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Abstract 

English title: An analysis of the bank crisis and the bank packages  

 

Denmark was experiencing an economy which was indeed sensible and had great future forecasts. In the 

course of time, the Danish economy completely changed its development. The American housing market is 

certainly not without any faults. The banks in America had approved various loans to people belonging in the 

“Subprime” category. The “Subprime” category made up a great part of the population and it became 

financially chaotic, when a rise in interest rate occurred. Securitization is a main factor in this circumstance 

as the “Subprime” based loans were packed in a complex way, which hereafter were traded at the financial 

markets. The interbank market was in a state of misbelief – the concerned banks had lost its trust on the 

financial system, which led to an increasing possibility of a credit crunch. Hence, the Danish government 

was forced to react and the introduction of a bank package called “Bankpakke 1” was hereby realized. It was 

a statement from the government to regain the trust in banks by offering guarantees on deposits.  

In the extension of “Bankpakke 1”, a new bank package (“Bankpakke 3”) was introduced.  

 

This thesis examines a detailed analysis of the concerned bank packages, where asymmetric information 

contributes comprehensively. The study investigates the role of asymmetric information in the Danish 

banking sector, while the liquidation of Amagerbanken is studied and questioned. The theoretical parts are 

considered vital as the conclusions of this thesis are supported by theoretical evidence. The introduction of 

“Bankpakke 1” was a necessary approach which had a certain success. The depositors were covered with the 

government guarantees on deposits while the interbank market was improved in terms of renewal of trust. 

 

There is a significant relationship between Amagerbanken and their loan policies, which in the last years 

caused huge depreciations. The huge amount of depreciations was the primarily reason why Amagerbanken 

had to be liquidated in accordance to the liquidation system of “Bankpakke 3”. It was an unnecessary 

liquidation, which could possibly have been avoided if more supervisory control were imposed on the bank 

in the earlier stages. It is essential to mention the supervision diamond invented by Finanstilsynet, as it 

contained suggested limitations of areas like loan growth and property exposure, which should have been 

applied on Amagerbanken more effectively.   
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1. Indledning 

Finanskrise er et fænomen, som vi i de seneste år er stødt på utallige gange. 

Det danske aktiemarked virkede ellers til at være i en gunstig position, hvor der blandt andet var en 

rekordbeholdning af danske aktier til en værdi af 1.640 milliarder kroner.
1
 

Herefter startede en nedtur, hvilket resulterede i en halvering af værdien af danske aktier. 

Forklaringen herunder skal findes i den finansielle krise, der indtraf på det amerikanske 

boligmarked grundet ”Subprime” lån. ”Subprime” lån blev benyttet i forbindelse med 

bankers långivning i fast ejendom med høj risiko og høj rente.
2
 

I perioden mellem 2001 og 2005 oplevede amerikanerne en voldsom stigning i huspriserne, hvorved 

bankerne ikke holdte sig tilbage for at låne penge til ”Subprime” låntagere.  

Bankerne var villige til at udstede lån på trods af, at låntagerens finansielle situation var kritisk hvad 

angår afdragelse af det pågældende lån. Principielt skete det, at amerikanske realkreditinstitutter 

solgte ”Subprime” lån videre, hvorefter de blev pakket ind på en måde, således at de fremstod 

attraktive og sikre, fremfor realiteten: risikable lån til folk med dårlige tilbagebetalingsmuligheder.  

 

”Sekuritisering” er nøgleordet i denne sammenhæng, hvilket vil blive nærmere gennemgået. 

”Subprime” lån i sig selv var ikke en katastrofe, så længe tendensen med stigende huspriser varede 

ved samtidigt med, at renten lå på et lavt niveau. Men det var netop fejlen, idet man antog, at 

huspriserne ville stige i al evighed mens renten, ville forblive lav. Netop rentestigningen skulle vise 

sig at have katastrofale følger. 

 

Da den amerikanske centralbank foretog en forhøjelse af rentesatserne realiseredes et nyt problem 

for ”Subprime” låntagerne: Ydelserne på disse lån steg gevaldigt. Ejendomspriserne i USA 

begyndte at falde i 2006, hvilket resulterede i tvangsauktioner på ejendommene, afskrivning af store 

beløber for bankerne samt et generelt ophedet uro på verdensplan. Faldet i ejendomspriserne var 

netop forårsaget af den højere rente, der fik ydelsen i ”Subprime” lånet til at stige, hvorved 

misligholdelse indtraf.  

Rentestigning og faldende huspriserne var en dårlig cocktail - amerikanerne havde simpelthen ikke 

mulighed for at tilbagebetale deres lån og måtte se sig nødsaget til tvangsauktioner af ejendomme. 

                                                 
1
 Ellemose (2009), side 10 

2
 Subprime (se venligst litteraturlisten) 
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Denne ”lokale” krise skulle vise sig at være af langt større karakter end først antaget.  

Europæiske selskaber investerede netop også i disse pakkede finansielle produkter baseret på 

”Subprime” lån, hvilket gjorde, at krisen fik international karakter og spredte sig med stor kraft. 

 

Et afgørende øjeblik i den verserende finanskrise indtraf da Lehman Brothers i september 2008 

måtte erklære sig konkurs, efter at have tabt deres egenkapital samt en passiv amerikansk regering, 

der nægtede at yde statsstøtte.
3
 Den amerikanske regerings passive ageren skabte bekymring både i 

USA og udlandet. 

 

Den generelle mistillid til pengemarkederne verden over skabte grundlag for skepsis angående 

finansiel stabilitet. En generel usikkerhed resulterede i, at folk foretrak at trække likviditet ud af 

bankerne således, at der indtraf bankruns. Bankruns er karakteriseret ved, at nervøse indskydere 

kræver deres indestående udbetalt, før banken går i betalingsstandsning.
4  

 

Internt mellem bankerne kunne iagttages en situation, hvor man nægtede at låne hinanden likviditet, 

da der var for meget risiko og ingen garanti for at få pengene igen. Skrækscenariet var opstået, hvor 

bankerne internt ikke havde tillid til hinanden. 

Herudover oplevede man banker, som ikke havde mulighed for at yde udlån som i de foregående år, 

hvilket ramte den danske økonomi i form af et fald i forbruget. Det pågældende fald i forbruget 

resulterede i et fald i efterspørgslen efter varer, hvorved produktionen faldt og det gav dermed en 

øget arbejdsløshedsrate. 

 

                                                 
3
 Wendt (2011), side 20 

4
 Wendt (2011), side 54 
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Tabel 1 – udvikling i privatforbrug.
5
 

 

Ovenstående tabel viser udviklingen i privatforbruget i Danmark og sammenligningslandene 

startende fra 1. kvartal 2004 og med afslutning i 2. kvartal 2009. 

Det ses tydeligt, at det private forbrug er faldet markant siden 1. kvartal 2008 i Danmark og i langt 

større omfang sammenlignet med de andre lande.  

  

Den stigende mistillid bankerne imellem krævede imidlertid sine ofre.  Problemer med at skaffe 

likviditet er netop årsagen til, at bankTrelleborg i januar 2008 bliver ramt af krisen.
6
 Løsningen blev 

et salg af bankTrelleborg til Sydbank, som skulle sikre likviditeten.  

Siden fulgte skrækscenarier som EBH Bank og Roskilde Bank.  

  

                                                 
5
 Tabel hentet fra nationalbankens hjemmeside - NB 2009 4. kvartal  

6
 Østrup (2008), side 108  
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1.1. Problemformulering 

Denne indledning giver bevæggrund for at gå i dybden med forløbet inden regeringen frembragte 

det statslige indgreb, hvilket var i form af Bankpakke 1. På baggrund af denne hjælpepakke ønsker 

jeg at analysere, hvorfor dette tiltag var nødvendigt samt vurdere, hvorvidt bankpakke 1 har været 

en succes. Herudover vil jeg undersøge, hvilken rolle asymmetrisk information spiller i forhold til 

bankruns, statsgarantier og den danske banksektor generelt. Endeligt har jeg valgt at fokusere på 

bankpakke 3, eftersom den ligger i forlængelse af bankpakke 1. Målet er at analysere 

afviklingsordningen, hvor fokus hovedsagligt er tilrettelagt Amagerbanken. Hvorfor gik det så 

grueligt galt? Kunne man have undgået en afvikling af Amagerbanken? 

 

Ovenstående kan omformes til kortfattede spørgsmål: 

 

 Hvordan opstod den finansielle krise? 

 Hvorfor var introduktionen af Bankpakke 1 nødvendig? 

 Var hjælpepakken en succes? 

 Hvilken rolle spiller asymmetrisk information i den danske banksektor? 

 Hvad omhandlede Bankpakke 3? 

 Hvorledes kunne en etableret bank som Amagerbanken ende med en afvikling? 

 Kunne afviklingen af Amagerbanken have været undgået? 

 

1.2. Afgrænsning 

Denne afhandling bærer i høj grad præg af bankpakkerne i Danmark. Jeg har dog valgt at fokusere 

på bankpakke 1 og bankpakke 3, hvilket omhandler områder som indskydergarantier, bankruns, 

moral hazard med mere. Af denne årsag, har jeg valgt at se bort fra bankpakke 2.  

Da afhandlingen har bankpakkerne som centrale aktører, har jeg desuden valgt at se bort fra 

realkreditsektoren. Der bliver desuden primært fokuseret på banker indenfor gruppe 1 og gruppe 2.
7
 

 

1.3. Metode 

Denne afhandling bærer præg af teori, idet der i størstedelen af opgaven bliver gået i dybden med 

diverse teoretiske aspekter indenfor den finansielle sektor. Et område som asymmetrisk information 

                                                 
7
 Finansrådet, gruppeopdeling (se venligst litteraturlisten) 
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er et gennemgående tema i afhandlingen, hvilket gør teorierne om moral hazard og adverse 

selection væsentlig herunder. 

 

Empiri anvendes også, idet der tilstræbes at underbygge teorien med empiri. Et andet 

gennemgående tema i afhandlingen er udarbejdede grafer fra Danmarks Nationalbank. Eftersom at 

Danmarks Nationalbank er en pålidelig kilde, har jeg valgt at inddrage en del grafer i denne 

afhandling, hvilket har været essentielt for min analyse. 

 

Herudover er diverse anerkendte lærebøger blevet anvendt, ligesom en del avisartikler er blevet 

taget i betragtning, for at kunne fuldføre værket. 
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2. Den finansielle sektor 

Idet afhandlingens fokus kredser om den finansielle krise, så er det væsentlig at definere den 

finansielle sektors rolle i samfundet. Det er essentielt at se på de forskellige mekanismer i form af 

aktører og institutioner, hvortil det er interessant at se hvordan disse fungerer i et samspil. 

En finansiel virksomhed kan opfattes som en virksomhed, der har til speciale at levere finansielle 

ydelser, hvor der som modsvar modtages en eller anden form for betaling. 

I dette kapitel lægges vægten på en kort beskrivelse af den danske finansielle sektor og dens 

funktion. Herudover opfattes banken som et finansielt mellemled, hvilket naturligvis medfører en 

forklaring omkring bankers struktur og funktion. 

 

Tilliden til penge er en væsentlig faktor for at samfundet fungerer optimalt, og herudover er penge 

fundamental for den globale handel.  

 

Den første mønt blev allerede introduceret omkring år 650 før vor tidsregning, mens vi i Danmark 

for første gang stiftede bekendtskab med dette fænomen i forbindelse med Svend Tveskægs 

sølvmønt fra år 995.
8 

Bankvæsenet er en væsentlig aktør, hvad angår garanti for tilliden til penge. Problemet opstår hvis 

der bliver stillet spørgsmålstegn omkring bankernes ageren. 

 

Principielt kan den finansielle sektors hovedfunktioner indordnes i nedenstående 3 kategorier: 

 

 Betalingsformidling 

 Opsparingssikring 

 Kreditgivning 
9
 

 

Med udgangspunkt i betalingsformidling, så tillægges penge en vital betydning. De anvendes som 

byttemiddel under handler. Vi oplever daglige betalinger i erhvervslivet, pengeinstitutterne og 

privat, hvor der eksempelvis hæves penge i pengeautomater og betales regninger via penge. 

Det er værd at bemærke at penge i princippet er værdiløst – det er blot noget metal/papir i sidste 

                                                 
8
 Ellemose (2009), side 20  

9
 Wendt (2011), side 10  
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ende. Penge har dog først værdi, hvis samfundet accepterer tilliden til penge. Penge er derfor netop 

medvirkende til at løse samfundets betalingsformidling. 

 

Opsparingssikring er en vigtig funktion for den finansielle sektor. Det kan være risikabelt for den 

individuelle at ligge inde med betydelige mængder penge, da der vil være fare for indbrud, hvilket 

danner grundlag for centraliseret opbevaring af penge hos institutioner. Det er igen fundamentalt at 

have fuld tillid til denne institution og dens ærlighed. Man får derved opbevaret sine opsparede 

penge på sikreste vis. 

 

Endeligt tages udgangspunkt i kreditgivning. Kreditgivning er ikke så ligetil i forhold til de 

ovenstående funktioner, da der i dette foretagende skal tages hensyn til interpersonel og 

intertemporal usikkerhed. Principielt foregår kreditgivning ved at en økonomisk part (långiver) 

overfører betalingsmiddel til en anden part (låntager) under forudsætning af, at betalingsmidlet 

bliver leveret tilbage på et senere tidspunkt. Netop usikkerheden omkring hvorvidt låntager betaler 

betalingsmidlet tilbage, gør at långiver opfører sig risikoavers og dermed ikke har den store 

villighed til at sammenarbejde. Pantsættelse er da en mulighed for låntager, idet han kan sætte et 

vilkårligt aktiv i pant hos långiver som sikkerhed, hvortil långiver accepterer kreditgivning. 

Naturligvis skal det pågældende pantsatte aktiv have en værdi, der tilsvarer betalingsmidlet til den 

tid lånet forfalder. Herudover er det muligt for långiver at kreditvurdere diverse låntagere og opdele 

dem i grupper baseret på risiko. Eksempelvis vil en låntager med en stor egenkapital (i forhold til 

det ønskede kredit) være mere tilbøjelig til at tilbagebetale lånet i forhold til en låntager med en lille 

egenkapital. Risikoen for misligholdelse af lånet er altså større for en låntager med en lille 

egenkapital. 

 

Da formålet med opgaven er at analysere bankpakke 1 og 3, finder jeg det ikke hensigtsmæssigt at 

gå yderligere i dybden med den finansielle sektors funktioner, men derimod at koncentrere mig om 

banker og deres struktur og funktion. 
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Tabel 2 - udvikling i pengeinstitutter over en to- årig periode. 
10

 

 

Ovestående tabel illustrerer blandt andet udviklingen i pengeinstitutter med henblik på balancen, 

antallet af virksomheder og ansatte fra 2009 til 2010. Heraf fremgår det tydeligt at der er et fald i 

antallet af virksomheder og ansatte indenfor pengeinstitutter og der var således 123 pengeinstitutter 

i 2010. Derudover er der et generelt fald i antallet af virksomheder i den finansielle sektor fra 400 til 

377 på ét år.  Herudover ses det tydeligt, at pengeinstitutterne er den største institution inden for den 

finansielle sektor, hvilket henleder os til næste undersøgelse, hvor de diverse banker bliver taget i 

betragtning jf. afhandlingens formål. 

 

Bankerne inddeles i grupper efter prioriteret størrelsesorden. Eksempelvis består gruppe 1 af 6 

pengeinstitutter. Fælles for disse 6 pengeinstitutter er at de hver især har en arbejdende kapital på 

mindst 50 mia. kroner.
11

 Arbejdende kapital kan forklares ved summen af indlån, udstedte 

gældsbeviser og egenkapitalen. Danske Bank, Nordea og Jyske Bank tilhører alle gruppe 1.
12

 

I gruppe 2 befinder pengeinstitutter, som ikke har lige så høj arbejdende kapital som de allerstørste i 

gruppe 1. Der er tale om 12 pengeinstitutter, som har en arbejdende kapital mellem 10 mia. kroner 

og 50 mia. kroner. Her indgår banker som Arbejdernes Landsbank og Alm. Brand Bank. 

                                                 
10

 Tabel hentet fra finanstilsynet - Finanstilsynet, hovedtal (se venligst litteraturlisten) 
11

 Wendt (2011), side 44  
12

 Finansrådet, gruppeopdeling (se venligst litteraturlisten) 
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Endeligt placeres 78 pengeinstitutter i gruppe 3. Denne gruppe kræver en arbejdende kapital, som 

skal være over 250 mio. kroner. Sparekassen Sjælland og Den Jyske Sparekasse tilhører gruppen. 

Disse 3 grupper indeholder altså 96 pengeinstitutter, som står for omkring 99 procent af den 

samlede balancesum i de danske pengeinstitutter. 

Den sidste procent udgør en gruppe små pengeinstitutter, som kan indordnes i en særskilt gruppe. 

De har det tilfælles, at deres arbejdende kapital er mindre end 250 mio. kroner. 

 

Ovenstående har givet os en indikation af strukturen af banksektoren i Danmark. Men hvad er 

bankens funktion? 

En bank kan opfattes som et finansielt mellemled (financial intermediary på engelsk).
 13

 

Bankens hovedfunktion er, at udbyde lån til låntagere samt at indsamle indskud fra folk med 

henblik på opsparing. Dette er illustreret via nedenstående boks: 

 

 

 

  

 

 

Man kan groft sagt sige, at banken fungerer som et finansielt mellemled, der forbinder kunder (med 

overskud) med andre kunder (med underskud). 

 

Man kan yderligere specificere det ved at angive følgende faktorer, der bidrager med penge til 

banken: aktiekapital, indskud fra folk og lån fra andre banker.
14

 

 

2.1. Interbankmarkedet 

Interbankmarkedet er et marked, hvor der foregår handel mellem pengeinstitutterne. 

I tilfælde af at et pengeinstitut har behov for likviditet, kan det pågældende pengeinstitut låne 

likviditet fra et andet pengeinstitut, der har overskud af likviditet. Det førnævnte lån mellem to 

pengeinstitutter benævnes interbanklån, som har en bred løbetid liggende mellem en dag til et år. Et 

pengeinstitut kan altså, alt efter behov, være udlånere eller låntagere på interbankmarkedet. 

                                                 
13

 Casu (2006), side 4  
14

 Ellemose (2009), side 21  
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Eftersom at man foretager et lån på interbankmarkedet, så skal der betales en pris. Denne pris er 

interbankrenten. Et andet ord for interbankrenten er CIBOR, som anvendes hyppigere i de 

finansielle kredse. CIBOR står for Copenhagen Inter Bank Offered Rate. 

 

Nedenstående redegøres for de 3 typer interbanklån, der er tilgængelige på interbankmarkedet: 

 

 Deposits 

 Repo-forretninger 

 Fx-swaps 
15

 

 

Deposits er indlån, hvori der ikke stilles sikkerhed. Oftest er deposits givet som et kortfristet lån – 

dog kan løbetiden variere op til et år. Repo-forretninger (eller genkøbsforretninger om man vil) er 

udlån, hvori der stilles sikkerhed i værdipapirer. Hvis et pengeinstititut er i likviditetsmangel, så 

sælges der obligationer til et andet pengeinstititut, hvori der aftales et tilbagekøb. Eksempelvis kan 

et pengeinstitut sælge obligationer til et andet pengeinstitut, for derefter at købe det tilbage en uge 

senere. Der vil hermed være et kursnedslag som er identisk med renten for en uges 

pengemarkedslån. Typisk vil repo-forretninger strække sig fra en uge til en måned. 

Fx-swaps er også udlån, hvori der stilles sikkerhed i et indskud i fremmed valuta. Principielt foregår 

det ligesom repo-forretninger, men løbetiden for fx-swaps varierer fra en måned til et år. Man kan 

sige at fx-swaps bliver bragt på banen fremfor repo-forretninger, da der her er tale om længere 

pengemarkedslån. 

 

Et fastfrossent interbankmarked er ikke ideel for den finansielle sektor, da det indikerer mistillid 

bankerne imellem, hvilket langt fra er ønskværdigt. 

Interbankmarkedet spiller en vigtig rolle i denne afhandling, da den er et gennemgående tema og 

bliver nærmere berørt i de kommende kapitler. 

 

 

    

                                                 
15

 Wendt (2011), side 155  
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3. Asymmetrisk information 

Statens tilstedeværelse i form af vedtagelsen af den pågældende bankpakke 1, skete grundet 

usikkerhed på de finansielle markeder. Derfor er det af stor nødvendighed, at gå i dybden med en 

analyse af hvilke faktorer, der bidrager til en finansiel krise.  

Asymmetrisk information er nøgleordet i denne sammenhæng og jeg vælger at fokusere på 

kerneområder som Moral Hazard og Adverse Selection. Herudover bliver bankruns også analyseret 

eftersom det har stor relevans for opgaven. 

 

Asymmetrisk information er især kendt indenfor principal/agent-teorien. 

Der opstår asymmetrisk information i en situation, hvor de pågældende parter (principal og agent) 

har forskellig viden, der er af stor relevans i situationen. 

 

3.1. Adverse selection 

For at få en dybdegående indsigt i fænomenet asymmetrisk information, er det af stor vigtighed at 

se nærmere på en af de største personligheder indenfor denne genre, nemlig George Akerlof. 

Akerlof, banebrydende i sin tankegang, skrev i 1970 artiklen: The Market for "Lemons": Quality 

Uncertainty and the Market Mechanism.
16

 

Han illustrerede et eksempel, hvor han tog udgangspunkt i bilmarkedet idet det pågældende marked 

simplificerede og tydeliggjorde hans tanker. 

Forestil dig at der er en sælger på markedet for biler. Denne sælger har kun 4 typer biler illustreret i 

form af nye/gamle biler og gode/dårlige (lemon er betegnelsen for en dårlig bil ifølge Akerlof). 

Én ny bil kan vise sig at være god eller dårlig, hvortil det samme gør sig gældende for de gamle 

biler, som enten er gode eller dårlige. 

Det er imidlertid værd at bemærke at det udelukkende er sælgeren der har information om, hvorvidt 

en bil er god eller ej – køberen er uvidende i denne sammenhæng. 

Scenariet fortsætter idet en køber ønsker at tilegne sig en ny bil. Han er ikke i stand til at 

differentiere de gode biler fra de dårlige, deraf afmærkes en god bil ved sandsynlighed q. 

Tilsvarende har en dårlig bil sandsynligheden (1-q) for at blive udvalgt. 

Rent specifikt, medfører ovenstående scenarie at køberen betaler en gennemsnitlig pris for bilen 

grundet hans manglende information. En dårlig bil kan principielt sælges til samme pris som den 
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gode bil. Sælgeren er ikke interesseret i at sælge sin gode bil til en pris som er uacceptabel, 

hvorimod han glædeligt sælger sin dårlige bil, da han herved opnår en gevinst. 

Sælgeren vil have en tendens til at sælge dårlige biler, hvorimod de gode biler ”skjules”. 

Endeligt kan man konkludere at kun de dårlige biler vil blive handlet, mens de gode biler vil opleve 

en stilstand og simpelthen blive udkonkurreret fra markedet. 

Denne asymmetriske information i ovenstående scenarie skaber altså fatale konsekvenser for 

sælgeren, da han herved kommer til at være låst inde med de gode biler. 

Sælgeren er tvunget til at foretage adverse selection. 

 

Adverse selection er kendetegnet ved, at sælger har personlig information, som køber ikke er 

bevidst om, når kontrakten skal underskrives.
17

 

Som tidligere forklaret, så forekommer der adverse selection for sælger, da han sælger en dårlig bil 

til en potentiel køber, som i realiteten betaler en pris, som er højere end bilens værdi. 

 

Løsningen på det pågældende problem kunne være i form af en garanti, som sælger giver på sin 

gode bil, således at køber er opmærksom på kvaliteten. 

Herunder er det aldeles hensigtsmæssigt at introducere Michael Spence, da han var manden der i 

1973 udgav en artikel ved navn: Job Market Signaling
18

. 

 

3.2. Signalling 

Spence fremlagde et løsningsgrundlag på adverse selection problemet baseret på begrebet signal-

ling, som jeg ikke føler, er nødvendig at gå i dybden med, hvorfor de vigtigste pointer i denne 

artikel vil blive benævnt.  

I sin helhed omhandler begrebet signalling en situation, hvor én af de involverede parter (principal 

eller agent) sender et signal, der har til formål at tilkendegive samt differentiere sig fra andre. Hvis 

signallet skal opfattes som en succes, så kræver det naturligvis at den uvidende part er i stand til at 

skelne mellem de pågældende agenter eller principaler. Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet med 

bilerne, så anses det for værende et succesfuldt signal, hvis bilsælgeren formår at gøre køber 

opmærksom på sin gode bil netop med udstedelse af den førnævnte garanti. 
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I henhold til den føromtalte artikel af Spence, så befinder vi os på en arbejdsplads. Arbejdsgiveren 

søger en ny medarbejder. Det er almen kendt at en arbejdsgiver i denne situation ikke har 

tilstrækkelig mulighed for at tilegne sig kendskab til den nye medarbejders arbejdsindsats – han kan 

enten producere meget eller lidt. Spence udtrykker det som et lotteri, hvilket henleder til at det lige 

så godt kan være at arbejdsgiveren ansætter en produktiv medarbejder, såvel som en dårlig 

medarbejder. Medarbejderen kender til sin egen arbejdsindsats, hvorimod arbejdsgiveren ikke har 

de fornødne informationer – herunder berører scenariet asymmetrisk information. 

I det hypotetiske eksempel, ankommer 2 medarbejdere til jobsamtale hos arbejdsgiveren. 

Arbejdsgiveren er principalen, da han skal ”købe” arbejdskraft, hvorimod de 2 medarbejdere er 

agenter, som ønsker at ”sælge” deres arbejdskraft i form af udbetalt løn. 

Den første medarbejder udmærker sig ved at have en produktivitet på 1, hvorimod den anden 

medarbejder har en produktivitet på det dobbelte – nemlig 2.  

Det er værd at bemærke, at der i ovenstående tilfælde ikke er tale om marginal produktivitet, men 

mere hvad den enkelte medarbejder har af værdi på den potentielle arbejdsplads set fra 

arbejdsgiverens synspunkt. Vi kan derfor konkludere at den første medarbejder har lav 

produktivitet, hvorimod den anden medarbejder har en høj produktivitet. 

  

Muligheden for tilegnelse af uddannelsen er til stede, hvilket er en omkostning (for eksempel 2) for 

den dårlige medarbejder. Det er en vigtig antagelse, at den gode medarbejder har en fordel kontra 

den dårlige medarbejder i form af kvalifikationer, skills og generel viden. Derfor bygger antagelsen 

på at omkostningen for uddannelsen er mindre for den gode medarbejder, nemlig 1.  

Det betyder med andre ord: produktivitet og omkostning er negativt korreleret. 

 

Pointen fra den pågældende artikel er, at anse signalling som et vigtigt redskab for den gode 

medarbejder, således at han kan gøre opmærksom på sig selv. Hans signal vedrørende sin høje 

uddannelse, adskiller ham fra de dårlige ansøgere og idet han er bedre stillet, vil han derfor være 

kandidat til at få det eftertragtede job. Pointen er netop at den gode medarbejder investerer i et 

signal, således at han opnår en passende løn, som udelukker den dårlige medarbejder, da det for 

vedkommende ikke kan svare sig at investere i et signal. 

 

3.3. Moral hazard 

Problemet med moral hazard opstår, hvis man efter kontraktens indgåelse, ikke kan observere 
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agentens handlinger eller hvis agenten har privat information.
19

 Problemet med adverse selection 

opstod altså før kontraktens indgåelse, hvorimod der er tale om moral hazard, i en situation efter at 

den pågældende kontrakt er blevet indgået. 

 

Ovenstående kan simplificeres ved hjælp af et eksempel fra forsikringsbranchen, hvor moral hazard 

i øvrigt er blevet grundlagt. Principalen i dette henseende (forsikringsselskabet) indgår en kontrakt 

med en agent (forsikringskøber). For god ordens skyld kan vi igen tage udgangspunkt i biler. 

Agenten tegner en forsikring hos principalen vedrørende bilen. Man må forvente at agenten handler 

i overensstemmelse med den førnævnte kontrakt. For agentens vedkommende er det i midlertidigt 

sådan, at han nu er i stand til at reducere sine omkostninger i tilfælde af en eventuel bilskade. Uden 

en forsikring ville han dække hele skaden, hvorimod forsikringen væsentlig reducerer hans 

omkostninger. Man kan derfor argumentere for at agenten kan have en tendens til at være mindre 

påpasselig med bilen og derved mere tilbøjelig til at bringe forsikringen i spil. Dette er en 

kendsgerning da risikoen ligger hos forsikringsselskabet og netop i denne situation, siges agenten at 

begå moral hazard.  

Man kan sige at moral hazard opstår når den ene part ikke tager det fulde ansvar for sine handlinger 

grundet den indgåede kontrakt, idet noget af risikoen ligger hos den anden part. 

Principalens succes er afhængig af hvordan agenten handler. 

I ovenstående tilfælde er et tiltag som selvrisiko af væsentlig karakter. Ved at aftale at agenten 

betaler et fastsat beløb i tilfælde af en skade, så giver det et incitament for agenten til at være mere 

påpasselig, hvilket er fordelagtigt for principalen. 

 

Indenfor banksektoren, kan moral hazard forekomme i et forhold mellem långiver (principal) og 

låntager (agent). Vi forestiller os at banken (som i dette tilfælde er principalen) vælger at yde et lån 

til låntageren. Låntageren har indvilget i at det belånte beløb skal anvendes til at investere i et 

projekt med minimal risiko. Efter lånets begyndelse, så kan låntager fravige aftalen og dermed 

investere i et projekt med langt større risiko end aftalt. Låntageren begår altså moral hazard. 

Denne situation er ret væsentlig og vil blive nærmere analyseret senere i afhandlingen, når der 

bliver taget udgangspunkt i de forskellige bankpakker. 
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3.4. Asymmetrisk information på interbankmarkedet 

Asymmetrisk information forklarede os, at der opstod usikkerhed, når de involverede parter 

(principal og agent) ikke med fuld sikkerhed vidste, om de besad alt viden hos hinanden. 

Netop denne usikkerhed blev aktuel på interbankmarkedet under finanskrisen, hvor 

pengeinstitutterne holdt igen hvad angår deres solvens. Der var opstået en generel usikkerhed og 

interbankmarkedet var ramt af den asymmetriske informations-tornado, hvor der blev stillet 

spørgsmålstegn omkring hvilke pengeinstititutter der var solvente og hvilke der var insolvente. 

Denne tilstand medførte en nærmest stillestående interbankmarked, da pengeinstitutterne valgte en 

meget tilbageholden udlånspolitik, i frygt for at miste likviditet til en mulig solvent pengeinstitut. 

 

Ser man blot på rentespændet mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter med løbetid på 3 

måneder, så bekræftes ovenstående.
20

 

 

Tabel 3 – Spænd mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter. 
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Ovenstående graf viser udviklingen i rentespændet mellem den sikrede og usikrede rente med en 3 

måneders løbetid hvad angår euroområdet og det danske pengemarked fra januar 2007 – april 2009. 

Det ses tydeligt, at der er en markant stigning i det danske rentespænd startende fra juli 2008. 

Et interbankmarked fyldt med mistillid var årsagen til, at rentespændet steg markant, hvilket 

medførte sværere tilgang til lån internt i interbankmarkedet. Grafen illustrerer netop vigtigheden af 

oprettelsen af bankpakke 1. Formålet var således at mindske rentespændet i det danske 

pengemarked og derved kickstarte interbankmarkedet, til igen at fungere optimalt og essentielt for 

den finansielle sektor i Danmark. 

 

På interbankmarkedet er det dog vigtigt at prioritere udenlandsk finansiering. 

Danske banker er i denne henseende låntagere, mens de udenlandske banker er långivere. 

Problemet herunder kan være, at de udenlandske banker ikke kan identificere hvilke danske banker 

der har høj solvens kontra lav solvens. Asymmetrisk information finder sted. 

I princippet er asymmetrisk information intet problem, i én periode hvor det økonomisk kører godt 

og der hersker en højkonjunktur, idet de udenlandske banker herfor er tilbøjelige til at udlåne store 

mængder og kan være sikre på at lånene bliver overholdt. 

I det omvendte scenarie udspiller sig en helt anden form for långiver. De udenlandske banker kan i 

dette scenarie ikke være sikre på, at lånene bliver overholdt og der er herved risiko for tab. 

Det kan de udenlandske banker kompensere for, ved at forøge renten. Det kan have den virkning, at 

store og sunde banker, som stadig er i stand til at betale lånene tilbage, kommer til at betale ekstra 

renteudgifter og derved sikre at de udenlandske banker formindsker deres eventuelle tab. 

 

3.5. Bankruns 

Den generelle mistillid til pengemarkederne verden over, som var forårsaget af det amerikanske 

boligmarked, skabte grundlag for skepsis til de finansielle systemer. En generel usikkerhed 

udmundede i, at bankkunder besluttede sig for at udtrække likviditet fra bankerne, således at der 

indtraf bankruns. Bankruns er karakteriseret ved at nervøse indskydere kræver deres indestående 

udbetalt, idet de tvivler på bankens solvens, hvortil muligheden for at banken går i 

betalingsstandsning er til stede. 
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Det er essentielt at skelne mellem bankruns og bank panik, idet bankruns påvirker den individuelle 

bank, hvorimod bank panik vedrører bankindustrien i helhed.
21

 

Man kan netop argumentere for at asymmetrisk information finder sted mellem bankkunder og 

banken hvad angår bankruns. Bankkunder tvivler på bankens solvens, hvilket kan være skabt via en 

masse udtræk af andre bankkunder eller at den pågældende bank har fået dårlig omtale i pressen. 

Denne usikkerhed medfører en frygt for at man muligvis mister alt sit indskud og den asymmetriske 

information danner altså grundlag for at udtræk bliver realiseret. 

Et given bankrun foretrækkes forhindret, da det i sidste ende lægger flere brænde på bålet og derved 

er med til at gøre det finansielle system mere usikkert for den individuelle bankkunde. 

 

Indledningsvist ønskes en simpel model vedrørende likviditetssikring uddybet.  

Diamond & Dybvig er mændende bag modellen fra 1983 og den er almen kendt som Diamond-

Dybvig modellen.
22

 Diamond & Dybvig er af den overbevisning, at bankruns alene kan være en 

stærkt medvirkende årsag til, at banken ender insolvent. Banken kan vælge mellem at investere i et 

aktiv med lang løbetid eller i reserver. Vælges den lange løbetid, kan man forvente positivt payoff, 

hvorimod investering i reserver giver mulighed for at omdanne til likviditet. Banken har altså en 

blanding af illikvide aktiver og likvide passiver. 

 

Vi tager et nærmere kig på den pågældende model: 

 

Vi befinder os i en økonomi med 3 tidsperioder: 2,1,0t . 

Vi har herudover en masse agenter, der er udstyret med et aktiv til 0t , som de ønsker at udtrække 

i 1t  og 2t . Vælger agenten at lade sit aktiv løbe hele tidsperioden til 2t , opnår han altså et 

payoff 1R . 

Hvis agenten allerede udtrækker sit aktiv i 1t , opnår han et lavere payoff 1L . 

Vi bemærker herudover at agenten vælger at investere andel I  til 0t , hvortil det resterende 

)1( I  bliver tilbageholdt. 

Dette tillader os at opdele agenterne, ud fra hvornår de får et likviditetsbehov og dette er deres 

forbrugsfunktioner: 

ILIc  11  
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IRIc  12 , 

hvor gruppe 1 indeholder utålmodige agenter og gruppe 2 består af tålmodige agenter. 

Der er givet en nyttefunktion for begge grupper: 

   2211 cucuU   , 

hvor i  ( 2,1i ) angiver sandsynligheden for at de pågældende grupper ønsker at udtrække sit 

indestående til tidspunktet it  . Bemærk at 121  . 

Agenter foretager sit valg af investering til tidspunkt 0t , således at nytten maksimeres under 

bibetingelsen af 1c  og 2c . 

I følgende scenarie, vælger agenter fra gruppe 1 at udtrække deres indestående i 1t , hvorimod 

agenter fra gruppe 2 forbliver tilbageholdende og dermed udtrækker deres aktiv i 2t  

Da RL 1 , kan vi konkludere at 11 c  (eftersom ILIc  11 ). 

Tilsvarende er Rc 2  (eftersom IRIc  12 ). 

Banken har ingen problemer i ovenstående scenarie. 

 

Vi forestiller os nu at det er muligt at sælge sit aktiv i 1t  til pris p , mod forventningen af at man 

modtager et aktiv i 2t . 

Forbrugsfunktioner bliver herefter: 

IpRIc  11  

p

I
RIc




1
2  

I dette scenarie oplever vi agenter fra gruppe 1, som har valgt at sælge RI obligationer til tidspunkt 

1t . Agenter i gruppe 2 kan vælge at købe 
p

I )1( 
obligationer til 1t . 

Efter en fiks omskrivning for forbrugsfunktionen for 2c , får vi:  

 IpRI
p

c  1
1

2  

Det er værd at bemærke at 
p

c
c 1

2  . 

Ovenstående fortæller os at agentens nytte er stigende for I  såfremt 1pR  og faldende i tilfældet 

hvor 1pR . 
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Men eftersom agenterne, som nævnt tidligere, vælger investeringsmængden I  til 0t , må den 

optimale allokation eksistere når 1pR . 

Ligevægtsprisen på obligationerne bliver derfor 
R

p
1

 . 

Tidligere fandt vi frem til IpRIc  11 . Vi udnytter at 
R

p
1

  og får: 

111)
1

(1  IIIRI
R

c . 

Tilsvarende fås for 2c : 

 IpRI
p

c  1
1

2 . Vi udnytter at 
R

p
1

  og får: 

  RIIRIRI
R

R

IpRI
p

c  )1()1)
1

((

)
1

(

1
1

1
2  

Det er bemærkelsesværdigt at disse løsninger er en forbedret udgave end de løsninger, vi kom frem 

til i begyndelsen af modellen. Men det er stadig ikke det optimale resultat.  

 

Derfor finder vi den optimale allokation ved at maksimere nyttefunktionen: 

 

Max    2211 cucuU    

1c , 2c , I  

Under bibetingelserne: 

Ic 111  

RIc 22  

Bibetingelserne illustrerer blot sandsynligheden for at likviditetsbehov opstår. 

Det er hensigtsmæssigt at isolere 1c  og 2c , således at nyttefunktionen kun indeholder variablen I . 

1

1

)1(



I
c


  og 

2

2


RI
c   

Ovenstående udtryk for 1c  og 2c  indsættes i nyttefunktionen: 

















 


2

2

1

1

)1(
)(







RI
u

I
uIU  

hvilket giver løsningen: 

*)('*)(' 21 cRucu   
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Følgende løsning er optimal - dog ikke i tilfældet hvor )(')1(' RRuu  . 

Begrundelsen herunder skal findes i at den optimale kontrakt tager højde for risikoaversion hos den 

enkelte forbruger, hvilket betyder at man i tilfælde af likviditetsbehov til 1t , kan få mere end 1, 

hvorimod man i det andet tilfælde ( 2t ) kan få mindre.  

 

Der er behov for et finansielt mellemled (en bank eksempelvis) er til stede i den pågældende 

situation, således at en likviditetsgaranti kan udstedes. 

Dette realiseres ved at banken modtager alt indskuddet, hvor en del af indskuddet placeres i lang-

tids investeringer og hvor muligheden for udtræk er mulig for indskydere – såfremt et likviditets-

behov skulle opstå. 

 

Asymmetrisk information finder sted i høj grad, da et likviditetsbehov ene og alene er kendt af selve 

indskyderne – markedet har ikke kendskab til den økonomiske situation hos indskyderne. 

1c  bliver udbetalt i tilfælde af likviditetsbehov til 1t , hvorimod de tålmodige indskydere 

modtager 2c  til 2t . 

Hvis vi tager et nærmere blik på tålmodige indskydere, så vil det klart fremgå at det ikke kan betale 

sig at foretage et likviditetsudtræk, så længe: 

12 cc   

Eftersom vi ved at 1R  og 'u  er faldende. 

De tålmodige indskydere vælger derfor at lade investeringen løbe hele perioden ud idet der er stor 

tiltro til banken og deres ydeevne. 

Nu oplever vi en situation, hvor den individuelle tålmodige indskyder får nys om at de andre 

tålmodige indskydere vælger at udtrække deres indestående til 1t . 

Dette tvinger banken til at opgive sine langtids investeringer og tilbage har banken disse aktiver: 

Lcc *)1(* 1111    

Ovenstående aktiver har værdi mindre end 1 og dermed mindre værdi end *1c , hvilket i sidste ende 

er problematisk for banken. I dette scenarie vil banken ikke have noget tilbage til 2t , hvilket 

opfordrer den tålmodige indskyder at udtrække sit indestående i perioden før ( 1t ). 

Dette er altså en anden ligevægt, hvor samtlige indskydere vælger at udtrække deres indestående til 
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1t  og dermed opstår bankrun. 

Man kan yderlige kalde denne ligevægt for en ”sunspot ligevægt”
23

. 

Ligevægten handler om omstændigheder der påvirker agentens valg og dermed ændrer ligevægten. 

I dette tilfælde giver sunspot ligevægten anledning til bankrun, eftersom de fortvivlede indskydere 

frygter at banken vil blive insolvent og derfor foretager udtræk af deres indestående. 

Principielt overføres frygten for kollaps til realitet af de selvsamme indskydere. 

Modellen har altså 2 ligevægte: den ene én efficient allokation og den anden én inefficient bankrun. 

For at undgå at bankrun realiseres, så kan indskydergarantien fremstilles, således at alle indskydere 

er omfattet af den. Praktisk vil det betyde at tålmodige indskydere fravælger at udtrække deres 

indestående til 1t  og derfor udtrækker i sidste periode ( 2t ). Herved undgår man bankrun. 

 

Løsningen i form af indskydergaranti er ikke udelukkende positiv – den har nemlig en tendens til at 

få bankerne til at handle med langt større risiko, netop fordi bankens kunder er beskyttet af 

indskydergarantien. Dette henleder til et problem med moral hazard, hvilket vil blive behandlet på 

et senere tidspunkt i denne afhandling. Der er netop en sammenhæng mellem den netop 

gennemgåede model og bankpakke 1, idet fællesnævneren er indskydergarantien. 
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4. Bankpakke 1 

 

4.1. Den økonomiske krise inden bankpakke 1 

For at forstå de bagvedliggende tanker omkring oprettelsen af bankpakke 1, er det nødvendigt at 

analysere tiden op til oprettelsen af hjælpepakken. 

Danskerne havde det godt i 2007. Man befandt sig i en periode med højkonjunktur og herudover 

steg værdien af den samlede beholdning af danske aktier til 1630 mia. kroner.
24

 

Man var tydeligt fascineret af USA, som i tilsvarende periode også oplevede højkonjunktur. 

Amerikanerne oplevede voldsomme stigninger i huspriserne, hvilket fik bankerne til at øge deres 

lånevillighed gevaldigt. Der blev ikke holdt igen og selv ikke-kvalificerede låntagere, som tilhørte 

”subprime” kategorien, fik trumfet deres lån igennem.  

Folk der tilhørte kategorien ”Prime” var låntagere med stor tilbagebetalingssandsynlighed, 

hvorimod de såkaldte ”Subprime” låntagere, var folk der havde mindre sandsynlighed for at 

tilbagebetale lånet. Planen for ”Subprime” låntagerne var at de skulle overkomme midlertidige 

økonomiske vanskeligheder, hvorefter de skulle omlægge lånet til et ”Prime” lån, hvilket betød at 

”Subprime” låntagere blev tilbudt en lavere rente i starten af låneperioden. 

”Subprime” låntagerne havde ejendomme med stigende priser og i tilfælde af misligholdelse af lån, 

så havde bankerne mulighed for at sælge den pågældende ejendom, hvilket virkede naturligt og 

problemfrit, de voldsomme stigninger i huspriserne taget i betragtning. 
25

 

Den store lånevillighed til ikke-kreditværdige mennesker, fik navnet NINJA-lån. 
26

 

 

NINJA (No Income, No Job and No Assets) var altså lån, hvor der ikke var fokus på låntagers 

økonomiske position eller kreditværdighed, men blev udstedt i forventningen om de gode tider ville 

vare ved. Bankerne var i god tro hvad angik økonomien – der var højkonjunktur og stigende 

huspriser og lav rente. Det skulle dog vise at denne rente ikke forblev lav. 

Den amerikanske centralbank foretog en forhøjelse af rentesatserne og kreerede et gigantisk 

problem for ”Subprime” låntagerne: Ydelserne steg gevaldigt. Ejendomspriserne i USA begyndte at 

falde i 2006, hvilket resulterede i et hav af tvangsauktioner på ejendommene og herudover 

afskrivninger af store beløber for bankerne. 
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Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af tvangsauktioner af ejendomme i USA i perioden 

januar 2007 – maj 2012. 
27

 Der iagttages en tydelig stigning i antallet af tvangsauktioner af 

ejendomme, som topper i perioden omkring marts - maj 2009, hvilket bekræfter mit argument 

omkring rentestigningen som førte til en stigning i tvangsauktioner på ejendomme for de 

amerikanske borgere. Bemærk at grafen ikke alene indikerer tvangsauktioner af ejendomme, men 

giver et nuanceret billede af den økonomiske situation, som USA befandt sig i. Man kan 

argumentere for at grafen er brugbar, da den på glimrende vis illustrerer effekten af den forhøjede 

rentesats og den omvandrende finansielle krise, som for alvor var begyndt at træde i karakter. 

 

 

 

Tabel 4 – udviklingen i antallet af tvangsauktioner. 

Herefter opstod problemet med sekuritisering. 

De amerikanske realkreditinstitutter solgte ”Subprime” lån videre, hvorefter de blev pakket ind på 

en måde, således at de fremstod attraktive og sikre. 

                                                 
27

 Tvangsauktioner (se venligst litteraturlisten) 
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Sekuritisering er en omdannelse af udlån til finansielle produkter, der er til salg på markedet. I 

praksis blev de såkaldte ”Subprime” lån pakket i finansielle produkter og solgt på markedet. 

Grundet de høje tilbudte renter, slog banker og pensionsselskaber til og investerede i de finansielle 

produkter. SIV (Structured Investment Vehicles), som er finansielle fondskonstruktioner, fik blandt 

andet fat i disse ”Subprime” lån.
28

 

 

Europæiske selskaber investerede også i disse pakkede finansielle produkter baseret på ”Subprime” 

lån, hvilket gjorde at ”Subprime” fænomenet fik international karakter og spredte sig med stor kraft. 

Der opstod imidlertid problemer på markedet i 2007, da det store børsmæglerselskab, Bear Stearns, 

meddelte at 2 af de såkaldte SIV ikke kunne klare mosten og kollapsede. Disse 2 SIV havde store 

investeringer i ”Subprime” lån. Dette resulterede i en generel usikkerhed hos pengeinstitutter 

verden over grundet ”Subprime” lån. Siden hen, blev usikkerhed frembragt til Danmark. Folk var 

rystede over den chokerende amerikanske økonomi og det skabte med god grund mistillid til den 

danske finansielle sektor. Danmark havde, i lighed med USA, drømmescenarier om at økonomien 

kun ville udvikle sig i en positiv retning – hvorimod realiteten var langt fra det ønskede scenarie. 

Man oplevede en situation bankerne imellem, hvor man nægtede at låne hinanden likviditet, da der 

var for meget risiko forbundet og ingen garanti for at få pengene igen. 

Bankernes generelle tilbageholdenhed påvirkede økonomien i form af et fald i forbruget. 

Et fald i forbruget, resulterede i et fald i efterspørgslen efter varer, hvorved produktionen faldt og 

dermed blev antallet af arbejdsløse forøget.  

Der herskede en ophedet stemning, som var fyldt med mistillid og usikkerhed. 

Resultatet herunder kunne ses i stigende udlånsrenter hos pengeinstitutterne.
29
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Tabel 5 – Penge- og realkreditinstitutternes udlånsvækst. 

 

Ovenstående tabel indikerer udviklingen af penge- og realkreditinstitutternes udlånsvækst til 

husholdninger, erhverv og en samlet graf strækkende fra 1998 – 2008. Der er ingen 

overraskelsesmomenter idet vi kan antyde, at husholdningerne har oplevet et stort fald i udlån. Den 

verserende krise og generelle mistillid satte en dæmper for pengeinstitutternes lånevillighed og 

hertil må ej forglemmes de stigende udlånsrenter, som også har spillet en væsentlig rolle. Generelt 

bemærkes at udlånsvæksten er faldende fra år 2007. 

 

De stigende udlånsrenter øgede risikoen for en kreditklemme på markedet. 

En kreditklemme (benævnes Credit Crunch på engelsk) er således kendetegnet ved at penge-

institutterne reducerer udbuddene af lån.  

Der kan være en tendens for en kreditklemme, hvis væksten i udlån er lavere end 

konjunkturudviklingen samt en stramning af kreditvilkårene baseret på stigende udlånsrenter. 
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Kreditklemmen var et velkendt fænomen i USA, hvor områder som bilsalg, nybyggeri og 

ejendomshandel var stærkt påvirkede af de strengere krav, som banken stillede til udlån.
30

 

Ovenstående var impliceret i et produktionsfald, som senere bredte sig til andre erhverv og 

industrier. Det lagde grobund for en masse fyringer og kickstartede en stigende arbejdsløshed. 

På trods af en modreaktion fra Den Europæiske Centralbank ECB og den amerikanske centralbank, 

hvis ihærdige forsøg på at formindske krisen, i form af tilførsel af milliarder til pengemarkeder, 

synes finanskrisen at fortsætte for fuld skrue. Northern Rock, blandt mange andre, blev nødsaget til 

at søge hjælp hos den engelske nationalbank grundet nervøse indskydere, som valgte at trække 

omtrent 10 milliarder kroner ud af banken.
31

 

Den finansielle uro kostede sine ofre. 

Flere banker stod i modvind og måtte enten lade sig overtage eller fusionere. En væsentlig årsag 

hertil var en enorm udlånsvækst og en koncentreret eksponering mod boligmarkedet. 

Nedenstående tabel viser konsolideringen i banksektoren. 
32

 

 

 

Tabel 6 – Konsolidering i banksektoren. 
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Grafen illustrerer udviklingen i antallet af danske banker fra 1991-2008 (ultimo november). Det 

bemærkes, at der er et betragteligt fald gennem hele perioden, dog er det væsentligt at bemærke 

faldet alene i 2008 skyldes 9 danske banker, som er kommet under afvikling via fusioner eller 

overtagelser af andre banker. 

BankTrelleborg i januar 2008 blev det første offer idet likviditetsproblemer fandt sted. Løsningen 

blev et salg af bankTrelleborg til Sydbank, som havde til formål at sikre likviditeten. 

Sidenhen fulgte eksempler som EBH Bank, Lokalbanken i Nordsjælland og Roskilde Bank, som 

førte til nødvendigheden af oprettelsen af et regeringsindgreb - Bankpakke 1.  

Det var et forslag der blev vedtaget af regeringen i oktober 2008 i folketinget.
33

 

Formålet var, at regeringen skulle sikre finansiel stabilitet på markedet som et modtræk mod den 

finansielle uro, der herskede på det finansielle marked. Herudover var det også essentielt at 

genskabe tilliden på interbankmarkedet, eftersom tilliden bankerne imellem var utilfredsstillende og 

nærmest ikke eksisterende, hvilkede ikke var gavnligt for det finansielle marked. 

 

4.2. Bankpakke 1 – lov om finansiel stabilitet 

Den 5. oktober 2008 er datoen, hvor regeringen i samråd med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, 

Det Radikale Venstre og Det Private Beredskab indgår aftalen om at sikre finansiel stabilitet i 

Danmark, som 5 dage senere bliver vedtaget ved lov.
34

 

”Lov om finansiel stabilitet” – bedre kendt som bankpakke 1, blev hermed aktuel. 

 

”Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser” er en 

forening, som blev introduceret af Finansrådet d. 13. juni 2007, som selvsagt består af banker, 

sparekasser, andelskasser og udenlandske kreditinstitutter, som har filialer i Danmark.
35

 

Formålet med den pågældende forening var at afvikle nødlidende banker, sparekasser og 

andelskasser i fællesskab med et andet pengeinstitut, således at der kunne findes en løsning i form 

af en eventuel overtagelse eller videreførelsen af det nødlidende pengeinstitut. 

Spørgsmålet om hvornår en bank er nødlidende besvares jf. § 3 i bekendtgørelsen af Det Private 

Beredskab
36

 - en bank er altså nødlidende, når der er stor risiko for at banken ikke kan opfylde 
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betingelserne for at drive en bank. 

Foreningen kan desuden medvirke til at afvikle det nødlidende pengeinstitut ved hjælp af tilførsel af 

midler eller garantistilling til dækning af pengeinstituttets ikke-efterstillede kreditorer.  

 

Statens hensigt var tilsigtet et samarbejde med den finansielle sektor om at tilbyde et sikkerhedsnet, 

således at alle indskydere og simple kreditorer opnåede fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i 

danske pengeinstitutter. Dette skulle realiseres ved at staten ubegrænset garanterede alle indskydere 

og simple kreditorer. 

Denne ordning skulle gælde til og med den 30. september 2010. 

Aktiekapitalen udgjorde 500.000 kroner, hvilket var indskudt af staten. 

Pengeinstitutterne skulle selv anmode om at blive medlem af Det Private Beredskab og når man er 

omfattet af garantiordningen, kan man herefter ikke trække sig ud af den pågældende ordning. 

I forbindelse med ovenstående ordning, valgte staten og Det Private Beredskab i fællesskab at 

oprette Finansiel Stabilitet A/S.
37

 

 

Finansiel Stabilitet A/S (stiftet oktober 2008) udgjorde et afviklingsselskab, som var statsejet og 

havde til formål at medvirke til genoprettelse af finansiel stabilitet i Danmark, herunder afvikling af 

nødlidende pengeinstitutter. 

Ifølge § 9 i kapitel 3 af bekendtgørelsen af lov om finansiel stabilitet, skulle følgende forstås: 

Det private beredskab bidrog med op til 35 mia. kroner, som var fordelt: 

 

 7,5 mia. kroner i garantiprovision årligt 

 10 mia. kroner i kaution til tabsdækkelse i afviklingsselskabet 

 10 mia. kroner som ekstra garantiprovision, hvis tab oversteg indskudt kapital i selskabet.
38

 

 

Garantiprovisionen udgør altså 15 mia. kroner, da vi har at gøre med en 2-årig periode. 

Det sidste punkt kræver en uddybet forklaring. 

Hvis vi forestiller os, at et givet tab overstiger den stillede kaution og den betalte garantiprovision, 

så skal Det Private Beredskab benytte sig af en forhøjet garantiprovision til at dække yderligere tab 

på op til 10 mia. kroner. 
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Skulle det vise sig at tabene udgjorde mere end 35 mia. kroner, så var det statens ansvar at dække 

beløbet, der oversteg 35 mia. kroner. 

Skulle det ske at et overskud blev tilgængelig, så ville det havne hos staten, som havde ansat 

revisorer til at opgøre resultatet, efter den 2-årige periode var afsluttet. 

 

Herudover blev der aftalt at bankerne skulle være tilbageholdende og fokusere på konsolidering. 

Nærmere betegnet, så var der et forbud for bankerne hvad angår udbyttebetaling og udelukkelse af 

nye aktieoptionsprogrammer – de eksisterende aktieoptionsprogrammer måtte ikke forlænges og 

nye måtte ikke realiseres jævnfør § 16 c i bekendtgørelsen af lov om finansiel stabilitet. 

Skulle det ske, at et pengeinstitut overtrådte vilkårene for den indgåede aftale mellem staten og Det 

Private Beredskab, så kunne Finanstilsynet tillade sig at udelukke det pågældende pengeinstitut med 

et varsel på 8 dage. 

Man kan overordnet sige, at Bankpakke 1 havde til formål at sikre alle simple kreditorer, således at 

tilliden til bankerne og det finansielle system skulle blive væsentligt forbedret. 

Indskydergarantien skulle sikre finansiel stabilitet i den 2-årige periode (og gerne fremtidig om 

muligt), hvorunder bankerne var forpligtet til konsolidering og i dette tilfælde var overdreven 

risikotagning hos bankerne langt fra ønskværdigt. 

 

Endeligt var formålet at genskabe tilliden på interbankmarkedet, således, at den daglige handel 

mellem diverse banker kunne foregå problemfrit i form af lettere tilgang til likviditet. Man kan sige 

at et nærmest fastfrossen interbankmarked var under al kritik – det skulle bankpakke 1 gerne ændre. 

 

4.3. Analyse af Bankpakke 1 

Bankpakke 1 var en nødvendig og kærkommen introduktion til det usikre interbankmarked samt til 

det generelle finansielle system, hvortil genoprettelsen af finansiel stabilitet var tilsigtet. 

De danske banker, inspireret af det amerikanske finansielle system, var ikke påpasselige med 

udlånene, hvilket dannede grundlag for at udlånene oversteg indlånene markant, således at et 

indlånsunderskud blev realiseret. 

Nedenstående har jeg valgt at se på flere forskellige scenarier, som bankpakke 1 og den finansielle 

krise i samspil har påvirket i et betydeligt omfang. 
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Tabel 7 – Bankernes kvartalsvise nedskrivningsprocenter 1948 – 2012. 

 

Ovenstående er illustreret en graf, der påpeger bankernes kvartalsvise nedskrivningsprocenter i 

perioden fra 1948-2010.
39

 

Grafen er konstrueret ud fra nedskrivninger i procent af udlån og garantier. 

Eftersom bankpakke 1 er af højeste prioritet, så vægtes analysen primært på nyere tid. Der opleves 

en markant stigning af nedskrivningerne i perioden omkring introduktionen til bankpakke 1 i 2008. 

Man kan argumentere for at den finansielle krise medførte en lavkonjunktur, hvortil en forøgelse af 

nedskrivninger virker som en selvfølge. En lavkonjunktur, hvor der hersker stigende arbejdsløshed, 

forringer alt andet lige den enkeltes muligheder for at overholde sine lån. Virksomheder oplever 

også modstand, hvor de har sværere ved at afsætte varer grundet lavkonjunktur, hvilket leder til en 

forringelse af indtjeningen og dermed sværere vilkår for opfyldning af virksomhedens lån. 

Et andet væsentligt aspekt er det stigende fald i boligpriserne. Lavkonjunktur og faldende 

boligpriser er en kombination der kan forringe værdien af den sikkerhed, som man i første omgang 

stillede i forbindelse med lånet. Dette henleder igen til en forøgelse af nedskrivninger i bankerne. 
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De pågældende nedskrivninger fortæller en del om den finansielle krises indvirkning på den danske 

økonomi. Den finansielle krise medfører en stor usikkerhed omkring fremtiden, hvorfor øgede 

nedskrivninger er en naturlig konsekvens heraf.  

I henhold til ovenstående graf, så er betalingsstandsningen i den amerikanske investeringsbank 

Lehman Brothers i 2008 af vital karakter. Kollapset af denne magtfulde investeringsbank sendte 

chokbølger verdenen over og skabte en masse uro og usikkerhed, hvilket afspejles i grafen i form af 

den voldsomme stigning i 2008. 

Man kan herefter konkludere at indførslen af bankpakke 1 efterfølgende har reduceret 

nedskrivninger i et vist omfang, hvilket vil blive belyst senere i afhandlingen. 

 

Lavkonjunkturen har altså medført en markant stigning i nedskrivningerne i bankerne. 

Hvad angår lavkonjunkturen, kan blikket rettes mod de mange fyringsrunder, som indtraf rundt 

omkring på det danske arbejdsmarked. Af denne årsag, er nedenstående graf inkluderet, idet man 

får en indikation om hvad denne lavkonjunktur havde af konsekvenser.  

 

 

Tabel 8 – Overophedning af arbejdsmarkedet 
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Ovenstående tabel viser overophedning af arbejdsmarkedet i perioden 2000-2009, hvor der er 

illustreret grafer for arbejdsløshed og strukturel ledighed ifølge Finansministeriet.
40

 

Der ses tydeligt at den strukturelle ledighed ifølge Finansministeriet er støt faldende i 2008, 

hvorimod arbejdsløsheden i samme periode stiger eksplosivt, hvilket underbygger min påstand om 

et given fald i forbruget, forårsager et fald i efterspørgslen efter varer, hvorved produktionen falder 

og det giver altså en øget arbejdsløshedsrate, som tabellen illustrerer. 

En anden effekt af en lavkonjunktur er utvivlsomt faldet af udlån i banksektoren, hvor den generelle 

uro på de finansielle markeder spiller ind, hvilket den nedenstående graf har til hensigt at påvise.
41

  

 

Grafen illustrerer desuden den kvartalsvise udvikling i indlån og udlån i perioden 2005-2010 for 

gruppe 1 og gruppe 2 i banksektoren.  Gruppe 1 indeholder banker som Danske Bank, Nordea og 

Jyske Bank, hvorimod banker som Arbejdernes Landsbank og Alm. Brand Bank udgør en del af 

gruppe 2. Der skal tages forbehold for anden-akserne i nedenstående graf eftersom de ikke er 

identiske. Anden-aksen for gruppe 1, som er til venstre, opererer naturligvis med større tal, da 

gruppe 1 indeholder de helt store kanoner indenfor den danske banksektor. 

 

 

Tabel 9 – Udvikling i indlån og udlån, kvartaler 
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Det skal pointeres at udlånene er opgjort før nedskrivningerne. 

I forbindelse med afviklingen af bankpakke 1, var det muligt for Finanstilsynet og Nationalbanken 

at overvåge danske pengeinstitutters likviditet. Sammenhæftet med aftalen om øget konsolidering, 

kan man konkludere at Bankpakke 1 har haft tilsigtet succes, idet indlånsunderskuddet er 

formindsket efter introduktionen af indskydergarantien. 

I henhold til ovenstående graf, kan man påpege at fælles for de to grupper er udviklingen i udlån, 

hvor der bemærkes en klar tendens. Nemlig faldet i udlån omkring 2008. 

For eksempel er det værd at nævne at bankerne i gruppe 1 oplevede et fald i det samlede udlån fra 

1.813 milliarder kroner ultimo 2008 til 1.610 milliarder kroner ultimo 2009, hvilket er et fald 

svarende til 11 procent. 

Tilsvarende var der et fald i det samlede udlån for bankerne i gruppe 2. 5 procent udgjorde 

tilbagegangen fra 190 milliarder kroner ultimo 2008 til 181 milliarder kroner ultimo 2009.  

Hvad angår indlån, så kan man konkludere at det for de 2 grupper var to forskellige udviklinger, om 

end der er tale om marginale ændringer. Eksempelvis oplevede bankerne i gruppe 1 et fald på 1 

procent fra 1.322 milliarder kroner i ultimo 2008 til 1.306 milliarder kroner i ultimo 2009, hvor-

imod der var tale om en stigning på 4 procent for bankerne i gruppe 2. Indlån steg fra 144 milliarder 

kroner til 150 milliarder kroner i perioden ultimo 2008 til ultimo 2009. 

Man kan herefter konkludere at pengeinstitutterne har reduceret indlånsunderskuddet.  

Nedenstående graf giver et nuanceret billede.
42
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Tabel 10 – Indlånsunderskud 

 

Denne graf viser udviklingen i indlånsunderskuddet i perioden 2003 – 2010. Aktørerne er gruppe 1, 

2 og 3 fordelt på 5 udviklingsgrafer. Det er værd at bemærke at der for gruppe 2 og 3 befinder sig 

en anden-akse til højre, eftersom de pågældende grupper er væsentlig mindre taget styrkeforskellen 

i forhold til gruppe 1 i betragtning. 

Gruppe 1 har 2 udviklingsgrafer, den ene inklusiv udenlandske filialer og den anden er ekslusiv. 

Endeligt udviser den blå graf den samlede udvikling for indlånsunderskuddet. 

Grafen illustrer indlånsunderskud som i 2003 ikke var et tema, men som langsomt udviklede sig i 

takt med årene op til den finansielle krise. Udviklingen for underskuddet tog for alvor fart i 

perioden fra 2005 til 2008. 

Grafen for gruppe 1 inkl. udenlandske filialer viser med al tydelig, at den er stærkt involveret i det 

generelle indlånsunderskud, idet den ligger højere placeret end de andre individuelle grafer. De 

udenlandske filialer har altså tilført væsentlig skade hvad angår indlånsunderskud.  
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I starten af perioden opererer gruppe 1 praktisk talt med indlånsoverskud – hvis man vælger at 

fokusere på nationale filialer. De udenlandske filialer mere end opvejer overskuddet.  

Gruppe 1 tegner sig alene for 83 procent af indlånsunderskuddet svarende til 266 milliarder kroner. 

I perioden fra 2008 – 2009 bemærkes et væsentlig fald i indlånsunderskuddet. Dette bekræftes af 

min tidligere påstand omkring bankernes tilbageholdenhed hvad angår udlån i selvsamme periode, 

hvilket sætter flere ting i perspektiv. Den stigende uro i forbindelse med ”subprime” krisen, et 

nærmest fastfrossent interbankmarked og den generelle usikkerhed på de finansielle markeder er 

årsag til faldende udlån, hvorimod statens indskydergaranti på sin vis genopretter stabilitet og ro på 

det finansielle marked. 

 

Et indlånsunderskud er som angivet et resultat af større udlån kontra indlån. 

Med andre ord, så fortæller indlånsunderskuddet at de enkelte pengeinstitutter ikke kan finansiere 

sig ved udelukkende indlån, men der er et tilstrækkeligt behov for at låne hos andre kreditinstitutter 

eller alternativt at påbegynde udstedelse af gældsinstrumenter. 

 

Det er en interessant sammenhæng, som følgende graf udviser.
43

 Grafen viser nemlig på glimrende 

vis hvorledes de benævnte 3 faktorer fungerer i et samspil.  

 

Tabel 11 – Pengeinstitutternes indlånsoverskud, nettogæld til andre kreditinstitutter og udestående 

mængde gældsinstrumenter. 

                                                 
43

 NB stresstest 2010 2. halvår  



 

37 

 

Grafen illustrerer pengeinstitutternes indlånsoverskud, deres nettogæld til andre kreditinstitutter 

samt de udestående gældsinstrumenter i perioden fra 2003 – 2010. Det skal herudover pointeres at 

udlånene er opgjort før nedskrivninger, hvad angår indlånsoverskuddet. 

Indlånsoverskuddet – eller indlånsunderskuddet om man vil, er blevet analyseret grundigt, men 

denne graf udviser andre relevante aspekter omkring indlånsunderskuddet. 

Vi bemærker at der sideløbende med det faldende indlånsoverskud i perioden 2005 – 2008, 

indtræffer en stigning i både nettogælden til andre kreditinstitutter samt udstedte gældsinstrumenter. 

Det beviser blot påstanden om at det givne indlånsoverskud blev finansieret af pengeinstitutterne 

via lån hos andre kreditinstitutter samt udstedelse af gældsinstrumenter. 

I perioden 2008 – 2009 oplevede pengeinstitutterne en væsentlig reducering af indlånsoverskuddet, 

grundet faldet i udlån. I selvsamme periode iagttages en reducering af nettogælden til andre 

kreditinstitutter, hvorimod de udstedte gældsinstrumenter er støt stigende.  

En af grundene til den stigende mængde af udstedte gældsinstrumenter skyldes bankpakke 1, hvor 

pengeinstitutterne kunne søge bevilling til udstedelse af obligationer med individuel statsgaranti. 

Disse obligationer havde en levetid på 2 år. Dette blev dog ændret da bankpakke 2 blev 

introduceret. Det var nu muligt at forlænge disse obligationer med individuel statsgaranti og de fik 

således en levetid på 3 år.
44

 

Reduceringen af nettogælden til andre kreditinstitutter kan forklares med den stigende uro og 

usikkerhed på de finansielle markeder inden statsgarantien blev indført, hvor samtlige kredit-

institutter var meget påpasselige med at yde hinanden lån. 

Det er relevant at tage et fornyet syn på grafen, der viser spændet mellem de sikrede og usikrede 3 

måneders pengemarkedsrenter.
45
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Tabel 12 – Spænd mellem sikrede og usikrede 3 måneders pengemarkedsrenter 

 

Følgende graf viser udviklingen i rentespændet mellem den sikrede og usikrede rente med en 3 

måneders løbetid med henblik på euroområdet og det danske pengemarked fra 2007 – 2010. 

Det er bemærkelsesværdigt at der er en markant stigning i det danske rentespænd, startende 

omkring tidspunktet for hvor statsgarantien blev indført. 

Problemet var et interbankmarked fyldt med mistillid, hvilket dannede grundlag for at rentespændet 

steg markant, som igen medførte sværere tilgang til lån internt pengeinstitutterne imellem. Grafen 

illustrerer vigtigheden af oprettelsen af bankpakke 1 og man kan argumentere for at bankpakke 1 

har haft nogenlunde succes i form af faldende rentespænd. Bankpakke 2, også kendt som 

kreditpakken, har også været udslagsgivende i denne sammenhæng. Man kan i hvert fald konstatere 

at statsgarantien til dels har fjernet uro og skepsis på de finansielle markeder, men ikke helt formået 

at få opbygget en accepterende tillid pengeinstitutter imellem, hvilket er altafgørende hvad angår 

finansiel stabilitet. 

Der knyttes også en væsentlig kommentar vedrørende den stigende mængde af udstedte 

gældsinstrumenter. Man kan argumentere for at den pågældende stigning i mængden af udstedte 
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gældsinstrumenter resulterer i et fald i gælden til kreditinstitutter, således at pengeinstitutterne kan 

føre en mere stabil finansiering i henhold til deres indlånsunderskud. 

 

Endeligt finder jeg det relevant at inddrage nedenstående graf. 

 

 

Tabel 13 – Beskæftigelse og ledighed. 

 

Denne graf viser udviklingen på det danske arbejdsmarked hvad angår beskæftigelsen og 

ledigheden.
46

 Udviklingen er i perioden fra 2000 – 2010. Det skal dog bemærkes at der for 

beskæftigelsen gælder, at den seneste observation er foretaget i 3. kvartal 2009, hvorimod 

observation for ledighed sidst er foretaget i januar 2010. 

Man havde i en lang årrække intet at klage over. Man befandt sig i en højkonjunktur, og det 

bemærkes især i perioden fra 2005-2007, hvor beskæftigelsen steg voldsomt, hvortil ledigheden 
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tilsvarende faldt i selvsamme periode. Man kan observere at der i år 2008 gælder en stigning i 

ledigheden, hvorimod beskæftigelsen falder. 

Faldet i beskæftigelsen kan i høj grad henledes til den finansielle krise, hvor især byggesektoren led 

store tab. Højkonjunkturen der herskede inden den finansielle krise, havde sat gang i produktion og 

folk var overivrige med at spendere penge. Den efterfølgende lavkonjunktur i henhold den 

finansielle krise har derfor bevirket at mange bygningskonstruktioner ikke kunne realiseres, hvilket 

byggesektoren har været ramt af. 

Ifølge Nationalbanken oplever man herudover færre jobopslag på nettet, hvilket igen henleder til at 

den finansielle krise har påvirket det danske arbejdsmarked i en voldsom grad. 

Endeligt kan der drages en parallel til nedskrivninger, hvor jeg netop redegjorde for at man i en 

periode med lavkonjunktur og stigende ledighed, ville have vanskeligheder ved at overholde sine 

lån og dette afspejles i stigende afskrivninger. 

 

 

4.4. Delkonklusion 

Indledningsvist kan det pointeres at bankpakke 1 var nødvendig i form af en indskydergaranti, som 

tilsidesatte muligheden for bankruns. Den generelle tiltro til bankerne blev genskabt. 

Man kan argumentere for at Bankpakke 1 har haft tilsigtet succes hvad angår indlånsunderskud. 

Sammenhæftet med aftalen om øget konsolidering, kan man konkludere at Bankpakke 1 har 

bevirket at indlånsunderskuddet er formindsket efter introduktionen af indskydergarantien. 

Konsolideringen og den generelle passive adfærd for bankerne resulterede i et fald i udlånene. 

I perioden 2008 – 2009 oplevede pengeinstitutterne herudover en reducering af nettogælden til 

andre kreditinstitutter, hvorimod de udstedte gældsinstrumenter var støt stigende.  

Den stigende mængde af udstedte gældsinstrumenter skyldes blandt andet bankpakke 1, idet 

pengeinstitutterne kunne søge bevilling til udstedelse af obligationer med individuel statsgaranti. 

Bankpakke 1 har herudover sikret nemmere tilgang til likviditet bankerne imellem, hvilket også var 

tilsigtet. Man undgik hermed den faretruende kreditklemme og i dette henseende har bankpakke 1 

haft vital betydning. 

Hvad angår negative aspekter af bankpakke 1, så er rentespændet mellem det sikrede og usikrede 

pengemarked værd at nævne. Bankpakke 1 har ikke på tilfredsstillende vis formået at formindske 

rentespændet, hvilket er at foretrække, da finansiel stabilitet bygger på et lille rentespænd. 

Bankpakke 1 formåede ikke endegyldigt at eliminere usikkerheden på interbankmarkedet, hvilket 
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resulterede i at flere banker stadig holdt igen hvad angår likviditet, idet der var usikkerhed både 

omkring deres egen situation såvel som andre bankers situation - på trods af indskydergarantien. 

Men den har til gengæld minimeret risikoen for en kreditklemme og bankruns, hvilket til dels har 

genskabt optimismen og det må siges at være en kærkommen forstærkning til et fastfrossent 

finansielt marked. 

I sidste ende kan det konkluderes at introduktionen af bankpakke 1 var en nødvendighed og til dels 

effektivt for det danske bankvæsen, da indskydergarantien var en udmærket løsning på kort sigt. 
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5. Indskydergaranti og moral hazard 

Bankerne var omfattet af en indskydergaranti i forbindelse med afviklingen af bankpakke 1. 

Indskydergarantien skal opfattes som en forsikring til bankerne i tilfælde af at en konkurs realiseres. 

Denne forsikring kan indirekte friste bankerne til at handle mindre rationelt og mere opportunistisk i 

form af investering i risikable projekter. Viser det sig at projekterne ikke bærer frugt og man i 

værste fald er på renden af konkurs, så kan den pågældende indskydergaranti benyttes som en 

livlinje. 

Fænomenet Moral hazard bliver berørt, hvilket vil blive uddybet nedenstående. 

Vi ser derfor på en simpel model for en indskydergaranti, hvor temaet er moral hazard.
47

 

 

Modellen er bygget op omkring to tidsperioder: 1,0t . 

Til tidspunkt 0t betaler banken forsikringspræmien. 

Til tidspunkt 1t  er banken gået fallit, hvorfor indskyderne bliver kompenseret når bankens 

aktiver er utilstrækkelige. 

Vi antager at den risikofrie rente og indlånsrenten er 0. 

Nedenstående tabel forklarer bankens balance i de to pågældende tidsperioder: 

 

Aktiver Passiver 

Lånene (L) 

Forsikringspræmier (P) 

Tilbagebetaling af lånene ( L
~

) 

Betaling af forsikringer ( S
~

) 

0t  

Indestående (D) 

Egenkapital (E) 

Konkursværdi (V
~

) 

Indestående (D) 

1t  

 

Vi forestiller os at en bank går konkurs til 1t . Det betyder at aktionærerne prisfastsætter 

konkursværdien (V
~

):  

V
~

= ( L
~

) – D + S
~

, hvor S
~

 findes nedenstående: 

S
~

 = max (0, D – L
~

).  
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Vi finder således konkursværdien ved at fratrække det indestående fra tilbagebetaling af lån og 

betaling af forsikring. 

Vi ser nu på situationen i balancen hvor 0t .  

D = L + P – E 

Ovenstående ligning kan forklares således: Lånene og forsikringspræmien udgør det indestående i 

banken til 0t , hvor man skal erindre at trække egenkapitalen fra. 

Tilsvarende kan V
~

 skrives som: 

V
~

 = E + ( L
~

– L) + (max(0 , D – L
~

) – P) 

Konkursværdien til 0t  defineres ved at addere følgende størrelser: egenkapitalen, beløbet hvor 

man trækker lånet fra tilbagebetaling af lånene samt beløbet af forsikringsbetaling fratrukket 

forsikringspræmien. 

 

Vi forestiller os nu at L
~

, som er tilbagebetaling af lånene, kan opnå 2 værdier: 

X med sandsynlighed   (hvilket er en succes) eller 

0 med sandsynlighed (1- ) (hvilket er en fiasko). 

Den forventede profit for aktionærerne i banken er derfor givet ved: 

 

))1(()()
~

( PDLXEVE    

 

Den første del af ligningen angiver nutidsværdien af lånene hvorimod den anden del angiver 

nettotilskuddet fra indskydergarantien. 

Hvis nutidsværdierne er ens, forsikringspræmien er fast og banken frit kan vælge påvirke ),( X  i 

form af deres projekter, så vil banken prioritere de projekter, som giver lavest sandsynlighed for 

succes. Banken vælger altså de mest risikobetonede projekter. 

Bevæggrunden for ovenstående skal ses i lyset af forsikringspræmien – den findes som 
D

P
 og er 

netop ikke afhængig af den risiko, som banken har påtaget sig. 

Der henvises herudover til resultat 3.6 i Freixas: 
48

 

Når banker har mulighed for at vælge graden af deres risikovillighed uden at påvirke den forventede 

værdi af deres aktiver, så vil bankerne vælge de mest risikobetonede projekter, i tilfældet hvor 
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asymmetrisk information finder sted – nemlig i det tilfælde hvor bankens risikoniveau ikke er 

observerbart af de erstatningsansvarlige (staten i dette tilfælde).  

Man kan konkludere at bankerne vælger at begå moral hazard med deres kunders penge i form af 

investeringer i risikobetonede projekter, velvidende at staten i sidste ende vil agere som 

redningsplanke, netop grundet aftalerne omkring indskydergarantien. 

Der kan argumenteres for at banken, som i situationen ikke bærer noget risiko, udnytter den 

manglende overvågning fra staten, hvilket leder til en risikobetonet adfærd, som ikke er i 

overensstemmelse med statens vision. 

Herunder er ”Too big to fail”-doktrinet værd at nævne: 
49

 

Bankens risikobetonede adfærd skyldes moral hazard, som indskydergarantien fremprovokerer og i 

særdeleshed ”Too big to fail”-doktrinen.  

Den pågældende doktrin fortæller, at nogle banker anser sig selv som store og essentielle, hvilket 

per automatik danner en forventning om statslige indgreb i tilfælde af vanskeligheder. Bankerne 

tager det for givet, at staten vil træde til med hjælp, netop fordi denne doktrin hersker i det 

finansielle system.  

Skulle det ske at en given bank går konkurs, så vil det sende chokbølger gennem det finansielle 

system og dens bæredygtighed vil blive fortvivlet, hvilket ikke er ønskværdigt af staten, da det 

naturligvis er et dårligt signal at sende til omverdenen.  

Staten ønsker derimod stabilitet på de finansielle markeder, hvilket paradoksalt giver bankerne 

incitament til at påføre sig en risikobetonet adfærd. 

 

En mulighed for at formindske moral hazard består i reguleringer, hvor et pengeinstituts ledelse får 

incitament til at ændre den aggressive risikobetonede adfærd, til en mere rationel adfærd den 

pågældende situation taget i betragtning.  

Et andet alternativ til at formindske moral hazard findes hos aktionærerne. De skal have bedre 

muligheder for at overvåge ledelsens handlinger, hvilket kan få ledelsen til at sætte en dæmper på 

den risikobetonede adfærd. 
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6. Bankpakke 3 

6.1. Afviklingsordningen 

Som bekendt udløb indskydergarantien i forbindelse med bankpakke 1 den 30. september 2010. I 

forlængelse af denne, vedtog et bredt flertal i folketinget en ny bankpakke den 25. juni 2010.
50

 Lov 

om ændring af lov om finansiel stabilitet eller nærmere betegnet bankpakke 3, blev introduceret for 

Danmark og den havde til hensigt at klargøre bankerne til igen at kunne stå med stabile vilkår på det 

finansielle marked uden statens indblanden.  

Netop af ovenstående årsag fik denne bankpakke et alternativt navn: Exit-pakken. 

Et andet navn, som denne bankpakke blev tildelt var således afviklingsordningen. 

De mest fremtrædne ændringer i henhold til bankpakke 1 var baseret på afviklingen. Indskydere var 

nu ikke længere fuld dækket hvad angår deres likviditet i ét nødlidende pengeinstitut, hvis der 

opstod problemer i et pengeinstitut.
51

 Herudover kunne pengeinstitutter selv vælge 

afviklingsordning, såfremt det blev nødlidende. 

Et pengeinstituts konkurs ville imidlertid forårsage en dækning af indlån via én indskydergaranti på 

godt og vel 100.000 euro (svarende til 750.000 kroner), som indskydergarantifonden tog sig af.
52

 

Der er altså sket en forhøjelse af indskydergarantien i henhold til bankpakke 1. 

Til gengæld var der fuld dækning hvad angår pensions- og børneopsparingskonti, hvilket ligeledes 

blev varetaget af indskydergarantifonden. 

Man har med introduktionen af bankpakke 3 erklæret sig skeptisk omkring behandlingen af 

nødlidende pengeinstitutter hvad angår konkurs, hvilket man helst vil undgå. Højere prioriteret er 

nemlig en afviklingsordning, som tillægges større interesse. 

I henhold til lovteksten om bankpakke 3, benævnes der i kapitel 4 b (håndtering af nødlidende 

pengeinstitutter), § 16 e, at Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende 

pengeinstitut, såfremt det pågældende pengeinstitut beslutter dette.
53

 

Pengeinstitutterne beslutter selv om de vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet, hvorimod 

alternativet er at ophøre som finansiel virksomhed, hvor en konkursbehandling finder sted. 
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En konkursbehandling kan forårsage økonomisk skade i form af opsigelse af lån for låntagere eller 

at der foretages et salg af pengeinstituttets aktiver, således at kreditorerne herunder oplever tab. 

 

Måden hvorpå afviklingen finder sted, bunder først og fremmest i at der etableres et nyt 

datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, som har til opgave at overtage det pågældende nødlidende 

pengeinstituts aktiver. 

Bemærk at datterselskabet får tilført aktiekapital fra Finansiel Stabilitet A/S, eftersom kapital-

kravene i loven om finansiel virksomhed ønskes opfyldt. 

De forskellige pengeinstitutter, personificeret ved andelshavere, aktionærer og garanter, har i 

forbindelse med generalforsamlinger haft muligheden for at diskutere samt vælge afviklings-

ordningen, såfremt pengeinstituttet skulle blive nødlidende. 

Denne bankpakke gjorde det nu igen muligt for indskydere at miste likviditet, såfremt et 

pengeinstitut blev nødlidende, hvilket indirekte betyder muligheden for bank runs. Omvendt kan 

denne situation være fornuftig, eftersom moral hazard svækkes. Den afgørende faktor hvad angår 

den øgede moral hazard i forbindelse med bankpakke 1, var netop grundlagt af statens indskyder-

garanti. Eftersom at der nu er opstået mulighed for et bank run, så er det alt andet lige en logisk 

konsekvens, at investorerne i et givet pengeinstitut er mere opmærksomme på hvad der foregår af 

transaktioner i det pågældende pengeinstitut. Altså reduceres pengeinstituttets trang til moral 

hazard. Man kan argumentere for at bankpakke 3 har i sigte at begrænse pengeinstitutternes 

risikotagning og samtidigt sikre et finansielt system, hvor statens indblanden ikke er en 

nødvendighed. 

 

Viser det sig at pengeinstitut er nødlidende, så er proceduren for afviklingen således: 

Først og fremmest vedkender ledelsen for det pågældende pengeinstitut eller Finanstilsynet, at 

kapitalkravene ikke er opfyldt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Derfor fastsættes af 

finanstilsynet en frist, som tager udgangspunkt i reetablering af kapitalen i pengeinstituttet. 

Pengeinstituttet har herefter seks timer til at informere Finanstilsynet, om hvorvidt man ønsker at 

blive afviklet via afviklingsordningen eller konkursbehandling, forudsat at ledelsen har erkendt at 

det ikke er muligt at reetablere kapitalen indenfor den givne frist. 

Eftersom afviklingsordningen er central, så forudsætter jeg at afviklingsordningen bliver prioriteret 

og den efterfølgende procedure omhandler værdiansættelse af aktiverne i pengeinstituttet. 

Rent praktisk, så overbringer instituttet oplysninger til Finansiel Stabilitet A/S, som skal være til 
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gavn i forbindelse med værdiansættelse af aktiverne – dette sker blot inden for ét døgn efter at 

ledelsen har valgt afviklingsordningen. Dette er umiddelbart ingen hindring, da institutterne i 

forvejen er forberedte på disse situationer, hvilket betyder at man har en effektiv opbevaring af data 

og forholdsvist nemt kan fremsende det, skulle det vise sig nødvendigt. 

Herefter indgås der mellem instituttets bestyrelse og Finansiel Stabilitet A/S en betinget aftale, som 

overdrager instituttets aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S. Datterselskabet kan 

passende kaldes ”Den Nye Bank” i dette henseende.  

Selve overdragelsessummen vurderes ud fra hvad aktiverne er værd på det givne tidspunkt, hvor der 

skal tages hensyn til salgsomkostninger, som vil blive fradraget. Den Nye Bank overtager en andel 

af pengeinstituttets forpligtelser, hvor en del af overdragelsessummen bliver tilbageholdt. Grunden 

til ovenstående er blot at den tilbageholdte sum skal bruges til at efterregulere overdragelsessum-

men, da der netop er lidt usikkerhed omkring værdiansættelsen af aktiverne i første omgang.   

Det var således sådan, at indskydere, der havde et nettoindestående på under 100.000 euro, fortsat 

kunne disponere over det pågældende beløb, som blev overført til Den Nye Bank. 

Skulle det vise sig at det nettoindestående for en indskyder lå på den anden side af 100.000 euro, så 

ville der af Garantifonden blive ydet en forholdsmæssig andel af det resterende beløb, som 

overstiger de 100.000 euro. Man kan med andre ord sammenfatte at Garantifondens ydelse svarer til 

et beløb, som Garantifonden kan opnå i forbindelse med krav i konkursboet. 

Den Nye Bank vil herefter overtage pengeinstituttets medarbejdere og forpligtelser herunder. 

Rent principielt, så vil Den Nye Bank overtage det nødlidende pengeinstituts drift, hvortil kunderne 

ikke vil blive påvirket og til stadighed vil kunne få betjening som førhen. 

Efter at selve overdragelsen er blevet offentliggjort, så åbner Den Nye Bank til sædvanlig tid i 

selvsamme lokaler, hvor det nødlidende pengeinstitut har huseret. Kunderne har det privilegium at 

de til stadighed kan anvende betalingskort, netbank samt betalingsservice. 

Den Nye Bank har til formål at foretage en kontrolleret afvikling af aktiviteterne. Nærmere 

betegnet, så skulle Den Nye Bank forsøge at afhænde de pågældende kunder, hvor afhændelse af 

aktiver og passiver til et andet pengeinstitut også var højt prioriteret. Den Nye Bank skal netop ikke 

opfattes som en konkurrent på det finansielle marked, hvorfor markedsføring ikke var et tema. 

Herudover så man også bort fra muligheden om at igangsætte nye kundeforhold. 

Endeligt blev overgangssummen reguleret, såfremt der skulle opstå et overskud i forbindelse med 

afviklingen. Finansieringen skete via Garantifonden.  

I ovenstående tilfælde med overskud efter afvikling, så vil overskuddet blive overført til 
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konkursboet for det nødlidende pengeinstitut, således at simple kreditorer, som har et restkrav mod 

konkursboet, kan få gavn af denne fordeling. 

Tilsvarende blev en tabskaution bragt på banen i scenariet med et underskud. Hvis afviklingen har 

ført til et underskud, så vil tabskautionen dække dette. Denne tabskaution er stillet af Garantifonden 

over for Finansiel Stabilitet A/S. Det er altså den finansielle sektor, der dækker underskuddet. 

Man kan med andre ord konstatere, at de simple kreditorer, som har et restkrav, ikke står til at blive 

belønnet i dette tilfælde. 

   

Eftersom at indskydere kan opleve tab i anledning af et nødlidende pengeinstitut, så giver det de 

pågældende indskydere incitament til at pådrage sig information om diverse pengeinstitutters 

risikoadfærd og solvens. 

Det vil alt andet lige favorisere de sikre og stabile banker og de vil opleve en tilflugt af nye kunder, 

eftersom de usikre banker er udsatte da chancen for at blive nødlidende er større. 

For de usikre banker påvirker kundeflugten negativt, idet konkurrenceevnen forværres samtidigt 

med finansieringsomkostningerne stiger. 

Risiko for tab som bankpakke 3 medfører, betyder at pengeinstitutterne er omhyggelige hvad angår 

risikoadfærd og man kan ikke længere pådrage sig overdreven risikotagning, da staten ikke fungerer 

som en redningsplanke, såfremt der opstår finansielle problemer. 

 

Hernæst er det essentielt at analysere afviklingen af Amagerbanken, eftersom at Amagerbanken var 

den første bank, der blev afviklet i henhold til den pågældende bankpakke. 

 

 

6.2. Historisk gennemgang af Amagerbanken 

Fredag d. 4. februar 2011 var dagen hvor bankpakke 3 i sandhed trådte i karakter.
54

 Det var nemlig 

den dag, at bestyrelsen i Amagerbanken måtte føle sig nødsaget til at meddele Finanstilsynet, at der 

nu ikke længere eksisterede en realistisk mulighed for at overholde solvenskravene. 

Amagerbanken havde ved årtusindeskiftet en del udlån til privatkunder og herudover udgjorde 

erhvervskunder, såsom håndværksmestre, en stor del af Amagerbankens klientel.
55

 

Amagerbanken var loyal overfor sine kunder, forstået på den måde, at man var af den 
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overbevisning, at et gensidigt samarbejde vil kunne overvinde vanskelige perioder for den 

pågældende kunde. At lade kunden i stikken ved at opsige den pågældende kundes lån var ikke 

ønskværdigt og det var derfor en optimal løsning for begge parter, at forsøge at hjælpe kunden mest 

muligt. I starten af årtusindeskiftet var det således en kendsgerning, at udlånet til privatpersoner 

udgjorde halvdelen af det samlede udlån, hvorimod en femtedel af udlånet var rettet mod 

ejendomssektoren. Bemærkelsesværdigt er det, at disse fordelinger foretager et bytte, således at 

halvdelen af Amagerbankens samlede udlån er udlånt til ejendomssektoren, hvorimod 

privatpersoner står noteret for en femtedel af det samlede udlån. Dette sker på blot fem år. 

Dette er ikke af overraskende karakter, da man i samme periode oplevede højkonjunktur og et 

eksplosivt amerikansk boligmarked, hvor der blev udstedt lån i massevis jf. ”Subprime” 

problematikken. 

I oktober 2009 valgte Finanstilsynet at skrive et 70 sider langt dokument til Amagerbanken, hvor 

der var fastsat et skærpet solvenskrav. Store nedskrivninger på engagementer med 

erhvervskunderne var temaet. Finanstilsynet havde vurderet at Amagerbanken ikke havde handlet 

med omtanke, hvor blikket især var rettet mod ejendomssektoren, som var indehaver af en stor del 

af udlånet. Herudover var et stort indlånsunderskud også et relevant tema. 

Forinden havde Amagerbanken oplevet en ubehagelig periode, hvor der var problemer med at 

fremskaffe likviditet og vedvarende rygter i pressen, hvor Amagerbanken blev stemplet som et offer 

for boligkrisen, som var ankommet til Danmark via den amerikanske ”Subprime” krise. 

Nationalbanken kom Amagerbanken til undsætning og indvilgede i at yde lån i oktober 2008, 

således at man kunne få banken på rette kurs igen. Men man kan ikke ligefrem konstatere at 

Nationalbanken var begejstrede for at hjælpe med likviditet. Amagerbankens likviditet kan 

kategoriseres som en skrøbelig tilstand, hvis der tages udgangspunkt i lovgivningens krav angående 

forsvarlig likviditet. 

Ifølge lovgivningen skal likviditeten som minimum udgøre 15 procent af det beløb, som 

bankkunderne ønsker at hæve på stedet.
56

 Desuden skal likviditeten udgøre minimum 10 procent af 

bankens samlede gælds- og garantiforpligtelser. 

Amagerbanken førte ikke forsvarlig likviditet og et beløb på 1,7 milliarder kroner var i rampelyset. 

Det var nemlig basiskapitalet, som Amagerbanken skulle være i besiddelse af, således at man kunne 

føre forsvarlig likviditet. Et fastfrossent interbankmarked i en svær periode gjorde ikke ligefrem 

betingelserne bedre for Amagerbanken, når man tænker på de vanskeligheder, der var opstået på det 
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finansielle marked, hvor tilliden var forsvundet. 

Som et modtræk og i håb om at kunne fremskaffe kapital, valgte Amagerbanken at blive kreditvur-

deret af Moody’s, som er et anerkendt amerikansk kreditvurderingsfirma. 

Dette skete inden bankpakke 1 trådte i kraft og kreditvurderingen lød: A1. 

A1 kan kategoriseres som en glimrende karakter og fortæller at der er lav kreditrisiko forbundet 

med obligationslån. Med andre ord, så blev Amagerbanken anerkendt som kreditværdige og dette 

var et smart træk i håb om at kunne fremskaffe likviditet på interbankmarkedet. Det hjalp ikke 

synderligt og man kan argumentere for at det var introduktionen af bankpakke 1, som reddede 

Amagerbanken fra at gå konkurs i efteråret 2008. 

Dog var Amagerbanken langt fra reddet. Vedvarende nedskrivninger plagede Amagerbanken og 

tilførsel af ny kapital var derfor essentiel for bankens videre eksistensgrundlag. 

Herunder er Karsten Ree en nøglekarakter – han indskyder omtrent en halv milliard kroner og giver 

banken en ekstra livlinje, idet finanstilsynet konstant har været på sagen og erklæret sig uforstående 

overfor bankens likviditet og udlån. Dette udspiller sig i oktober 2009. 

Karsten Ree er milliardær og har tjent en formue ved at sælge Den Blå Avis, som han i tidernes 

morgen var ejer af
57

. Det skal tilmed siges, at Amagerbanken langt fra var det eneste foretagende, 

hvor han agerede som redningsmand. Han var også økonomisk aktiv i virksomhederne Zepto og 

Cimber Sterling. Det vidnede om en rigmand, som ikke decideret tænkte på penge, hvorimod 

muligheden for at hjælpe og redde en stor virksomhed havde højere værdi for manden. Han fik fuld 

stemmeret som aktionær i Amagerbanken, på trods af hans manglende viden indenfor banksektoren. 

Den daværende bestyrelse havde formentlig stillet sig tilfreds ved at få indskudt kapital alene, men 

måtte strække våben og samtidig give Karsten Ree indflydelse i Amagerbanken. 

Da bankpakke 2 blev en kendsgerning i Danmark, så stod Amagerbanken med ringe vilkår og havde 

ikke udsigt til at drage nytte af den pågældende bankpakke. Men med Karstee Rees indblanden, så 

lykkedes det for Amagerbanken at skaffe ny kapital i omegen af en milliard kroner, som var stærkt 

medvirkende til at økonomi- og erhvervsministeriet omsider gav grønt lys til et ansvarligt statslån 

på 1,1 milliard kroner.  

Man skulle herefter tro at banken var kommet på ret køl, hvilket langt fra viste sig at være 

sandheden. Halvårsregnskabet, som blev præsenteret i juli 2010, viste negative tal. Der var således 

nedskrivninger på 300 millioner grundet valutatab. 

Forinden havde udspillet sig et scenarie, hvor Amagerbanken havde ansøgt om statsgaranti for deres 
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udlån, hvilket var lettere kompliceret. Årsregnskabet for 2009 var ikke ligefrem et triumf-kort for 

Amagerbanken, idet resultatet var et bragende underskud på 469 millioner kroner, hvorimod beløbet 

var endnu større hvad angår nedskrivninger – der blev såmænd nedskrevet lån for op mod 1,1 

milliard kroner
58

. Nedskrivningerne var primært afledt af Amagerbankens enorme eksponering over 

for ejendomssektoren, hvilket ikke kunne siges at være acceptabelt.  

Det var derfor af høj interesse at opnå statsgaranti for bankens udlån, men ikke desto mindre stillede 

finanstilsynet sig i vejen og krævede ændringer i form af øgede solvenskrav. Amagerbanken 

handlede resolut og gjorde sig selv indstillet til at kunne modtage statsgaranti på udlån, som blev en 

realitet i slutningen af juni 2010. Statsgarantien blev udstedt af Finansiel Stabilitet, som samtidigt 

indstillede Steen Hove og Steen Hemmingsen til at være en del af Amagerbankens bestyrelse. De 

repræsenterede Finansiel Stabilitet og deres opgave var at observere om banken handlede i 

overensstemmelse med den indgåede kontrakt. 

I september 2010 foretages en aktieemission og det viser sig at give et økonomisk boost i form af 

898 millioner kroner i ny kapital.
59

 En aktieemission er forstået ved at banken udsteder aktier. 

En nyemission kan enten ske til underkurs eller til markedskurs. I dette tilfælde, så var der tale om 

en nyemission til underkurs, som de daværende aktionærer blev tilbudt med fortegningsret. 

Karsten Ree var igen en af hovedpersonerne bag denne aktieemission, da han overordnet set køber 

en tredjedel af de nyudstedte aktier. 

I de efterfølgende måneder opstår der tumult på direktionsgangene og det udmundede sig i et skift i 

hierarkiet. Advokat Niels Heering bliver indsat som bestyrelsesformand og Steen Hove (den ene af 

Finansiel Stabilitets 2 udvalgte) bliver ansat som administrerende direktør. 

Idéen om at vælte bestyrelsen var såmænd skabt af Karsten Ree. Han havde diverse samtaler med 

Finansiel Stabilitet gennem en længere periode, tilmed havde han støtte fra de to 

bestyrelsesmedlemmer fra Finansiel Stabilitet og i fællesskab besluttede de sig for at udstøde den 

daværende administrerende direktør, Jørgen Brændstrup og bestyrelsesformanden, Niels Erik 

Nielsen. 

Det er værd at nævne, at Niels Erik Nielsen havde bemærket at der optræk til den helt store 

udrensning, hvilket medførte at han ændrede Jørgen Brændstrups ansættelseskontrakt, således at 

han havde krav på to års løn svarende til 12 millioner kroner, såfremt han selv valgte at opsige sin 
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stilling.
60

 Det er i sig selv mærkværdigt, idet det antages at være normalt i en fyringssituation, men 

ikke hvis vedkommende selv vælger opsigelsen. Begrundelsen herunder ligger i, at der tilført en 

bestemmelse, hvor Jørgen Brændstrup kunne opsige sig selv og stille krav til den store sum, i 

tilfælde af et såkaldt ”change of control”. Finansiel Stabilitets indblanden i form af indsættelse af de 

to pågældende bestyrelsesmedlemmer, var i dette henseende et tilfælde af ”change of control” ifølge 

Niels Erik Nielsen. 

 

Det viste sig midlertidigt at nedskrivningerne igen blev et alvorligt problem. Bankens engagementer 

afslørede i det afsluttende kvartal af 2010, at nedskrivningerne i denne periode udgjorde intet 

mindre end 3,1 milliarder kroner.
61

 Dette medførte at bankens egenkapital nu viste sig at være under 

al kritik og beløbet var et rungende minus på 654 millioner kroner. 

I starten af 2011, foreligger det på årets første møde at der er udsigt til yderlige nedskrivninger på 

udlån på underkanten af 3 milliarder kroner efter at bankens engagementer er blevet nøje studeret. 

Situationen var nu blevet så kritisk, at den nye bestyrelse forsøgte en sidste redningsplan, som gik 

ud på at opnå kapital tilførsel fra andre banker og realkreditinstitutter. Eksempelvis skulle de 3 store 

(Danske Bank, Nykredit og Nordea) hver især yde en hjælp i omegnen af 700 millioner kroner, 

hvorimod regionalbanker som blandt andre Jyske Bank og Sydbank, skulle stille omkring 200 

millioner til rådighed.
62

  

Denne plan blev aldrig ført ud i virkeligheden, hvortil de potentielle redningsparter ikke var over-

beviste om Amagerbankens overlevelse på sigt og var derfor ikke villige til at påtage sig risikoen. 

Ovenstående mundede ud i at Finanstilsynet blev informeret d. 4. februar og Amagerbanken havde 

et spinkelt håb om overlevelse. Det viste sig midlertidigt ikke muligt at få en løsning på plads og 

bestyrelsen vælger derfor at lade Amagerbanken afvikle gennem Finansiel Stabilitet d. 6. februar, 

hvilket bliver den første bank som bliver afviklet på grundlag af bankpakke 3. 

Der blev indgået en aftale, hvor Amagerbanken skulle overdrage alle aktiverne til en nystiftet 

datterbank til Finansiel Stabilitet. Denne blev opkaldt Amagerbanken af 2011 A/S. 
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6.3. Afvikling af Amagerbanken 

I praksis havde den forhenværende bestyrelse anvendt ”going concern”-princippet hvad angår 

opgørelse af aktiverne i forbindelse med regnskabet.  

Det betyder at man i Amagerbankens tilfælde forventede at fortsætte driften på trods af de nævnte 

problemer, der i sig selv var vedvarende og i den grad faretruende i henhold til bankens videre 

konsistensgrundlag
63

. Aktiverne var altså opgjort efter forestillingen om videre drift. 

I henhold til bankpakke 3, så var princippet anderledes hvad angår opgørelse af aktiverne.  

Ifølge § 16 g i kapitlet 4 b i lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, så kan det præciseres til at 

Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken skulle aftale en foreløbig overdragelsessum.
64

 

Denne overdragelsessum er yderligere konkretiseret i § 16 g, stk. 3.  

Overdragelsessummen findes ved at summere den værdi, som aktiverne kan forventes at blive 

afhændet til lige nu og her, hvor der ikke tages hensyn til goodwill og herudover fratrækkes 

omkostninger i forbindelse med en afhændelse. 

Der er ingen overraskelser i at ovenstående princip resulterer i lavere opgjort værdi sammenlignet 

med ”going concern”-princippet, hvilket blev afspejlet vedrørende overdragelsessummen. 

Den pågældende overdragelsessum blev nemlig vurderet til 15,2 milliarder kroner.
65

 

Som tidligere nævnt, så ville ”Den Nye Bank” (I dette tilfælde Amagerbanken af 2011) overtage en 

andel af Amagerbankens forpligtelser, hvor en del af overdragelsessummen blev tilbageholdt. 

Grunden til ovenstående er blot at den tilbageholdte sum skulle bruges til at efterregulere 

overdragelsessummen, da der netop er lidt usikkerhed omkring værdiansættelsen af aktiverne i 

første omgang. I det konkrete tilfælde opstod herunder en mellemregning på 3,3 milliarder kroner. 

Overdragelsessummen på 15,2 milliarder kroner svarede til en overførsel til Amagerbanken af 2011 

på knap 59 procent af Amagerbankens ikke-efterstillede forpligtelser, som fungerede som en 

foreløbig betaling for aktiverne. Det er vigtigt at pointere en generel aktualitet som siger at denne 

dividende på knap 59 % på et senere tidspunkt kan forhøjes efter nærmere gennemgang, mens der 

ikke findes en mulighed for nedsættelse. Det betyder med andre ord, at knap 41 procent betegner de 

forpligtelser, der ikke blev overtaget og dermed efterladt i konkursboet. Alle indskydere, som havde 

et nettoindestående beløb svarende til mindre end 750.000 kroner, var fuldt dækkede i henhold til 

Indskydergarantifonden. Indskydere, som havde et indestående beløb højere end 750.000 kroner, 
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oplevede et tab på knap 41 procent af det overskydende beløb.  

For at bekræfte min ovenstående forklaring, har jeg valgt at statuere et selvkonstrueret eksempel, 

som på sin vis illustrerer min forklaring. 

 

Vi forestiller os at indskyder X har et indlån 1.500.000 kroner i Amagerbanken, hvorimod han også 

har et udlån på 500.000 kroner. Amagerbanken afvikles og den efterfølgende mandag, når banken 

åbner, kan vi beregne hans indestående således: 

- Indlån fratrukket udlån giver hans nettokrav på 1.000.000 kroner. 

- X får overført 750.000 kroner, som Indskydergarantifonden dækker. 

- Hernæst ses på den del af nettokravet som overstiger 750.000 kroner. I dette tilfælde drejer det sig 

om 250.000 kroner og af disse overføres en andel svarende til knap 59 procent = 147.500 kroner. 

- X har altså et indestående på i alt 897.500 kroner. 

- Der resterer 102.500 kroner, som i princippet er det restkrav, X har mod Amagerbanken. Dette 

beløb kan være helt eller delvis tabt, alt efter hvordan udviklingen for afviklingen udmønter sig. 

 

Som nævnt tidligere, i tilfælde med overskud efter afvikling, så blev overskuddet reelt overført til 

konkursboet for det nødlidende pengeinstitut, således at simple kreditorer, som havde et eventuelt 

restkrav mod konkursboet, kunne få gavn af denne fordeling. Det var således sådan at aktionærerne 

måtte give afkald på hele deres investering, som var gået tabt. 

Transformationen foregik problemfrit.
66

 Den følgende mandag efter afviklingen, blev den nye bank 

realiseret. Banken åbnede som sædvanligt i de hidtidige lokaler som om intet var hændt. Bankens 

kunder kunne problemfrit og uden risiko foretage betalinger samt anvende betalingskort, eftersom 

at Nationalbanken forinden havde overført Amagerbankens registreringsnummer og konto til den 

nye bank. 

Amagerbanken af 2011 gik senere hen og solgte alle privatkunder samt de mindre erhvervskunder 

til en færøsk bank ved navn P/F BankNordik. Handlen gik igennem til en værdi af 235 millioner 

kroner, hvilket skete i maj 2011.
67

 

I aftalen indgik også en hjælpende hånd fra Finansiel Stabilitet. Således indskød Finansiel 300 

millioner kroner i BankNordik, som skulle fungere som ansvarlig kapital. 
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Måneden efter fremkom resultatet af revisorernes vurdering af værdiansættelsen af Amagerbanken. 

Finansiel Stabilitet kunne meddele at revisorerne havde vurderet at værdiansættelsen af 

Amagerbanken var væsentlig højere end først antaget, hvilket dannede grundlag for en forhøjet 

dividendesats fra de knap 59 til 84,4 procent. 

Dette havde Indskydergarantifonden noget at indvende imod, eftersom de ville lide et tab i 

Amagerbanken af 2011, såfremt det skulle vise sig at de pågældende aktiver var blevet værdiansat 

for højt af revisorerne. 

Endeligt blev det klargjort at der skulle ske en forhøjelse af dividendesatsen. Den nye dividendesats 

steg til knap 66 procent. 

 

6.4. Analyse af Amagerbanken 

Nedenstående ønsker jeg at belyse væsentlige grunde til hvorfor det gik så grueligt galt for Amager-

bankens vedkommende. Det er væsentlig at tage et nærmere og mere koncentreret blik på 

udviklingen af udlån i Amagerbanken. 

 

Nedenstående graf viser udviklingen i udlån i perioden 2003 – 2011
68

. 

Det er værd at bemærke at 1. januar 2003 er basisåret og dermed er indeks 100. 

Herudover er der fokuseret på udlån i danske filialer og dermed ikke det samlede udlån. 
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Tabel 14 – Udlånsvækst i perioden 2001-11. 

 

Der iagttages tydeligt at Amagerbanken har oplevet en enorm vækst i udlån, hvis man giver sig til at 

sammenligne indekstallene for udlånsvæksten i Amagerbanken samt indekstallet for alle danske 

pengeinstitutter hvad angår udlånsvækst. I de første år (nærmere betegnet årene 2003, 2004 og 

2005) opleves en udlånsvækst, som er på bølgelængde med de øvrige pengeinstitutter. Fra år 2006 

foregik midlertidigt en kraftig udlånsvækst i Amagerbanken. Dette skyldes primært den store 

eksponering mod ejendomssektoren, hvor Amagerbanken havde udlånt penge til en masse store og 

forholdsvis risikable engagementer. Disse store engagementer skulle senere hen vise sig at have 

vitale konsekvenser i form af væsentlige nedskrivninger, eftersom disse engagementer ikke viste sig 

at være bæredygtige. Man kan argumentere for at den generelle udlånsvækst falder efter 

introduktionen af bankpakke 1, eftersom de forskellige pengeinstitutter havde til hensigt at 

prioritere konsolidering og generelt mindske indlånsunderskuddet. 

  

Hernæst er det essentielt at se nærmere på et tiltag foretaget af Finanstilsynet. 
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Bankernes risikable adfærd, der kunne vise sig at være destruktiv og negativt påvirkende på de 

finansielle danske markeder, opfordrede Finanstilsynet til at skabe tilsynsdiamanten i juni 2010
69

. 

Denne tilsynsdiamant skulle opfattes som en vejledende strategi for alle pengeinstitutter, men hvor 

især de usikre pengeinstitutter havde incitament til at følge de pågældende retningslinjer. 

 

 

Tabel 15 – Finanstilsynets Tilsynsdiamant. 

 

Denne diamant indeholdt ikke overraskende fem punkter. 

Et af punkterne omhandlede udlånsvæksten. Det var således anbefalet af udlånsvæksten skulle være 

mindre end 20 procent om året. 

Herudover var ejendomseksponering også et tema i den pågældende diamant. Ejendomseksponering 

var af Finanstilsynet anbefalet til at blive holdt under 25 procent af den samlede eksponering. 

Store engagementer kunne vise sig at være ekstrem risikable for mange pengeinstitutter, især hvis 

disse store engagementer ikke blev håndteret efter ønske og derfor blev anset som deciderede 
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nedskrivninger. Det var derfor ønskværdigt at de store engagementer ikke udgjorde mere end 125 

procent af basiskapitalen. 

Likviditetsdækning var henlagt med en nedre grænse på 50 procent. Endelig var stabil funding det 

femte element i tilsynsdiamanten.
70

 Med stabil funding forstås således: udlån delt med arbejdende 

kapital (fratrukket obligationer med restløbetid under 1 år) skulle være mindre end 1. 

 

Disse grænseværdier er skabt, således at man kan undgå at et vilkårligt pengeinstitut pludselig er i 

den situation, hvor den har påtaget sig for meget risiko. Herudover er disse grænseværdier også med 

til at sikre at pengeinstitutterne kan følge den røde tråd og dermed føre sund bankvirksomhed, der i 

sidste ende er til gavn for samtlige parter. Grænseværdierne var introduceret i juni 2010 og det var 

hensigten at de danske pengeinstitutter skulle tilpasse sig indenfor de givne grænseværdier inden 

udgangen af år 2012. Skulle følgende scenarie opstå, hvor grænseværdierne ikke bliver overholdt, 

så har Finanstilsynet til hensigt at gribe til handling i form af en tilsynsreaktion. En tilsynsreaktion 

kunne eksempelvis være større overvågning omkring ejendomseksponeringen for det pågældende 

pengeinstitut, der havde misligholdt grænseværdierne. Det kunne eksempelvis være at Finans-

tilsynet krævede detaljerede rapporteringer omkring pengeinstituttets ejendomsengagementer. 

I værste tilfælde, hvor det pågældende pengeinstitut gentagne gange har misligholdt grænsevær-

dien for ejendomseksponering (for at fastholde samme eksempel), kan Finanstilsynet vælge at give 

pengeinstituttet et decideret påbud om at begrænse ejendomsengagementerne.  

 

Hvis vi kigger med et tilbagevendende blik på ovenstående graf for tilsynsdiamanten, så kan vi 

iagttage blå og gule prikker, som er fordelt rundt på grafen. De blå prikker angiver pengeinstitutter i 

gruppe 1, hvorimod pengeinstitutter i gruppe 2 er markeret med gule prikker. Det er værd at 

bemærke at samtlige pengeinstitutter med undtagelse af 2, befinder sig indenfor diamanten og 

dermed agerer i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. 
71

 

Vi kan observere at der er et pengeinstitut i gruppe 2, der har haft problemer med at overholde 

grænseværdien for hvad angår udlånsvækst. I dette henseende er der tale Sparekassen Sjælland, som 

havde overtaget en del af Max Bank, hvilket medførte en udlånsvækst ud over de tilladte 20 

procent. 
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FIH Erhvervsbank er det omtalte pengeinstitut i gruppe 1, der øjensynligt har haft problemer med 

henblik på ejendomseksponeringen. Den forholdsvise høje ejendomseksponering har dog fået FIH 

Erhvervsbank til at træde i karakter og de har som modtræk valgt at sælge dele af deres 

ejendomsaktiviteter. Det er værd at benævne at den pågældende oversigt af tilsynsdiamanten er 

opgjort ultimo 2011. Ovenstående modreaktion fra FIH Erhvervsbank giver en begrundet forhåb-

ning om at grænseværdien for ejendomseksponering bliver imødekommet inden udgangen af år 

2012, hvor tilsynsdiamanten øjensynligt har udgangsfrist. 

 

Et af elementerne i tilsynsdiamanten omhandlede store engagementer. Nedenstående graf er på sin 

vis glimrende, da den giver et nuanceret billede af pengeinstitutternes indtjening og nedskrivninger 

på udlån og garantier
72

. 

 

 

Tabel 16 – Indtjening og nedskrivninger på udlån og garantier. 
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Det var imødeset at pengeinstitutterne ikke havde for mange store engagementer, da de pågældende 

og risikable engagementer kunne udmønte sig i deciderede nedskrivninger, hvilket langt fra var 

ønskværdigt. Især for små banker kunne det vise sig at have en betydelig effekt, hvis en mængde 

store engagementer blev misligholdt.  

 

Ovenstående graf illustrerer således udviklingen indenfor indtjening og nedskrivninger for både 

gruppe 1 og gruppe 2 i perioden fra år 2006 – 2011. 

Det er værd at bemærke at nedskrivninger og indtjening er beregnet i procent af udlån og garantier 

(før nedskrivninger). Den gule graf indikerer indtjening før skat og nedskrivninger, hvorimod den 

lilla graf indikerer indtjening før skat, kursreguleringer og nedskrivninger. Endeligt angiver de blå 

søjler nedskrivningerne på udlån og garantier. 

Hvis man tager udgangspunkt i gruppe 1, så bemærker man nedskrivninger på udlån og garantier 

eskalerer i 2008, hvorefter den antager sit højeste punkt i 2009. Grunden hertil er at 

pengeinstitutterne i gruppe 1 i selvsamme periode havde væsentlig formindsket udlån og garantier, 

hvilket retfærdiggør den høje placering hvad angår nedskrivningerne. Det er bemærkelsesværdigt at 

indtjening før skat, kursreguleringer og nedskrivninger i denne periode er lavere end nedskrivning-

erne. Herefter opleves et generelt fald for både indtjening og nedskrivninger. En væsentlig årsag 

herunder tildeles stiftelsen af tilsynsdiamanten, der havde anbefalet at få nedbragt de store 

engagementer. Gruppe 1 formåede at reducere de store engagementer, således at man gik fra 120 

milliarder kroner i 2010 til 71 milliarder kroner året efter. Det må siges at være en klar nedjustering 

på dette område og dette afspejles i ovenstående graf. 

Tager man udgangspunkt i gruppe 2, udspilles der i 2008 et tilsvarende scenarie, som udspillede sig 

for gruppe 1. Der foregår en eskalering i nedskrivninger og dette kulminerer med nedskrivninger, 

som svarer til ca. 2,4 procent af udlån og garantier (før nedskrivninger). Dette kan igen forklares ud 

fra pengeinstitutternes prioritering af konsolidering og den generelle tilbageholdenhed hvad angår 

udlån i anledning af bankpakke 1. Indtjenings-graferne ligger herefter under nedskrivningerne 

perioden ud. Der foregik også en lille nedjustering af store engagementer i gruppe 2, om end den 

var væsentlig mindre sammenlignet med nedjusteringen i gruppe 1.  

Således faldt niveauet af store engagementer til 9 milliarder kroner i 2011, hvorimod den udgjorde 

10 milliarder kroner året forinden. Niveauet af nedskrivningerne må korrekt anses som værende for 

højt og det er slet ikke en favorabel situation for flere af pengeinstitutterne i gruppe 2, eftersom at 

niveauet af store engagementer og de mange nedskrivninger kan vise sig at være særdeles sårbare. 
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Derfor er tilsynsdiamanten et glimrende alternativ til at vejlede pengeinstitutterne, således at 

pengeinstitutterne kan opnå et bedre udgangspunkt. 

For Amagerbankens vedkommende, så udgjorde de store engagementer væsentlig mere end hvad 

tilsynsdiamanten tillader (store engagementer skulle udgøre mindre end 125 procent af 

basiskapitalen). Niveauet var alt andet lige for højt og det skulle senere hen vise sig at blive 

skæbnesvangert, eftersom en del af disse store engagementer ikke blev vedligeholdt og derfor blev 

anset som nedskrivninger, som i sidste ende kan tildeles grunden for Amagerbankens kollaps.  

Tilsynsdiamanten påpegede desuden at udlånsvæksten skulle være mindre end 20 procent om året. 

Det er ingen hemmelighed at det for Amagerbankens vedkommende ikke blev overholdt, hvilket 

den tidligere benævnte graf for Amagerbankens udlånsudvikling klart bevidner. Der var i en 

årrække en stor stigning i udlån, som lå højere end det ønskværdige hvad angår tilsynsdiamanten. I 

Amagerbankens sidste år kunne man opleve et fald i udlån, men det skyldes i højere grad 

nedskrivningerne, hvilket ikke just kan opfattes som en positiv indgangsvinkel med henblik på til-

synsdiamanten. Akkurat som de store engagementer, så blev mange af disse udlån misligeholdt, 

hvilket havde en negativ effekt på Amagerbankens videre konsistensgrundlag. 

Endeligt er ejendomseksponeringen værd at diskutere, eftersom dette element i tilsynsdiamanten 

også blev overtrådt af Amagerbanken. Amagerbanken var i en lang årrække forbundet med store 

udlån til ejendomssektoren. Da krisen indtraf, så stod det vitterligt frygteligt til for både ejendoms-

sektoren og Amagerbanken, hvilket kulminerede i store nedskrivninger for bankens vedkommende. 

Amagerbanken kan dog ikke klandres hvad angår likviditetsoverdækningen, som i øvrigt skulle 

være mere end 50 procent. Amagerbanken langt fra overtræder denne grænse, eftersom der var 

masser af likviditet i Amagerbanken. Som nævnt tidligere, så foregik der i september 2010 en 

aktieemission, som viste sig at give et stort økonomisk boost. 

 

Man kan konkludere at Amagerbanken i høj grad overtræder 3 af de 5 mulige elementer i tilsynsdia-

manten, hvilket giver et forstærket forklaring på Amagerbankens afvikling.  

Der hersker ingen tvivl om at en tidligere indførelse af tilsynsdiamanten, kunne have haft en effekt 

på Amagerbanken. Eksempelvis kunne ejendomseksponeringen have været drøftet og man kunne i 

fællesskab med Finanstilsynet komme frem til muligheder, således at den høje ejendoms-

eksponering kunne blive nedbragt. Dette skulle selvfølgelig have været trådt i kræft langt tidligere, 

hvilket ligeledes inkluderer de andre overtrådte elementer, som kunne have været til diskussion og 

fornyet overvejelse blandt det pågældende pengeinstitut. 
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Man kan i hvert fald argumentere for at tilsynsdiamanten skal anses som et nyttigt redskab, der har 

til formål at identificere potentielle elementer i et pengeinstitut, som kan anses for at være risikable 

og destruktive i det lange løb. Derfor er det vigtigt at problemerne identificeres i tide, således at 

pengeinstituttet bliver opmærksomt herunder og påbegynder en positiv modreaktion. 

 

6.5. Delkonklusion 

For Amagerbankens vedkommende, så har udlånspolitikken klart været medvirkende til en 

afvikling blev en realitet. Gennem Amagerbankens levetid, herskede en loyalitet overfor bankens 

kunder, forstået på den måde, at man ikke efterlod en bankkunde med problemer. Man kan 

argumentere for at det har haft en vis tiltrækningskræft, hvor der især har været mange risikovillige 

kunder, som har optaget lån i banken. Disse kunder har utvivlsomt bidraget til afviklingen af 

banken, eftersom mange af disse udlån senere hen blev nedskrivninger. 

Her er der tale om asymmetrisk information. Man kan argumentere for at banken (principal) skal 

vurdere låntagers (agentens) kreditværdighed inden et lån bliver realiseret. 

Låntager har begået adverse selection, eftersom ikke alle forhold om den pågældendes kreditvær-

dighed er blevet bragt frem. Dette resulterer i at et lån bliver realiseret og dermed stiger risikoen for 

en eventuel nedskrivning. Dette kunne have været undgået ved en mere koncentreret 

kreditvurdering. Derudover har låntagerne også begået moral hazard. Vi forestiller os en situation, 

hvor låntageren har indvilget i at det belånte beløb skal anvendes til at investere i et projekt med 

minimal risiko. Efter lånets begyndelse, så fraviger låntager aftalen og investerer i et projekt med 

langt større risiko end aftalt. Disse scenarier var som gift for Amagerbanken, eftersom en stor 

portefølje af usunde kunder resulterede i store nedskrivninger på udlån. 

Omvendt kan man sige at Amagerbanken har forsømt at foretage koncentrerede kreditvurderinger af 

deres bankkunder. Herudover har den gamle ledelse i Amagerbanken også vist dovenskab hvad 

angår overvågning af deres bankkunder, hvilket er et gennemgående tema hvad end det drejer sig 

om store engagementer eller eksponering over for ejendomssektoren. 

 

Amagerbanken var netop i en lang årrække forbundet med store udlån til ejendomssektoren, hvilket 

også havde en negativ indvirkning på bankens videre konsistensgrundlag. Da krisen indtraf, så var 

ejendomssektoren et særdeles svækket område for Amagerbanken, idet banken var væsentligt 

eksponeret over for denne sektor. Dette kulminerede igen i store nedskrivninger for bankens ved-
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kommende. Netop de vedvarende nedskrivninger må siges at være Amagerbankens død. 

Derudover er det bemærkelsesværdigt at Amagerbanken fik diverse livlinjer, men alligevel ikke 

formåede at klare mosten. Man kan stille sig undrende over for Finanstilsynets ageren i denne sag, 

eftersom at de allerede i 2009 valgte at skrive et 70 sider langt dokument til Amagerbanken, hvor 

der var fastsat et skærpet solvenskrav på grund af store nedskrivninger på engagementer inden for 

ejendomssektoren. Indlånsunderskud var et andet tema, som Finanstilsynet berørte i det pågældende 

dokument. Milliardæren Karsten Rees rolle i Amagerbanken havde uden tvivl positive konsek-

venser for banken. Karsten Rees indflydelse muliggjorde fremskaffelse af ny kapital i omegnen af 

en milliard kroner, som var stærkt medvirkende til Amagerbanken modtog et ansvarligt statslån på 

1,1 milliard kroner og dermed forlænget levetid. Da banken forsøgte at få statsgaranti på udlån, så 

var Finanstilsynet modstander af det, eftersom Finanstilsynet vurderede at solvenskravene skulle 

øges. Det blev en realitet i sidste ende, statsgarantien blev udstedt af Finansiel Stabilitet, som 

samtidigt indstillede Steen Hove og Steen Hemmingsen til at være en del af Amagerbankens 

bestyrelse. 

Dette er igen iøjefaldende at banken får statsgaranti på deres udlån, især med henblik på de enorme 

nedskrivninger der fandt sted i selvsamme periode.  

Man kan konkludere at nedskrivningerne var det sidste søm i kisten. På det første møde i 2011 

forelå det at der var udsigt til yderlige nedskrivninger på udlån på underkanten af 3 milliarder 

kroner, hvilket var alt andet end acceptabelt. Det endte med en afvikling af Amagerbanken. 

Den pågældende overdragelsessum blev vurderet til 15,2 milliarder kroner. Revisorerne havde 

vurderet at Amagerbanken var mere værd end først antaget, hvilket dannede grundlag for en 

forhøjet dividendesats fra de knap 59 til 84,4 procent. Efter Indskydergarantifondens indblanden, 

blev det klargjort at dividendesatsen blev knap 66 procent. 

Man kan undre sig over at Amagerbanken formåede, i stor stil, at overskride 3 ud af 5 elementer i 

tilsynsdiamanten uden at Finanstilsynet reagerede. Selvom tilsynsdiamanten er et forholdsvist nyt 

tiltag, så kunne Finanstilsynet snildt have lavet indvendinger overfor Amagerbankens store 

eksponering over ejendomssektoren og deres generelle udlånspolitik. 

Det er ikke til at sige om denne afvikling kunne være undgået, hvis Finanstilsynet havde trådt i 

karakter noget tidligere. Omvendt kunne det så også betyde at Amagerbanken allerede længe 

forinden var erklæret konkurs. Den tidligere ledelse i Amagerbanken er utvivlsomt skyld i en masse 

risikable udlån og projekter, hvortil den nye ledelse ikke har kunnet få vendt skuden. Man kan dog 

også beskylde den nye ledelse for bankens triste udvikling på baggrund af ledelsens nedskriv-



 

64 

 

ningsprincipper, hvor der blev nedskrevet langt mere end højest nødvendigt. Havde man nedskrevet 

mindre aggressivt, kan det tænkes at Amagerbanken havde fået fornyet levetid og der kunne være 

en forhåbning om at den nye ledelse kunne få Amagerbanken på ret køl. 

Amagerbanken af 2011 solgte alle privatkunder samt de mindre erhvervskunder til en færøsk bank 

ved navn P/F BankNordik. I maj 2011 gik handlen igennem til en værdi af 235 millioner kroner.  
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7. Konklusion 

Amerikanerne oplevede voldsomme stigninger i huspriserne, hvilket fik bankerne til at øge deres 

lånevillighed gevaldigt. ikke-kvalificerede låntagere, som tilhørte ”Subprime” kategorien, fik 

godkendt lån. Den amerikanske boligsektor var i stor fremdrift og der var udsigt til en lys fremtid, 

hvilket ”Subprime” lånene bevidner. 

Da den amerikanske centralbank foretog en forhøjelse af rentesatserne, realiseredes et problem for 

”Subprime” låntagerne: Ydelserne på disse lån steg. Ejendomspriserne begyndte at falde, hvilket 

resulterede i tvangsauktioner på ejendommene samt afskrivninger af store beløber for bankerne. I 

praksis blev de såkaldte ”Subprime” lån pakket i finansielle produkter og solgt på markedet. 

Sekuritisering er nøgleordet, idet der foregik en omdannelse af udlån til finansielle produkter, der 

blev sat til salg på markedet. Grundet de høje tilbudte renter, slog banker og pensionsselskaber til 

og investerede i de finansielle produkter. 

Store finansielle fondskonstruktioner var indblandet og europæiske selskaber investerede også i 

disse pakkede finansielle produkter baseret på ”Subprime” lån, hvilket gjorde at ”Subprime” 

fænomenet fik international karakter og spredte sig med stor kraft. 

Der opstod imidlertid problemer på det amerikanske marked i 2007, da det store børsmægler-

selskab, Bear Stearns, meddelte at 2 af de store finansielle fondskonstruktioner kollapsede. Disse 

havde foretaget store investeringer i ”Subprime” lån. Flere banker stod i modvind og måtte enten 

lade sig overtage eller fusionere. En væsentlig årsag hertil var en enorm udlånsvækst og en 

koncentreret eksponering mod et svækket boligmarked. 

Sammenhæftet med betalingsstandsningen i den store amerikanske investeringsbank Lehman 

Brothers i 2008, grundlagde et nervøst interbankmarked. Kollapset af denne magtfulde 

investeringsbank sendte chokbølger verdenen over, hvor de forskellige pengeinstitutter fik en 

indikation om, at ingen længere kunne føle sig sikre. Dette medvirkede til et fastfrossent 

interbankmarked, hvor der var mistillid bankerne imellem.  

Staten fornemmede nødvendigheden af oprettelsen af et regeringsindgreb - Bankpakke 1. 

Statens hensigt var tilsigtet et samarbejde med den finansielle sektor om at tilbyde et sikkerhedsnet, 

således at alle indskydere og simple kreditorer opnåede fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i 

danske pengeinstitutter. Dette skulle realiseres ved at staten ubegrænset garanterede alle indskydere 

og simple kreditorer.  

Formålet var at regeringen skulle sikre finansiel stabilitet på markedet, hvortil det også var 

essentielt at genskabe tilliden på interbankmarkedet. 
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Bankpakke 1 var også nødvendig i form af en indskydergaranti, som på sin vis tilsidesatte 

muligheden for bankruns. Man kan argumentere for at Bankpakke 1 har haft tilsigtet succes hvad 

angår indlånsunderskud. Sammenhæftet med aftalen om øget konsolidering, kan man konkludere at 

Bankpakke 1 har bevirket at indlånsunderskuddet er formindsket efter introduktionen af 

indskydergarantien. Konsolideringen og den generelle passive adfærd for bankerne resulterede i et 

fald i udlånene. Bankpakke 1 har herudover sikret nemmere tilgang til likviditet bankerne imellem, 

hvilket også var tilsigtet. Man undgik hermed den faretruende kreditklemme og i dette henseende 

har bankpakke 1 haft vital betydning. 

Hvad angår negative aspekter af bankpakke 1, så er rentespændet mellem det sikrede og usikrede 

pengemarked værd at nævne. Bankpakke 1 har ikke på tilfredsstillende vis formået at formindske 

rentespændet, hvilket er at foretrække, da finansiel stabilitet bygger på et lille rentespænd. 

Bankpakke 1 formåede ikke endegyldigt at eliminere usikkerheden på interbankmarkedet. 

Man kan konkludere at introduktionen af bankpakke 1 var en nødvendighed og til dels effektivt for 

det danske bankvæsen, da indskydergarantien var en udmærket løsning på kort sigt. 

Asymmetrisk information er et stort og vigtigt begreb indenfor banksektoren. 

Bankruns er værd at nævne i denne sammenhæng. Bankruns er karakteriseret ved at nervøse 

indskydere kræver deres indestående udbetalt, idet de tvivler på bankens solvens, hvortil 

muligheden for at banken går i betalingsstandsning er til stede. 

Efter at have gennemgået Diamond & Dybvig modellen, hvor bankruns bliver analyseret, har jeg 

valgt at fokusere på én ligevægt – sunspot ligevægten. 

Denne ligevægt handler om omstændigheder der påvirker agentens valg og dermed ændrer 

ligevægten. Sunspot ligevægten giver anledning til bankrun, eftersom de fortvivlede indskydere 

frygter at banken vil blive insolvent og derfor foretager udtræk af deres indestående. 

Principielt overføres frygten for kollaps til realitet, på baggrund af skepsis hos indskyderne. 

En løsning på at undgå bankruns er givet ved en indskydergaranti. Men indskydergarantien er igen 

forbundet med asymmetrisk information – nemlig moral hazard. 

Når banker har mulighed for at vælge graden af deres risikovillighed uden at påvirke den forventede 

værdi af deres aktiver, så vil bankerne vælge de mest risikobetonede projekter, i tilfældet hvor 

asymmetrisk information finder sted – nemlig i det tilfælde hvor bankens risikoniveau ikke er 

observerbart af de erstatningsansvarlige (staten i dette tilfælde).  

Man kan konkludere at bankerne vælger at begå moral hazard med deres kunders penge i form af 

investeringer i risikobetonede projekter, velvidende at staten i sidste ende vil agere som 
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redningsplanke jf. indskydergarantien. 

Herunder er ”Too big to fail”-doktrinet værd at nævne. Den pågældende doktrin fortæller, at nogle 

banker anser sig selv som store og essentielle, hvilket per automatik danner en forventning om 

statslige indgreb i tilfælde af vanskeligheder. Bankerne tager det for givet, at staten vil træde til med 

hjælp, netop fordi denne doktrin hersker i det finansielle system, hvilket giver bankerne incitament 

til at investere i risikable projekter. 

Man kan argumentere for at der som et modtræk til moral hazard-problematikken samt ”Too big to 

fail”-doktrinet, blev introduceret den nye bankpakke - Bankpakke 3. 

Den havde til hensigt at klargøre bankerne til igen at kunne stå med stabile vilkår på det finansielle 

marked uden statens hjælpende hånd. Indskydere var nu ikke længere fuld dækket vedrørende deres 

likviditet i ét nødlidende pengeinstitut, hvis der opstod problemer i et pengeinstitut.  

Et pengeinstituts konkurs ville imidlertid forårsage en dækning af indlån via én indskydergaranti på 

omtrent 750.000 kroner, hvilket var en forhøjelse af indskydergarantien i henhold til bankpakke 1. 

Herudover kunne et pengeinstitut selv vælge afviklingsordning, såfremt det blev nødlidende. 

Pengeinstitutterne besluttede selv om de ville lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet, hvorimod 

alternativet var at ophøre som finansiel virksomhed, hvor en konkursbehandling ville finde sted. 

Der skulle etableres et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, som havde til opgave at 

overtage det pågældende nødlidende pengeinstituts aktiver i forbindelse med en afvikling. 

Datterselskabet fik tilført aktiekapital fra Finansiel Stabilitet A/S. 

I forbindelse med en afvikling, indgås der en betinget aftale mellem instituttets bestyrelse og 

Finansiel Stabilitet A/S, som overdrager instituttets aktiver til datterselskabet. Selve overdragel-

sessummen vurderes ud fra hvad aktiverne er værd på det givne tidspunkt, hvor der skal tages 

hensyn til salgsomkostninger, som vil blive fradraget. Datterselskabet overtager en andel af 

pengeinstituttets forpligtelser, hvor en del af overdragelsessummen bliver tilbageholdt. Den 

tilbageholdte sum skal bruges til at efterregulere overdragelsessummen, da der er usikkerhed 

omkring værdiansættelsen af aktiverne i første omgang. 

Efter at selve overdragelsen er blevet offentliggjort, så overtager datterselskabet den daglige drift. 

Kunderne har det privilegium at de stadig kan anvende betalingskort, netbank samt betalingsservice. 

Datterselskabet har til formål at foretage en kontrolleret afvikling af aktiviteterne. Nærmere 

betegnet, så skulle datterselskabet forsøge at afhænde de pågældende kunder og aktiver. 

Amagerbanken var den første bank, blev afviklet i henhold til bankpakke 3. 

For Amagerbankens vedkommende, så har udlånspolitikken været en stærk medvirkende faktor til 
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at det gik så grueligt galt. Banken har været aldeles gavmilde og lånt penge ud til en masse usunde 

kunder, hvilket i sidste ende har ført til store nedskrivninger.  

Amagerbanken var i en lang årrække forbundet med store udlån til ejendomssektoren, hvilket også 

havde en ulykkelig slutning. Da krisen indtraf, så var ejendomssektoren et særdeles svækket område 

for Amagerbanken, idet banken var væsentligt eksponeret over for denne sektor. Dette resulterede 

igen i enorme nedskrivninger. Derudover er det bemærkelsesværdigt at Amagerbanken fik diverse 

livlinjer (blandt andet i form af kapital tilførsel af milliardæren Karsten Ree samt statsgaranti på 

udlån), men alligevel gik ned med flaget.  

Man kan konkludere at de enorme nedskrivninger var den primære årsag til Amagerbankens 

afvikling. I 2011 forelå det at der var udsigt til yderlige nedskrivninger på udlån på underkanten af 3 

milliarder kroner. En afvikling kunne hermed ikke undgås. Overdragelsessummen blev vurderet til 

15,2 milliarder kroner. Revisorerne havde vurderet at Amagerbanken var mere værd end først 

antaget, hvilket gav en forhøjet dividendesats fra de knap 59 til 84,4 procent. Det endte med at blive 

66 procent, efter at Indskydergarantifonden havde været inde over forhandlingerne. 

 

I 2010 blev tilsynsdiamanten præsenteret, som i øvrigt var udarbejdet af Finanstilsynet. Denne 

tilsynsdiamant skulle opfattes som en vejledende strategi for alle pengeinstitutter, men hvor især de 

usikre pengeinstitutter havde incitament til at følge de pågældende retningslinjer. Tilsynsdiamanten 

havde grænseværdier på områder som eksempelvis ejendomseksponering og udlånsvækst. For 

eksempel foreslog tilsynsdiamanten at udlånsvæksten skulle være mindre end 20 procent om året. 

Det er bemærkelsesværdigt at Amagerbanken formåede at overskride 3 ud af 5 elementer herunder. 

Der stilles spørgsmålstegn over for Finanstilsynets ageren i denne sag. Man kunne forestille sig at 

Finanstilsynet kunne have sat en stopper for Amagerbankens store eksponering over ejendoms-

sektoren eller deres generelle udlånspolitik, hvis de var trådt i karakter tidligere. 

Den tidligere ledelse i Amagerbanken var utvivlsomt skyld i en masse risikable udlån og projekter, 

hvortil den nye ledelse kan klandres for deres bidrag til bankens triste udvikling på baggrund af 

ledelsens nedskrivningsprincipper, hvor der blev nedskrevet langt mere end højest nødvendigt.  

Jeg vurderer, at en afvikling af Amagerbanken kunne være undgået, såfremt Finanstilsynet var trådt 

i karakter langt tidligere med blandt andet et påbud om at nedbringe ejendomseksponeringen. 

Havde den nye ledelse nedskrevet mindre aggressivt, kan det tænkes at Amagerbanken havde fået 

fornyet levetid og der kunne være en forhåbning om at den nye ledelse kunne få Amagerbanken på 

ret køl. Amagerbankens udvikling taget i betragtning, så er afviklingen dog på sin plads. 
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