fem største pengeinstitutter kom 

nu til at stå for 70-75 % af sektorens samlede udlån og dermed var Danmark i EU toppen hvad 

angik koncentrationsgrad. Sammenligner man med et gennemsnitligt EU land, så havde de fem 

største banker 44,4 % (ECB 2008) af de samlede aktiver i 2007 mens tallet for Danmark var 81,5 %  

(Finanstilsynet). Der kan dog være forskelle i hvordan tallene er opgjort da det ene tal kommer fra 

ECB mens det andet kommer fra Finanstilsynet, alligevel står det klart at Danmark har en 

usædvanligt høj koncentration. 

I 1990 kom der en ny lovgivning der i højere grad end tidligere åbnede op for dannelsen af 

finansielle koncerner ved hjælp af datterselskaber (Danmarks Nationalbank 2010, kap. 4, 

efterfølgende har samme kilde). Loven var en del af et led i at følge de nye EU standarder. Det var 
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dog kun pengeinstitutter og forsikringsselskaber der kunne gøre det indtil 1995, hvor også 

realkreditinstitutterne fik lov.  

Nu blev der mulighed for at tilbyde flere produkter under et tag, pakkeløsninger og videreudvikling 

af nye produkter. Samtidigt skulle det blive nemmere for Danske banker at konkurrere med 

internationale banker, hvis de blev større. Privatpersoner og virksomheder placerede i stigende grad 

alle sine finansielle aktiviteter i en koncern.  

I 1990érne skabtes FKérne først og fremmest ved fusioner og opkøb mellem Danske institutioner 

mens det efter år 2000 i stigende grad blev opkøb og fusioner med udenlandske institutioner. Et 

eksempel på en koncern der er skabt på tværs af landegrænser er Nordea. Nordea startede som en 

fusion mellem Unibank og Tryg Baltica forsikring og endte år 2000, efter fusioner og opkøb i 

Norge og Sverige, som nordens største finansielle koncern. Dette skabte øget behov for et nordisk 

samarbejde myndighederne imellem, hvilket også kom i stand. Samtidigt blev der behov for en ny 

lovgivning der dækkede de nye koncerner. I 2001 kom lov om finansiel virksomhed, der gik ud på 

at lovgive ensartede finansielle produkter ens, uanset hvem der tilbød dem. Efterhånden blev 

branchespesifikke love ophævede til fordel for et enet sæt regler.  

Ligesom resten af EU oplevede Danmark, især efter 1990érne en internationalisering af 

banksektoren. I 2005 havde udenlandsk ejede datterselskaber eller filialer en markedsandel på 30 % 

af de samlede bankaktiver i Danmark (målt som banker der opererer i Danmark). Denne andel var 

cirka den samme i 2007, både for Danmark (Finanstilsynet) og for et gennemsnitligt EU land (ECB 

2008). Det var dog ikke mere internationalt end at datterselskaberne og filialerne som regel var 

opkøbte Danske banker og at de udenlandske ejere til 84 % var fra andre nordiske lande (Danmarks 

Nationalbank 2010, kap. 4). Det havde vist sig langt nemmere at etablere sig på det danske marked 

ved en i forvejen kendt bank, frem for at komme som et nyt navn. De nordiske lande havde også 

den fordel at kulturerne, lovgivningen og traditionerne minder om hinanden. Danskerne har vist sig 

at være ret konservative når det drejer sig om valg af bank. 

Danske banker købte også op i udlandet. Danske bank købte i årene 2000 til 2007 banker i Sverige, 

Norge, Irland, Nordirland og Finland og blev dermed en af de større banker i Norden med en 

markedsværdi på 137 Mia kr. Til sammenligning havde Nordea en markedsværdi på 221 mia. kr. år 

2007 (Danmarks Nationalbank 2008). 

Ser man på filialer, så var 30 % af de danske bankers samlede aktiver fordelt på filialer i udlandet år 

2007, dette er en fordobling siden år 2004. Til sammenligning stod udenlandske bankers filialer kun 

for 10 % af bankaktiverne, målt på banker der opererer i Danmark (Finanstilsynet).  
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3.3.3. Derivater og Strukturerede værdipapirer: I Danmark har finansielle institutioner brugt 

valutaderivater til risikostyring, ved finansiering i udenlandsk valuta, likviditetsstyring af valutaer 

og portefølje administration (Danmarks Nationalbank 2007 b, det efterfølgende er baseret på 

samme kilde). Valutaderivathandlen er steget de seneste år, som følge af øget globalisering, ny 

teknologi og fremgang på verdensmarkedet. I 2007 lå den daglige omsætning af OTC 

valutaderivater på 2,1 milliarder $. Dette var en markant stigning fra 2001 hvor den kun lå på 0,5 

milliarder $, se tabel 9. Noget af fremgangen skyldes også at der kan laves handler med meget korte 

løbetider hvorved omsætningen stiger, når pengene ofte kommer i omløb. Samtidigt har 

pengeinstitutterne brugt FX Swaps22

Rentederivaterne bruges til afdækning af renterisiko og spekulation. Det var først og fremmest disse 

derivater de danske pengeinstitutter handlede med OTC. I 2007 var den daglige omsætning på 10 

milliarder $, hvilket var en nedgang fra 2004, hvor omsætningen lå på 10,8 milliarder $. Samlet set 

havde OTC markedet ligget på samme niveau i årene 2004 til 2007, mens der var sket en fordobling 

af omsætningen i årene 2001 til 2004.  

 til likviditetsstyring, da dette var smidigere end brug af 

repoaftaler. 

Det Danske OTC derivatmarked var meget beskedent set i forhold til andre lande og stod kun for 

0,5 % af den globale omsætning. Danske institutioner omsatte i 2007, dagligt for 86 milliarder $ 

valuta på det traditionelle marked, mens OTC valutamarkedet som sagt kun stod for en omsætning 

på 2,1 mia. $ (Danmarks Nationalbank 2007 a), se figur 10. Som det ses af tabel 10 var mange 

andre landes omsætning mere ligeligt fordelt mellem OTC markedet og det traditionelle marked.  

Det Danske Valuta og OTC marked var i høj grad koncentreret. Seks pengeinstitutter stod for 97 % 

af omsætningen. 

Danskerne købte i stigende grad strukturerede værdipapirer op til krisen. Indlånsrenten var lav, 

aktiemarkedet gik godt og folk ønskede et højere afkast end de fik ved en indlånskonto. 

Værdipapirerne gav kunderne muligheden for at få en skræddersyet risiko og afkast profil. I 2007 

havde Danskerne således investeret i strukturerede værdipapirer til en værdi af 54 mia. Kr. (Plesner 

2007).  Bankerne tjente på administration af værdipapirerne, kurtage og kunne bruge dem som 

finansiering. Ligesom i resten af verden brugtes værdipapirerne også til at indirekte få solgt nogle 

produkter der afdækkede bankens risiko og førte den over til kunden.  

 

                                                 
22 Foreign Exchange Swap – To parter bytter valuta over en forudbestemt periode 
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3.3.4. Repomarkedet: Den Danske Nationalbank accepterer såvel realkreditobligationer som 

statsobligationer ved udlån af likviditet mod sikkerhed til pengeinstitutter. Dette er med til at gøre 

det Danske realkreditobligationsmarked likvidt (BRF). Da Nationalbanken i 1990érne åbnede op for 

at flere typer af statspapirer kunne bruges ved repoforretninger og ophævede 

mængdebegrænsningen, steg antallet af repoforretninger markant (Danmarks Nationalbank 2010, 

kap 3). Af figur 11 ses det at repoaftaler har stået for en væsentlig del af 

pengemarkedsomsætningen i årene 1997 til 2006. Repomarkedet er dog faldet på senere år. 

Forskellen på det Danske og det Amerikanske repomarked er bl.a. at kvaliteten af 

kollateralet/panten har været højere i Danmark. Samtidigt har bankerne ikke i lige så høj grad brugt 

repomarkedet til at finansiere sig. En af grundene kan være at de Danske pengeinstitutter finder det 

nemmere at bruge for eksempel Fx Swaps til at styre sin kronelikviditet. De Danske pengeinstitutter 

er små i internationalt øjemed, hvilket gør det mere omstendigt for dem at konstruere kontrakter til 

repoaftaler. 

 

3.3.5. Gearing og likviditet: I forbindelse med implementeringen af Basel standarderne i 1991 og 

2007, øgede pengeinstitutterne udlånsgearingen markant, som følge af lempeligere kapitalkrav. 

(Danmarks Nationalbank 2010, kap. 4).  

Der var opsving på boligmarkedet og erhvervsvirksomhederne klarede sig godt. Bankernes udlån 

voksede år for år, uden tilsvarende vækst i egenkapitalen. Den store forøgelse af udlån var 

hovedårsag til øget gearing i banksektoren. I 2007 lå det gennemsnitlige indlånsunderskud i forhold 

til udlån på 24 %. Cirka 43 % af udlånene var udstedt til udenlandske låntagere (Danmarks 

Nationalbank 2008). I figur 12 og 13 ses udviklingen i indlånsunderskudet fordelt på bankgrupper 

og de enkelte banker år 2007. Det ses at der var en kraftig stigning i indlånsunderskuddet efter år 

2004. 

Indlånsunderskudet blev finansieret ved at låne på interbankmarkedet eller ved udstedelse af 

obligationer. Disse kortfristede lån gjorde de Danske banker følsomme overfor andre bankers 

vurdering af dem og for udsving i banksektoren.  

Gearingen i Danske pengeinstitutter målt som udlån i forhold til egenkapital lå år 2007 på 8,66:1 

mens den for realkreditinstitutter lå på 14,52:1(Finanstilsynet, nøgletalsdatabase). Sammenlignet 

med store banker i EU området, der lå på niveauet 35:1 (Carmassi, Gros og Micossi ), var gearingen 

ikke høj i Danske banker. Gearingen i pengeinstitutterne havde i mange år, frem til 2005 ligget 

omkring 7,5:1 mens den efter 2005 begyndte at stige. Til gengæld lå gearingen ret stabilt på 
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niveauet 15,4:1 i hele årrækken for realkreditinstitutionerne (Finanstilsynet: Nøgletalsdatabase), se 

tabel 11.  

Blandt pengeinstitutterne var der stor variation i gearingen og den var højst i de største banker samt 

de banker der senere kom i problemer, se tabel 12. Hvor de største banker i højere grad menes at 

kunne klare en høj gearing har de andre banker taget en usædvanligt høj risiko, i hvert fald efter 

danske mål. 

Det var også omkring år 2005 at stigningen i bankernes indlånsunderskud virkeligt tog til, hvilket 

giver udslag i gearingen. Noget af stigningen kommer af at bankerne år 2003 var begyndt at tilbyde 

boliglån der kunne konkurrere med realkreditinstitutternes produkter (Danmarks Nationalbank 

2010, kap 4, det efterfølgende er baseret på samme kilde). Dermed overtog pengeinstitutterne noget 

af realkreditinstitutternes marked og det er også de første der har haft størst udlånsvækst.  

Efter år 2005 reducerede bankerne andelen af penge der var sat til side til tab der oversteg 

indtjeningen. Som forklaring på de mindskede stødpuder peger nationalbanken på de nye 

internationale regnskabsregler IFRS23

Med tiden har den Danske banklovgivning i højere og højere grad kommet til at afspejle EU 

reglerne og de internationale Basel regler. Dermed er der ikke så mange afvigende nationale regler 

tilbage (Grosen). 

, der trådte i kraft 2005, og senere Basel II. En anden 

forklaring ligger i at bankerne vurderede deres udlån som sikrere end tidligere.  

Bankernes likviditet faldt også i årene 2003 til 2007 og den gennemsnitlige overdækning faldt i 

perioden fra 151 % til 83 % (Danmarks Nationalbank 2008).   

 

3.3.6. Det Danske lånemarked og Securitization: De danske banker har kun i begrænset omfang 

været eksponeret på det amerikanske subprime marked. Dermed har de kun haft mindre tab der kan 

relateres direkte til disse værdipapirer (Danmarks Nationalbank 2008). De danske banker har heller 

ikke i videre omfang udstedt securitized værdipapirer. I 2007 udstedtes der for 0,4 mia. Euro ABSér 

og for 0,1 mia. RMBSér (ESF 2008). Set i forhold til andre EU lande og USA er det meget 

beskedne summer, se tabel 8. Til yderligere sammenligning havde de Danske pengeinstitutter udlån 

i Danmark for 156 mia. Euro, år 2007 (Finanstilsynet). Spørgsmålet er også hvad ESF mener med 

RMBS og ABS, når det gælder Danmark. I følge Jens Lunde er der ikke blevet securitizised 

boliglån i mange år. For mange år siden forsøgte en række Danske pengeinstitutter at gøre det, men 

det blev ikke til nogen succes.  

                                                 
23 International Financial Reporting Standards: Skal standardisere rapporteringen i finansielle institutioner globalt 
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Store danske banker har dog haft likviditetsforpligtelser til særlige investeringsselskaber (SIV) der 

investerer i strukturerede værdipapirer, men efter krisen har de droslet ned på denne aktivitet 

(Danmarks Nationalbank 2008). 

Det Danske marked for boliglån består af realkreditlån og banklån, men selvom der har været en 

udvikling af nye låntyper har finansieringen af dem ikke ændret sig så meget.  

Under årene 1993 til 2007 er boligpriserne næsten kun steget. Grundene findes i højere indkomster, 

lav rente, fastfrysning af boligskatten i 2002, introduktionen af rentetilpasningslån 1996 og 

afdragsfrie lån 2003 (Danmarks Nationalbank 2010). Boliggælden er steget mere end den 

disponible indkomst, hvilket kan være en indikator på en boble. I 1990érne blev der åbnet op for at 

realkreditinstitutter kunne yde større lån i forhold til kontantværdien og uden strenge krav til 

låneformål. Dette åbnede blandt andet op for at boligejere i højere grad kunne låne i friværdi, til 

forbrug andre steder.  

Realkreditinstitutterne begyndte op igennem halvfemserne at skabe flere og flere nye produkter som 

kunderne tog godt imod. Rentetilpasnings lånene steg fra 5 % til 65 % af udlånsmassen i årene 1999 

til 2009. De afdragsfrie lån fra 2003 har den begrænsning at de kun må være afdragsfrie i 10 år, 

derefter skal de afdrages i løbet af 20 år. I princippet kan man komme uden om dette ved at 

omlægge lånet hvert tiende år, til et nyt afdragsfrit lån. Dette produkt kan godt sammenlignes med 

et teaser lån, da der efter 10 år kommer et stort hop i ydelserne (Møller og Nielsen ).  Det var også i 

2003 at pengeinstitutterne begyndte at yde boliglån og året efter kom realkreditinstitutterne med 

renteloft lån (Danmarks Nationalbank 2010, kap.4). De nye produkter gjorde at forbrugerne i højere 

grad kunne få en skræddersyet løsning men skabte også yderligere behov for ordentlig rådgivning. 

En anden konsekvens var at der kom nye former for realkreditobligationer på markedet der var 

mindre likvide og i mindre volumen. Til gengæld har realkreditobligationer den fordel at de kan 

stilles som sikkerhed ved lån i nationalbanken.   

Der har været offentlig kritik af at der blev ydet afdragsfrie lån til personer der ellers ikke ville 

kunne klare ydelserne her og nu og som er i fare for at ikke kunne klare afdragene når den tid 

kommer (Møller og Nielsen ).   

Det Danske realkreditsystem bygger på salg af obligationer ved oprettelse af et boliglån, en 

mortgage backed security. Her stopper ligheden med det Amerikanske lånemarked da det er 

udsteder der står med ansvaret for at forpligtelserne bliver holdt til investor. Obligationerne er heller 

ikke blevet videreforædlet i strukturerede værdipapirer som CDOér eller brugt som sikkerhed ved 

finansiering af nye udlån.  
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3.3.7. Konklusioner Danmark: Det har ikke været så nemt for udenlandske banker at trænge ind på 

det danske marked da danskerne er ret konservative. Til gengæld har den konservative indstilling 

måske holdt danskerne fra nogle af de mere spekulative produkter.  

Gearingen i den danske banksektor har ikke været særlig høj sammenlignet med EU og USA, men 

det skal også ses i relation til at danske banker er væsentligt mindre og dermed ikke er ligeså godt 

rustede til tab. Forøgelsen af gearingen er et resultat af øget udlån men danskerne har ikke haft 

tradition for securitization hvorfor institutterne har været nødsaget til at yde realistiske lån, da de 

selv står med tabet ved konkurs. Danskerne er meget tilfredse med realkreditordningen og 

udviklingen har ligget i udviklingen af produkter frem for finansiering og videresalg. De danske 

institutter har i høj grad klaret finansieringen ved hjælp af kortsigtede lån i andre pengeinstitutter og 

ved obligationsudstedelse. Dette er en meget følsom metode i krisetider. Hyppig refinansiering i et 

marked hvor tilliden er lav kan blive meget dyr i den sidste ende.  

Selv om danskerne har handlet på OTC markedet har det været i lille skala. Det er muligvis igen et 

resultat af at det for små banker er nemmere at handle på et standardiseret marked frem for at lave 

sine egne kontrakter.  

Opsparere har købt strukturerede værdipapirer men selv om de måske ikke har været den bedste 

forretning har bankernes produkter ikke været katastrofale for køberne. De danske strukturerede 

værdipapirer er heller ikke så komplekse som de Amerikanske CDOér for eksempel er.  

Danske virksomheder er meget små internationalt set hvilket nok har holdt dem fra de helt store 

investeringer på det globale marked og har begrænset et dansk marked for meget komplicerede 

produkter. 

Danmark har i høj grad fulgt med i det globale opsving uden at tage kurverne fuldt ud. Danmark er 

dog meget følsom over for det globale marked grundet sin størrelse. 

 

4 Modeller 

4.1. Model der ser på fordelene med en SPV  
Hele afsnittet er baseret på Special Purpose Vehicles and Securitization af Gorton og Souleles 
 
Når banker securitizised lån foregik det via en Special Purpose Vehicle. 

Bankerne oprettede selv lån eller købte dem af lånevirksomheder. Derefter solgtes lånene videre til 

et underselskab, kaldet en Special Purpose Vehicle. Det var SPVérne der lavede lånene om til 

obligationer og derefter securitized dem.  
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Formålet med straks at sælge lånene videre var dels at de kom væk fra balancen og dels for at opnå 

billigere finansiering. Hvis lånene kom væk fra balancen blev det nemmere at overholde 

Baselreglernes krav til minimumkapital. Derudover kunne noget af risikoen for tab overføres til 

investorerne. 

SPVén var konstrueret til ikke at have nogle omkostninger ved en konkurs og hvis sponsoren/ejeren 

gik konkurs kunne dennes kreditorer ikke kræve værdier fra SPVén. Dette sænkede den rente 

investorer krævede. Derudover var SPVérne konstruerede til at være skatteneutrale, de kunne være 

oprettede i Cayman Island og de sørgede for at ikke have noget overskud.  

For at kunne udnytte fordelene med en SPV krævedes det at den var oprettet som en fond der ikke 

kunne træffe egne beslutninger, en robotvirksomhed. Der var en administrator der administrerede 

fonden men det var forudbestemte aftaler der afgjorde hvilke værdipapirer fonden købte.  

For at investorerne ikke skulle frygte moralsk hasard købte fonden lån i store bundter fra sponsoren, 

hermed antoges det at den ikke kun fik videresendt enkelte dårlige lån. Samtidigt var der en 

formodning om at sponsoren ville yde support ved vanskeligheder. Dette kunne dog ikke nedfældes 

skriftligt da SPVén og dermed risikoen, ikke ville være juridisk adskilt fra sponsoren. I 

virkeligheden kunne støtte til en SPV give banken juridiske problemer. 

Sponsoren købte som regel residualen af værdipapirerne, dvs. den rest der var for dårlig til at sælge. 

På denne måde øgedes SPVéns sikkerhed, hvilket sænkede omkostningerne. 

I følge Gorton securitized risikable virksomheder mere end andre. Det er også dem der har behov 

for at få slanket balancen og eventuelt har, noget de vil af med. Enron er et kendt eksempel på en 

virksomhed der fik tallene til at se bedre ud end de var. Virksomheden havde over 3000 SPVér.  

 

Modellen ser på hvad det er for nogle faktorer der gør det fordelagtigt at benytte sig af en SPV. En 

bank skal have finansiering til to projekter, via investorer. Et eller begge projekter kan gå dårligt 

hvorved der ikke tjenes penge nok til at betale gælden tilbage. Dermed er der en hvis risiko ved 

projekterne. Denne kan nedsættes ved en indsats fra banken.  

Der ses på et basisscenarie uden en SPV og på en udbygning hvor securitization forekommer.  

 

 Basis modellen uden securitization: 

En bank kan finde projekter af høj kvalitet ved at yde en indsats, denne indsats kan ikke observeres 

af udenforstående.  

I den første version er der ingen mulighed for securitization. 
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Banken vil finansiere to projekter der varer i en periode. Hvert projekt koster 1$, og banken har kun 
$ 2E < , til rådighed. Dermed skal den låne 2D E= − , af investorer. I enden af perioden vil den 
tilbagebetale F D≥ , hvilket afspejler muligheden for renter. Da der er skattefradrag på gæld bliver 
bankens reelle tilbagebetaling kun ( )1 Fτ− . 1τ ≤  er det procentuelle skattefradrag. Renten i 
økonomien er 0 og alle agenter er risikoneutrale. 
Banken afgører kvaliteten af projekterne ved valg af indsats eller effort, e , denne har omkostningen 

( )h e . Effort kan ses som den energi banken bruger på at overvåge og styre projekterne. 

e  kan være høj eller lav, ( ),H Le e e∈ , hvor H Le e> . Valget af e afgør sandsynligheden for at et 

projekterne returnerer Hy eller Ly hvor Hy > Ly . Ssh. for Hy er e mens ssh. for Ly er ( )1 e− .      

Selv om valget af ”effort” bestemmer kvaliteten af begge projekter kan de få hvert sit udfald,  

således er der de fire muligheder: ( ),H Hy y med ssh. 2e               ( ),H Ly y med ssh. (1 )e e−   

                                                      ( ),L Hy y med ssh. (1 )e e−        ( ),L Ly y med  ssh. 2(1 )e− .  

 

Projekterne opfylder følgende antagelser: 

A1. [ ]( ) ( )2 1H L
H H He y e y h e D+ − − > ; dvs. projekterne forventes at have positiv nutidsværdi givet 

at man vælger den høje e . Udtrykket viser det forventede afkast givet sandsynligheden ved 

He minus omkostningen ved He . Afkastet er ganget med 2 da der er tale om 2 projekter.   

 

A2. [ ]( ) ( )2 1H L
L L Le y e y h e D+ − − < , dvs. projekterne har negativ nutidsværdi hvis banken vælger 

den lave ”effort”. Udtrykket er det samme som A1. med den forskel at ssh. er givet ved Le . 

 

A3. ( )2 Ly h e F− < , Udtrykket viser at hvis begge projekter returnerer Ly  vil default/konkurs 

opstå, kreditorerne får ikke sit fulde beløb tilbage. 

 

A4. ( ) ( )2 H H Ly h e y y h e F− > + − > , viser at værdien ved de tre andre muligheder er større end 

tilbagebetalingen, således at banken klarer sig og kreditorerne får sine penge.  

 

Antagelse A1 forsikrer at investorerne kun er interesserede af at investere hvis de har en 

forventning om at banken yder den høje ”effort”. A2 sikrer at banken ikke er interesseret af at yde 

den lave ”effort” da projekterne så forventes at skabe tab, konkurs. A3 og A4 viser at det kun er ved 
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to dårlige resultater at banken går konkurs. Hvis kun det ene projekt går dårlig vil det andet projekt 

tjene nok til at dække tabet. 

Der er omkostninger ved konkurs, ( )0,1c∈ , denne stiger med bankens størrelse, hvilket udtrykkes 

ved at c går fra 0 til 1.  

Banken finder projekter og opretter gæld, det er umuligt for investorerne at se hvilken effort banken 

har lagt i projekterne. Dermed kender de ikke med sikkerhed, projekternes forventede nutidsværdi. 

Banken vil maksimere sin forventede værdi (V) af projekterne givet at den skal tilbagebetale F og 

vælge den mest passende effort. 

 

 (Problem  [1]) 

Bankens maksimeringsproblem bliver: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2max : 2 1 2 1 1H H LV e y h e F e e y y h e Fτ τ   = − − − + − + − − −     (Formel 1.1)            
 

Den første del af ligningen udtrykker ssh. for udfaldet ( ),H Hy y ganget med værdien af udfaldet. 

Der er fratrukket omkostningen for e og den skattekorrigerede tilbagebetaling til investorerne. Den 

næste del udtrykker ssh. for de to udfald ( ),H Ly y og ( ),L Hy y , ganget med værdien af disse udfald 

fratrukket omkostningerne. Der er ikke noget led for tilstanden ( ),L Ly y da denne tilstand ikke en 

gang vil dække investorernes gæld og ikke giver nogen værdi til banken. 

For at forenkle videre beregninger bearbejder jeg bankens maksimeringsproblem (1.1). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2max 2 1 2 1 1

max 2 2 1 2 1 2

H H L

H L

V e y h e F e e y y h e F

V ey e e y e e h e e e F

τ τ

τ

   = − − − + − + − − −   
⇒ = + − − − − − − ×

 

Hvilket bliver til formel 1.2. Mellemregningerne er henvist til appendiks. 
 

Der er to bibetingelser: (1) ( )E F D≥  

                    (2) ( ) ( )0 0; ;H H L HV e e e e V e e e e= = ≥ = =  

Bibetingelse et siger at investorerne kun investerer hvis de forventer at få mindst gælden tilbage. 

Bibetingelse to siger at hvis investorerne forventer en høj ”effort” så giver det størst værdi for 

banken at vælge en høj ”effort”. e  er bankens valg af effort mens 0e  er investorernes forventning til 

effort. 
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Ligningen for forbrugernes forventede værdi af projektet E(F) tilføjes bibetingelse et.  

Bib. et kan nu skrives: ( ) ( ) ( ) ( )22 2 1 1 2 1Le e e F e y c h e D   + − + − − − ≥        (Formel 1.3) 

Den første del af udtrykket viser ssh. for udfaldene ( ),H Hy y + ( ),H Ly y , ( ),L Hy y . Ved alle disse 

udfald får investorerne sin fulde tilbagebetaling F. Den næste del af udtrykket viser ssh. for udfaldet 

( ),L Ly y . Her får investorerne kun 2 Ly  tilbage, minus konkursomkostninger og bankens udgifter til 

”effort”.  

Ved at isolere F og sætte lighedstegn, findes den mindste tilbagebetaling investorerne vil acceptere 

ved en given effort.  

Til at starte med forenkles leddet før F 

( ) ( )2 2 2 22 1 2 2 2 2e e e e e e e e e e+ − = + − = − = − , hernæst isoleres F  i formel 1.3. 

 

( ) ( ) ( )
( )

2
0 0

0
0 0

1 2 1
2

LD e y c h e
F

e e

 − − − − =
−

       (Formel 1.4) 

  

Nu kan F  (Formel 1.4), indsættes i bankens maksimeringsproblem (Formel 1.2). Dette giver 

(Formel 1.5)  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

2
0 0

0 0

1 2 1
max : 2 2 1 2 1 2

2

L
H L

D e y c h e
V ey e e y e e h e e e

e e
τ

  − − − −  = + − − − − − − × −  
  

Hermed fås bankens maksimeringsproblem under hensyn til investorernes mindstekrav til 

tilbagebetaling. Bankens problem er at vælge den ( ),H Le e e∈  der maksimerer dens værdi, givet 

investorernes minimumkrav til tilbagebetaling, ved en bestemt e.  

Jeg starter med at se på tilfældet hvor bibetingelse 2 overholdes - banken vælger den effort 

investorerne forventer. Her vil banken vælge He  da investorer kun vil investere ved forventningen 

om He . Det andet effortniveau forventes jo give et resultat der ikke engang dækker gælden, se A2. 

For 0 He e e= = , bliver (1.5) til: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

21 2 1
2 2 1 2 1 2

2

L
H HH L

H H H H H H H H
H H

D e y c h e
e y e e y e e h e e e

e e
τ

  − − − −  + − − − − − − ×
−  
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( )2H He e−  går ud. Dermed bliver bankens ligevægtsværdi ved He : 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }22 2 1 2 1 1 2 1H H L L
H H H H H H H HV e y e e y e e h e D e y c h eτ  = + − − − − − − − − −   

(Formel 1.6) 
Bankens værdi benævnes HV her, da det repræsenterer den høje effort.  

 

Hvis banken vælger Le  , til trods for investorernes forventning om He , bliver udtrykket: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

0

2

; 2 2 1 2 1 2

1 2 1
2

L H L
L H L L L L L L L L

L
H H

H H

V e e e e e y e e y e e h e e e

D e y c h e
e e

τ= = = + − − − − − −

  − − − −  ×
−  

 

Her angives bankens værdi som LV , da den lave effort er valgt 

 

Banken vil vælge He  hvis dens forventede værdi bliver højst herved. Det bliver den hvis  

( ) ( )0 0; ;H H L HV e e e e V e e e e= = ≥ = =  eller HV > LV . 

Jeg finder grænseværdien for hvornår banken vælger He e=  i optimum. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

2

2

2 2 1 2 1 1 2 1

1 2 1
2 2 1 2 1 2 0

2

H L H L L
H H H H H H H H

L
H HH L

L L L L L L L L
H H

V V e y e e y e e h e D e y c h e

D e y c h e
e y e e y e e h e e e

e e

τ

τ

 − = + − − − − − − − − − − 

  − − − −  − − + − + − − >
−  

  
 
Grænsen for hvornår banken vælger He e=  i optimum, bliver efter forenkling af formlen:  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )
( )

2

2 2 1 1 2

2
2 1 1 2 1 1 0

2

H L
H L H H L L H H H

L LL
L L L H H

H H

y e e y e e e e h e e e

e e
h e e e D e y c h e

e e
τ

 − + − − − − − + 
 −

 − + − − − − − − 〉   −  

 

 

(Formel 1.7) 

Mellemregningerne er henvist til appendiks. 
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Uden securitization er det oplagt at banken vælger He , da A2 siger at den forventede nutidsværdi af 

projekterne er negativ ellers. Da projekterne bliver på bankens balance vil banken dermed forvente 

at gå konkurs ved valg af Le . 

Bibetingelse 2, der siger at hvis investorerne forventer He  så vælger banken He  er opfyldt så længe 

formel/ulighed 1.7 overholdes. A1 er opfyldt da investorer kun vil investere hvis projektet har en 

positiv nutidsværdi, hvilket det har ved He . 

 

Nu ses der på om A3 og A4 er konsistente ved de fundne ligevægtsværdier for F og e. 

Der startes med A3: ( )2 Ly h e F− < . 

Ligevægtsværdien for F sættes ind i A3. F er givet ved formel 1.4 hvor 0 He e= , i dette tilfælde. 

Ved bearbejdning af udtrykket og forkortelser opnås ligningen: ( ) ( )22 1 1L
H Hy c e h e D − − − <  , 

hvilket er et andet udtryk for A3. Her er konkursomkostningen bare trukket fra begge sider. Dette 

viser at resultatet ved to dårlige projekter, minus udgifter, er mindre end gælden. Dermed er A3 

konsistent ved ligevægtsværdierne for  F og e. 

 

Herefter ses der på A4: ( ) ( )2 H H Ly h e y y h e F− > + − > .  

Også her sættes formel 1.4 ind på F´s plads. 

Ved bearbejdning og forkortelse fås udtrykket: ( ) ( ) ( )21 1 2L
H He y c h e D− − − >  

Dette er en anden måde at udtrykke A4 på. Dermed er A4 bevist. 

 

Hermed er ligevægtsværdierne for F og e fundet, samt under hvilke betingelser ligevægten findes i 

optimum. For at opsummere: hvis ulighed 1.7 er opfyldt vælger banken He  i optimum, hvis 

investorerne forventer He . F er givet ved formel 1.4. 

I fremtiden vil bankens ligevægtsværdi benævnes HV , når banken beholder al gæld på balancen. 

 

Model med Securitization og SPV: 

Nu finansierer banken et af sine projekter via en SPV. SPVén har ingen skattefradrag men til 

gengæld er der ingen omkostninger ved konkurs. Banken allokerer et projekt udenfor balancen og 
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bestemmer derefter hvilket ”effort” niveau den vil yde projekterne. Begge projekter får den samme 

”effort”. 

Banken låner 0,5D til projektet der bliver på balancen og lover at tilbagebetale BF  ved enden af 

perioden. Det vil sige at der kun er halvt så meget gæld på balancen nu.  

Udenfor balancen låner banken 0,5D og lover investorerne at de får SF  ved enden af perioden. 

Banken får et eventuelt overskud som SPVén skulle generere. Hvis SPVén tjener y får 

banken, ( )max ,0Sy F− ved enden af perioden. Dermed tager banken ikke del af eventuel gæld, 

minimum er 0. 

 

Antagelser: 

A3a. ( )2 L B Sy h e F F− < +  for ( ),H Le e e∈ , Hvis begge projekter går dårligt går både bank og SPV 
ned da de ikke kan betale gælden tilbage. 
 

A4a. ( ) ( )2 H H L B Sy h e y y h e F F− > + − > +  for ( ),H Le e e∈ Ved de andre tilstande behøves der 

ikke opstå nogen konkurs. Det samlede resultat af projekterne er større end den samlede gæld. 

 

A5 ( ) ( )21 1 0,5L
He y c D− − < . Ved tilstanden ( ),L Ly y er det forventede resultat ikke nok til at 

dække bankens gæld. SPVén kan heller ikke klare sine forpligtelser og dermed giver den intet 

bidrag til banken. Dette udtrykkes ved bankprojektets forventede værdi efter 

konkursomkostningerne ganget med ssh. for tilstanden.  

 

Der er nu fire mulige udfald af projekterne: 

( ),H Hy y : Begge projekter går godt og bank såvel som SPV kan betale sin gæld, ssh = 2e . 

 Banken får eventuelt overskud fra SPVén. 

( ),H Ly y : Bankens projekt går godt og dens gæld tilbagebetales, SPVén får et dårligt resultat og   

går konkurs, ssh. = ( )1e e−  

( ),L Hy y : Bankens projekt går dårligt og dækker ikke bankens gæld. SPVéns projekt går godt og 

den kan betale sin gæld tilbage. Da banken har krav på SPVéns overskud kan den også betale sin 

gæld tilbage, ssh. = ( )1 e e−  
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( ),L Ly y : Begge projekter går dårligt og såvel bank som SPV defaulter på gælden, ssh = ( )21 e−  

For alle tilstande gælder ( ),H Le e e∈  

 

Der er tre klare fordele for banken nu: Bankens projekt skal ikke dele sit overskud hvis det går godt 

mens SPVéns projekt går dårligt. Alligevel får bankens projekt del af SPVéns overskud hvilket øger 

bankens indtjening. Eventuelle omkostninger ved konkurs er halveret, da det kun er et projekt der er 

på balancen.  

 

Banken skal som tidligere maksimere sin forventede værdi af projekterne ved valg af BF , SF , 

( ),H Le e e∈ : 

 

(Problem II) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

2max : 2 1 1 1

1 1

,

S H B S L H B S

H B

H L

V e y h e F F e e y y h e F F

e e y h e F

e e e

τ τ

τ

   = − − − − + − + − − − −   
 + − − − − 

∈

 

Det første led viser ssh. for ( ),H Hy y  ganget værdien af projekterne i tilstanden ( ),H Hy y , udgifter 

til effort og investorer trækkes fra. SPVéns resultat er med i bankens problem da banken får 

overskuddet. I forhold til basismodellen mister banken noget skattefradrag ved at have en SPV.  

Det andet led viser tilstanden hvor banken har et dårligt projekt og SPVén et godt, takket være 

SPVén bliver begge projekter betalt. I forhold til basismodellen mister banken igen lidt 

skattefradrag men den bliver reddet uden at løbe tilsvarende risiko for tab fra SPVén. 

Den sidste del viser tilstanden hvor kun banken har et godt projekt, banken klarer sin gæld men 

SPVén går ned. Banken har ingen omkostninger ved SPVéns konkurs. Derfor er det kun bankens 

resultat der er med i dette stykke. Her betaler det sig i høj grad at have en SPV da indtjeningen øges. 

Den fjerde tilstand hvor begge projekter går ned er ikke med da det giver 0 værdi for bank og SPV. 

Bankens værdi får symbolet SV  for at vise det er med securitization. 

 

Der er tre bibetingelser:  

(i) ( ) 0,5BE F D≥  Bankens investorer investerer kun hvis de forventer at få mindst gælden tilbage. 
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(ii) ( ) 0,5SE F D≥  Det samme gælder SPVéns investorer 

(iii) ( ) ( )0 0; ;S S
H H L HV e e e e V e e e e= = ≥ = = Hvis investorerne forventer at indsatsen er høj er det 

også mest profitabelt for banken at yde en høj indsats 

 

Bankens investorer har følgende forventede afkast: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 2 1 1 1B B B LE F e F e e F e y c h e = + − + − − −     (Formel 2.1) 

 
Første led er ssh. for og afkast ved tilstanden ( ),H Hy y .  

Led 2 er det forventede afkast i tilstandene ( ),H Ly y og ( ),L Hy y , bankens investorer får sin 
tilbagebetaling selv hvis bankens projekt går dårligt. SPVén bidrager til betalingen.  
Led 3 er den tilstand hvor både bank og SPV får et dårligt resultat og går konkurs. Investorerne får 
hvad der er tilbage efter at konkursomkostninger og udgifter til effort/overvågning er trukket fra. 
 

SPVéns investorer har følgende forventede afkast: 

( ) ( )1S S LE F eF e y= + −       (Formel 2.2) 
 

SPVéns investorer har kun to mulige udfald. Hvis SPVéns projekt går godt får de det fulde beløb, 

går det dårligt må de klare sig med resterne. For dette projekt er konkurssandsynligheden steget fra 
2(1 )e−  til (1 )e− .  

 

Udtrykkene for ( )BE F og ( )SE F  indsættes i bibetingelse (i) ( ) 0,5BE F D≥  og (ii) ( ) 0,5SE F D≥ . 

Da banken vil betale investorerne mindst muligt sættes ≥  til = . Herefter isoleres F for at finde den 

mindste tilbagebetaling investorerne vil acceptere ved en given forventning til effort.  

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

2
0

2
0 0

0
0 0

: 2 1 1 0.5

0.5 1 1
2

B B L

L
B

F e e F e y c h e D

D e y c h e
F

e e

 − + − − − ≥ 

 − − − − ⇒ =
−

Bankens gæld givet investorernes forv. til e 

 

( )
( )

0 0 0

0
0

0

: 1 0.5

0.5 1

S S L

L
S

F e F e y D

D e y
F

e

+ − ≥

− −
⇒ =

                                    SPVéns gæld givet investorernes forv. til e 
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Bankens maksimeringsproblem bearbejdes for at få et enklere udtryk: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2max 2 1 1 1

1 1

max 2 1 2 1 2

S H B S L H B S

H B

S H L B S

V e y h e F F e e y y h e F F

e e y h e F

V ey e e y e e h e e e F eF

τ τ

τ

τ

   = − − − − + − + − − − −   
 + − − − − ⇒ 
= + − − − − − − −

 

(Formel 2.3) Mellemregningerne er henvist til appendiks. 

 

Nu ses der på tilfældet hvor bibetingelse (iii) er opfyldt. Banken vælger den effort investorerne 

forventer sig af den. Investorerne vil kun investere hvis de forventer He da projektet har en negativ 

forventede værdi ved Le .  Ligevægtsværdien findes ved at indsætte udtrykkene for 0
BF  og 0

SF  i 

formel 2.3 og sætte 0 He e e= = . 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )

2

2

2 1 2

0.5 1 1 0.5 1
1 2

2

2 1 2 1 0.5 1 1 0.5 1

SH H L
H H H H H H

L L
H H H

H H
H H H

SH H L L L
H H H H H H H H H

MaxV e y e e y e e h e

D e y c h e D e y
e e e

e e e

Ma xV e y e e y e e h e D e y c h e D e y

τ

τ

= + − − −

  − − − −  − −  − − − − ⇒ −    

   = + − − − − − − − − − − − −   
(Formel 2.4)  

Dette er bankens værdi hvis den vælger den høje indsats/effort under securitization. 

 

Bankens værdi af projekterne ved valg af Le e=  findes ved at ændre e til Le  i formel 2.3.  

Banken vælger He  hvis 0SH SL SH SLV V V V≥ ⇒ − > ⇒  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( )2

2 1 2 1 0.5 1 1

0.5 1 2 1 2

0.5 1 1 0.5 1
1 2 0

2

H L L
H H H H H H H H

L H L
H L L L L L L

L L
H H H

L L L
H H H

e y e e y e e h e D e y c h e

D e y e y e e y e e h e

D e y c h e D e y
e e e

e e e

τ

τ

 + − − − − − − − − − 

− + − − − − + −

  − − − −  − −  + − − + > −    

 

 
Ved forarbejdning af udtrykket bliver grænseværdien: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )
( )

2

2 1 1 2 2

2
1 0.5 1 1 1 0

2

SH SL H L
H L H H L L H H H L L L

L LL
H H

H H

V V y e e y e e e e h e e e h e e e

e e
D e y c h e

e e
τ

 − = − + − − − − − + − 
 −

 − − − − − − − >   −  

 

Hvis dette er opfyldt vil banken i optimum vælge den effort investorerne forventer. Grænsen 

opfylder dermed bibetingelse (iii) : ( ) ( )0 0; ;SH SL
H H L HV e e e e V e e e e= = ≥ = =  

Bankens værdi er dermed givet ved formel 2.4: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( )

22 1 2 1 0.5 1 1

0.5 1

S H L L
H H H H H H H H

L
H

V e y e e y e e h e D e y c h e

D e y

τ  = + − − − − − − − − − − 

 − − 
 

Nu ses der på om A3a: ( )2 L B Sy h e F F− < +   holder ved He e= .  

BF  og SF  som blev fundet tidligere sættes ind i A3a med He e= . Dette giver:  

( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

2

2

0.5 1 1 0.5 1
2

2

3 1 0.5 3

L L
H H HL

H
H H H

L L
H H H H

D e y c h e D e y
y h e

e e e

y e h e c e y D e

 − − − − − − − < +
−

⇒ − − − − < −

 

Dette er A3a udtrykket på en anden måde og dermed er ligevægten konsistent med hensyn til A3a. 

Mellemregningerne er henvist til appendiks. 

 

Nu ses der på A4a.  

A4a: ( ) ( )2 H H L B Sy h e y y h e F F− > + − > +  

Ligevægtsudtrykkene for BF  og SF  sættes ind i ( )H Ly y h e F+ − > . 

Ved videreudvikling og forkortning kommer man frem til udtrykket:    

( ) ( ) ( ) ( ) ( )222 3 3 1 0.5 3H L L
H H H H H H Hy e e y e e h e cy e D e− + − + − − − > −  

Dette er et andet udtryk for A4a og dermed er ligevægten konsistent med hensyn til denne 

antagelse. 

 

Nu ses der på under hvilke forudsætninger det kan betale sig at securitizise. 

Banken vælger at securitizise hvis den får højere værdi herved end ved at beholde gælden på 

balancen, S HV V− > 0 
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Her står HV for værdien ved at beholde al gæld på balancen og vælge den høje effort. Ligningen fås 

ved at trække formel 1.6 fra formel 2.4 

Løsningen bliver:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }

( ) ( ) ( )( )

2

2

2 2

2 1 2 1 0.5 1 1

0.5 1 2 2 1 2 1 1 2 1

1 0.5 1 1 0

S H

H L L
H H H H H H H H

L H L L
H H H H H H H H H

S H L L
H H

V V

e y e e y e e h e D e y c h e

D e y e y e e y e e h e D e y c h e

V V e y c D e y c

τ

τ

τ

−

 ⇒ + − − − − − − − − − 

   − − − − − − + − + − − − − −   

⇒ − = − − − − − >

                                                                                          

Hvis uligheden er opfyldt er det mest profitabelt for banken at securitizise. Alle mellemregningerne 

er henvist til appendiks. 

 

Nu ses der på hvilken indflydelse skattefradrag (τ), konkursomkostninger (c) og risiko for default 

( )21 He− har. 

Løsningen findes ved at differentiere udtrykket S HV V−  med hensyn til de forskellige variable. 

( ) ( ) ( )20,5 1 1 0
S H

L
H

V V
D e y c

τ

∂ −
 = − − − − < ∂

     grundet antagelse A5: 0,5D er større end  

bankens afkast ved udfaldet ( , )L Ly y . Dermed bliver udtrykket negativt. 

 

( ) ( ) ( )21 1 0
S H

L
H

V V
e y

c
τ

∂ −
= − − >

∂
                       da ( He , τ) < 1 og Ly > 0  

 

( )
( )

( )2 1 0
1

S H
L L

H

V V
cy y

e
τ τ

∂ −
= − + >

∂ −
                           da τ er < 1; ( )0,1c∈  og Ly > 0 

 

Det ses at fordelene med en SPV falder med stigende skattefradrag på gæld, da man ikke får denne 

fordel i SPVén. Dette taler for at have gæld på balancen hvis banken mener at projekterne har lav 

risiko for at gå dårligt og dermed forventes at give overskud. Ved valg af størrelsen på skattefradrag 

kan regulatoren således fremme at gælden bliver på balancen, hvis det er ønskværdigt. På den anden 

side skal fradraget ikke være så stort at det opmuntrer til for stor gældssætning. Dette vil øge 

risikoen for banken og for dens investorer.  



 61 

Det ses ydermere at fordelene med en SPV stiger med konkursomkostninger, da man kan komme 

uden om halvdelen af disse ved at have en SPV. Da konkursomkostninger stiger med 

virksomhedens størrelse stiger fordelen med denne. I realiteten er det kompliceret at sætte en SPV 

op og styre den, ydermere at finde investorer så det er i forvejen de store virksomheder der er 

aktuelle. Ved en konkurs får banken ikke noget afkast, derfor er konkursudgiften kun relevant i 

forhold til investorer. Jo mere de kan få udbetalt, selv ved konkurs, jo lavere risikopræmie kræver 

de. Hvis investorerne ikke skal bekymre sig om hvem der får pengene ved konkurs vil de dermed 

kræve lavere renter. I sidste ende giver det en besparelse for banken og den har ikke taget på sig 

ekstra risiko.  

Til sidst ses det at fordelen med en SPV stiger med risikoen for konkurs. SPVén sænker ikke 

bankens risiko for konkurs den er stadigvæk ( 21 )e− , men banken slipper for at tabe penge på 

SPVéns dårlige projekter. SPVén derimod har overtaget noget af risikoen for tab samtidigt med at 

den giver sit overskud til banken.  

Det må forventes at SPVéns investorer kræver et højere udbytte SF for at tage på sig noget af 

bankens risiko for tab. Dette kunne kompensere for at de ikke får hjælp af banken ved dårlige 

projekter. I den virkelige verden har banker givet et indirekte ord på at de ville støtte sine SPVér 

ved problemer. Dette kan dog være en umulig opgave da banken juridisk set ikke må gøre det. 

Ydermere bliver det svært hvis banken selv har problemer med store tab.  

Et andet problem ved finansiering via en SPV er hvis investorerne ikke er bevidste om at de har 

overtaget noget af bankens tabsrisiko. Deres ssh. for tab er steget fra 2(1 )e−  til (1 )e− . Dårligt 

informerede investorer kan risikere at kræve en alt for lav risikopræmie. Hvis investorerne derimod 

er velinformerede og kræver den rigtige risikopremie er der ikke noget i vejen for at de risikovillige 

kan overtaget noget risiko mod kompensation. Er investorerne fuldt informerede om risikoen burde 

fortjenesten ved SPVén gå i nul, med mindre der er investorer der har en lavere risikoaversion.  

Konklusionen på modellen er at SPV finansiering er fordelagtigt ved projekter hvor 

konkursrisikoen/omkostningen overstiger fordelen med skattefradraget. Dermed må investorer være 

ekstra opmærksomme ved investering i en SPV. 

 

Modellen beskriver meget fint hvad det er for nogle mekanismer der får en bank til at vælge 

finansiering via en SPV. Et problem er dog at den ikke får med brugen af SPVér til at overholde 

Baselreglerne om minimumkapital. Dette kunne illustreres med en omkostning ved at have gæld på 

balancen (1 ) Bomk F+ . 
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Banker kunne købe residualen af SPVérnes værdipapirer for at fjerne det meste af risikoen fra 

investorerne. På denne måde kunne banker få en hel del gæld væk fra balancen samtidigt med at de 

beholdt risikoen og afkastet. Da investorernes investering ansås for at bære lav risiko var 

risikopræmien til dem lav. Dermed lå SPVéns værdi også i at man kunne forbedre regnskabstallene. 

Problemet for bankerne var at de havde undervurderet risikoen og dermed selv accepterede for lav 

en risikopræmie. Basel II reglerne (2007) indførte forskellige risikovægte indenfor samme type af 

gæld. Dermed blev det dyrere at holde højrisikodelen af værdipapirerne. Dette gjorde at den gæld 

der blev på balancen i højere grad repræsenterede den reelle risiko. 

Det kunne også være interessant at se på udviklingen i kvaliteten af projekter når en SPV bruges 

over længere tid. I modellen antages det at banken vælger en høj effort. Hvis det er gode tider og 

projekterne går godt kunne det medføre at banken mindsker sin indsats/effort.  

Der kan være indvendinger imod hvorfor investorer skulle investere i en SPV når den ikke kan være 

sikker på support fra sponsoren. Af juridiske årsager er dette ikke muligt og det er også set at 

bankerne har lukket en stor del af sine SPVér ned efter krisen.  

Gorton har lavet en videreudvikling i form af et triggerspil hvor kunderne stopper med at investere i 

SPVér hvis banken ikke yder support. I realiteten er en stor del af SPVérne lukket ned og kunderne 

har trukket sig tilbage, det bliver interessant at se hvor lang tid hukommelsen varer. 

For at kompensere kunderne for risikoen har der været en risikopræmie samtidigt med at en del af 

renteindtægterne i SPVén er blevet brugt til at opbygge en stødepude mod tab. Værdipapirer er også 

blevet stillet i sikkerhed ved en form for SPVér eller conduitter kaldet Asset Backed Commercial 

Papers.  

 

4.2.  Model der beskriver forholdet mellem overregulering og underregulering 

 

I dette afsnit ser jeg på en model der beskriver hvordan graden af regulering afgøres af hvem der 

træffer beslutningen og i hvor lang tid der har været gode tider. Afsnittet er baseret på Aizenman.  

 

Siden 1980érne er det finansielle marked vokset og er blevet mere og mere globalt, der handles i 

stor stil på tværs af landegrænserne og afstanden er blevet meget kort ved hjælp af IT. Økonomien 

er vokset og der har i mange år ikke været nogen alvorligere kriser. Dot com krisen påvirkede for 

eksempel kun et segment af markedet og var hurtigt overstået. Når der er en længere periode af 

fremgang kan forbrugerne godt få en fornemmelse af at kriser er meget langt væk, det går jo så 
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godt. Det kan være svært at se hvor meget af fremgangen eller manglen på kriser, der skyldes 

regulering. Hvis opfattelsen er, at fremgangen skyldes de økonomiske kræfter, det frie marked, så 

falder incitamentet til at bruge penge på kostbar regulering. Der kan ligefrem komme den opfattelse 

at regulering er en klods om benet på en ellers velfungerende økonomi, der vil klare sig endnu bedre 

på egen hånd. På denne måde kan effektiv regulering være med til at sænke opbakningen af 

regulering, ved at give befolkningen en falsk følelse af at der er lav risiko i markedet. Når der er 

asymmetrisk information står regulatorerne med problemet, de får skæld ud hvis de regulerer i dag 

og de får skæld ud i morgen hvis de ikke gør det. 

De senere år har der været en opfattelse af at den moderne økonomi og det frie marked i høj grad er 

selvregulerende. Der er sket en deregulering da opfattelsen var at markedet fungerede mere effektivt 

uden alt for snævre rammer. Så længe det går fremad lægger man ikke så meget mærke til fordelene 

ved reguleringen mens ulemperne i form af tabt indtjening er nemmere at få øje på. Når krisen 

rammer bliver det meget påtageligt at se hvor markedet har sine svage punkter og hvor regulering 

mangler. Derfor er det altid nemmere at lave nogle strammere reformer umiddelbart efter en krise. 

Problemet er at der kan blive overreguleret da aktørerne kan blive overforsigtige efter en krise.  

Kommer der en lang periode med gode tider vokser tilliden til markedet igen, nu har vi lært den for 

evigt og kommer aldrig galt af sted igen. Så er det tid til at dereguleringscyklusen tager en runde til. 

 

Modellen ser på hvordan graden af regulering i et stort land som USA påvirkes af hvem der træffer 

beslutningerne. Der er to befolkningsgrupper. Den ene gruppe er delvist eksponeret for kriser og 

den anden er fuldt eksponeret. Der er mulighed for at lade majoriteten bestemme eller lade en social 

planlægger træffe beslutningen om graden af regulering.  

I modellen ses der også på hvordan befolkningens antagede sandsynlighed påvirker 

reguleringsniveauet over tid. Det kan være at befolkningen undervurderer ssh. for krise og dermed 

ønsker en for lav regulering. Tidsaspektet er vigtigt da mange gode år kan give en falsk følelse af 

tryghed.  

 

Modellen starter på tidspunkt 0 med en politisk reform, denne eksponerer økonomien for en 

økonomisk krise. 0,1P  udtrykker den forventede sandsynlighed på tidspunkt 0 for en krise i periode 

1. Sker der ikke nogen krise i periode 1 revurderer befolkningen sin antagelse til et nyt P , der 

muligvis er lavere men aldrig større end det tidligere. Således er 0,1P ≥  1,2P .  
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, 1t tP +  = a/(a+b+t), hermed ses det at P falder med tiden hvis der ikke opstår nogen krise. P går mod 

nul men så skal der også være usandsynligt mange gode år. Hver forbruger betaler 0ρ  til regulering 

ved starten af perioden. Dette giver en effektiv regulering i størrelsen 0( ) 1Q ρ ≤ . Reguleringen giver 

en ssh. for krise på 0 0,1( )Q Pρ . Da Q  er mindre eller lig med en, vil regulering altid medføre lavere 

ssh. for krise. Samtidigt bliver Q(0) = 1 således at ingen regulering giver ssh. P.   

Q´< 0 hvilket betyder at Q falder med reguleringsomkostningen og dermed falder ssh. for krise med 

omkostningen. Befolkningen observerer 0ρ  og er dermed ikke i tvivl om graden af regulering.   

Kommer der en krise mister dem der bliver berørt, τaf sin indkomst. Befolkningen deles op i to 

grupper. Den ene gruppe w er fuldt eksponeret (FE) for krise dvs. alle taber indkomst ved krise. 

Den anden gruppe (1-w) kaldes delvis eksponerede (DE) og her er det kun en andel q der påvirkes 

ved krise, resten (1-q) taber intet. Det er på forhånd ikke kendt hvem der havner i gruppe q og hvem 

der havner i gruppe (1-q), kun sandsynligheden for at havne der. 

Den FE del af befolkningen er dem der har sat sig så hårdt økonomisk at de ved at de ikke klarer en 

nedgang i økonomien. Det kan være store boliglån og højt forbrug eventuelt kombineret med en 

usikker arbejdssituation. Gruppen af DE er dem der sidder bedre i det men kan komme i problemer 

ved langvarig arbejdsløshed, skilsmisse og så videre i forbindelse med en krise. 

 

Modellen forløber således:  

På tidspunkt 0 danner befolkningen sig en mening om ssh. for krise i næste periode. Regulatoren 

beslutter hvor meget der skal bruges på regulering og befolkningen betaler 0ρ  . Befolkningens løn 

er normeret til 1 så alle har 01 ρ−  tilbage til forbrug. 

 

På tidspunkt (t=1) kan der ske to ting: Hvis der ikke kommer nogen krise beslutter regulatoren hvor 

intens reguleringen skal være i næste periode. Befolkningen nedjusterer sin forventning til en 

fremtidig krise, 0,1 1,2P P> . Spillet starter på ny. 

Hvis der opstår en krise på tidspunkt (t=1) vil de dele af befolkningen der er eksponerede for krisen 

tabe en del af sin indkomst. Resten af befolkningen er uberørt. Regulatoren beslutter sig for 

niveauet af regulering, det bliver nok hævet, og spillet tager en ny runde. På næste side er der en 

figur over spillets gang. 
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Forbrugernes nyttefunktion er: 
0

t
t

t
Cβ

∞

=
∑  (formel 1.1)  

C er forbrug og β er en diskonteringsfaktor. Befolkningen er risikoneutral.  

 

På tidspunkt (t=0) skal den sociale planlægger/administrator vælge det optimale niveau for 

regulering. 

Den sociale planlægger maximerer den samlede befolknings nytte med hensyn til regulering. 

Det kan sammenlignes med en økonomi hvor beslutnigstageren er fri for politisk pres fra befolkning 

og virksomheder 

Da spillet hele tiden gentager sig er det nok at se på en periode ved maximering af nytten.  

Sansynlighederne og afkastne fra figuren sættes ind i nyttefunktionen: 

 

0 0 0 0 00 0,1 ( ) 0,1 ( ) 0,1 ( ) 0,1 ( ) 0,1 ( )1 ((1 ) 1(1 )) (1 )((1 ) 1(1 ) 1(1 ))Ma x w P Q P Q w q PQ q P Q P Qρ ρ ρ ρ ρρ β τ τ  − + − + − + − − + − + −  
 

0t =  
Regulator vælger 0ρ . 

Befolkningen har 01 ρ−  

til forbrug 

Ssh. 1 PQ−  
Ingen krise  

Befolkningen w + (1-w) tjener alle 1 
De rejusterer forventningen til 1,2 0,1P P≤  

Regulatoren beslutter sig for en ny ρ . 
 
Spillet kører en runde til   

Ssh PQ 
Krise  

Den FE del af befolkningen taber alle sammen τ: 
w(1-τ)  
 
Den DE del af befolkningen deles op i q og 1-q 
 
Del q taber τ. 
 (1-w)q(1-τ) 
 
Del (1-q) taber intet. 
(1-w)(1-q)1  
 
Nu tager spillet en runde til ligesom ved ingen 
krise, dog forventes P og ρ opjusteret som 
reaktion. 
  
 
 

1t =  

1t =  

Ingen krise 

Krise 



 66 

Det første led er befolkningens forbrug i periode et, hvilket er det samme for alle.  

Leddet efter w er den FE gruppes forventede løn/forbrug i periode et. Der er to scenarier krise eller 

ej krise. 

Leddet efter (1-w) er den delvis eksponerede gruppes forventede løn/forbrug. Her er der tre 

scenarier ej krise, krise men upåvirket og krise med lønnedgang.  

 

For at få et simplere udtryk ganger jeg formlen ud 

0 00 0,1 ( ) 0,1 ( )1 (1 ) (1 )(1w P Q w q PQρ ρρ β τ τ  − + − + − −    

Dette kan skrives som:
00 0,1 ( )1 (1 ( (1 ) )w P Q w w qρρ β τ − + − + −   = Nyttefunktionen 

Jeg differantierer med hensyn til 0ρ  for at finde det optimale niveau af regulering i forhold til nytte:                  

00,1 ( )1 ´ ( (1 ) ) 0P Q w w qρτβ− − + − >  (formel 1.2) 

 

Nu skal Q´ findes: det antages at Q er en logistisk funktion: 0

0

2exp( )
1 exp( )

vQ
v
ρ
ρ

−
=

+ −
 

v er et mål på effektiviteten af regureringen. 

Q differantieres med hensyn til 0ρ : 0
0

0

( )(́ )
1 exp( )

QQ v
v

ρρ
ρ

= −
+ −

 

Nu indsættes 0ρ  = 0 i 0(́ )Q ρ  for at finde grænseværdien for hvornår regulering betaler sig: 

0 0´ 0,5Q vρ = = − ,   da exp(0) =1  og Q(0) = 1  

0 0´Q ρ =  indsættes i formel 1.2 der er den differantierede nyttefunktion: 0,1,5 ( (1 ) 1O v P w w qτβ + − >   

Udtrykket viser hældningen af nytten ved nulpunktet for regulering. Venstresiden viser hvor 

grænsen går for at regulering skal være aktuelt. Fra den første krone der går til regulering (højre 

side) skal den marginelle nytte af reguleringen være minst en krone. Hvis venstresiden er mindre 

end en betyder det at en krone brugt på regulering giver mindre end en krone tilbage i nytte og så 

taber samfundet ved regulering.  

Det ses at effektiviteten af regulering afhænger af hvor mange der er eksponerede for krise  

(w+(1-w)q), sansynligheden for krise 0,1P , omkostningen ved krise τ , diskonteringsfaktoren β  og 

effektiviteten af penge brugt på regulering v . 
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Den socialt optimale løsning bliver altså :  

 

Nu ser jeg på hvor meget der bruges på regulering,  hvis majoriteten af befolkningen får lov til at 

vælge graden af regulering. Dette scenarie svarer til at befolkningen politiskt presser på for at få det 

niveau den synes rimlig. Det svarer mere til tilstanden i den virkelige verden. 

 

Hvis den fuldt ekspoerede gruppe er i majoritet, w > 0,5 er det dem der træffer valget. Regnestykket 

bliver det samme som ved den sociale planlægger med den forskel at λs  ændrer sig. Der er jo ingen 

andre faktorer der forandres. Da alle i den FE gruppe er eksponerede ændrer sig niveauet fra λs = 

w+(1-w)q til FEλ  = 1.  

 

så det nye optimum bliver                                      

Da 1 > w+(1-w)q  skal Q´ falde  for at udtrykket stadigvæk giver 1. Q´er jo det eneste vi kan ændre 

på. Da Q´ falder med stigende 0ρ  ses det  at 0ρ  bliver højere når det er den FE gruppe der vælger 

niveauet.  Det betyder at der bliver overregulering i forhold til socialt optimum. 

 

Hvis det er den delvis eksponerede gruppe der er i majoritet dvs hvis (1-w) > 0,5, så er det dem der 

bestæmmer optimum. Nu er sansynligheden kun q for at blive påvirket af en krise og dermed bliver 

udtrykket w+(1-w)q reduceret til DEλ  = q .  Da w+(1-w)q kan skrives w(1-q)+q ses det tydligt at 

w(1-q)+q  > q. Dette inebærer at Q´ skal stige for at det nye udtryk 

fortsat skal give en og dermed må reguleringen 0ρ  falde.  

 

Da de to sidste regnestykker udføres på samme måde som ved den sociale planlægger med den 

forskel at man kun ser på en gruppe af gangen i stedet for den samlede har jeg undladt at vise 

beregningerne og kun vist resultaterne for λs.  

 

Formel 1.2       
   
  ,0Sρ = løsningen af      0,1 0(́ ) 1sP Qτβ ρ λ− =           hvis  0,10,5 1sv Pτβ λ >  

                         0                          hvis   0,10,5 1sv Pτβ λ <                                 
 

 hvor λs = w+(1-w)q  

0,1 0(́ )1 1P Qτβ ρ− =  

0,1 0(́ ) 1P Q qτβ ρ− =  
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For at opsummere viser det sig at  λFE =1 >λS= w+(1-w)q > λDE =q  og dermed er ,0FEρ > ,0Sρ > ,0DEρ . 

Ikke overraskende vil den fuldt eksponerede gruppe vælge overregulering til glæde for sig selv men 

til ulempe for dem der ikke er fuldt eksponerede. For gruppen af delvist eksponerede er det bare en 

ekstraomkostning der ikke giver dem tilsvarende værdi i form af sikkerhed. Ydermere vil der være 

økonomiske projekter der ikke kan lade sig gøre grundet overregulering og dermed går økonomien 

glip af indtjening. Det er svært at måle hvor meget indtjening der går tabt på grund af 

overregulering mens udgifterne ved underregulering er mere tydlige. 

Hvis det er gruppen af delvist eksponerede der træffer valget om regulering vil niveauet ligge under 

socialt optimum. Denne gruppe er bedre sikret økonomiskt og har større mulighed for at realisere 

projekter med den lave regulering. De sparer også på udgiften til regulering.  

Det ses også at reguleringsgraden kan variere fra optimum hvis befolkningen og den sociale 

planlægger tager fejl af sansynligheden for krise. Hvis befolkningens startantagelse om ssh. for 

krise er for lav bliver deres ønske om regulering alt for lav i løbet af en serie gode år. De kan have 

den forkerte opfattelse at der er meget lav risiko for krise grundet stabil økonomi og ikke 

regulering. Flere år med kraftig vækst kan også være forårsaget af uligevægt på markedet.  

På denne måde kan manglende information om de faktiske omstændigheder få befolkningen til at 

tage for høj risiko. Regulatorens problem er at få formidlet den faktiske risiko og at skaffe sig viden 

nok om virksomheders eksponering, for at kunne gøre en korrekt antagelse. Derfor er det op til 

regulatoren at kræve informationer fra den finansielle sektor og andre private virksomheder. For at 

kunne bedømme risikoen.  

Politik kan komme til at spille ind hvis det er regeringen der er regulator, så den optimale regulator 

vil være en der er helt fri fra politisk pres. En politiker kan for eksempel vælge at regulere til den 

største gruppes fordel, hvis det kan sikre et genvalg. Dermed kan incitamentet rykkes fra hvad der 

er godt for økonomien i det lange løb til hvad der er populært i dag. 

I modellen falder den forventede risiko med tiden. Historiskt set er økonomien altid gået op og ned i 

cykler eller bobler, hvorfor risikoen også bør stige igen på et tidspunkt. På en måde mangler dette 

aspekt i modellen. På den anden side kommer kriser bag på de fleste, så befolkningens forventede 

sansynlighed er meget godt afspejlet i faldende P. Vansklighederne ligger i at kunne se 

faresignalerne i tide. Tit kommer en krise efter en serie meget gode år, der vil få befolkningen til at 

sænke den formodede risiko. Prisen på risiko falder. Den sociale planlægger kunne derimod tænkes 

at have resourcer og information nok til at variere sine forventninger både op og ned. Hvis 
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planlæggerens forventning afviger fra befolkningens vil optimum selvfølgeligt også svinge med 

denne faktor. Frem for kun med hvem man tager hensyn til. 

Får befolkningen forkert signal angående effekten af reguleringen og kun ser regningen vil de 

muligvis presse på for lavere regulering. Samtidigt vil deres risikoestimat være for lavt. Dette 

skaber et problem for regulatoren der presses for at regulere mindre i dag men får skæld ud i 

morgen hvis reguleringen har været for lav. Befolkningens lave antagelse af risiko kan få den til at 

tage for stor risiko, hvilket kommer til at koste desto mere ved en krise. Det kan tænkes at der er 

flere der rykker fra gruppen af DE til gruppen af FE.  

I modellen har regulatoren og befolkningen fuld information angående hvor stor en indsats der 

bruges på at regulere, man kunne også se på asymmetrisk information hvor befolkningen kun får en 

indikation om niveauet.  

Da modellen er beregnet på at analysere forholdene i USA vil jeg også bruge den til at se på  

Baselreglerne og på EU. USA er bygget op af stater der hver har deres regulatorer. Disse skal 

samarbejde med USA´s hovedregulatorer. De regler som hovedregulatorerne sætter op skal 

overholdes lokalt i staterne. Dermed kan man sammenligne USA med Basellandene hvor 

Baselreglerne skal overholdes samtidigt med at der er plads til lokale love. I det globale perspektiv 

kunne de Fuldt Eksponerede lande representeres af små Basellande mens de Delvist Eksponerede 

lande kunne være de store lande. Små økonomier er mere følsomme overfor udsving på det globale 

finansielle marked, da de har sværere ved at stå imod globale problemer. Store økonomier har 

nemmere ved at klare sig selv og har større muligheder for at påvirke situationen til sin fordel. Det 

er også de store lande der har flest resourcer til at udvikle nye produkter og dermed har størst glæde 

ved den lave regulering.  

Hvis de store lande slår sig sammen ved udviklingen af Basellovene kan det ende med en regulering 

der er under det sociale optimum. På den anden side er det de store lande der vejer tungest på det 

finansielle marked og man kan argumentere for at deres vækst ikke skal hæmmes, grundet hensyn 

til mindre betydningsfulde lande. Greenspan talte for deregulering og tilliden til at markedet 

stabiliserede sig selv. Når et stort land som USA presser på for mindre regulering kan det være 

svært at gennemføre strengere Basellove. Lovgivningen kan aldrig blive uvildig på samme måde 

som hvis den sociale planlægger lavede den. Det kan også være svært for et mindre land at lave sine 

egne strengere love da markedet kan undvære handel med landet. Dermed falder det igen tilbage på 

de største lande at sætte standarden. De lande der muligvis er mindst eksponerede for krise. 
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Den store forskel i økonomisk stabilitet og styrke landene imellem gør den globale lovgivning svær. 

Global lovgivning er dog nødvendig da det finansielle marked i høj grad er blevet globaliseret. 

Uden lovgivningen kan man risikere at pengene under gode tider, søger derhen hvor reguleringen 

og dermed omkostningerne er lavest. Har der været mange gode år falder befolkningens forventning 

til risiko og dermed er de ikke så bange for at investere på mindre regulerede markeder.    

Modellen kan også bruges til at se på EU lovgivningen. Her er der også fare for at lovgivningen 

tilpasses de største lande hvorefter de mindre lande må indordne sig. Små lande der fylder lidt 

økonomiskt har ikke så mange muligheder for at påvirke den Europæiske økonomi. Danmark der er 

et lille land har sørget for at implementere EU direktiverne hurtigt (Grosen). Det kan være en god 

strategi da man i det mindste ikke bliver udenfor hvis man følger flokken. Små lande kan beskytte 

sig selv ved at have en højere lokal regulering. Deres styrke ligger ikke i nyskabelser og volumen 

men de kan få et ry som en meget stabil økonomi. 

Det er nok ikke muligt at skabe en regulering der er helt fri fra politisk pres eller landes interesser. 

Regulatorerne kan dog arbejde imod større gennemsigtighed på markedet og en større forståelse af 

hvordan spredningen af produkter mellem landene kanaliserer risikoen. Et lands dårlige produkt kan 

hurtigt spredes til mange andre lande, eks. USA.  

Det er også relevant at skærpe overvågningen af ratingbeauroerne, hvis de fortsat skal have så stor 

betydning som de har haft. 

Da Baselreglerne kun er møntet på kommercielle banker bør der arbejdes på et tilsvarende regelsæt 

for investeringsbanker og forsikringsselskaber. Da den finansielle sektor ser forskellig ud landene 

imellem kunne det være en ide at regulere funktioner frem for institutioner.    

Der er brug for nogle love der i højere grad skaber incitament til ordentlig risikostyring. Den 

forventede risiko ved forskellige former for strukturerede værdipapirer må ses over. I fremtiden 

bliver der behov for nogle regulatorer der kan handle hurtigt og har fornemmelse for markedet. Det 

er en svær opgave med det hurtige globale marked men i det mindste er der opbakning fra 

befolkningen nu.  

 

5 Pengepolitikken op til krisen 

5.1. Den Amerikanske pengepolitik i årene op til krisen: I årene op til krisen var der et stort flow af 

kapital til USA. Lande som Kina der var under hastig udvikling, var begyndt at få et overskud. Det 

samme gjaldt for de store olieproducerende nationer. Da landenes egne finansielle systemer var 

svage placerede de sine penge i USA og Europa (FCIC s. 417).  
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Den korte Amerikanske rente var lav og investorer ønskede et højere afkast end statsobligationerne 

gav. Ved at securitize boligobligationer kunne man sænke risikoen på disse værdipapirer og 

investorerne anså dem, som næsten ligeså sikre som statsobligationer (FCIC kap. 7). Udenlandske 

investorers interesse for Mortage Backed Securities var stor, og i 2004 ejede de for 875 mia. $ GSE 

værdipapirer. Den nemme adgang til penge sænkede de lange renter yderligere. Amerikanerne 

brugte midlerne til at foretage mere risikofyldte investeringer end tidligere, eller til rent forbrug. 

Boligpriserne steg i takt med at det blev billigere at låne, selv for usikre låntagere, men da 

investorerne blev ved med at efterspørge MBSér, var det nemt at skaffe finansiering. 

Ved uroligheder på det finansielle marked sænkede The Federal Reserve den korte rente og var med 

til at organisere overtagelser af nødstedte virksomheder. I 1998 havde Rusland problemer med at 

betale af på sin statsgæld. Dette medførte en panik på de finansielle markeder og den spredte sig til 

værdipapirer, der ikke havde noget med Rusland at gøre. The Fed trådte til ved at sænke den korte 

rente, tre gange på syv uger og en alvorlig krise blev afværget. Usikkerheden havde dog sat sine 

spor på subprime markedet, hvor 8 ud af de 10 største subprime lånevirksomheder enten var gået 

konkurs eller blevet opkøbte (FCIC kap. 5).    

 År 2000 havde økonomien vokset i 39 kvartaler og Greenspan mente at økonomien var kommet ind 

i en ny fase, the Great Moderation. Ved hjælp af pengepolitik, stabil inflation, en veldiversificeret 

finansiel sektor og god risikostyring var man blevet i stand til at undgå cykler, til fordel for stabil 

vækst (FCIC kap. 6). 

År 2000 sprang dot com boblen, hvilket medførte uroligheder på det finansielle marked. Det blev 

ikke bedre af at Enron, der viste sig at have snydt med regnskaberne, gik ned og spredte sine tab via 

derivatmarkedet (FCIC kap. 4). Ved starten af 2001 var økonomien begyndt at gå i stå. For at 

stimulere økonomien sænkede centralbanken renten.  

Så kom 11 Septemberangrebene i 2001 og forværrede situationen. Nasdaq var allerede faldet med 

2/3 på et år og investorerne håbede på hjælp fra Greenspan. Greenspan skuffede ikke.  Januar 2001 

var den korte statsrente (interbankrenten styres af denne) på 6,5 %, ved udgangen af året var den 

1,75 %, den lavest i 40 år. Ud over at sænke renten tilføjede nationalbanken likviditet ved at købe 

skatkammerbeviser og låne ud til bankerne. Greenspan var ikke meget for at punktere bobler bl.a. 

ved at hæve renterne, da han mente konsekvenserne kunne blive uoverskuelige. I stedet for fulgte 

han teorien om, at træde til og rydde op efter bobler. Denne tilgang kan skabe fare for moralsk 

hasard da investorerne kan tjene ubegrænset på markedet, men kun regner med et muligt begrænset 

tab (Mishkin 2011). Recessionen varede kun i 8 måneder og nationalbanken ansås for at have 
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bidraget til succesen (FCIC kap. 6). I 2002 kom der grundet lave renter fornyet opsving på 

boligmarkedet, dette var med til at trække hele økonomien op. Det mærkelige var at opsvinget ikke 

førte flere jobs med sig og de reale lønninger faldt. The Fed holdt renten lav for at støtte økonomien 

og sommeren 2003 var den faldet til 1 %.  

Den lave rente satte gang i en refinansieringsbølge og 25 % refinansierede sine lån til billigere lån i 

2003. I samme forbindelse var der en del der fik frigjort friværdi til forbrug. Økonomien havde 

hentet sig ovenpå dot com boblen. For at stimulere økonomien yderligere holdt nationalbanken 

renten på 1 % frem til juni 2004.  

I årene 1998 – 2005 havde det private forbrug stået for 67 % til 168 % af væksten i BNP. År hvor 

væksten var faldet i andre dele af økonomien, havde privatforbruget trukket økonomien op. Nogle 

af årene voksede forbruget mere end de reale lønninger. Private sparede mindre op og øgede 

gælden, der blev brugt en del friværdi. Pengene blev brugt på boligforbedringer, smykker, biler, 

restaurantbesøg og andre ikke essentielle varer (FCIC s. 87).  

Fra år 2004 - 2006 hævedes den korte rente gradvis til 5,25 %, det var truslen om deflation der fik 

nationalbanken til at ændre kurs. De variabelt forrentede lån blev dermed en hel del dyrere og flere 

boligejere fik svært ved at klare ydelserne. Flere boliger til salg på markedet og dyrere lån fik 

boligpriserne til at falde, hvilket pressede subprimelåntagerne yderligere. For at kunne refinansiere 

lånene til bedre vilkår skulle boligen være steget i værdi, ikke det modsatte.  

Taylor der har skabt Taylors regel for rente og inflation (en formel for beregning af optimal rente) 

har kritiseret Greenspan for at holde renten for lav i for lang tid (Taylor 2007).  

 

Taylors regel: * *( ) ( )t t t t t y t ti r y yππ α π π α= + + − + −  

ti =den ønskede korte nominelle rente, typisk statsrenten     tπ = den nuværende inflation       

*
tπ = den ønskede inflation  *

tr = den forventede reale ligevægtsrente   

ty =  logaritmen af real-BNP   ty = logaritmen af det potentielle BNP 

0,5yπα α= = i følge Taylors rekommandation.  

 

Det ses at Taylors regel går ud på at renten ti  skal stige hvis inflationen stiger. Renten falder hvis 

produktionen er under den potentielle produktion men stiger hvis der er overproduktion, ophedning 

af økonomien. 
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I følge Seyfried har den gennemsnitlige afvigelse fra Taylors regel ligget på 1,58 i årene 2000 – 

2007, se også figur 14. Seyfried og Taylor mener at en mere restriktiv pengepolitik ville have sat en 

bremse på boligboblen og begrænse skaderne væsentligt. Greenspan derimod taler for at den lange 

boligrente ikke har noget med den korte rente at gøre. Ifølge en undersøgelse foretaget af ECB har 

den korte rente større indflydelse på prisen af boliglån, end den lange rente har (Maddaloni og 

Peydró). Selv om der er delte meninger er der flest der taler for at den korte rente har haft 

indflydelse på boligpriserne, da bankerne finansierer sig via korttidslån. 

Gambacorta har lavet en undersøgelse der viser at en usædvanligt lav rente med tiden fører til større 

risikotagning. Lav rente får investorer til at søge investeringer med højere risiko og dermed højere 

afkast. I en periode med lav rente er det billigere at låne, hvorfor der lånes mere. Samtidigt er der 

ikke så mange der mis vedligeholder lånene. Dette får bankerne til at låne ud til mere 

risikobetonede låntagere og prisen for risiko falder med tiden (Gambacorta/BIS 2009).   

 

5.2. Pengepolitikken i EU op til krisen: Den 1. januar 1999 overtog den Europæiske Centralbank 

pengepolitikken for Euroområdet. Det er nødvendigt for Eurolandene at have den samme 

pengepolitik da de har fælles valuta, ellers ville der komme uligevægt på pengemarkedet (ECB 

2011).  Målet for ECB er prisstabilitet på markedet med en inflation tæt på men under 2 % per år.  

Da forskellige lande i EU oplever forskellig inflation og cykler er det en udfordring for ECB at 

fastsætte en rente, der passer alle lande. Den reale rente vil variere med graden af inflation, hvorfor 

et højinflationsland kan få en meget lav realrente. Visse lande som Irland og Spanien oplevede en 

boligboble og burde have haft en højere rente, mens Tyskland der ikke havde nogen boble muligvis 

kunne have haft en lavere rente (Maddaloni og Peydró). Pengepolitikken i EU har generelt passet til 

inflationen i de store lande som Tyskland og Frankrig men ikke til de mindre lande (Breuss). Det 

afspejler det samme problem som der blev set på i reguleringsmodellen. Den store forskel i 

økonomisk styrke kan gøre at de fælles beslutninger kommer til at passe bedst til de tunge lande.  

Da ECB overtog pengepolitikken indledte den med at sætte renten til 3 % i januar 1999. Der kunne 

sættes en lav rente da der var prisstabilitet i landene (ECB 2011, det følgende er baseret på samme 

artikel). I de næste par år var ECB´s rente lavere end den Amerikanske rente, se figur 15.  

Det var frygten for en recession grundet krisen i Rusland 1998 og den Asiatiske krise i 1997, der 

gjorde at ECB holdt renten lav og i april 1999 sattes renten ned til 2,5 %.  
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Herefter gik økonomien fremad og der var frygt for, for meget inflation samtidigt med at Euroen 

var faldet i værdi. Derfor hævede ECB gradvist renten igen, indtil den nåede op på 4,75 % i oktober 

2000.  

Ligesom USA, mærkede Europa da Dot com boblen sprang, stigende oliepriser og  

11 Septemberangrebene gjorde økonomien tiltagende usikker. For at få gang i økonomien igen, 

sænkede ECB gradvist renten i årene 2001-2003, til den nåede 2 % i juni 2003. På dette tidspunkt 

var den Amerikanske rente nede på 1 % og fremover var den lavere end den Europæiske. Der var 

dog stadigvæk et nedadgående pres på prisstabiliteten, og folk søgte mod sikrere investeringer. 

Udlån til virksomheder var faldet væsentligt og ECB ønskede at støtte økonomien. Derfor holdt 

ECB renten på samme lave niveau frem til slutningen af 2005. Det hjalp også og økonomien gik 

fremad fra år 2003.  

Efter 2005 begyndte der at komme indikationer på at økonomien voksede for hurtigt og Euroen var 

igen faldet i værdi. ECB hævede gradvist renten for at bremse inflationen og kom op på 4 % i 2007.  

Det ses at der har været forskel på EU’s og USA´s pengepolitik igennem årene inden krisen. 

Ved problemer på de finansielle markeder har ECB ikke sænket renterne lige så meget som USA og 

England. ECB har ydermere været langsommere til at reagere hvilket tilskrives ECB´s todelte 

system, der ud over økonomisk analyse af den nærmeste fremtid, laver en langsigtet pengepolitisk 

analyse (Arestis og Chortareas).  

Der har været problemer med at få Eurolandene i fase med hinanden, især under kriser er der 

opstået større forskelle i vækst. Under problemerne i 2001 var det Irland og Spanien det gik værst 

ud over mens Portugal, Finland, Belgien, Holland og England klarede sig bedst (Breuss).  

I følge Taylors regel havde Irland, England og Spanien for lav rente, i årene op til krisen(Seyfried). 

Disse lande oplevede boligbobler og faldende lånestandarder ligesom i USA. Tyskland hvis rente lå 

på niveau med eller over Taylors oplevede ikke nogen boligboble og Tyskerne sparede i højere grad 

op. Se figur 16-19. 

 

5.3. Pengepolitikken i Danmark: I Danmark er der siden 1980érne blevet ført en fastkurspolitik 

hvor den Danske krone fulgte D-marken og sidenhen Euroen (følgende afsnit er baseret på Dansk 

pengehistorie kap. 1-3). På denne måde håber nationalbanken, på mellemlang sigt at opnå lav 

inflation. Midlet til at holde kronekursen stabil er først og fremmest at hæve og sænke den korte 

rente. I figur 20 og 21 ses det at den Danske rente har fulgt ECB´s rente, men altid ligget en lille 

smule over, hvilket har været nødvendigt for at gøre kronen attraktiv. I perioder med uro på 
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markederne har det været nødvendigt at udvide rentespændet yderligere, hvilket ses i figur 22 

omkring år 2000 og år 2008.  Dermed har Danmark i perioder måttet kæmpe lidt mere for at holde 

kronen stabil mod den tungere Euro.  

En fordel med at holde kronen stabil er at det stopper spekulation i kronen. I 1993 blev spekuleret 

heftigt i den Danske krone, grundet en ny Socialdemokratisk regering. Spekulanterne håbede på en 

devaluering og enden på fastkurspolitikken, men tog fejl. Nationalbanken hævede diskontoen, 

indsnævrede pengeinstitutternes adgang til likviditet og fik hjælp af andre centralbanker, der 

opkøbte Danske kroner. Dermed lykkedes det nationalbanken at stoppe spekulationen og stabiliseret 

kronen.  

Ellers har de fleste svingninger i renten været affødt af udenlandske hændelser. Danmark blev såvel 

som resten af verden påvirket af Asienkrisen i 1998 og derefter Ruslandskrisen. Løsningen var at 

opkøbe masser af Dansk valuta (bl.a. 13 mia. DKK i dagene 10-18. sept.) og hæve renten. Renten 

var en kort periode højere end Tysklands med 2 procent point men forskellen blev snart sat ned til 

0,5. 

Frem til krisen har der været ro og stabilitet omkring den Danske krone. Folk regnede med 

fastkurspolitikken blev holdt og i 90érne kom inflationen ned på niveau med Tysklands. I figur 23 

ses det at inflationen i Danmark har holdt sig ret tæt på de 2 % siden 1991. I forhold til ECB´s 

inflation har den Danske været lidt over og lidt under i perioden.  

I forhold til andre mindre lande har det nok været en fordel at Danmark har været nød til at have en 

lidt højere rente end ECB´s, for at holde kursen.   

  

Konklusion: Centralbankerne har aktivt gået ind med rentesænkninger for at undgå recessioner. Den 

Amerikanske centralbank har kørt en mere aggressiv pengepolitik end den Europæiske der har flere 

lande at tage hensyn til. Pengepolitikken har gjort at recessionerne har været korte men den har ikke 

været med til at løse de grundlæggende problemer. I følge Taylors regel har renten været for lav i 

USA og spørgsmålet er om problemerne bare er blevet skubbet ud i fremtiden. 

I Europa har renten i følge Taylors regel været for lav i Spanien, Irland og mange mindre lande 

mens den har været mere tilpas i stærke økonomier som Tyskland og Frankrig. ECB står overfor en 

svær opgave når renten skal sættes og spørgsmålet er om landene nogensinde kommer rigtigt i fase 

med hinanden eller om alle kan være med.  
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Danmark der har fastkurspolitik har haft en lidt højre rente end ECB. Den højere rente har passet 

bedre til Danmark end ECB´s ville have gjort. Dermed har Danmark ikke så megen indflydelse på 

renteniveauet men den ønskede inflation på omkring 2 % er opnået. 

 

6 Konklusion 

6.1. Konklusion: Forudsætningerne for den finansielle krise har været under opbygning i mange år. 

I forbindelse med globaliseringen er markederne blevet integrerede med hinanden, hvilke har øget 

handlen. Penge flyttes nemmere rundt mellem dem der vil spare og dem der vil låne. Integrationen 

har øget landes eksponering mod andre lande, hvilket har øget følsomheden markederne imellem. 

USA havde et stort inflow af penge fra andre lande der ville spare op i en sikker økonomi. Det store 

udbud af penge i markedet var med til at sænke den lange rente. Med lave renter lånte folk mere 

hvilket øgede forbruget. Boliglån blev billige ved hjælp af securitization der sænker risikopremien. 

Statens støtte til boligmarkedet gjorde lånene endnu billigere hvilket med tiden fik boligpriserne til 

at stige. Da befolkningen efterhånden havde lånt hvad de kunne i almindelige lån var der stadigvæk 

investorer, der var villige til at købe boligobligationer. Derfor skabte skyggebankerne nogle nye 

låntyper der gjorde det muligt for folk at låne, ud over det sædvanlige. Forbruget voksede i årene op 

til krisen, selv om de reale lønninger var stagneret. I sidste ende var en stor del af den Amerikanske 

økonomi baseret på større og større låntagning. Lånecyklen virkede så længe nationalbanken holdt 

renten lav. Det havde den gjort i mange år for at holde økonomien i gang. Mange lån var variabelt 

forrentede og da renten steg blev det svært at klare ydelserne. De mange konkurser øgede udbuddet 

af boliger til salg på markedet. Med øgede renteudgifter steg prisen på nye lån og de to faktorer blev 

starten til det store fald i boligpriserne. Nu var festen ovre og regningen skulle betales, men havde 

man ikke kunnet klare at afdrage tidligere, så kunne man det i hvert fald ikke nu, med de nye renter.  

Konstruktionen af MBSér og CDOér var så kompliceret at investorer såvel som ratingbeauroer 

havde overset risikoen. Den nye form for finansiering hvor en del af risikoen blev solgt videre til 

investorer øgede realøkonomiens følsomhed overfor disse produkter. Dermed væltede problemerne 

på boligmarkedet over i den finansielle sektor såvel som i den øvrige erhvervssektor, da de havde 

købt værdipapirer med base i boliglån. Ud over at tabe penge på sine værdipapirer mistede den 

finansielle sektor store indskud, da værdipapirerne var brugt som sikkerhed i aftaler. Usikkerheden i 

den finansielle sektor fik prisen på alle typer af værdipapirer at falde. Det store OTC marked øgede 

følsomheden for nedgang i værdipapirer. Et værdipapir kunne indgå i mange spil om udfaldet og 

dermed påvirke markedet med flere gange sin størrelse. OTC markedet gearede risikoen. 
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Da udenlandske investorer havde købt det meste af de Amerikanske CDOér, kom de Amerikanske 

boligproblemer tidligt til at skylle over til udlandet.  

I EU var der mange store banker og fonde der var eksponerede på det Amerikanske boligmarked og 

de led store tab. Heldigvis for Europa kom de selv sent i gang med at securitise obligationer. USA 

har på mange måder været den store økonomi der førte an hvad angik udvikling på det finansielle 

marked. Senere hen er de største lande i EU fulgt efter, det er jo også dem med størst ressourcer til 

nyskabelse.  

EU lande med securitization har haft massive boligprisstigninger i årene op til krisen. Securitization 

gjorde det billigere at låne hvorefter folk tog større lån. Dermed betalte folk ikke lavere ydelser over 

tid, de fik bare tilsvarende mere gæld. På den anden side er der mange andre lande der også har haft 

massive boligprisstigninger, så spørgsmålet er hvad der påvirkede mest, lave renter, securitization 

eller forventningen om yderligere prisstigninger.  

Baselreglerne har gjort det populært at have værdipapirer med base i boliglån på balancen. Da 

MBSér består af mange boliglån ansås risikoen for at være diversificeret. Boliglånene var 

divercifiserede hvad angik lokale problemer med arbejdsløshed og lokal nedgang i økonomien. Det 

blev dog overset at en stor del af boliglånene på et punkt var eksponerede for den samme risiko, en 

stigende rente.  

Europæerne har benyttet sig af nye finansielle produkter som OTC derivater. Også her ses det at det 

er de største lande med de største banker, der har været mest aktive. For mindre banker er det 

nemmere at bruge standardprodukter med standardkontrakter, frem for at udarbejde nye kontrakter 

hele tiden. Dette har beskyttet dem fra noget af risikoen på markedet, de er også dårligere til at klare 

presset fra omverden.  

I EU har renten været lav i mange år, dog ikke så lav som i USA. En udfordring i EU er at så mange 

forskellige lande har den samme rente grundet fælles valuta. Renten har passet bedre til de største 

økonomier mens de mindre lande ville have haft gavn af en højere rente. Den lave rente har øget 

incitamentet til at låne og har gjort det mere rentabelt at placere sine sparepenge i fonde eller aktier. 

Dermed har private opsparere taget større markedsrisiko og visse låntagere har taget renterisiko. Det 

er altså ikke kun den finansielle sektor der har været ”uansvarlig” i årene op til krisen. 

Privatpersoner og ikke-finansielle virksomheder har påtaget sig meget risiko i ønsket om at få et 

større overskud. Privatpersoners gæld varierer mellem landene men blandt de lande der har haft 

størst gæld per husholdning er, Spanien, Grækenland og Irland.  
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Bankerne har øget gearingen og har skaffet en del finansiering gennem interbankmarkedet og 

repoaftaler. Denne form for finansiering øger følsomheden overfor udsving på markedet og landets 

generelle økonomi.  

I mange år har der været en deregulering af den Amerikanske finansielle sektor. Markedskræfterne 

og pengepolitikken har ansets som stabiliserende af økonomien og regulering kunne rykke ved 

denne stabilitet. Så længe alt gik godt blev der også tjent mange penge på det lavt regulerede 

marked. Det kunne betale sig at påtage tage på sig en del risiko, selve prisen på risiko faldt også i 

løbet af årene.  

Bankvæsenet er gået fra at være et enkelt system med indlån og udlån til fokus på investering. Der 

er kommet mange forskellige aktører, der hver især har et finger med i spillet ved låntagning, men 

ikke sidder tilbage med den endelige risiko. Produkterne er blevet meget komplicerede og kan 

kombineres eller bruges på mange forskellige måder. Der har manglet erfaring med hvordan 

produkterne opfører sig i forskellige situationer og den medfølgende risiko.  

Derivater kan bruges til at sænke kapitalkravet under Baselreglerne men der har været problemer 

med at vurdere den reelle risiko. Brugen af historiske data ved beregning af kreditrisiko er 

problematisk da risikoen altid vil falde efter nogle gode år. Spørgsmålet er så om den reelle risiko 

også er faldet eller steget. Det kunne være relevant at sammenholde VaR med andre fakta som, 

gæld/løn for privatpersoner, stigningen i reale lønninger/ stigningen i forbrug, 

ejerboligpris/lejeboligpris, stigning i produktion og teknologisk udvikling mm.. 

Alle sammen er indikatorer der kan pege på om der er reel fremgang i økonomien eller det er en 

boble der er ved at udvikle sig. Regningen skal altid betales på et tidspunkt, spørgsmålet er om man 

betaler den med det samme eller skubber den frem i tiden. Der er selvfølgeligt den mulighed at 

inflation alligevel sluger det meste af gælden, men en lav inflation har vist sig at være det sundeste 

for økonomien over sigt.  

EU står over for udfordringen at hvert land har sine traditioner og sine regulatorer. I takt med at det 

finansielle marked integreres er der behov for at få en ensartet lovgivning. Det tager tid at få alle 

landene i fase og samtidigt er der fare for at blive overhalet af globaliseringen. Ved problemer på 

det finansielle marked kommer landene mere ud af fase med hinanden, hvilket gør opgaven 

vanskeligere. Integrationen af det finansielle marked gør det nemmere for virksomheder at etablere 

sig i udlandet. Dermed skabes muligheden for nogle meget store banker der ultimativt kan behøve 

redning af sit hjemland. En lille økonomi kan have svært ved at betale regningen fra en international 

bank. Dermed er der en udfordring i at få alle lande til at have samme niveau af regulering. Så en 
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bank fra et lille land med lav regulering, ikke kan ekspandere til store dele af EU og tjene godt i de 

gode tider, med sit hjemlands regulering. Det lille land er måske ikke er stærkt nok til at betale 

regningen hvis dets guldæg går ned. 

Danmark er en lille økonomi og det har vist sig at Danskerne er konservative når det drejer sig om 

finansielle tjenester. Det har holdt Danskerne væk fra de store finansielle eventyr og skånet landet 

noget under krisen. Danske banker er efter internationale mål små og har ikke været så aktive i de 

seneste finansielle produkter. Dermed har Danmark mest fulgt efter strømmen men i et mageligt 

tempo. En udfordring for Danske banker er at de har klaret en stor del af finansieringen via 

pengemarkedet. Dermed er de meget følsomme for udsving på markedet og overfor udlandets syn 

på stabiliteten i Danmark. 

Danmark har oplevet markant stigende boligpriser i årene 1993-2007 og danskernes gæld steg mere 

en realindkomsten. I dag er danskerne den mest forgældede befolkning i norden (business.dk), 

hvilket kan blive et problem ved stigende arbejdsløshed og recession.  

Selv om Danmark set i forhold til mange EU lande ikke har stået for de store risici skal det huskes 

at Danmark grundet sin størrelse er meget påvirkelig af udviklingen i omverdenen. 

 

 

Kort fortalt er boblen bygget op af: 

O Mange år med stor tilgang til udenlandsk kapital. Privatpersoner og virksomheder har taget 

store lån.        

O   Regeringer og har haft en modvilje mod at blande sig når det gik godt, lav regulering.                 

      Problemerne er blevet skubbet ud i fremtiden. 

O   Globalisering og hastig udvikling på det finansielle marked, risiko bliver sendt videre 

O   Stor risikovillighed blandt finansielle institutioner og investorer, helt ned til alm.   

    privatpersoner. Prisen for risiko blev usædvanligt lav, til dels fejlskønnet. 

 O Nationalbanker har været bange for at tage hånd om recessioner, lav rente. Problemerne  

   skubbes ud i fremtiden da man håber at alt bliver bedre der. 

       

6.2. En kort kommenter til udfordringerne i dag: 

Da krisen brød ud fik de finansielle institutioner behov for støtte fra staterne. Dermed blev det 

finansielle system en belastning for den offentlige sektor. Statsstøtten har øget statsgælden i de 

forskellige lande (IMF 2011). Derfor er det stadigvæk uvist hvad krisen vil komme til at koste 
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skattebetalerne. Regningen vil kunne opgøres i takt med at gælden bliver betalt ned og til dels når 

konsekvenserne af statsgælden bliver tydelig. 

Den store statsgæld har skabt usikkerhed omkring landenes stabilitet, hvilket i dag går ud over den 

finansielle sektor, når den skal finansiere sig på interbankmarkedet.  

Virksomheder og husholdninger har skaffet sig megen gæld under de gode år, den tager tid at få 

betalt ned og øger skrøbeligheden ved recession og arbejdsløshed. 

Interessen for securitised værdipapirer frøs ved krisens udbrud og der er stadigvæk ikke megen 

efterspørgsel på markedet. Færre boligsalg har også sat en dæmper på securitisation.  

I USA skyldes den aktivitet der har været i senere år, GSEérnes opkøb. I Eurolande har man kunnet 

bruge værdipapirerne som sikkerhed ved kreditoperationer, hvilket har været formålet med de nye 

udstedelser (ECB 2011 b).  

De sidste to år har der været fremgang på aktiemarkederne og en følelse af fremgang i økonomien. 

Dette fik folk til at begynde at investere igen. Denne fremgang har ikke holdt ved de seneste 

måneder, hvor troen på ny vækst er vendt til skuffelse. Der har ikke været den forventede fremgang 

i økonomien og der er tiltagende usikkerhed angående den stigende statsgæld. I EU har især 

Grækenland og Italien stået på vaklende grund. Den største fare kommer dog fra USA der har lånt 

så mange penge at de efterhånden får svært ved at klare selv renterne. Problemet er at USA her og 

nu behøver flere penge for at klare sig til dagen og vejen samtidigt med at statsgælden er ved at 

vokse dem over hovedet.  

I appendiks er en tabel fra IMF´s Global Financial Stability Report 2011, tabel 13. Den viser 

statsgæld, gæld per husholdning og finansielle institutioners gæld, som andel af BNP, for udvalgte 

lande. 

Det ses at USA, Japan og England har megen statsgæld og gæld per husholdning. Japan og England 

har også høj gæld i den finansielle sektor. Irland, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien har også 

en del røde tal.  

Det vil tage lang tid at få bragt al gælden ned og det kan blive hårdt i en økonomi med begrænset 

fremgang. Gælden lægger et yderligere pres på økonomien hvilket gør et opsving mindre 

sandsynligt. Dermed er der nogle store udfordringer i dagens økonomi, inden krisens 

oprydningsarbejde er overstået.   
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Kilde: IFSL Reseach, Securitisation, marts 2007 
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Kilde: IFSL Reseach, Derivatives 2009 
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IFSL Research, Financial Market Trends Europe vs. US 2007 
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Kilde: IFSL Research, Securitisation, marts 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figur 10 
 
                     

    
Kilde: Danmarks Nationalbank, Undersøgelse af omsætningen på det danske valuta- og 

           derivatmarked i april 2007 ,  
 
 
 
Figur 11 

 
K                     Kilde: Danmarks Nationalbank: Dansk Pengehistorie 6 
 
 
 
 
 



Figur 12 
 

 
 
                       Kilde: Danmarks Nationalbank: Finansiel stabilitet 2008 

Gruppe 1 og 2 omfatter de 16 største danske banker samt realkreditinstitutioner og        
livsforsikringsselskaber der indgår i  koncernsammenhænge   

                       
 
Figur 13 
 

 
Kilde: Danmarks Nationalbank: Finansiel stabilitet 2008 

                           Fordelingen af de 16 banker i gruppe 1+2 
                       
 



Figur 14 
 

 
 

Kilde: Seyfried William, Monetary policy and housing bubbles: a multinational perspective 
 
 
 
 
 
Figur 15 

 
Kilde: Uhlig Harald, Monetary Policy in Europe vs. the US: What Explains the Difference ?; NBER Working paper 14996   

 
 
 
 
 
 



 
Figur 16 
Tyskland 

 
Kilde: Seyfried William, Monetary policy and housing bubbles: a multinational perspective 

 
 
 
Figur 17 
Frankrig 
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Figur 18 
Irland 
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Figur 19 
Spanien 
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Figur 20 
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Appendiks B- Tabeller 
 
Tabel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabel 2 

Udvikling i OTC Risikoinstrumenter globalt i trillioner $ udestående 
  2002 2004 2006 2007 

  
trillioner 
$ % 

trillioner 
$ % 

trillioner 
$ % 

trillioner 
$ % 

Rente derivater 102 71,8 191 73,7 292 69,7 393 66 
Valuta derivater 18 13 29 11,3 40 9,6 56 9,4 
Credit default swap (CDS) ------ ------ 6 2,5 29 6,9 58 9,7 
Equily 2 1,6 4 1,7 7 1,8 8 1,4 
Varer 1 0,7 1 0,6 7 1,7 8 1,4 
Usikret 18 12,9 27 10,3 43 10,3 71 12 
Total 142 100 259 100 418 100 595 100 

Kilde: IFSL RESEARCH, Derivatives 2009 
 
 
 
 
 
 

Udviklingen i securitization udstedelser landevis i Mia. $ 
  2003 2004 2005 2006 
USA 3656 2664 3139 3187 
Australien 79 87 74 102 
Japan 33 51 81 86 
Canada 17 18 25 24 
UK 86 130 157 241 
Spanien 44 41 50 55 
Belgien 24 23 49 36 
Italien 38 43 41 38 
Tyskland 8 10 19 47 
Irland 4 3 1 13 
Frankrig 9 10 9 10 
Portugal 12 10 10 7 
Pan Europa 13 19 63 115 
Øvrige Europa 10 15 8 13 
Europa totalt 248 303 407 577 
Syd Korea 33 24 28 24 
Øvrige Asien 1 7 4 6 
Latin Amerika 11 11 14 20 
EEMEA 2 4 4 5 
Udviklingslande Totalt 48 46 50 55 
Kilde: IFSL RESEARCH, SECURITISATION marts 2007      



Tabel 3 
Asset Backed Commercial Paper 

i Europa 
År Mia. Euro 

2004 131 
2005 193,7 
2006 288,2 
2007 460,9 

Kilde: the European Securitisation Forum ESF, Securitisation Data Report – Q1:2008 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4 

Udviklingen i daglig omsætning af OTC derivater fodelt på lande 
  1998   2001   2004   2007   

   trillioner $ 
% 
del  trillioner $ 

% 
del  trillioner $ 

% 
del  trillioner $ 

% 
del 

UK 171 36 275 36 643 42,6 1081 42,5 
USA 90 18,9 135 17,7 355 23,5 607 23,9 
Frankrig 46 9,7 67 8,8 154 10,2 183 7,2 
Tyskland 34 7,2 97 12,7 46 3,1 93 3,7 
Japan 42 8,8 22 2,9 39 2,6 85 3,3 
Irland 3 0,6 6 0,8 13 0,9 85 3,3 
Sweitz 16 3,4 15 2 18 1,2 73 2,9 
Singapore 11 2,3 6 0,8 17 1,1 69 2,7 
Italien 5 1,1 24 3,1 41 2,7 32 1,3 
Andre 62 13,1 141 18,5 223 14,8 268 10,5 
Total 475 100 764 100 1508 100 2544 100 

Kilde: IFSL RESEARCH, Derivatives 2007 
 
 
 
Tabel 5 

Udviklingen i Derivater globalt i Trillioner. $ 
udestående 

  2006 2007 2008 
OTC 414,8 595,3 592 
Børshandlede derivater 69,4 79,1 57,9 

Kilde: IFSL RESEARCH, Derivatives 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 6 
Udviklingen i securitization udstedelser i Mia. Euro 

År Europa USA   
2000 78,2 1088   
2001 152,6 2308,4   
2002 157,7 2592,7   
2003 217,3 2914,5   
2004 243,5 1956,6   
2005 327 2650,6   
2006 481 2455,8   
2007 453,7 2404,9   

Kilde: the European Securitisation Forum ESF, Securitisation Data Report – Q1:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7 

Udviklingen i securitization udstedelser landevis i Mia. $ 
  2003 2004 2005 2006 
USA 3656 2664 3139 3187 
Australien 79 87 74 102 
Japan 33 51 81 86 
Canada 17 18 25 24 
UK 86 130 157 241 
Spanien 44 41 50 55 
Belgien 24 23 49 36 
Italien 38 43 41 38 
Tyskland 8 10 19 47 
Irland 4 3 1 13 
Frankrig 9 10 9 10 
Portugal 12 10 10 7 
Pan Europa 13 19 63 115 
Øvrige Europa 10 15 8 13 
Europa totalt 248 303 407 577 
Syd Korea 33 24 28 24 
Øvrige Asien 1 7 4 6 
Latin Amerika 11 11 14 20 
EEMEA 2 4 4 5 
Udviklingslande Totalt 48 46 50 55 

Kilde: IFSL RESEARCH, SECURITISATION marts 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 8 

Securitization udstedelser per land og kollateral i mia. Euro 2007 
  ABS CDO GSE MBS CMBS Non GSE CMBS RMBS Non GSE RMBS Total 
USA 666,9 252,5 984,5   168,1   332,9 2404,9 
EU 57,8 88,7   47,6   259,6  453,7 
UK 14,2     25,9   132,5  172,6 
Spanien 13,1         48  61,1 
Tyskland 8,5     9,5   0,6  18,6 
Sweitz 0,7            0,7 
Irland 2     1,5   6,9  10,4 
Danmark 0,4         0,1   0,5 

Kilde: the European Securitisation Forum ESF, Securitisation Data Report – Q1:2008 
Det har ikke været muligt at få en land for land opgørelse af CDO´s 
 
 
 
 
Tabel 9 

Udviklingen i den daglige omsætning af det Danske OTC 
derivatmaked  

Mia. $  
  2001 2004 2007 
Vvalutaderivater 0,5 1,2 2,1 
Rentederivater 5,8 10,8 10 
Total 6,3 12 12,1 

Danmarks Nationalbank, Valuta- og derivatmarkederne i 2007, Kvartalsoversigt - 4 kvt. 2007 
 
 
 
 
 
 
Tabel 10 

OMSÆTNING PR. BANKDAG I APRIL 2007 
Valutaomsætning OTC-derivatomsætning (valuta- og rentederivater) 

    Mia.dollar Andel i pct.     Mia.dollar Andel i pct. 
UK   1.359 34,1 UK   1.081 42,5 
USA  664 16,6 USA  607 23,8 
Euroområdet  431 10,8 Euroområdet  478 18,8 
Frankrig  120 3 Frankrig  183 7,2 
Tyskland  99 2,5 Tyskland  93 3,7 
Belgien  48 1,2 Belgien  23 0,9 
Italien  36 0,9 Italien  32 1,3 
Holland  24 0,6 Holland  28 1,1 
Schweiz  242 6,1 Schweiz  73 2,9 
Danmark  86 2,2 Danmark  12 0,5 
Sverige   42 1,1 Sverige   14 0,6 
Globalt   3985   Globalt   2544   

Kilde: Danmarks Nationalbank, Valuta- og derivatmarkederne i 2007  



 
Tabel 11 

Gearing (udlån i forhold til egenkapital) 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pengeinstitutter 7,5 7,7 7,5 7,2 6,7 6,8 7,9 8,7 8,66 
Realkreditinstitutter 15,87 15,4 15,49 15,7 15,6 14,9 15,5 15,3 14,52 

Kilder:Finanstilsynet: Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006, Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2008, 
Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2003 , Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006, Pengeinstitutternes regnskaber 1. 
halvår 2008 
 
 
 
 
 
Tabel 12 

Udviklingen i gearing  
Pengeinstitutter 

Virksomhedsnavn  2005 2006 2007 2008 2009 
Alm. Brand Bank A/S 10,40 11,60 13,50 18,10 11,10 
Amagerbanken  8,20 9,00 10,70 15,70 12,60 
Arbejdernes Landsbank 3,50 3,90 4,50 6,10 5,80 
bankTrelleborg a/s 5,00 6,40 8,80     
BRFbank 3,90 5,70 5,80 6,40 6,30 
Brørup Sparekasse 3,50 3,60 3,20 5,70 6,20 
Danske Bank 8,60 8,50 10,30 11,20 9,10 
Den Jyske Sparekasse 3,30 3,20 3,20 4,60 5,00 
Dexia Bank Denmark 13,00 10,20 9,80 15,90 10,40 
FIH Erhvervsbank 10,00 9,90 7,80 7,40 6,60 
Folkesparekassen 3,80 4,30 4,80 4,60 4,50 
Forstædernes Bank A/S 12,00 11,80 11,50 7,30 7,30 
Hobro, Sparekassen 2,80 3,00 3,20 3,20 3,30 
Nordea Bank Danmark  9,59 9,98 9,88 11,52 12,20 
Roskilde Bank 9,00 9,50 12,40 -19,90 6,10 

Realkreditinstitutter 
Virksomhedsnavn  2005 2006 2007 2008 2009 
BRFkredit a/s 16,71 16,89 17,08 20,08 22,28 
DLR Kredit A/S 21,56 21,31 22,71 21,74 19,99 
FIH Realkredit A/S 3,80 4,70 5,93 5,00 4,00 
LR Realkredit A/S 1,92 2,25 2,53 3,13 3,12 
Nordea Kredit 18,60 18,20 18,90 19,50 20,60 
Nykredit Realkredit A/S 9,36 8,72 8,70 10,05 10,77 
Realkredit Danmark A/S 18,50 18,40 17,60 17,40 16,90 
TOTALKREDIT A/S 48,18 38,41 32,56 33,81 34,81 

Kilde: Finanstilsynet: Nøgletalsdatabase for Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber; 2010 halvårsdata 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13 nedenunder: Kilde IMF´s Global Financial Stability Report 2011 



   



Appendiks C - Baselreglerne 

 

Basel er en global vejledning i reguleringen af bankvirksomheder, da Baselreglerne ligger til grund 

for megen lovgivning i EU og Danmark bliver det beskrevet mere indgående her. Baselreglerne skal 

ses som vejledninger og åbner op for forskellig implementering fra land til land. 

I 1988 kom Baselkommiteen med det første sæt spilleregler der skulle, styrke stabiliteten af det 

internationale banksystem og fjerne kilder til konkurrencemæssig uligevægt, der stammer fra 

forskelle i nationale kapitalkrav. Dette blev til Basel I akkorden og G10 landene førte an ved at gøre 

den til lov i 1992 (Lastra).  

Basel I akkorden koncentrerede sig om kreditrisiko og krævede kapital/kreditrisiko≥8 %. Ved 

beregning af kreditrisiko blev aktiver tildelt risikovægte med statsobligationer som de sikreste og 

visse virksomhedslån som nogle af de mest risikofyldte. Låner banken 100 kr. til en OECD bank 

skal den altså have (100*0,2)*0,08= 1,6 i likviditet, da en OECD bank har risikovægten 20 % 

(riskglossary b).  Boliglån ansås for ret sikre og havde en vægt på 50 % mens virksomhedslån lå på 

100 %. 

Kapitalen deltes op i Tier 1 og Tier 2 efter kvalitet og banker kunne højst have 50 % Tier 2 kapital, 

der var den dårligste (Lastra). 

I 1996 kom der en vigtig tilføjelse, nu skulle der også ses på markedsrisiko og den beregnedes ved 

hjælp af VaR. Banker kunne selv beregne deres markedsrisiko da de forventedes at have mere 

information og muligvis bedre modeller (riskglossary b).  

Da derivater kunne bruges til at sænke VaR blev de populære, samtidigt gjordes der ikke forskel på 

risikovægte indenfor lånekategorier. Det vil sige at vægten var den samme for et højrisikolån som 

for et lavrisikolån i kategorien virksomhedslån, hvilket fik nogle banker til at vælge de usikre lån 

med højt afkast.  

I 2002 besluttedes det at boliglån der blev holdt i form af MBSér var sikrere end at holde hele lån, 

derfor behøvedes bankerne kun at holde 1,6 % i risiko-baseret kapital ved MBSér mens hele lån 

krævede 4 % (0,5*0,08) (Lastra, kilden bruges i det efterfølgende). 

Basel reglerne bliver videreudviklet i takt med at det finansielle marked, så med tiden blev Basel II 

udarbejdet.  

2004 var den mere gennemgribende Basel II færdig, den består af tre grundpiller; 

 



1: Minimum kapitalkrav: Der er standarder for beregning af kreditrisiko, operationel risiko og 

markedsrisiko (VaR), banker kan bruge deres egne modeller. Som noget nyt skal beregningen af 

kapitalgrænsen (8 %) altså også indeholde markedsrisiko og operationel risiko. Tier III kapital der 

er dårligere end I-II kan regnes med som kapital. 

 

2: Her er der vejledninger for regulatorernes tjek af bankernes risiko, der ses også på andre risici 

som likviditetsrisiko og systematisk risiko. Dette er regulatorernes måde at tjekke op på om 

bankerne kan klare opgaven med at selv beregne risiko. 

 

3: Markeds disciplin: Her er der regler for offentliggørelse af vigtige informationer vedrørende 

banken. Blandt andet skal bankens risk management og risk rating procedurer være tilgængelige for 

interessenter. 

 

Der indførtes også en ny risikovægt på 150 % for højrisiko låntagere, tidligere var 100 % 

maksimum. Samtidigt kom der flere risikogrupper som låntagere kunne deles op i, nu fik kategorien 

virksomhedslån for eksempel fire kategorier fra 20 % til 150 %. Boliglån faldt fra 50 % til 35 %, 

hvilket indikerer at de ansås for endnu sikrere end tidligere. 

De nye regler skulle gøre risikovurderingen af finansielle institutioner mere skræddersyet og give et 

mere korrekt, risikofølsomt billede, hvilket ville sænke kapitalkravene.  

Basel II er blevet implementeret i varierende grad i de forskellige lande. EU landene 

implementerede Basel II år 2007 via CAD III (eller Capital Adequacy Directive ) og skulle være 

færdige senest 1/1 2008 (wikipedia e).  

USA har brugt en del tid på at få regulatorerne til at enes om en fælles strategi og udskød 

implementeringen til senest 1/1 2009(cml). 

Basel reglerne er blevet kritiseret af FCIC, for at øge derivatmarkedet da dette kunne bruges til at 

sænke kapitalkravene (FCIC s. 45-51). Tilliden til at bankerne selv ville beregne sine risici realistisk 

og den deraf følgende selvregulering har også været under skarp kritik af FCIC.  

James Crotty har kritiseret brugen af VaR til at beregne markedsrisiko da VaR baseres på historiske 

data (Crotty). Bruger man under et års historiske data vil VaR være meget lav under opbygningen af 

bobler og dermed ikke afspejle den virkelige risiko. Lav volatilitet på markedet kan være en 

indikator på at der er for lav risikoaversion og dermed risiko for en krise, det bruges dog til at 

bevise det modsatte. Hvis man derimod bruger mange års VaR kan man få svingninger i økonomien 



med, men samtidigt har det finansielle system rykket sig så meget at det ikke er et godt 

sammenligningsgrundlag.  

Efter krisen er Baselkommiteen gået i gang med at udvikle Basel III der skal rette op på de 

svagheder der blev opdaget. I 2013 går implementeringen i gang og slagordene er, mere af den gode 

kapital, ud med Tier III og mere regulering (moodys).   

Bank for International Settlements (BIS), er centralbanken over alle centralbanker, hvis formål det 

er at skabe et internationellt samarbejde på pengepolitikområdet og det finansielle område.  

BIS leverer også bankydelser for centralbanker og er med til at udvikle samt regulere Baselreglerne 

(BIS). 

I dag er over 100 lande med i Basel og det er nødvendigt at følge Baselreglerne hvis en bank vil 

handle internationellt, da de andre aktører vil kræve det. 

 



Appendiks D - Formler 
 
Formler: SPV 
 
Basismodellen: 
 
For at forenkle videre beregninger bearbejder jeg bankens maksimeringsproblem (1.1). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

2

2 2 2

max 2 1 2 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

H H L

H H L

V e y h e F e e y y h e F

e y e h e e F e e y e e y e e h e e e F

τ τ

τ τ

   = − − − + − + − − −   
⇒ − − − + − + − − − − − −

 

forarbejder leddene med F : 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2 2

2 2 2

1 2 1 1 1 1 2 2

1 1 2 1 2 1 2 1

1 2 **

e F e e F e F e e F

Fe F e F e F e Fe

e e F

τ τ τ τ

τ τ τ τ τ

τ

− − − − − ⇒ − − − − −

⇒ − − − − + − ⇒ − − + −

⇒ − − − ⇒

 

Forarbejder resten: 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 2 *

H H H L L

H L L H L

e y e h e ey e y ey e y eh e e h e

e h e ey ey e y eh e ey e e y e e h e

− + − + − − −

⇒ + + − − ⇒ + − − − ⇒
 

Sammensætter , ( ) ( )** *+  dette bliver til formel 1.2 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

** *

max 2 2 1 2 1 2H LV ey e e y e e h e e e Fτ

+

⇒ = + − − − − − − ×
 

 
 

 

Jeg finder grænseværdien for hvornår banken vælger He e=  i optimum. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

2

2

2 2 1 2 1 1 2 1

1 2 1
2 2 1 2 1 2

2

H L H L L
H H H H H H H H

L
H HH L

L L L L L L L L
H H

V V e y e e y e e h e D e y c h e

D e y c h e
e y e e y e e h e e e

e e

τ

τ

 − = + − − − − − − − − − − 

  − − − −  − − + − + − −
−  

Formlen deles op i tre led og forenkles  
( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )
( )

2
2

2

2 2 2

2 1 2 1 2 1 1

1 2 1
1 2 1 1 2 1

2

2
1 1 2 1 1

2

H H H
H L H L

L L L
H H L L H H L L

L
H L

L L H H
H H

L LL
H H

H H

e y e y y e e

e e y e e y y e e e e

D e y c h e
e e D e y c h e

e e

e e
D e y c h e

e e

τ τ

τ

− = −

 − − − = − − − 
  − − − −    − − − − − − − − −  

 −
 ⇒ − − − − − −   −  

 



 
Leddene sættes sammen og grænsen for hvornår banken vælger He e=  i optimum, bliver dermed. 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )
( )

2

2 2 1 1 2

2
2 1 1 2 1 1 0

2

H L
H L H H L L H H H

L LL
L L L H H

H H

y e e y e e e e h e e e

e e
h e e e D e y c h e

e e
τ

 − + − − − − − + 
 −

 − + − − − − − − 〉   −  

 

(Formel 1.7) 

 
 
Securitization 
 
Investorer 
 
( )
( )

0.5

0.5

B

S

E F D

E F D

≥

≥
 

Investorerne investerer kun hvis det forventede afkast er større eller lig med lånet. 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

22

2 2 2

2

2 1 1 1

2 2 2 2

: 2 1 1

B B B L

B B B

B B L

E F e F e e F e y c h e

e e e F e e F e e F

Samlet E F e e F e y c h e

 = + − + − − − 

⇒ + − = − = −

 = − + − − − 

 

Bankens investorers forventede afkast. Første led er ssh. og afkast ved tilstanden ( ),H Hy y . Led 2 

er det forventede afkast i tilstandene ( ),H Ly y og ( ),L Hy y , bankens investorer får sin 
tilbagebetaling selv hvis bankens projekt går dårligt. SPVén bidrager til betalingen. Led 3 er den 
tilstand hvor både bank og SPV får et dårligt resultat og defaulter. 
 
( ) ( )2 1S S LE F e F e y= + −  SPVéns investorer har kun to mulige udfald. Hvis SPVéns projekt går 

godt får de det fulde beløb, går det dårligt må de klare sig med resterne. 
 
 
F isoleres for at finde den mindste tilbagebetaling investorerne er villige at acceptere ved et givent 
e. 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

2
0

2
0 0

0
0 0

: 2 1 1 0.5

0.5 1 1
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0 0 0

0
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0

: 1 0.5
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D e y
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e

+ − ≥
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Bankens maksimeringsproblem: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( )

2

2 2 2 2

max 2 1

1 1

1 1

2 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

S H B S

L H B S

H B

H B S L H

B S H

B

V e y h e F F
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e e F

τ

τ

τ

τ

τ
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⇒ − − − − + − + −
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− − −

 

de små led 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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2 2 2 2
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de store led med F  
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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2 2 2 2 2
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De 2 led samles: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )max 2 1 2 1 2S H L B SV ey e e y e e h e e e F eFτ= + − − − − − − −  
 

0
SF  og 0

BF  sættes ind og 0e  sættes til He : 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )

2
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2 1 2

0.5 1 1 0.5 1
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τ

τ
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  − − − −  − −  − − − − ⇒ −    
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 bankens værdi ved ( );H He e e= =  



Lemma 2 
Banken vælger He  hvis 0SH SL SH SLV V V V≥ ⇒ − > ⇒  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
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( )2

2 1 2 1 0.5 1 1
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Ved at bearbejde udtrykket og forkorte bliver udtrykket for grænsen: 

. 
 

 
Hvis denne ulighed er opfyldt vælger banken He e= . 
 
 

 

 

Nu ses der på om A3a: ( )2 L B Sy h e F F− < +   holder ved He e= .   

 
( ) ( ) ( )

( )

20.5 1 1
2

L
H HB

H H

D e y c h e
F

e e

 − − − − =
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( )0.5 1 L
HS

H

D e y
F

e
− −
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BF  og SF   sættes ind i A3a med He e= , hvilket giver: 

( )
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Ganger med He  
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Ganger med ( )2 He−  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )
( )

2

2 1 1 2 2

2
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( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )22 2 0.5 1 1 2 0.5 2L L L L
H H H H H H H He e y h e D e y c h e e D y e y e ⇒ − − < − − − − + − − − − 
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led med Ly  
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( ) ( ) ( )2 2 21 1 2 2 2L L L L L
H H H H He y e e y y e y e y− → − + ⇒ − + → Viderudvikling af et led i ligning (1) 

( ) ( ) ( )21 2 3 1L L L
H Hy e y e y c→ ⇒ − − −  Sætter leddet ind i (1) igen og forkorter 

 
( )h e D y+ +  led 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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2

3 1 1.5 0.5

3 1 0.5 3

L L L
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Dette er A3a udtrykket på en anden måde og dermed er ligevægten konsistent med hensyn til A3a. 

 
 
 
Nu ses der på under hvilke forudsætninger det kan betale sig at securitizise. 

Banken vælger at securitizise hvis den får højere værdi herved end ved at beholde gælden på 

balancen, S HV V− > 0 

Her står HV for værdien ved at beholde al gæld på balancen og vælge den høje effort. Ligningen fås 

ved at trække formel 1.6 fra formel 2.4 

Løsningen bliver:  
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Led med Ly  

 
Led med D 
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Led med Ly D+   
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man kan udlede at ( ) ( )2 2 21 1 2 2L L L L L

H H H H He y e e y y e y e y− − = − − + = − + −  
 
Indsættes ( )22L L L
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Hvis sidste ulighed er opfyldt er det mest profitabelt for banken at securitizise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formler: Regulering 
 
Q´= (-v2exp(-v ρ0) * (1+exp(-v ρ0)) + vexp(-v ρ0)*2exp(-v ρ0)) / ((1+exp(-v ρ0))*(1+exp(-v ρ0))) 

           -v2exp(-v ρ0)/ ((1+exp(-v ρ0))*(1+exp(-v ρ0)))             -v* Q/(1+exp(-v ρ0)) = Q´ 
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