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2 Indledning 

2.1 Problemfelt 

Kampen mellem monetaristerne og Keynesianerne er brudt op igen som følge af den 

nærværende ustabile situation i verdensøkonomien. Skyldes denne situation de frie 

markedskræfters indbyggede fejlkilder som grådighed og fokus på kortsigtet shareholder 

value eller er det regeringerne og nationalbankernes utidige indgreb som forstyrrer de 

frie markedskræfter? Regeringerne i en række lande har på Keynesiansk manér lanceret 

redningsplaner for deres finansielle sektorer. Det kan være svært nok at overskue de 

direkte økonomiske konsekvenser på et globalt marked, men har de enkelte stater 

mulighed for at overskue de adfærdsmæssige konsekvenser af nationale indgreb? Har de 

i god tro faktisk belønnet uansvarlig adfærd og straffet ansvarlig adfærd?  

 

Dilemmaet kompliceres af bankernes dobbelte rolle i samfundet. De spiller på den ene 

side en meget vigtig rolle i samfundet til at genere vækst ved at fremskaffe og allokere 

kapital effektivt og billigt så det minimerer firmaernes låneomkostninger og derved øges 

produktiviteten i samfundet. Men udover denne rolle er banken også et firma, der skal 

genere værdi til sine ejere. 

 

Denne opgave vil forsøge at besvare, hvorledes statslig indgriben påvirker 

risikovilligheden og strukturen i bankernes ledelser. 

2.2 Problemformulering   

Nærværende opgave forsøger at klarlægge effekten af statslig indgriben på bankernes 

ledelse. Dermed sigter den efter at besvare følgende problemformulering: 

 

Hvordan har statslige indgreb i 2008 og 2009 påvirket bankledelsens risikovillighed i den 

danske banksektor? 

 

Dette vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 

• Hvordan har den danske regering grebet ind i banksektoren i 2008 og 2009? 

• Hvorledes forventes et forbud mod optionsaflønning at påvirke aflønningsformen 

og Corporate Governance strukturen i bankerne? 

• Hvilken ændring i risikovillighed forventes disse indgreb at medføre i bankerne? 
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2.3 Metode 

Problemstillingen vil blive besvaret med udgangspunkt i en teoretisk og empirisk analyse, 

diskussion og vurdering af, hvorledes de danske statsindgreb påvirker de danske 

bankledelser.  

 

Dette vil finde sted ved at analysere kvantitative og kvalitative data og relevante 

eksempler vil blive inddraget til at belyse problemstillingerne. Bankerne bliver som 

udgangspunkt behandlet som en samlet sektor, men der vil være tilfælde, hvor det giver 

mening at vurdere bankledelsernes risikovillighed individuelt.  

 

Jeg vil anvende en epistemologisk tilgang til opgaven hvor jeg vil anvende allerede 

eksisterende og accepterede teori og ikke fremkomme med nye teorier. Dog vil enkelte 

af teorierne blive benyttet til at belyse problemstillinger udenfor deres normale område. 

Den primære vinkel på opgaven vil være deduktiv hvor analyserne vil blive brugt til at 

verificere eksisterende teori. 

 

Den ontologiske tilgang til opgaven vil tage udgangspunkt i Homus Economicus1 dvs. 

under antagelse af at interessenterne på markedet handler rationelt og vil agere således 

at deres egen nytte forøges. 

 

De enkelte indgreb vil blive analyseret ud fra en ’alt andet lige’ eller ’ceteris paribus’ 

betragtning hvor hvert enkelt indgreb vil blive analyseret individuelt for at kunne isolere 

de relevante konsekvenser af disse indgreb. Dvs. at afledte effekter vil blive analyseret 

separat.  

2.4 Struktur 

Analysen vil starte med en analyse af den nuværende situation for den danske 

banksektor for at kunne vurdere og forklare, hvorfor statslige indgreb er nødvendige 

baseret på teorier om finansielle kriser. 

 

Derefter vil jeg analysere de statslige indgreb i 2008 og 2009 ved hjælp af de klassiske 

økonomiske teorier for at vurdere hvilken ændring i risikovilligheden disse indgreb har 

medført. 

 

                                          
1 Joseph Persky 



Risikovillighed i bankledelser efter statslig indgriben 

Chris Noesgaard 6/76 HD/ Finansiering 

Derefter vil jeg analysere to centrale aspekter indenfor Corporate Governance – nemlig 

ejerstruktur og incitamentsforhold, da disse er specielt væsentlige i forhold til at 

diskutere bankledelsernes risikovillighed. Jeg vurderer at disse to aspekter er centrale for 

opgavebesvarelsen og derfor vil jeg bruge en stor del af opgaven på at analysere og 

vurdere netop disse. 

 

Teorierne om økonomisk kriminalitet og Behavioural Finance vil blive brugt til at 

perspektivere opgavens konklusioner, da det næppe er sandsynligt at bankledelserne 

udelukkende vil handle rationelt som antaget i Homo Economicus.  

2.5 Afgrænsning 

Denne analyse af de statslige indgreb og bankledelsernes påvirkning heraf giver 

anledning til en række relevante og interessante spørgsmål, men for at fokusere og 

skærpe analysen har jeg valgt følgende afgrænsninger: 

 

Geografi 

Kun danske banker og indgreb vil blive analyseret – dog vil der blive perspektiveret til 

udenlandske eksempler. Det skal nævnes at en del af den anvendte teori er baseret på 

udenlandske undersøgelser og analyser, men det antages at disse vil være anvendelige i 

Danmark. 

 

Interessenter 

Jeg vil fokusere på bankledelserne og derfor vil adfærdsændringerne primært blive 

analyseret og vurderet for disse interessenter, dvs. at medarbejdernes og kundernes 

perspektiv ikke vil blive vurderet. Dog kan der antages at ejerne og aktionærerne har 

indirekte indflydelse på bankledelserne og derfor vil disse ligeledes blive medtaget i 

analysen. 

 

Tekniske forhold 

Tekniske forhold omkring, hvorledes bankpakkerne er skruet sammen som fx ændring i 

kreditvurderingspolitik, BASEL II etc. vil ikke blive analyseret. Andre statsinitierede 

stimuli og ’vækstpakker’ som fx skattelettelser, fremrykkede offentlige investeringer osv. 

vil også have indflydelse, men disse ligger udover problemformuleringen og vil derfor 

ikke bliver vurderet i denne sammenhæng.  
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Risikostyringssystemer 

Risikostyring er en vigtig disciplin for bestyrelser i banker, og historien har også vist hvor 

vigtigt det er, at der er de korrekte risikostyringssystemer og procedurer på plads i 

virksomheder og banker. Dette er sig selv et selvstændigt emne så for at kunne fokusere 

opgaven har jeg valgt ikke at medtage en analyse af risikostyringssystemer i bankerne.  

Dvs. at jeg vil analysere og diskutere risikovillighed hos ledelsen, men ikke systemer, 

processer etc. 

 

Redegørelse - ikke en anbefaling  

Besvarelsen af problemstillingen vil ikke udmønte sig i en anbefaling til den danske 

regering og Nationalbank til hvorledes de kan løse de aktuelle problemstillinger i 

forbindelse med den finansielle krise. Disse instanser må selvsagt forholde sig til flere 

hensyn end bankledelsernes potentielle adfærdsændringer, og derfor kan denne rapport 

ikke stå alene. Der stræbes her efter at udforme en redegørelse for de effekter som 

statslig indgriben kan medføre, hvorfor opgaven skal anses som et indlæg til den 

finansielle debat. 

 

Opgaven er tiltænkt at være relevant for politikere og andre beslutningstagere i Danmark 

som skal foretage indgreb overfor banksektoren. Dette kunne fx være Regeringen, 

Nationalbanken og Finanstilsynet. Desuden vil opgaven være relevant for 

bestyrelsesmedlemmer og formænd i den danske banksektor til at vurdere hvorledes de 

skal håndtere bankledelsen som følge af statslige indgreb. Det skal nævnes at opgavens 

deadline for data er lige efter at ”Bankpakken II” blev vedtaget den 3. februar 2009. 

 

Politiske forhold 

Når man analyserer regeringsindgreb vil politiske elementer gøre deres indpas. 

Velvidende at jeg ikke kan påkalde mig ren objektivitet, vil jeg som økonomisk forsker 

forsøge at forholde mig så neutralt til politiske forhold som muligt.  

2.6 Data 

Data vil være både være primær data som fx lovsamlinger, årsrapporter, hjemmesider 

osv. men også sekundær data som er baseret på anden empiri som fx . De vigtigste data 

kilder er evalueret i nedenstående tabel.  
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Kilder Pålidelighed Bias Anvendelighed

Lovsamlinger og pressemeddelelser 

Erhvervs- og Økonomiministeriet

Lovtekster må 
antages at 
være yderst 
pålidelige

Politisk bias kan 
forekomme

Anvendelig

Ejerforhold og incitamensstruktur

Bankernes hjemmesider

For 
børsnoterede 
banker må det 
antages at 
pålidelidelighed
en er høj pga. 
lovkrav

Bankerne  
kommunikerer 
også til deres 
kunder via deres 
hjemmesider og 
der vil derfor 
være  
kommercial bias

Anvendelig

Bankstatistikker 

Finansrådet

Finansrådets 
kilde er 
Nationalbanken 
og Danmarks 
Statistik og 
disse må 
antages at 
være yderst 
pålidelige

Finansrådet har 
andre 
interessenter og 
skal representere 
bankerne på 
bedst mulig 
måde

Anvendelig

Analyser af optionslønninger  

Bechmann/Raaballe, 
Bechmann/Jørgensen og Rose

Som 
anderkendte 
forskere må 
disse antages 
at være yderst 
pålidelige

Man kunne 
forestille sig at 
disse vil have 
behov for at 
komme med 
kontroversielle 
holdninger for at 
retfærdiggøre 
deres forskning

Anvendelig

Diverse

Diverse online og printmedier

Generelt vil jeg 
argumentere 
for at de store 
dagblade er 
pålidelige, men 
det har været 
nødvendigt at 
benytte mindre 
blade og 
medier som 
næppe er så 
pålidelige. 

Medier er også 
kommercielle 
virksomheder 
som lever af at 
sælge annoncer

Anvendelig med 
forhehold

 
TTTaaabbbeeelll    222---111   –––   DDDaaatttaaaeeevvvaaallluuueeerrr iiinnnggg   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Grundlæggende er den anvendte data pålidelig, men data vil være påvirket af bias. Jeg 

har udover ovennævnte kilder også overvejet interviews med relevante 

bestyrelsesmedlemmer og bankdirektører, men efter nærmere research fandt jeg at de 

fleste af de relevante personer enten har afvist at tale med pressen eller også har de 

udtalt sig allerede. Derfor har jeg vurderet at disse interviews kun ville have en marginal 

værdi for opgavebesvarelsen, og derfor har jeg valgt ikke at medtage disse i 

opgavebesvarelsen.  

2.7 Begrebs- og teoridefinitioner 

Jeg vil anvende relevant økonomisk teori og definitioner i analysen. For at kunne svare 

på problemformuleringen og for at fokusere den videre analyse er det nødvendigt at 

definere og redegøre for disse begreber og teorier. De valgte teorier er udvalgt ud fra 

forklaringsevne og relevans for problemstillingen. 
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2.7.1 Finansielle kriser og Lender of Last Resort 

De valgte teori om finansielle kriser og Lender of Last Resort er benyttet for at få en 

forståelse for nødvendigheden af statslige indgreb samt at få en definition på plads. Jeg 

vil definere og anvende direkte i forbindelse med analysen i afsnit 3.1 og jeg vil derfor 

ikke redegøre yderligere. 

2.7.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Som nævnt vil nærværende opgave bevaret besvares med udgangspunkt i Homo 

Economicus og rationalitet. Derfor er det nødvendigt kort at redegøre for hypotesen om 

effektive markeder som blev grundlagt af Fama i 60’erne2 og grundlæggende udbygger 

de teorien om Homo Economicus med forventningsteorien om at agenten udover at 

handle rationelt også forventer rationelt.  Desuden forventes det at den gennemsnitlige 

person er korrekt og derved vil markedet også være korrekt (eller effektivt). Når der 

kommer ny information vil agenterne tilpasse deres forventninger, og derfor vil markedet 

tilpasse sig den nye information. 

 

Til at beskrive prisfastsættelse i forhold til risiko og effektive markeder er CAPM en yderst 

relevant model som desuden kan bruges til at forklare hvorledes forskydning af risici kan 

påvirke prisdannelsen. Den blev udviklet i 1960’erne3 og den vigtigste konklusion er at et 

aktivs risikopræmie korrelerer direkte med beta. Beta kan måle mængden af systematisk 

risiko i forhold til markedet som ved en funktion af markedets og aktivets volatilitet og 

korrelation4.  

 

Nedenstående graf viser den efficiente rand som er der hvor der er det bedste risiko-

afkast forhold og Capital Market Line hvor der det bedste risiko-afkast inklusiv et 

risikofrit afkast. Det er her hvor investor vil placere sig afhængigt af risikopræferencer 

som vist vha. indifferenskurverne. Risikoen er bestemt som standardafvigelsen. 

                                          
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Fama 
3 Brealey/Myers/Allen s. 189 
4 http://www.investorwords.com/468/beta.html 
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FFFiiiggguuurrr   222---111   ---    CCCAAAPPPMMM   ---    CCCaaapppiiitttaaalll    MMMaaarrrkkkeeettt    LLLiiinnneee   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Brealey/Myers/Allen s. 186 

 

Dette skyldes at investor kun får belønning for den risiko som ikke kan bortdiversificeres 

dvs. den risiko som er specifik for det valgte aktiv. Denne risiko kaldes for usystematisk 

risiko. Denne risikopræmie estimeres ved beta som defineret tidligere. Markedets beta vil 

per definition være på 1 mens det risikofrie aktiv vil have en beta på 0. Man bruger 

Security Market Line (SML) til at beregne risikopræmie og alle investorer vil placere sig 

på SML afhængigt af deres beta for at få det optimale forhold mellem risiko og afkast. 

 
FFFiiiggguuurrr   222---222   ---    CCCAAAPPPMMM   ---    SSSeeecccuuurrriii tttyyy   MMMaaarrrkkkeeettt    LLLiiinnneee   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Brealey/Myers/Allen s. 189 

Rf 

Beta 

 Rm  

SML 

 

Markedsporteføljen 

 0 1 

Forventet 

afkast 

Rf 

Forventet 

afkast 

Risiko 

 

CML 

 

Indifferenskurver 

Efficiente rand 

Det optimale valg mellem det risikofrie aktiv og 

risikofyldte aktiv vil ligge på CML 
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Hældningen på SML kan estimeres som rf + beta(Rm-Rf) hvor rf er den risikofrie rente og 

Rm er det forventede afkast på markedsporteføljen5. 

 

Det skal nævnes at der er visse forudsætninger der skal være opfyldt før CAPM kan 

benyttes6 hvor det vigtigste er et fuldstændigt risikofrit aktiv. Det klassiske eksempel er 

en statsobligation, men der findes rent teoretisk en risiko for statsbankerot. Desuden 

antages det at indlån og udlån kan foretages til samme rente. Jeg vurderer at disse 

argumenter er relevante, men til de analyser jeg skal foretage vurderer jeg at CAPM kan 

benyttes på trods af at disse forudsætninger ikke er 100 % opfyldte i virkeligheden.  

 

Desuden kan der under en finansiel krise forekomme forskydninger af indifferenskurver 

og den risikofrie rente kan ligeledes blive ændret som følger af ændrede risikoprofiler. I 

den videre analyse vil dette dog ikke være relevant og jeg vil antage disse som værende 

konstante. 

2.7.3 Moral Hazard  

Begrebet Moral Hazard opstod i 1600-tallet7, men blev først rigtigt udbredt i slutningen af 

1800-tallet blandt engelske forsikringsagenter. Indenfor den finansielle teori er det 

meget benyttet og der opstår Moral Hazard fx når en investor vil få den fulde gevinst hvis 

en investering går som planlagt, men ikke vil tage det fulde tab hvis en investering ikke 

går godt. Dette kan skyldes at investoren har forsikret sig imod tab eller at staten går ind 

og dækker evt. tab. Et eksempel kunne være at man som cykelejer kun parkerer sin 

cykel et sted hvor der er stor risiko for at cyklen bliver stjålet hvis cyklen er forsikret. En 

andet mere voldsomt eksempel af Michael Møller8 er at man kan mindske antallet af 

trafikuheld ved at udskifte airbags i rattet med en skarp kniv. Dette ville forøge risikoen 

for føreren af bilen kraftigt og derved mindske Moral Hazard. For den videre analyse vil 

jeg benytte følgende definition9: 

 

Den risiko der som følge af en kontrakt vil påvirke adfærden hos en eller flere parter 

                                          
5 Brealey/Myers/Allen s. 189 
6 Brealey/Myers/Allen s. 197 
7 Dembe, Allard E. m.fl s. 257-279 
8 Undervisning i ”Forbrugeren og Finansielle Markeder” HD/F 2008 
9 http://www.investorwords.com/3117/moral_hazard.html 
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2.7.4 Definition af bankledelsen 

Bankledelsen er ikke et fast defineret begreb og derfor vil jeg definere dette som 

følgende: 

 

Direktionen i et finansielt institut i Danmark som er udpeget er udpeget af en bestyrelse 

til at varetage den daglige drift 
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3 Hvordan har den danske regering grebet ind i 

banksektoren? 

3.1 Definition af en finansiel krise 

For at kunne forstå og diskutere finansielle kriser er det nødvendigt at definere hvad en 

finansiel krise er. Der findes i litteraturen om finansielle kriser groft sagt to forskellige 

traditioner.  

 

På den ene side har vi ’business cycle’ traditionen. Dvs. at finansielle kriser er naturlige 

og opstår som en naturlig følge af de kapitalistiske markeder indeholder ustabilitet. De 

store fortalere er Fisher, Kindelberger og Minsky. De støtter sig desuden til den 

Keynesianske10 tankegang hvor staten skal regulere for at skabe vækst. De mener 

desuden at det er efterspørgslen efter penge som afgør om det er krise eller ej. Minsky 

og Kindleberger definerer finansielle kriser forholdsvis løst og kort sagt mener de begge 

at man kan kende en finansiel krise når man ser en: 

 

“Financial instability and crises are facts of economic life. Precise definitions are not 

necessary, for the major episodes of instability, whether runaway inflation, a speculative 

bubble, an exchange crisis, or debt deflation, can be identified by pointing.”11 

 

”Financial crises are like … pretty women … hard to define, but recognizable when 

encountered.”12 

 

På den anden side har vi en ’monetaristisk’ tilgang repræsenteret af Bordo og Scwartz 

hvor det er pengemængden (dvs. pengeudbuddet) som skal følge den reelle vækst i 

samfundet så der ikke opstår deflation/inflation. Der er fokus på bank runs, 

pengemængde, betalingssystem og deraf frygt for deflation ved bank runs. Anna 

Schwartz skelner mellem ”pseudo finansielle kriser” og ”reelle kriser”13. Medmindre at der 

er bank run er der ikke finansiel krise. Anna Schwartz og Milton Friedmann er fortalere 

for denne tradition som linker til Modern Finance og benægter kategorisk Behavioural 

                                          
10 http://www.economictheories.org/2008/11/keynesian-business-cycle.html 
11 Minsky s. 57 
12 Kindleberger “Manias, Panics and Crashes” s. 3 
13 Scwartz s. 11 
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Finance teorierne da de mener at alle handler rationelt og at markederne er effektive, og 

at så længe der ikke fremkommer ny information så vil der ikke være ændringer på 

markederne.  

 

”The essence of a financial crisis is a scramble for high powered money, triggered by the 

public’s fear that they will be unable to easily convert their monetary claims on the 

banking system into cash.”14 

 

”The financial crisis is fuelled by fears that means of payment will be unobtainable at any 

price and, in a fractional-reserve banking system leads to a scramble for high powered 

money”15 

 

Der findes utallige argumenter for og imod begge traditioner16, men for denne opgave 

jeg benytte begge tilgange og vurdere ud fra begge synspunkter. 

 

For at modvirke/stoppe en finanskrise har regeringen og Nationalbanken mulighed for at 

give støtte til bankerne som vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit. 

3.1.1 Lender of Last Resort 

For at analysere statslige indgreb er det nødvendigt at forstå hvilken rolle staten og 

Nationalbanken har overfor bankerne og hvilke konsekvenser der kan være af dette. 

Bankerne spiller en vigtig rolle i samfundet for at sikre vækst og nogle banker vil være så 

store at et kollaps vil få så store samfundsmæssige at de skal beskyttes af et 

sikkerhedsnet17. Dette kaldes ’Too big to fail’ og betyder at Nationalbanker skal redde de 

banker som netop er for store (se Goodhart i nærværende afsnit). Udfordringen ved 

dette er netop at styre kreditorernes forventning dvs. hvilke banker vil blive reddet og 

hvilke vil ikke blive reddet18. 

                                          
14 Bordo s. 281 
15 Scwartz s. 12 
16 En yderlige diskussion af disse to skoler er yderst interessant, men jeg vurderer ikke at den vil skabe 

yderligere værdi for problem formuleringen 
17 Stern/Feldmann s. vii 
18 Stern/Feldmann s. 11 
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En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at fungere som Lender of Last Ressort (LLR) 

dvs. at de kan stille kapital til rådighed i krisetider. Ifølge økonomen Michael Bordo findes 

der fire typer af LLR som jeg overordnet vil redegøre for nedenfor19: 

  

Bagehot/Thornton  

Dette er den klassiske doktrin som foreskriver at Nationalbanken låner frivilligt til straf 

rente til ikke likvide, men solvente banker. Dette er nødvendigt for at undgå bank runs 

som kan gøre ellers solvente banker illikvide. Et godt eksempel på dette var 

Nationalbankens støtte til Unibank i 90’erne20. Bordo og Scwartz er fortalere for denne 

teori21. 

 

Open market operations 

En anden teori som støttes af Goodfriend og King foreskriver at Nationalbanken bruger 

pengepolitikken til at øge pengeudbuddet, og derved skaber mere likviditet på markedet. 

 

Goodhart  

Goodhart foreskriver at man yder support til ikke likvide banker i panik som er ’Too big 

to fail’ da det er svært at vurdere solvens og at det er vigtigt at beskytte långivere. 

Problemet er dog at det er svært at vurdere hvornår en bank er ’Too big to fail’. 

Herhjemme har vi set en del eksempler fx Himmerlandsbanken, Varde Bank og Roskilde 

Bank22 som blev reddet selvom de ikke udgjorde en stor del af den samlede bank 

balance. Der var dog lokale hensyn samt signalet til især udenlandske investorer. 

 

Free banking school 

Denne skole foreskriver ingen LLR da der ikke skal reguleres på markedet da dette 

skaber Moral Hazard. Der kan argumenteres for at markedet vil omgå reguleringer 

hurtigt og derfor vil reguleringer og øget tilsyn ikke have den ønskede virkning på lang 

sigt. 

 

Generelt 

Både Bordo og Kindleberger nævner at LLR kan lede til Moral Hazard og nævner 

forskellige løsningsforslag til hvorledes effekten af Moral Hazard kan minimeres. 

                                          
19 Bordo s. 282-285 
20 Hansen s. 61 
21 Bordo s. 282 
22 Hansen s. 61 
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Ifølge Bordo23 er det vigtigt LLR skal være offentlig så indskydergaranti er ikke 

nødvendig. Han nævner desuden at lån til insolvente banker kan lede til Moral Hazard 

dvs. et incitament til at acceptere for meget risiko. 

 

Kindelberger24 mener ligeledes at LLR kan lede til Moral Hazard. Og derfor skal dette 

reduceres ved at overvåge banker så man modgår inflations risiko, omkostninger til 

skattebetalere, konflikter mellem nationale og internationale mål osv.  

3.2 Nuværende situation i Danmark 

3.2.1 Hvordan er situationen nu i Danmark? 

Som beskrevet i tidligere teoriafsnit er bankkrak ikke en ny disciplin og mange danske 

banker er krakket og reddet gennem tiderne. De meste kendte er Landmandsbanken, 

Varde Bank og Himmerlandsbanken samt Unibanks krise i 90’erne hvor Nationalbanken 

udstedte en garanti25. For en udførlig list over nylige bankkraks se 9.3.1.  

 

Før jeg begynder at analysere effekten af indgrebene er det vigtigt at beskrive 

udviklingen i den danske banksektor over de sidste 15 år. For at kunne sige noget om 

den generelle udvikling i banksektoren er indlåns- og udlånsstatistikkerne aldeles 

relevante da disse tal viser hvor aggressivt de danske banker er vokset. Det ses tydeligt i 

Figur 3-1 at de danske banker er vokset ganske kraftigt med en kraftig relativ stigning i 

udlån i forhold til indlån.  

                                          
23 Bordo s. 281 
24 Kindleberger ”A Financial History of Western Europe” s. 273 
25 Hansen s. 61 
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Kilde: Finansrådet ”Sektoren i tal” – egen tilvirkning 

 

De danske banker er generelt velpolstrede efter mange års indlånsoverskud, men dette 

er blevet forvandlet til et indlånsunderskud på over 500 mia. kroner svarende til omkring 

20% af bankernes balance. Det har gjort bankerne sårbare overfor volatilitet på de 

finansielle markeder da de er tvunget til at refinansiere deres gæld løbende. Dette har 

vist sig yderst vanskeligt og i september 2008 var interbankmarkedet reelt brudt 

sammen26. 

 

Disse indlånsunderskud er meget ujævnt fordelt over de forskellige banker. Som det 

fremgår i Figur 3-2 som viser indlånsunderskuddet i procent af balancen blandt de 15 

største banker har nogle banker haft rigtige store indlånsunderskud i forhold til deres 

balance. De fem største banker i Danmark ligger generelt på mellem 10 og 14%, mens 

nogle banker som fx FIH Erhvervsbank har været meget aggressive med procenter på 

over 40%. Sammenlignes der med tallene for 2002 er det tydeligt at de fleste banker har 

øget deres indlånsunderskud kraftigt (med undtagelse af netop FIH Erhvervsbank) som 

også vist i figur 3.2. 

                                          
26 http://borsen.dk/investor/nyhed/140860/ 
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Kilde: Finansrådet ”Sektoren i tal” – beregninger er egen tilvirkning 

 

Som det fremgår i Figur 3-3 har de danske banker generelt ekspanderet aldeles kraftigt 

siden 2005 hvor udlånsvæksten har været på over 25 % i perioden 2005 til 2007 

sammenlignet med en gennemsnitlig vækst på kun 5,7 % i perioden 1991 til 2004 og 9,2 

% i perioden mellem 1991 og 2007. I 2007 er udlånsprocenten er helt oppe på 132 %, 

hvilket er meget højt. 
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Kilde: Finansrådet ”Sektoren i tal”- egen tilvirkning 

 

Denne vækst kan forklares med en rigtig høj indtjening som siden starten af 90erne er 

steget kraftigt og har ligget på et højt niveau siden 1995 efter et par rigtigt hårde år i 

starten af 90erne som vist i Figur 3-4. Dette skyldes blandt andet en kraftigt faldende 

nedskrivningsprocent som har medført meget lave tab hos bankerne, hvor der er en 

kraftig negativ korrelation på -0,6827 mellem nedskrivningsprocent og EKF.  

 

I en periode med højkonjunktur med kraftig BNP vækst er logisk at bankerne tjener 

mange penge.28 Se yderligere Bilag 9.3.2 for en grafisk fremstilling af sammenhængen 

mellem konjunktur og bankernes indtjening. 

 

Desuden noteres det at solvensprocenten29 i bankerne har korreleret meget lidt med EKF. 

Korrelationen mellem solvensprocent og EKF er helt nede på 0,25 og mellem 

solvensprocent og profit er på 0,3730, hvilket kunne indikere at bankerne ikke har brugt 

                                          
27 Egne beregninger på baggrund af data fra Finansrådet 
28 Ulstrup/Trier, s. 18 
29 Solvensprocenten er et forhold mellem basiskapitalen (Mindst 50% kernekapital plus supplerende kapital) sat 

i forhold til de risikovægtede aktiver – se yderligere http://www.ftnet.dk/sw25662.asp 
30 Egne beregninger på baggrund af data fra Finansrådet 
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de gode år til at polstre sig yderligere. Det lovmæssige krav til solvensprocenten var i 

2007 på 8 %, og kravet til kernekapitalen var derfor 4% så generelt set har 

banksektoren haft en pæn distance til lovkravet. Solvensprocenten afspejler bankernes 

evne til at modstå tab og er den kapitalbuffer i forhold til de aktiver og derved de risici 

som bankerne løber. 
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Kilde: Finansrådet ”Sektoren i tal” – egen tilvirkning 
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Kilde: Finansrådet ”Sektoren i tal” – egen tilvirkning 
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Generelt kan jeg konkludere at banksektoren generelt har vokset meget kraftig i det 

seneste par år og at de har haft en rigtig god indtjening og de har øget deres 

udlånseksponering kraftigt. Nogle banker har været ekstremt aggressive i deres 

vækstmål, mens andre har været mere konservative. Dette kunne tyde på en form for 

eufori som ifølge Kindleberger-Minskys31 model er et typisk indikation på en finansiel 

krise. For en yderlige beskrivelse af denne model se bilag 9.3.3. 

3.2.2 Finansmarkederne vender 

For at forstå den nuværende situation på de danske bankmarkeder er det nødvendigt at 

undersøge hvad der er sket på de udenlandske markeder. Ifølge Michael Bordo opstod 

den nuværende kreditklemme i USA.  De såkaldte ’subprime’ lån som kort sagt var 

dårlige lån der var pakket pænt ind gjorde det meget svært at bestemme værdien af 

pantebrevene og derved også værdien af den underliggende kaution. Dette gjorde at det 

globale interbankmarked i USA frøs til is og dette spredte sig i løbet af 2008 også til det 

internationale bankmarked32.  

 

For at anvende teorierne på den nuværende situation vil Business Cycle teoretikerne 

argumentere for at markederne ikke er effektive og deres indbyggede 

markedsøkonomiske fejl har medført kollapset. Modsat vil Monetaristerne argumentere 

for at utidig indgriben fra staten har medført kollapset. 

 

En tilbundsgående analyse af den globale situation og udvikling vil være et studie i sig 

selv og derfor vil jeg ikke analysere dette nærmere. For en beskrivelse af de vigtigste 

milepæle kan jeg henvise til Politiken33. 

3.2.3 Indledende støtteerklæringer til bankerne 

I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed34 fører Finanstilsynet opsyn med bankerne. 

Hvis bankens egenkapitalsandel bliver for lav skal Finanstilsynet få banken til reetablere 

egenkapital eller få banken solgt til anden side. I 2008 var der otte danske banker hvor 

Finanstilsynet måtte gribe ind35. Det ses tydeligt at der er en sammenhæng mellem 

                                          
31 Kindleberger ”A Financial History of Western Europe” 
32 Bordo “The Crisis of 2007: The Same Old Story, Only The Players Have Changed” s. 2 
33 http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article574925.ece 
34 http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/lovgivning/finansielvirksomhed/ 
35 Se Bilag 9.3.1 for mere detaljeret oversigt 
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indlånsunderskudsprocent og denne liste hvor både Roskilde Bank og Bank Trelleborg 

figurerer. 

3.3 Bankpakke I (Finansiel stabilitet) 

Politikerne mente i september 2008 at situationen efterhånden var så slem efter 

Bonusbankens kollaps at selv de store banker ikke kunne låne penge på 

interbankmarkedet og noget måtte gøres. På denne baggrund blev lovpakken om 

Finansiel Stabilitet (Bankpakke I) vedtaget den 10 oktober 2008. Denne lov giver 

indskydere fuld garanti for ca. 500 mia. kroner og skal ifølge vicestatsminister Lene 

Espersen skabe sikkerhed og tryghed for indskyderne36. Jeg vil analysere indgrebene 

mere detaljeret i dette afsnit baseret på ”Lov om Finansiel Stabilitet”37.  Dette indgrebs 

primære formål var at forhindre bank runs dvs. alle indskyderne ønsker at hæve deres 

indskud af frygt for konkurs.  

 

I forhold til Business Cycle teorierne om finansielle kriser som beskrevet tidligere er dette 

en logisk indgriben og en rigtig indgriben for at sikre stabilitet. Ifølge monetarist 

teorierne er et sådant indgreb ikke nødvendigt da der ikke kan findes bevis for at der var 

frygt for bank runs, og derfor skulle Nationalbanken have sat renten ned for at sætte 

gang i udlånene ifølge Anna Scwartz som tidligere beskrevet. Man kan dog argumentere 

for at de store indlånsunderskud i teorien vil være lig med en større risiko for bank runs. 

 

Ifølge lovteksten vil lovændringen medføre nedenstående indgreb som jeg vil analysere 

effekten overfor bankledelsen på ved hjælp af den tidligere beskrevet økonomiske teori. 

3.3.1 Staten garanterer alle indskydere (både danske og 

udenlandske) de næste to år 

Dette forslag gik ud på at forøge indskydergarantien fra tidligere kun at dække indskud 

op til 300.000 til at give en ubegrænset garanti. Med en indskydergaranti har 

indskyderne ikke nogen reel risiko for at miste deres indskud i tilfælde af konkurs da 

indskydergarantien vil dække evt. tabte indskud. Dette vil eliminere risikoen for bank 

runs og medføre at bankerne kan låne på pengemarkederne. Der er dog muligheder for 

at aktionærerne og ledelsen kan udnytte denne garanti til at opnå højere afkast end man 

                                          
36 http://www.oem.dk/sw22845.asp (pressemeddelelse 10 oktober 2008) 
37 

http://www.oem.dk/graphics/oem/nyheder/Pressemeddelelser%202008/AU3438%20Lov%20om%20Finansiel

%20stabilitet.pdf 
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ellers kunne opnå på et effektivt marked. Som tidligere nævnt argumenterer både Bordo 

og Kindleberger for en risiko for Moral Hazard pga. dette. Jeg vil ved hjælp af 

nedenstående eksempel påvise hvorledes at indskydergarantien skævvrides pga. 

ændrede risikoforhold.  

 

En indskydergaranti er nødvendig for at undgå bank runs. Et bank run opstår når 

indskyderne frygter at de ikke kan få deres indskud dækket. Dette skyldes at indlånene i 

en bank typisk kan hæves med det samme mens at en bank typisk ikke kan kræve sine 

udlån tilbage så hurtigt rent kontraktmæssigt. Dette kan være relevant i Danmark på 

grund af de generelt store indlånsunderskud. Hvis indskydere i en bank med balancerede 

udlån og indlån på 20 milliarder kroner alle sammen ville have deres penge tilbage på 

tidspunkt x var banken nødt til at indløse sine lån tidligere end planlagt. Dette kunne 

betyde at banken kun kunne få 15 milliarder tilbage. Dvs. at der ville mangle 5 milliarder 

kroner til de indskydere der kom sidst. Hvis der er forventning om at dette ville ske ville 

alle indskydere i panik ønske at hæve deres indskud så hurtigt som muligt for at få del i 

de 15 milliarder kroner. Da et sådant bank run vil medføre store samfundsmæssige 

problemer har man typisk en indskydergaranti til at modvirke sådanne bank runs.  

 

Problemet er dog at det medfører en skævvridning af risikoen som vist i nedenstående 

eksempel. For den videre analyse vil jeg antage at ovennævnte bank som udgangspunkt 

er risikoneutral, at alle lån er 1-årige, den risikofrie rente er på 5 % og indskyderne er 

dækket af en indskydergaranti samt at bankens udlån er fordelt 50/50 på sikre og usikre 

kunder.  

 

Jeg vil nu analysere ved hjælp af et eksempel hvorledes at indlån og udlån vil blive 

prisfastsat ved hjælp af CAPM når risikoen bliver ændret som følge af en 

indskydergaranti. 

 

Indlån 

Indskyderne vil indskyde penge i banken mod en rente på 5% da der jo ikke er nogen 

risiko. Dette kan forklares ved hjælp af CAPM og teorien om effektive markeder tidligere. 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af CAPM 

 

Som eksempel antager jeg at markedsrenten er 10 % og at risikoen for en bank uden 

indskydergaranti har en beta på 0,2. Den lave beta skyldes at risikoen for at miste sine 

penge er lav og er direkte sammenlignelig med risikoen for en bankkonkurs.38 

 

Hældningen på SML kan forklares ved hjælp af CAPM og derfor kan vi estimere et 

forventet afkast = rf + beta(Rm-Rf) = 0,05 + (0(0,1-0,05) = 0,05. Derfor vil indskyderne 

kun forvente et afkast på 5 % 

 

Hvis indskyderne skulle sætte penge ind i en bank uden indskydergaranti ville det 

forventede afkast være 0,05+(0,2(0,1-0,5) = 0,06 og indskyderne ville derfor ikke sætte 

deres penge i banken medmindre at de fik 1 % i risikopræmie. 

 

Udlån 

For bankens udlån til sikre kunder som altid betaler tilbage vil renten teoretisk være på 

5% svarende til den risikofrie rente og derfor vil der efter et år være 10 milliarder til 5% i 

rente minus 9 milliarder til 5% som er indskydernes krav som giver 10,5-9,45 = 1,05 

milliarder til aktionærerne. 

                                          
38 Den reelle værdi af beta er ikke afgørende for eksemplet så længe at beta er mindre en 1 
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På bankens udlån til usikre kunder er regnestykket lidt mere kompliceret. Disse kunder 

betaler ikke altid pengene tilbage og de skal derfor betale en højere rente. Dette kan 

forklares ved hjælp af CML linien som vist nedenunder. For denne risiko vil banken kræve 

en præmie som svarer til punkt A. 

 

 
FFFiiiggguuurrr   333---777   ---    CCCAAAPPPMMM   IIInnndddssskkkyyydddeeerrrgggaaarrraaannnttt iii    ---    UUUdddlllååånnn   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af CAPM 

 

For at kunne beregne den relevante risikopræmie er jeg nødt til at antage to forskellige 

scenarier – et normalt scenario hvor banken får alle sine penge tilbage og et dårligt 

scenario hvor banken kun får 8 milliarder tilbage. 

 

Hvis vi antager at der er 25 % risiko for at banken kun får 8 milliarder tilbage som følge 

af lavkonjunktur vil banken kræve en højere rente for at få samme tilbagebetaling som 

for sine sikre kunder. Banken skal have 10,5 milliarder tilbage og de får med 25 % 

sandsynlighed 0,25 gange 8 milliarder = 2 milliarder tilbage. Dvs. at afkastet på de 75 % 

kan beregnes som 10,5 = 0,75 gange x + 0,25 gange 2 hvor x bliver = 11,33. Det 

samlede afkastkrav vil derfor være lig med 11,33 % + 2 % = 13,33 %. 

 

Efter et år vil aktionærerne med 75 % sandsynlighed modtage 10 gange 13,33 % minus 

indskydernes krav på 9,45 milliarder = 1,88 milliarder. De vil dog med 25 % 
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sandsynlighed tabe 8-9.45 = 1,45 milliard. Dette tab vil dog blive dækket af 

indskydergarantien og derfor vil det ende med 0. Derfor vil aktionærerne estimeret 

modtage 0,75 gange med 1,88 + 0,25 gange 0 = 1,41 milliarder efter et år.  

 

Sammenligner man de to kundeporteføljer vil banken derfor modtage et væsentligt 

højere afkast (1,41 mod 1,05) på sine usikre kunder end på sine sikre kunder. 

Indskydergarantien medfører derfor at indskyderne vil låne penge til banken som låner 

dem til ’usikre’ kunder til den risikofrie rente da risikoen jo er fjernet. Der er derfor et 

stort incitament til aktionærerne og bankledelsen (hvis denne er optionslønnet) til at øge 

porteføljen af usikre kunder mod at få højere afkast. Dette øgede afkast skyldes at 

banken ikke behøver at kompensere indskyderne med en højere rente.  

 

En empirisk undersøgelse foretaget af Demirgüç-Kunt og Detragiache fra 200339 har vist 

at der var en korrelation mellem lande med en høj indskydergaranti og lande med mange 

bankkriser. Jeg har ikke haft direkte adgang til deres data, og derfor kan jeg ikke 

umiddelbart forholde mig til hvor valid deres undersøgelse er. Det skal dog noteres at de 

ikke har defineret en bankkrise og derfor vil jeg argumentere for at deres næppe holder 

vand. Dette vil dog ikke ændre min konklusion at en høj indskydergaranti vil forøge 

risikovilligheden blandt bankledelsen. 

 

Dette vil jeg vurdere til at have en middel styrke overfor bankledelserne da effekten ikke 

er direkte målbar 

3.3.2 Nationalbanken vil låne penge ud til banker der er 

nødstedte/under afvikling 

Som nævnt tidligere i afsnit 3.1 om LLR er det en udfordring at identificere de banker der 

skal reddes. Både Bordo og Kindleberger argumenter som tidligere nævnt for at støtte til 

nødstedte banker vil føre til Moral Hazard. Stern/Feldman nævner at det største problem 

ved ’Too big too fail’ er at kreditorerne ikke vil have nok incitament til at overvåge deres 

investering40 hvilket er identisk med problemstillingen belyst i det forrige afsnit. Derfor vil 

jeg i dette afsnit analysere hvad der sker for bankledelserne når risikoen for konkurs 

mindskes. 

 

                                          
39 Levine s. 11 
40 Stern/Feldmann s. 17 
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I forbindelse med konsekvensanalyse af konkursrisiko er Modigliani og Millers teorem II41 

yderst velegnet.  

 
FFFiiiggguuurrr   333---888   ---    MMMooodddiiiggglll iiiaaannnaaa   aaannnddd   MMMiii lll llleeerrr   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Corporate Finance s. 477 

 

Den viser at i tilfælde med virksomhedsskatter (lyseblå), men uden konkursrisiko vil 

WACC falde og værdien af virksomheden stige i takt med at gearingen øges på grund af 

de faldende omkostninger som følge af skatteskjoldet42. Desuden vil kravet til 

egenkapitalen stige pga. den øgede risiko for virksomhedens indtjening. Derfor vil den 

teoretiske mest optimale gearing være 100 % fremmedkapital.  

 

I tilfælde med konkursrisiko (mørkeblå) øges risikoen for konkurs i takt med gearingen 

og derfor vil der være flere indirekte omkostninger som fx fastholdelse af medarbejdere, 

mindre salg hvis kunder frygter konkurs osv. samt direkte omkostninger til juridisk og 

administrativ bistand ved høj gearing43. Denne risiko gør at WACC stiger samt at værdien 

af virksomheden falder med høj gearing. Værdien af denne konkursrisiko kan vises som 

arealet mellem den lyseblå og mørkeblå linje i den øverste graf. 

 
                                          
41 Se graf for kilde – det noteres desuden at tilfældet uden skatter ikke er inkluderet for at lette overblikket 
42 Brealey/Myers/Allen s. 473 
43 Brealey/Myers/Allen s. 480 
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Hvis Nationalbanken minimerer konkursrisikoen vil den optimale gearing for bankerne 

netop være 100 % og en lav WACC vil gøre at bankledelserne vil påtage sig mange 

risikofyldte investeringer da de vil få en positiv NPV på flere projekter. Stern/Feldman 

fremkommer med et lignende argument hvor de siger at ”Projects that might have made 

sense if funding were inexpensive may not go forward with higher prices” om de banker 

der ikke er Too big to fail44 

 

På trods af at Nationalbanken vil støtte nødlidte banker uafhængigt af størrelse med 

kapital vil jeg dog stadigvæk argumentere for at der stadigvæk er en del konkursrisiko 

samt at der stadigvæk vil være lovmæssige krav som fx solvenskrav der ikke vil gøre 

100 % gearing den optimale kapitalstruktur. Derfor vil kapitalstrukturen forskyde sig fra 

den mørkeblå graf til den lyseblå graf i figur 3.9 og ikke bevæge sig langs den blå som i 

tilfældet med 100 % kapitalstruktur. 

 
FFFiiiggguuurrr   333---999   ---    MMMooodddiiiggglll iiiaaannniii    aaannnddd   MMMiii lll llleeerrr   ---    ÆÆÆnnndddrrr iiinnnggg   aaafff    kkkooonnnkkkuuurrrsssrrriiisss iiikkkooo   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På baggrund af dette kan jeg konkludere at bankledelsen vil have et incitament til at øge 

fremmedkapitalen som følge af den mindre konkursrisiko, samt følgende en lavere WACC 

vil banken påtage sig flere investeringer og derfor øge risikoviligheden. 

                                          
44 Stern/Feldman s. 17 
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3.3.3 Banker der stoppes af Finanstilsynet afvikles af 

Afviklingsselskabet 

Afviklingsselskabet vil fungere som en slags selvstændig bank ejet af staten og 

statskassen får derfor en gevinst hvis Afviklingsselskabet generer en gevinst, men 

samtidig er der risiko for tab hvis ikke det lykkedes Afviklingsselskabet at genere en 

gevinst som forklaret i næste afsnit. Det er samtidig et stærkt signal til aktionærerne om 

at de skal overvåge deres investering da de i tilfælde af afvikling ikke vil få kompensation 

fra staten. Dette har indflydelse på især staten og aktionærerne, mens jeg vil 

argumentere for at ledelsen ikke direkte påvirkes anderledes end ved de førnævnte 

indgreb som følgevirkning af den mindre konkursrisiko. Der vil dog være en indirekte 

indvirkning i kraft af forøget kontrol fra aktionærerne da disse vil have en forøget risiko 

da de vil miste værdien af deres aktier i tilfælde af at banken stoppes af Finanstilsynet. 

Derfor vil aktionærerne have et stort incitament til at få banken på rette kurs inden 

Finanstilsynet stopper dem. 

3.3.4 Oprettelse af Det Private Beredskab 

Bankerne betaler kollektivt afhængigt af størrelse 15 mia. kroner til staten og evt. 20 

mia. kroner hvis tabene overstiger 15 mia. kroner til Afviklingsselskabet45. Denne garanti 

udløber 30. september 2010. Det vil sige at staten tjener på ordningen hvis tabene er 

mindre en 15 mia. kroner, mens staten taber på ordningen hvis tabene er større en 35 

mia. kr. Det har derfor en større indvirkning på hvordan staten vil agere end på bank 

ledelsen, men det kunne potentielt være yderst interessant når det drejer sig om Moral 

Hazard hvor bankerne som kollektiv faktisk belønnes for at tage store risici. 

Argumenterne imod dette ville være de klassiske argumenter om Game Theory og 

Prisoners Dilemma46 hvor hver agent på markedet vil gøre hvad der er bedst for hver 

agent uafhængigt af hvad der er bedst for kollektivet. Jeg vil samlet vurdere at 

bankernes incitament til at spekulere i dette vil være yderst begrænset pga. den 

forholdsvis lille indflydelse og evt. gevinst og derfor vil styrken være svag. 

 

Dette indgreb har fået Jyske Banks administrerende direktør Anders Dam til at kalde 

pakken ’en kollektiv dummebøde47’ og administrerende direktør for den liberale 

tænketank CEPOS, Martin Ågerup udtaler til ”Nyhedsbrev for Bestyrelse”48 at de usunde 
                                          
45 http://www.finansielstabilitet.dk/ 
46 http://da.wikipedia.org/wiki/Nash-ligev%C3%A6gt 
47 http://www.business.dk/article/20090317/finans/90317002/ 
48 Nummer 5, februar 2009 
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banker skal gå ned og blive overtaget af de veldrevne banker. De argumenterer desuden 

begge for at de 35 mia. som bankerne skulle indbetale til en fælles pulje var en yderst 

uheldigt da bankerne derved bandt likviditet som de ikke låne ud. Disse udtalelser 

vurderer jeg er i god tråd med Anna Scwarts teorier om frie markeder, men næppe med 

Keynes og de andre Business Cycle tilhængere.   

3.3.5 Der må ikke udbetales udbytter eller foretages aktietilbagekøb 

i de næste to år 

Et sådant forbud forhindrer at ledelsen udbetaler egenkapitalen og derefter lader 

Indskydergarantifonden dække tabene. Udover dette er det tvivlsomt hvor stor en effekt 

dette indgreb vil have udover selve signalværdien som især politisk har en stor virkning. 

En virksomhed kan generelt set vælge at overføre værdi til aktionærerne på to måder. 

Enten som aktietilbagekøb eller som dividender. Sidstnævnte forekommer typisk som 

regulære dividender, som ekstraordinære dividender eller som likvidationsdividender fx i 

forbindelse med virksomhedssalg49. I et perfekt marked uden skatter ville kursen falde 

med værdien af udbyttet fx en aktie til kurs 200 med et udbytte på 20 vil falde til kurs 

180 på tidspunktet lige efter udbyttebetalingen. I den virkelige verden er der som 

bekendt skatter og derfor vil kursen typisk ikke falde til forventede niveau da dividenden 

ikke er så meget værd for aktionærerne. Hvis udbytter fx blev beskattet med 20% ville 

kursen i ovennævnte eksempel kun fald til 184 pga. skatten. Dette er blevet bevist 

empirisk af Elton og Gruber (1970) og af Kalay i (1982)50.  Aktietilbagekøb foregår ved at 

firmaet vil købe aktier som alt andet lige vil øge kursværdien af aktionærernes aktier. 

Hvis der var perfekte markeder er der ingen forskel på om man udbetaler dividender eller 

køber egne aktier tilbage51. Forskellen mellem tilbagekøb og dividendebetaling ligger 

mest i ændrede skatteforhold og agent omkostninger samt signalværdien. De ændrede 

skatteforhold rammer som beskrevet i ovenstående eksempel de udbetalte dividender da 

det er almindelige kapitalgevinster, imens at tilbagekøb beskattes som kursgevinst som 

er mere lempeligt beskattet. På den anden side kan man argumentere for at sikre 

dividende er bedre en fremtidige (og dermed usikre) kursgevinster. Overordnet set findes 

der en del empiri der beviser begge argumenter og en del forskere der argumenter for at 

værdien er lavere, uændret eller højere ved at udbetale dividender i forhold til 

aktietilbagekøb. Det er derfor svært at forudsige hvilken betydning dette har for 

aktiekursen. En empirisk analyse af aktiekursen før og efter indgrebet vil næppe kunne 

                                          
49 Brealey/Myers/Allen s. 417 
50 Jens Verner Andersen - Noter til Corporate Finance lektion 19 
51 Brealy/Myers/Allen s. 415 
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medvirke til at besvare dette spørgsmål da der er for mange andre faktorer der indvirker 

på værdien, og dette ville i givet fald være uden for nærværendes opgaves omfang. Det 

er tvivlsomt om bankledelsen vil agere anderledes baseret på dette, og signalværdien har 

været den største effekt af dette indgreb. 

3.3.6 Der må ikke udstedes/forhøjes/forlænges optionsprogrammer 

til ledelserne 

Det fremgår af lovforslaget at der ikke må udstedes/forhøjes eller forlænges 

optionsprogrammer til bankledelsen. Dette er så central del af problemformuleringen at 

dette vil blive undersøgt separat i afsnit 4. 

3.4 Bankpakke II (Kreditpakken) 

For yderlige at normalisere udlånspolitikken vedtog folketinget den 3. februar 2009 loven 

om statsligt kapitalindskud også kaldet Kreditpakken52. Den vigtigste del af denne pakke 

var at give solvente banker mulighed for at låne hybrid kernekapital, mens der udover 

dette også var en række mindre tiltag som analyseret i følgende afsnit. 

3.4.1 Indskud af hybrid kernekapital 

Ordningen går ud på at alle kreditinstitutter med hjemsted i Danmark kan ansøge staten 

om indskud af hybrid kernekapital. Det er påkrævet at banken opfylder lovens krav til 

solvens samt at udlånspolitikken ikke strammes mere end den almindelige 

konkjunkturtilstand tilsiger for at drive en sund forretning. Hvis alle kreditinstitutter tager 

imod tilbuddet skønnes den samlede værdi af pakken at være på 100 mia. kroner. Det er 

indtil videre kun enkelte banker der har taget imod pakken hvis deadline udløber den 1. 

juni 200953.  

 

At solvente banker kan låne kapital af nationalbanken til en høj rente er lige efter 

Bagehots teorier om LLR som beskrevet tidligere. Der vil derfor ikke være udpræget 

Moral Hazard problemstillinger her så længe at renten passer til markedet. Der vil dog 

være det samme incitament til at øge gearingen som analyseret i tidligere afsnit når 

risikoen for konkurs falder. Desuden er der ved Bankpakke II en højere grad af 

frivillighed da bankerne har fået længere tid til at beslutte sig ift. Bankpakke I. Anders 

                                          
52 http://www.oem.dk/sw24227.asp 
53 http://www.oem.dk/sw24105.asp 
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Dam udtaler at han blev spurgt ”med en pistol for panden” søndag klokken 22 og loven 

blev vedtaget klokken 2454 i modsætning til Bankpakke II hvor der var mere tid.  

 

Renten fastlægges ved af hjælp af tre dele55. Den risikofrie rente svarende til den 5-årige 

statsobligationsrente + en straf rente på 6 % + et variabelt tillæg som fastlægges efter 

en konkret vurdering af det aktuelle pengeinstitut. Dette gøres enten på baggrund af 

ratings eller ved at vurdere kernekapital, gearing, solvens, indlånsunderskud, 

likviditetsrisiko, indtjening og kreditkvalitet. 

 

Det variable tillæg er nødvendigt for at sikre at renten ikke forskyder markedsporteføljen 

som diskuteret tidligere i forbindelse med CAPM og reelt kommer til at fungere som et 

straftillæg. 

3.4.2 Mindre skattefradrag på direktørlønninger 

Socialdemokratiet foreslog i forbindelse med forhandlingerne om Bankpakke II at indføre 

et lignende loft på 2,5 million kroner til bankledelsen. Dette forslag blev ikke vedtaget56, 

men som kompromis blev det vedtaget at bankerne kun kan trække halvdelen fra i skat 

af direktørlønningerne.  

 

For at vurdere styrken af dette indgreb vil jeg sammenligne bankdirektørlønningerne 

med resultaterne i bankerne. Der fandtes 18757 banker i 2005 og hvis vi antager at 

bankdirektørlønningerne var på 1058 millioner kroner i gennemsnit og skatteprocenten er 

på 28 % vil værdien af et sådant fradrag være på 187*10*0,28=524 millioner kroner 

modsvarende en profit på 27.168 millioner for den samlede banksektor. Direktør-

lønningerne vil derfor svare til 0,02 procent af årets resultat. For mindre banker vil 

andelen være lavere, men dog stadigvæk ikke høj nok til at gøre en forskel.  

 

                                          
54 Berlingske Tidende torsdag den 10 marts 2009 
55 http://www.oem.dk/sw24501.asp 
56 http://www.information.dk/179602 
57 Finansrådet ”Sektoren i tal” 
58 Der findes ikke en konsolideret oversigt over banklønninger. 10 millioner er baseret på at Sydbank udbetalte 

13 millioner til direktionen og det antages at gennemsnittet derfor er mindre. Det eksakte tal er ikke afgørende 

for denne pointe. 
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Professor Anders Grosen fra Århus Universitet59 udtaler desuden at det er ”ren 

populisme, der er lavet for at tilfredsstille vælgerne” og at det næppe har nogen 

væsentlig effekt på bank ledelsen.  

 

Formanden for Sydbank, Kresten Phillipsen, har ligeledes udtalt til Børsen60 ”Det er et 

beløb, der ikke får en reel betydning for Sydbank - aflønningsspørgsmålet bliver ikke 

afgørende for, om banken gør brug af pakken eller ej” 

 

Baseret på ovennævnte analyse vil jeg være enig med Anders Grosen og jeg vurderer 

ligeledes at så lille en effekt svarende til 0,02% af årets overskud næppe vil udgøre en 

væsentlig forskel på ledelsens adfærd. Hvis man rent hypotetisk havde forestillet sig et 

lønloft bestemt af politikerne kunne man sagtens forestille sig at de allerbedste bedste 

bankdirektører vil søge mod andre brancher i Danmark uden lønloft eller evt. til 

udenlandske banker hvor der ikke er et sådant lønloft.  

3.4.3 Forbud mod lånefinansieret salg af instituttets egne aktier og 

garantbeviser 

En del banker som fx Løkken Sparekasse og Roskilde Bank61 har markedsført egne aktier 

og i tilfældet med Løkkens Sparekasse garantbeviser overfor egne kunder.  Finanstilsynet 

har udstedt en meget kritisk rapport om Løkken Sparekasse62 hvor de har påpeget en 

manglende dokumentation for rådgivning til kunderne angående garantbeviser. Dette har 

medført at garanterne har stævnet Løkken Sparekasse63. Et garantbevis er en måde for 

sparekasser at skaffe likviditet på og giver typisk adgang til lavere gebyrer og højere 

rente, men er rent risikomæssigt at sidestille med aktier 64. Nedenstående analyse vil 

tage derfor sidestille garanter med aktier.   

 

Når kunderne køber bankens aktier vil det alt andet lige øge prisen på bankens aktier og 

derfor øge værdien af bankledelsens aktier og optioner. Dette vil gøre både kunder og 

bankledelser rige. Der er dog ikke samme balancerede risiko deling hvis kursen begynder 

at falde.  Risikoen vil primært blive båret af de kunder som har købt aktier for lånte 

                                          
59 http://www.business.dk/article/20090209/finans/702090093/ 
60 https://www.nordnet.lu/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=30405005&sourcecode=rb-b 
61 http://politiken.dk/tjek/penge/bank/article676144.ece 
62 http://www.finanstilsynet.dk/sw42072.asp 
63 http://www.nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=10&data=4%2c3240001%2c5%2c3 
64 http://programmer.tv2.dk/basta/article.php/id-21158880.html 



Risikovillighed i bankledelser efter statslig indgriben 

Chris Noesgaard 34/76 HD/ Finansiering 

penge. Det skyldes at hvis aktieprisen falder, vil kunderne stadigvæk skylde banken 

penge. Dette kan eksemplificeres som følgende. 

 

En kunde låner 100 kroner for 10% i rente til at købe en aktie til kurs 100. Hvis vi ser på 

kundens gevinst i tre kursscenarioer efter 1 år – kurs 80, 100 og 120 med 1/3 

sandsynlighed for hvert udfald vil det give følgende tabel: 

 

Kunde Total
Kurs 80 100 120
Lån -10 -10 -10
Aktie -20 0 20
Resultat -30 -10 10
Sansynlighed 0,33 0,33 0,33
Forventet gevinst -10,00 -3,33 3,33 -10

Scenarie

 
TTTaaabbbeeelll    333---111   ---    NNNooorrrmmmaaalllttt    kkkuuunnndddeeesssccceeennnaaarrr iiiooo   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Dette vil give et forventet tab på -10 som jo netop skyldes den rente som skal betales til 

banken. Hvis ovennævnte forretning skal være en god forretning for kunden skal kursen 

være 30 kurspoint højere i ovennævnte eksempel. For eksempel skal kursen i det bedste 

scenarie stige til over kurs 150 (dvs. kursen skal stige med mindst 50 %!) for at kunden 

vil have tjent på investeringen. 

 

Kunde Total
Kurs 80 100 150
Lån -10 -10 -10
Aktie -20 0 50
Resultat -30 -10 40
Sansynlighed 0,33 0,33 0,33
Forventet gevinst -10,00 -3,33 13,33 0

Scenarie

 
TTTaaabbbeeelll    333---222   ---    NNNuuulllpppuuunnnkkktttsss   kkkuuunnndddeeesssccceeennnaaarrr iiiooo   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvis bankledelsen som eksempel har en ordning der giver direktøren en option med en 

strike kurs på 110 efter et år samt en resultatløn på 5 % af årets renteindtægter vil dette 

give et forventet afkast på 3,53.  
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Bankdirektør Total
Kurs 80 100 120
Resultatløn 0,5 0,5 0,5
Værdi af option 0 0 9,09
Resultat 0,5 0,5 9,59
Sandsynlighed 0,33 0,33 0,33
Forventet gevinst 0,17 0,17 3,20 3,53

Scenarie

 
TTTaaabbbeeelll    333---333   ---    BBBaaannnkkkdddiiirrreeekkktttøøørrr    nnnooorrrmmmaaalllttt    sssccceeennnaaarrriiiooo   mmmeeeddd   rrreeesssuuulll tttaaattt llløøønnn   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvis man kun ser på værdien af optionen og ikke tager resultatlønnen med i beregningen 

vil det forventede afkast være på 3,03.  

Bankdirektør Total
Kurs 80 100 120
Resultatløn 0 0 0
Værdi af option 0 0 9,09
Resultat 0 0 9,09
Sandsynlighed 0,33 0,33 0,33
Forventet gevinst 0,00 0,00 3,03 3,03

Scenarie

 
TTTaaabbbeeelll    333---444   ---    BBBaaannnkkkdddiiirrreeekkktttøøørrr    nnnooorrrmmmaaalllttt    sssccceeennnaaarrriiiooo   uuudddeeennn   rrreeesssuuullltttaaattt llløøønnn   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tilfælde af at kursen vil stige til kurs 150 i best case scenariet vil værdien af optionen 

være helt oppe på 12,62. 

 

Bankdirektør Total
Kurs 80 100 150
Resultatløn 0,5 0,5 0,5
Værdi af option 0 0 36,36
Resultat 0,5 0,5 36,86
Sandsynlighed 0,33 0,33 0,33
Forventet gevinst 0,17 0,17 12,29 12,62

Scenarie

 
TTTaaabbbeeelll    333---555   ---    BBBaaannnkkkdddiiirrreeekkktttøøørrr    kkkuuunnndddeeennnuuulllpppuuunnnkkktttssssssccceeennnaaarrr iiiooo   mmmeeeddd   rrreeesssuuullltttaaattt llløøønnn   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Et andet aspekt i dette eksempel er at bankledelsen vil have adgang til information som 

den almindelige kunde/aktionær ikke har adgang til, og der vil derfor være asymmetrisk 

information. Dvs. at bankledelsen vil have bedre mulighed for at forudsige og påvirke 

aktiekursen hvilket vil skubbe det teoretiske risiko/gevinstforhold længere mod 

bankledelsens fordel end der allerede er i forhold til Pecking Order Teorien65. 

                                          
65 Brealey/Myers/Allen s. 490 giver en uddybning af Pecking Order Teorien som ikke vil blive belyst nærmere i 

denne opgave. 
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Jeg kan derfor konkludere at bankledelsen har et stærkt incitament til at låne penge ud 

til kunder da der er en rigtig stor upside til både kunder, aktionærer og bankledelse, 

mens en evt. downside i første omgang dækkes af kunden som skal betale rente af sit 

lån samt af aktionærerne som mister værdien af aktierne. Der er desuden en ekstra 

downside for aktionærerne i og med at de også hæfter for kundens lån og rente i tilfælde 

af konkurs hos kunden. Selve incitamentet til at påtage sig mere risiko vil blive behandlet 

uddybende senere i afsnittet om optionslønning. Et forbud mod disse lånefinansierede 

aktiekøb vil derfor have en stærk effekt på bankledelsen til ikke at låne penge ud til at 

kunder til at købe aktier. Det er dog yderst tvivlsomt om der vil være effekter udover 

dette hvor bankledelsen kan forventes at handle anderledes hvis der sammenlignes med 

ex ante.    

3.4.4 Styrkelse af Finanstilsynet 

Som nævnt i afsnit 3.3.1 er det med en ubegrænset indskydergaranti optimalt for 

banken at låne ud til høj risiko og begrænse egenkapitalen til lovens krav. Dette vil fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv kræve et intenst tilsyn som på den lange bane næppe vil 

være funktionelt og man kan derfor argumentere for at en permanent ubegrænset 

indskydergaranti næppe vil være optimal for samfundet. En indskydergaranti på det 

tidligere niveau medfører at de enkelte bankkunder derfor skulle kreditvurdere hver 

enkelt bank for indskud på over 300.000 kroner. Dette vil dog igen set fra et 

samfundsmæssigt synspunkt være dyrt hvis alle de små indskydere skulle kreditvurdere 

bankerne inden et indlån. Det mest optimale for samfundet vil være at de store spillere 

på indskudsmarkedet som fx andre banker på interbankmarkedet vil foretage 

kreditvurderingen af bankerne, mens de mindre indskydere ikke skal bruge energi og 

penge på kreditvurdering. Det vil sige at de store spillere med store indlån som vil kunne 

lave kreditvurdering relativt billigere end småindskydere pga. stordriftsfordele skal have 

risiko til at kreditvurdere, mens de mindre ikke skal have samme risiko. Dette kan gøres 

ved at indskydergarantifonden garanterer for indskud på fx 2,5 millioner kroner som vil 

minimere risikoen for de små indskydere, mens de store stadigvæk vil have en risiko66. 

Modargumentet mod dette vil være et mindre incitament for den enkelte spiller på 

markedet til at udføre aktivt ejerskab, og vil dette kunne forøge antallet af ”free ridere” 

som vil blive analyseret senere i denne opgave. 

 

                                          
66 Bechmann og Raaballe s. 13 
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Tilsynet med bankerne foretages af Finanstilsynet hvis mission er ”at skabe 

fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder samt at styrke tilliden til den 

finansielle sektor”67. Finanstilsynet beskæftiger sig indenfor 3 hovedområder 

tilsynsvirksomhed, lovgivningsarbejde og information, og de rapporterer via 

departementet til Erhvervs- og Økonomiministeriet.  

 

En del økonomer som fx Jesper Rangvid og Ken Bechmann68 argumenterer for at lægge 

Finanstilsynet under Nationalbanken. De argumenterer for at Finanstilsynet skal være 

uden politisk indflydelse ligesom Nationalbanken og at det jo er Nationalbanken som skal 

redde bankerne og derfor har de et stort incitament til at føre tilsyn. Det er vigtigt at 

tilsyn og krisestyringsfunktionen ligger samme sted og når der skal træffes beslutninger 

under tidspres er det vigtigt at der nem adgang til alle informationer. Centralbankdirektør 

Nils Bernstein udtaler at han ikke mener at tiden er rigtig for denne diskussion og at han 

og Nationalbanken har et glimrende samarbejde69. Givet den nuværende situation vil jeg 

vurdere at Nils Bernstein har en meget valid pointe, og jeg vil derfor ikke analysere 

politiske rapporteringsforhold yderligere. 

 

Et styrket Finanstilsyn vil alt andet lige påvirke bankledelserne idet at de ikke vil kunne 

skjule uregelmæssigheder så længe som tidligere, og dette vil modvirke den stigende 

problematik med free ridere. Derfor vil jeg argumentere for at risikovilligheden blandt 

bankledelserne alt andet lige vil falde da sandsynligheden for at Finanstilsynet opdager 

for høj risiko samt snyd er højere. Hvor meget den ekstra bevilling vil påvirke 

bankledelsen afhænger dog af hvorledes denne bevilling bliver brugt hvilket på 

nærværende tidspunkt er svært at forudsige.  

3.4.5 Etablering af eksportlåneordning 

Under Eksport Kredit Fonden (EKF) etableres en eksportlåneordning der skal sikre 

finansiering af danske virksomheders eksportforretninger. Denne ordning betyder at 

virksomheder med eksportforretninger hvor private banker har trukket sig pga. ’den 

generelt fastlåste situation på de finansielle markeder’ nu kan optage lån med 

statsgaranti. Den samlede pulje er på 20 milliarder kroner og lånene skal optages på 

                                          
67 http://www.finanstilsynet.dk/sw15892.asp 
68 Bechmann og Raballe s. 15 
69 Berlingske Tidende 22. april 2009 
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markedsvilkår70. Dvs. at et pengeinstitut sammen med Eksport Kredit Fonden skal 

vurdere vilkårene. For bankernes synspunkt vil denne form for finansiering alt andet lige 

være meget interessant, da risikoen falder til tæt på 0 og derfor vil banken acceptere 

lånet. Dette er forklaret grafisk i nedenstående graf baseret på den tidligere 

introducerede SML kurve. Her ses at uden garanti vil risikoen være for stor i forhold til 

det forventede afkast og derfor vil banken forkaste lånet medmindre at EKF går ind og 

garanterer for lånet og derfor mindsker risikoen. 

 
FFFiiiggguuurrr   333---111000   ---    CCCAAAPPPMMM   ---    GGGaaarrraaannnttt iii    fffrrraaa   EEEKKKFFF   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af CAPM 

 

Bankledelserne vil derfor kunne udstede flere lån mod en mindre risiko, som vil kunne 

medføre en forøget profit og deraf større bonus afhængigt af aflønningsform. 

Samfundsmæssigt kan jeg dog godt undre mig over hvorfor at staten skal gå ind og 

støtte lån som bankerne ikke vurderer er sunde nok til at støtte.  Dette er dog ikke 

relevant for denne opgave og derfor vil jeg ikke undersøge dette nærmere.  

                                          
70 http://www.ekf.dk/B704FC0C-A38D-4E93-8799-0FCB883459B9.W5Doc?id=781836FC-C1BF-4FC6-92BC-

8F01B0B97266 

Rf 
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3.4.6 Banklønninger og aktieoptioner skal begrænses 

Bankpakke II indeholder desuden regler om at bestyrelsen i finansielle institutioner skal 

forholde sig  direktørernes lønninger samt at aktieoptioner til bankerne skal begrænses. 

Disse regler har stor indvirkning på Corporate Governance strukturen i bankerne og 

problemstillingerne er yderst komplekse, og derfor har jeg valgt at analysere disse 

nærmere i afsnittet om Corporate Governance. 

3.5 Perspektivering til internationale forhold 

I forhold til deres udenlandske kollegaer er de danske bankdirektører ikke blevet 

reguleret så kraftig. Udover tekniske tiltag som begrænsninger som loft på udlån, vækst i 

balance, markedsføring, udbytter samt garantistillelser har de respektive lande udstukket 

strenge krav til bankledelserne. 

 

I Storbritannien er der kommet direkte begrænsninger i ledelsesaflønningen samt krav 

om at bankerne respekterer god ledelsesskik. I Frankrig er der kommet begrænsninger 

på toplønninger samt fratrædelsesgodtgørelser – både for frivillige og ufrivillige 

fratrædelser. I Tyskland har man indført et loft på € 500.000 for direktørlønninger. I 

Italien har man indført krav til toplønningerne samt indført et etisk kodeks. I USA har 

man indført et loft på 3 millioner kroner til topcheferne, men der må stadigvæk udstedes 

optioner. Dog først når bankerne har betalt deres gæld til staten.71 

 

Som tidligere nævnt var en begrænsning af direktørlønningerne på tale i Danmark, men 

blev dog ikke vedtaget. 

3.6 Delkonklusion 

Generelt kan jeg konkludere at banksektoren generelt er vokset meget kraftig i det 

seneste par år og at de har haft en rigtig god indtjening og de har øget deres 

udlånseksponering kraftigt. Nogle banker har været ekstremt aggressive i deres 

vækstmål, mens andre har været mere konservative. 

 

De direkte følger af Bankpakke I og II (Med undtagelse af forbud mod optionslønninger) 

er opsummeret i nedenstående tabel 3-6. 

                                          
71 Berlingske Tidende research 
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Indgreb Virkning på banken og bankledelsen Styrke 
Risiko-

villighed

Ubegrænset indskyder garanti
Bankerne får et incitament til at låne til 
usikre kunder Middel Øget

Nationalbank vil låne til nødlidte 
banker

Pga. faldende konkursrisiko vil bankerne 
kunne øge gearingen for at forøge værdien 
af deres bank + Moral Hazard Svagt Øget

Afviklingsselskabet vil overtage 
banker der er stoppet af 
Finanstilsynet

Pga. faldende konkursrisiko vil bankerne 
kunne øge gearingen for at forøge værdien 
af deres bank + Moral Hazard Svagt Øget

Kollektiv betaling til bankpakke 1

Bankerne har et loft på hvor meget de kan 
tabe, og har en teoretisk gevinst i forhold til 
staten hvis de samlede tab er store nok. Dog 
har det bundet en del likvid kapital som 
bankerne ikke kan disponere over og derfor 
vil de agere mindre risikovilligt Svag Mindsket

Banker der stoppes af Finanstilsynet 
afkvikles af Afviklingsselskabet

Indirekte øget kontrol fra aktionærerne da 
disse vil have et stærkt incitament til 
mindske riskikoen for ingriben fra 
Finanstilsynet Svag Mindsket

Forbud mod udbetaling af udbytte og 
aktietilbagekøb

Tvivlsom effekt på aktiekursen, men stærk 
signalværdi Svag Tvivlsom

Indskud af hybrid kernekapital
Hvis strafrenten er korrekt fastsat i forhold til 
markedet vil dette ikke påvirke bankledelsen Svag Tvivlsom

Mindre skattefradrag på 
direktørlønninger

Svarer til en forsvindende lille del af 
bankernes profit Yderst svag Tvivlsom

Forbud mod lånefinansieret salg af 
instituttes egne aktier og 
garantbeviser

Ledelsen vil ikke låne penge til kunder til at 
købe aktier, og vil derfor ikke være så 
risikovillige Svag Mindsket

Styrkelse af Finanstilsynet

Mere kontrol og større risiko for at blive 
'opdaget' hvis man snyder eller tager for 
store risici Svag Mindsket

Etablering af Eksportlåneordning

Accept af lån som normal ikke ville blive 
accepteret og forøgelse af profitten for 
bankerne Svagt Øget  

TTTaaabbbeeelll    333---666   ---    KKKooonnnssseeekkkvvveeennnssseeerrr   aaafff    iiinnndddgggrrreeebbb   (((UUUnnndddtttaaagggeeettt    ooopppttt iiiooonnnsssllløøønnnnnniiinnngggeeerrr)))    

Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at lette overblikket er de foreløbige konklusioner angående ændringerne i 

bankledelsernes risikovillighed opsummeret i nedenstående Tabel 3-7. 

Øget risikovillighed Tvivlsom ændring Mindre risikovillighed

Ubegrænset indskyder garanti
Forbud mod udbetaling af udbytte og 
aktietilbagekøb Kollektiv betaling til bankpakke 1

Nationalbank vil låne til nødlidte 
banker Indskud af hybrid kernekapital

Banker der stoppes af 
Finanstilsynet afkvikles af 
Afviklingsselskabet

Afviklingsselskabet vil overtage 
banker der er stoppet af 
Finanstilsynet

Mindre skattefradrag på 
direktørlønninger

Forbud mod lånefinansieret salg af 
instituttes egne aktier og 
garantbeviser

Etablering af Eksportlåneordning Styrkelse af Finanstilsynet  
TTTaaabbbeeelll    333---777   ---    OOOvvveeerrrbbblll iiikkk   ooovvveeerrr   ææænnndddrrr iiinnngggeeerrr   iii    rrr iiisssiiikkkooovvviii lll lll iiiggghhheeeddd   

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det noteres at der er en del initiativer der forøger risikovilligheden samt en del der 

formindsker risikovilligheden mens nogle har en yderst tvivlsom effekt på bankledelsens 

risikovillighed. Sidstnævnte kategori har dog en kraftig teknisk finansiel effekt (med 

undtagelse af ændring i skattefradraget som antages at være mere politisk) og jeg vil 

vurdere at de er yderst relevante på trods af den manglende adfærdsregulering. 

 

Om den samlede effekt af ovennævnte indgreb forøger eller mindsker risikovilligheden er 

svært at afgøre præcist. De vigtigste argumenter for at risikoen mindskes vil være den 

forøgede kontrol fra både Finanstilsyn samt aktionærerne, mens at argumenterne om 

den kollektive betaling og forbuddet om lånefinansieret salg næppe har den store 

virkning. De vigtigste ændringer der øger risikovilligheden er den ubegrænsede 

indskydergaranti samt incitamentet til at øge gearingen, mens at eksportlåneordningen 

næppe har den store effekt. Jeg vil dog samlet vurdere at konsekvenserne af disse 

indgreb vil balancere mod hinanden. 

 

Det næste afsnit vil analysere Corporate Governance strukturen med fokus på 

styrkeforhold og incitamentsstruktur i den danske bank sektor som vil inkludere en 

analyse og vurdering af optionslønninger i den danske banksektor. 
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4 Hvorledes forventes et forbud mod 

optionsaflønning at påvirke aflønningsformen 

og Corporate Governance strukturen i 

bankerne? 

Konklusionen på det forrige afsnit var at de adfærdsmæssige konsekvenser af de 

analyserede indgreb (dvs. uden at inkludere optionslønninger) er forholdsvis 

begrænsede. Derfor vil jeg analysere effekterne på Corporate Governance strukturen i 

det følgende afsnit. 

4.1 Analyse af Corporate Governance i den danske banksektor  

Corporate Governance et centralt element i opgaven og det er derfor nødvendigt at 

definere Corporate Governance og vælge hvilke dele af Corporate Governance teorierne 

jeg vil benytte til den videre analyse. 

 

Der findes utallige måder at definere Corporate Governance på og mange af disse 

skyldes lokale traditioner og lovgivninger. I OECDs rapport om ”Principles of Corporate 

Governance”72 står der ”There is no single model of good corporate governance” og 

Benton E. Gup73 differentierer mellem den Anglo-Amerikanske model og den Franco-

Germanske model. Forskellen består primært i at der i den Anglo-Amerikanske tradtion 

er mere fokus på aktionærerne (dvs. Shareholder Value) og at formålet med Corporate 

Governance primært er at styre agent-principal problemstillingerne. Desuden er der i den 

Anglo-Amerikanske tradition for at direktionen kan være en del af bestyrelsen, som man 

ikke ser i den Franco-Germanske model. Den Franco-Germanske tradition lægger fokus 

på interessenterne dvs. både aktionærer og ikke-aktionærer som fx medarbejdere. 

Caspar Rose definerer det danske system som ’modificeret to-strenget system, hvor der 

er en fast arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse74. Dette vil jeg antage gør sig 

gældende for bankerne i den videre analyse. 

I Danmark udarbejdede Komitéen for god Selskabsledelse (Også kaldet Nørby-udvalget) i 

2005 en række anbefalinger til god Corporate Governance75. Det er lovmæssigt påkrævet 

                                          

72 http://www.eogs.dk/graphics/Corporategovernance/OECD%20CG%20Principles%202004.pdf 
73 Gup m.fl. s. 18-22 
74 Rose s. 3 
75 http://www.corporategovernance.dk/ 
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at børsnoterede virksomheder skal nævne i deres årsrapport hvorledes virksomheden 

forholder sig til disse anbefalinger. Hvis man ikke følger de nævnte anbefalinger skal 

dette nævnes tydeligt.  

 

Nørby-udvalget har defineret en bestyrelses ansvar således: 

• At fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse. 

• At sikre klare retningslinjer for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og 

opfølgning samt risikostyring. 

• At udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, 

herunder udarbejde retningslinjer for udvælgelse og sammensætning af 

direktionen samt sikre, at direktionens vederlag afspejler de resultater, den 

opnår. 

• At sikre, at der er gode og konstruktive relationer til selskabets interessenter. 

 

Desuden har de publiceret 17 forskellige anbefalinger til god virksomhedsledelse hvoraf 

nogle kan diskuteres væsentligheden af, men dette vil ikke hjælpe besvarelsen af denne 

opgave. 

 

Gup definerer ikke klart formålet med Corporate Governance, men nævner at principal-

agent problematikken har en stor effekt på den økonomiske effektivitet samt at ledelsens 

adfærd kan jeopadize firmaets levedygtighed samt aktionærernes interesser76. Desuden 

nævner han at der pga. bankers særlige status vil være et overlap mellem Corporate 

Governance og bankreguleringer. Han nævner at formålet med Corporate Governance 

kan opgøres som at beskytte aktionærernes og interessenternes interesser, beskytte 

samfundets interesser i at have et sundt bank system samt at tilfredsstille bank 

regulatorernes interesser. 

 

Caspar Rose fra CBS har opdelt Corporate Governance i fem søjler77: 

incitamentskontrakter, koncentreret ejerskab, fjendtlige overtagelser, den juridiske 

beskyttelse af aktionærerne og bestyrelsesstrukturen.  

 

En bredt accepteret definition på Corporate Governance af Scleifer og Vishny78 er som 

følger:  

                                          
76 B. Gup m.fl s. 31-32 
77 Rose, s. 2 
78 B. Gup m.fl. s. 18 
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”Corporate Governance is the ways in which investors ensure themselves that they will 

recieve maximum return on their investments” 

 

Jeg vil i denne opgave fokusere på disse formål for Corporate Governance da disse har 

den største relevans for besvarelsen af problemstillingen: 

 

• Principal-agent forhold (Gup) 

• Incitamenskontrakter og ejerforhold (Rose) 

• Sikre at direktionens vederlag afspejler de resultater, den opnår (Nørby) 

 

Nærværende afsnit vil fokusere på analysen af principal-agent problematikken i form a 

free rider problematikken belyst ved ejerforhold og deraf følgende styrke overfor 

direktionen. Desuden vil jeg analysere incitamentstrukturerne i den danske banksektor 

med henblik på en vurdering af hvorledes disse indgreb vil påvirke 

incitamentstrukturerne.  

4.2 Ejerforhold 

Inden jeg begynder at analysere ejerforholdene er det vigtigt at vurdere hvorfor netop 

ejerforhold er vigtige, og derfor vil jeg starte analysen med en diskussion af principal-

agent problemstillingen. 

4.2.1 Principal-agent problemstillingen 

Pincipal-agent problemstillingen betyder at agenten (bankledelsen) ikke altid opfører sig i 

principalens (aktionærernes) interesser hvilket giver anledning til en række mulige 

agentomkostninger79.  

  

Vi forestiller os en principal-agent situation hvor principalen betaler agenten en fast 

månedsløn på fx 100.000 kroner. Hans opgave vil være at øge profitten så meget som 

muligt ved at finde kunder som kan generere så høj NPV som muligt. Bankdirektøren vil 

givetvis arbejde så hårdt som muligt, men han vil også møde en række fristelser80 som 

fx disse: 

 

                                          
79 Brealey/Myers/Allen s. 25 
80 Brealey/Myers/Allen s. 304 
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• I og med at det ikke gør en forskel hvor mange kunder han finder vil der være en 

risiko for at han ikke vil arbejde så hårdt.  

• En anden mulighed er at han vil give sig selv frynsegoder som han vil betragte 

som en privat bonus.  

• Alt andet lige vil en bankdirektør foretrække at være chef i en stor bank end i en 

mindre bank pga. prestige samt at dennes markedsværdi vil være større og derfor 

vil han kunne arbejde i en anden bank til en højere løn. Dette vil friste 

bankdirektøren til fusioner som måske ikke vil genere et højere afkast til 

aktionærerne.  

• En fjerde fristelse vil være at bankdirektøren vil gå efter kunder som passer til 

hans speciale for at forbedre sin egen konkurrencesituation ift. andre direktører, 

men til gengæld vil de ikke generer så højt et afkast som andre kunder. Dette 

kaldes på engelsk for entrenchment.  

• En anden fristelse for bankdirektøren vil være at fravælge kunder som generer et 

højt afkast til aktionærerne, men som samtidig også indebærer en høj risiko. 

Bankdirektøren vil ikke få glæde af upsiden, men en evt. konkurs hos kunden 

kunne medføre at bankdirektøren mistede sit job.  

 

Disse fristelser opgøres som agentomkostninger og kan basalt set minimeres på to 

måder. Enten ved øget tilsyn fra bestyrelsen som vil kunne stoppe de mest åbenlyse 

omkostninger eller ved give ledelsen incitamenter til at handle i tråd med aktionærernes 

interesser. Som nævnt tidligere har vi i Danmark et to-ledet system hvor bestyrelsen 

arbejder på aktionærernes vegne for at monitorere bestyrelsen. Dette system er dog ikke 

fejlfrit og der kan være faktorer som nepotisme og lignende der påvirker bestyrelsens 

evne til at monitorere ledelsen.  

 

Den vigtigste egenskab for en bestyrelse for at minimere agentomkostningerne er dens 

styrke til at agere overfor direktionen. Denne ageren kræver at bestyrelsen er stærk og 

ikke består af såkaldte free-ridere. Dvs. mindre aktionærerer som ikke har tilstrækkelig 

incitament til at bruge tilstrækkelige ressourcer til at minimere principal-agent 

problemerne, og alle investorer regner med at de andre investorer vil agere og derfor 

ikke selv agerer.  

 

For den videre analyse har jeg defineret 3 former for ejerskab 81 

 

                                          
81 Bechmann og Raaballe s. 6-7 
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Kontrollerende aktionær: En aktionær, der har mere end 20% af stemmerne i et 

aktieselskab. I sådanne selskaber har ledelsen typisk et relativt lille råderum – dvs. den 

kontrollerende aktionær styrer ledelsen i et sådant selskab for så vidt angår de større 

linjer. 

 

Storaktionær: En aktionær, der har mere end 5% af stemmerne i et aktieselskab. I 

selskaber med en storaktionær, men uden en kontrollerende aktionær, har ledelsen et 

vist råderum, men storaktionæren har interesse i at møde op på selskabets 

generalforsamling og påtale eventuelle ledelsessvigt. 

 

Spredt ejerskab: Alle aktionærer ejer under 5% af stemmerne. Da småaktionærer 

typisk ikke er aktive og har svært ved at organisere sig, har ledelsen et stort råderum i 

sådanne selskaber. 

4.2.2 Analyse af ejerforhold i den danske banksektor 

Bechmann og Raaballe har undersøgt ejerforhold og incitamentsstruktur i den danske 

banksektor og har produceret nedenstående tabel. 

I alt
Heraf med 

stemmeretsbegrænsning
Heraf med 

incitamentsaflønning

Heraf med 
incitamentsaflønning og 
stemmeretsbegrænsning

29 14 15 9

100% 48% 52% 31%

15 3 2 0

100% 20% 13% 0%

44 17 17 9

100% 39% 39% 20%
Alle banker

Banker ikke isoleret fra 
aktiemarkedet

Banker isoleret fra 
aktiemarkedet

 
TTTaaabbbeeelll    444---111---    BBBøøørrrsssnnnooottteeerrreeedddeee   bbbaaannnkkkeeerrrsss   aaakkkttt iiiooonnnææærrrfffooorrrhhhooolllddd   

Kilde: Bechmann og Raaballe s. 8 

 

De børsnoterede banker er delt ind i to grupper alt afhængigt af, om banken er isoleret 

eller ikke er isoleret fra aktiemarkedet. En bank siges at være isoleret fra aktiemarkedet, 

hvis banken ikke har en storaktionær bortset fra en eventuel fond, der er kontrolleret 

bankens ledelse. Dvs. at en bank der er isoleret fra aktiemarkedet er ’svagt’ styret. En 

bank siges at have stemmeretsbegrænsninger, hvis der er stemmerets- eller 

ejerbegrænsninger. En bank siges at have incitamentsaflønning, hvis ledelsens aflønning 

er knyttet til aktiekursen eller det regnskabsmæssige resultat, og værdien af denne 

aflønning udgør en væsentlig del af ledelsens aflønning. 
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De danske forhold er karakteriseret ved at 90 % af de danske børsnoterede selskaber 

har en aktionær med mere end 5 % af aktierne og omkring 2/3 har en storaktionær med 

et ejerskab på over 20% af aktierne82. For bankerne er billedet ganske anderledes. Hvis 

man ser bort fra fondsejerskab har kun 7 % af de danske banker en kontrollerende 

storaktionær, og 34% (15 banker ud af 44 som vist i ovenstående tabel) en storaktionær 

med mere end 5% ejerskab. Dette indikerer at de danske bankers bestyrelser generelt er 

svagere end almindelige danske børsnoterede virksomheder 

 

Som det ses i tabellen anvendes stemmeretsbegrænsninger hyppigt i de banker der er 

isoleret fra aktiemarkedet (48 %). Disse 

stemmeretsbegrænsninger/ejerskabsbegrænsninger kan forklare hvorfor at der ikke er 

nogen kontrollerende storaktionær da disse stemmeretsbegrænsninger kan gøre det 

mindre attraktivt at være aktionær i disse banker. Dette argument støttes af 

Nationalbankdirektør, Nils Bernstein, har udtalt83 at han mener at det ville være 

”hensigtsmæssigt at afskaffe stemmeretsbegrænsninger” da ”man kunne forestille sig at 

det ville være med til at professionalisere bestyrelserne”.  

4.2.3 Analyse af ejerforhold i de største danske banker 

Jeg har desværre ikke haft adgang til det underliggende datamateriale og jeg har derfor 

valgt selvstændigt at analysere styrken blandt ejerkredsen blandt de største banker i 

Danmark for at verificere Bechmann og Raaballes analyse. De valgte banker 

repræsenterer ca. 84 % af den samlede bankbalance i Danmark og jeg vil derfor vurdere 

at stikprøven er tilstrækkelig repræsentativ til at verificere konklusionerne fra Bechmann 

og Raaballes analyse. 

 

Danske Bank84 ejes af 298.000 aktionærer med 2 aktionærer der har over 5% som A.P. 

Møller-Mærsk Gruppen og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 

almene Formaal samt Realdania Fonden. Førstnævnte har meddelt at de ejer mere end 

20%, mens Realdania Fonden ejer mellem 5% og 15%. Det anslås at ca. 20 aktionærer 

ejer ca. halvdelen af aktiekapitalen i banken. 

 

                                          
82 Bechmann/Jørgensen s. 9 
83 Berlingske Tidende 22 april 2009 
84 http://www.danskebank.com/DA-DK/PRESSE/BAGGRUND/NOEGLEPERSONER/Pages/Aktionaerer.aspx 
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Dansk Banks bestyrelse består af spidser fra det danske erhvervsliv med Alf Duch 

Pedersen og Eivind Kolding fra A.P.Møller-Mærsk i spidsen støttet af professorer og andre 

prominente erhvervsfolk. 

 

Nordea85 har ligeledes kun 2 aktionærer med over 5% af aktiekapitalen. Det er den 

svenske stat med ca. 20% og derefter Sampo Oyj med ca. 14% hvor den 3. største 

aktionær er Nordea Danmark fonden med ca. 4% ejerskab. De 20% største aktionærer 

ejer ca. 56% af Nordea. For Nordea skal det dog nævnes at netop de tre ovennævnte 

aktionærer støttet af J.P. Morgan og Merrill Lynch er i færd med en aktieemission for at 

styrke kernekapitalen. Denne emission kan påvirke ejerforholdet yderligere, men det 

vides ikke på skrivende tidspunkt.  

 

Nordea har offentliggjort CVer af deres bestyrelse som består af højtuddannede spidser 

fra toppen af det skandinaviske erhvervsliv. Det er bla. Stine Bosse fra TrygVesta og Tom 

Knutzen fra Danisco. 

 

Jyske Bank86 ejes af omkring 251.000 aktionærer, hvoraf 41% ejer under 1000 aktier. 

Den eneste registrerede aktionær med mere end 5% af aktiekapitalen er Nykredit.  

 

Bestyrelsen ledes af en politiker med baggrund som virksomhedsrådgiver støttet et par 

direktører, advokater og en fiskeskipper samt et par medarbejdervalgte medlemmer. 

 

 

 
FFFiiiggguuurrr   444---111   ---    AAAkkkttt iiiooonnnææærrrfffooorrrdddeeelll iiinnnggg   JJJyyyssskkkeee   BBBaaannnkkk   

Kilde: Jyske Bank   

 

                                          
85 

http://www.nordea.com/Investor+Relations/Corporate+governance/Aktionærer+og+generalforsamling/956362

.html 
86 http://www.jyskebank.dk/aktionaer/professionel/aktionaerkreds/902.aspx 
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Sydbank87 ejes af ca. 146.000 aktionærer hvor 2/3 ejer under 100 aktier. Kun ATP og 

Nykredit ejer mere end 5% af aktierne. Ca. 44% af aktionærerne bor i Syd- og 

Sønderjylland og er ifølge Sydbank typisk kunder i banken.  

 

Bestyrelsens ledes af en gårdmand og næstformand er direktør for et mindre 

elektronikfirma. Desuden består bestyrelsen af diverse gårdejere og direktører for mindre 

virksomheder samt medarbejdervalgte bestyrelse. 

 

FIH Erhvervsbank88 har ikke været børsnoteret siden 2000 hvor banken blev overtaget 

af FöreningsSparbanken (Sverige) via FI-Holding sammen med Dansk Industri, Dansk 

Arbejdsgiverforening, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.  

I 2004 blev FI-Holding overtaget af den islandske bank Kaupthing Bank som er den 

nuværende ejer af banken. Kaupthing Bank er dog gået fallit og er indtil videre overtaget 

af den islandske stat. Forskellige rekonstruktioner er blevet overvejet, men ved 

skrivende stund er dette ikke afgjort. 

 

Nykredit Bank89 ejes 100% af Nykredit Realkredit A/S som ejes af Nykredit Holding A/S 

hvis ejerkreds består af Foreningen Nykredit (87%) , Industriens Realkreditfond (7%), 

Foreningen Østifterne (3%) og PRAS (3%).  

 

Foreningen Nykredit ledes af et repræsentantskab med ca. 100 medlemmer som udpeges 

lokalt af de 275.000 medlemmer og er hovedsagligt sammensat af obligationsejere og 

Nykreditlåntagere. Deres vigtigste opgaver er at godkende årsrapport og ændringer af 

vedtægter samt nok allervigtigst at udpege bestyrelsen. 

 

Der en bestyrelse for både Nykredit Holding A/S og Nykredit Realkredit A/S som er stort 

set identiske med undtagelse af et par enkelte medlemmer. De ledes af advokat Steen 

Christensen med gårdejer og viceborgmester i Horsens Lars Bang-Hansen og 

Koncerndirektør i Egmont Fonden Steffen Kragh som næstformænd. Udover dette består 

bestyrelsen af direktører og professorer – typisk med tilknytning til boligmarkedet. 

 

For Nykredit vil jeg vurdere at selv om der er en virkelig stor hovedaktionær er denne 

hovedaktionær næppe at karakterisere som en stærk ejer pga. det meget spredte 

                                          
87 http://www.sydbank.dk/privat/artikler/nye-aktionaerer-hver-dag 
88 http://www.fih.dk/omfih/historie.jsp 
89 http://www.nykredit.dk/omnykredit/ressourcer/dokumenter/Organisation/koncerndiagram_internet.pdf 
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ejerskab af denne fond spredt på 275.000 medlemmer. Der er derfor de samme 

interessekonflikter som ved Jyske Bank og Sydbank hvor det jo som sådan er kunderne 

der udøver ejerskabet. 

 

Generelt er denne analyse i overensstemmelse med de data som Bechmann og Raaballe 

fremkommer med. Dvs. at kun få danske banker har en stærk ejerkreds, men udover 

dette fremgår det også at kunderne faktisk har en stor indflydelse. Baseret på 

ovennævnte analyse blandt de største banker er det kun Danske Bank og Nordea der har 

en stærk ejerkreds. At Nykredit har mindre ejerandele i både Jyske Bank og Sydbank 

som jo principielt er konkurrenter til Nykredit gør ikke Nykredit til en stærk ejer. 

Bechmann og Raaballes argumenter om spredt ejerskab viser sig specielt ved Sydbank 

og Jyske Bank som virker til at være kunde- og medarbejderejede banker. Dette kan 

være problematisk for almindelige aktionærer da kunder og medarbejdere ikke har 

samme interesser som aktionærer. Fx vil jeg argumentere for at kunder ønske bedre 

renteforhold, medarbejdere vil ønske bedre ansættelsesvilkår mens aktionærerne alt 

andet lige vil foretrække højere udbytte af deres investering. Denne problematik kan 

være yderst problematisk og bevirker igen at bestyrelsen ikke kan stå samlet nok til 

kunne disciplinere ledelsen. 

 

Hvis bestyrelsen samtidig ikke har de relevante kvalifikationer til at give direktionen 

modspil vil dette forstærke effekten af den svage bestyrelse. Bestyrelserne i Nordea og 

Danske Bank ser på papiret ud til at være væsentlig stærkere end både bestyrelserne i 

Jyske Bank og Sydbank. Der er selvfølgelig et element der skyldes at både Nordea og 

Danske Bank er væsentlig større og mere internationalt orienterede, men det virker 

problematisk at man fx i Jyske Bank har en fiskeskipper i direktionen. Det er umiddelbart 

tvivlsomt om han besidder de kompetencer der skal til for at forstå de komplicerede 

finansielle produkter90. Dette er dog videnskabeligt svært at bevise og en lignende 

analyse af fx Enron vil også vise at deres bestyrelse på papiret var yderst professionel og 

havde de rette kompetencer.  

 

Caspar Rose har i en undersøgelse91 fundet det svært at identificere signifikante 

bestyrelsesvariable der påvirker firmaets performance (målt vha. Tobins Q). Undtagelsen 

var dog at jo ældre bestyrelsen var - jo dårligere finansiel performance leverede banken. 

                                          
90 Jyske Banks bestyrelses CVer er desværre ikke offentlige tilgængelige og jeg kan derfor ikke vurdere 

kompetenceniveauet i detaljer 
91 Rose s. 27 
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Jeg vil argumentere for at dette ikke er essentielt for den videre analyse og jeg vil derfor 

ikke undersøge dette nærmere. 

4.2.4 Perspektivering til internationale forhold 

For at perspektivere til en international sammenligning lavet af World Bank92 fremgår det 

at i 14 ud af 44 lande har den kontrollerende ejer mere end 50% af stemmeberettigede 

aktier. Det fremgår ligeledes at i USA, England, Irland, Australien og Canada er der ingen 

bank med en kontrollerende aktionær. Det skal dog nævnes at denne undersøgelse er fra 

2003 og derfor kan billedet have ændret sig siden. 

 

En anden global undersøgelse93 viser at i 75% af de undersøgte banker har en enkelt 

ejer med mere end 10% af stemmerettigheden, hvoraf 50% af disse faktisk er 

familieejede. 

  

Jeg kan dermed konkludere at bankledelser generelt har et stort råderum i Danmark da 

der generelt er for få aktionærer der har nok incitament til at tage aktivt ejerskab og 

derved disciplinere ledelsen. Der er dog visse undtagelser som Danske Bank, Nordea og 

til dels FIH Erhvervsbank, men ellers er den danske bank sektor præget spredt ejerskab 

som kan indikere at bestyrelsen ikke er stærke nok til at disciplinere bankledelsen som 

diskuteret nedenfor. 

4.2.5 Konsekvenser af svage bestyrelser og dominerende CEOs 

Hamilton and Micklewaith argumenterer for at mange virksomhedskrak opstår som følge 

af dominerende CEO’s og svage bestyrelser. De har analyseret en række 

virksomhedskrak94 og argumenterer bla. for at svage bestyrelser og dominerende CEO 

har været en medvirkende årsag til at virksomheder krakker. De dominerende CEOs har 

typisk en høj anciennitet i firmaet og har omgivet sig med folk som ’skylder’ deres succes 

til denne CEO og derfor har svært ved at sige ham eller hende imod. Bestyrelsen har 

typisk været forblændet af CEOens karisma og har været forblændet af tidligere 

resultater. Og uden nogen til at udfordre ham eller hende vil CEOen begynde at opføre 

sig som om firmaets var hans eller hendes alene. Dette blev enden for Tyco, WorldCom 

og Parmalat. Hamilton og Micklewaith argumenterer desuden for at mangel på 

                                          
92 Claessens s. 26 
93 Caprio, G. Jr., Laeven, L., Levine, R., 2003 via Levine “Corporate Governance in Banks” 
94 De undersøgte firmaer er: Barings, Allied Irish Bank, Enron, WorldCom, Tyco, Marconi, Swissair, Royal Ahold, 

Parmalat 
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uafhængige bestyrelsesmedlemmer, kombinerede CEO/Bestyrelsesformænd, mangel på 

effektive revisionskomiteer samt stigende aktiekurser der har lullet bestyrelsen i søvn har 

været medvirkende faktorer til krakkene. Hvis man overfører dette til den danske 

banksektor vil en bank først og fremmest springe i øjnene – nemlig Roskilde Bank. 

 

Morten Jeppesen fra Roskilde Dagblad har analyseret Roskilde Banks krak og hans 

analyse bekræfter antagelsen om en svag bestyrelse og en dominerende CEO95. 

Jeppesen nævner blandt andet at Finanstilsynet i 2005 gav bestyrelsen 25 pålæg om 

blandt andet at kontrollere at direktionens beføjelser blev overholdt og kontrol af 

bevilgede rammer. Banken levede ikke op til påbuddene og tilsynet efterkontrollerede 

ikke. Desuden nævnes det at efter CEOen tiltrådte i 1978 har bestyrelsen ikke sagt nej til 

en eneste indstilling fra direktionen. Roskilde Bank havde ifølge årsrapporten for 2007 

32.543 aktionærer hvoraf ingen af disse ejede mere end 5%, hvilket indikerer et svagt 

ejerskab. En del bankdirektører i Danmark har haft meget dominerende roller i deres 

respektive banker som fx Peter Straarup der har været administrerende direktør i Danske 

Bank siden 199896 og Anders Dam som har været ordførende direktør i Jyske Bank siden 

199597 

 

Både Hamilton og Micklewaith argumenterer desuden for grådighed, overekspansion, 

dårlige strategiske valg samt manglende interne kontroller som medvirkende til 

virksomhedskrak. Overfører man dette til Roskilde Bank nævner Jeppesen tilstande i 

Roskilde Bank som bekræfter dette. Det er dog ikke relevant for den videre analyse i 

denne opgave. 

 

Jeg kan derfor konkludere at siden de danske bestyrelser er svage vil en dominerende 

CEO/ledelse have mulighed for at påvirke bestyrelsen endog meget kraftigt og at der 

findes dominerende CEOs i den danske banksektor. 

 

Derfor vil jeg i næste afsnit belyse incitamentsforholdene i danske banker og derefter 

analysere og vurdere hvorledes indgrebene i banksektoren påvirker både ejerforhold og 

incitamentstrukturer.  

                                          
95 Nyhedsbrev for Bestyrelser, nr 6 – marts 2009 
96 http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/Ledelse/direktion-og-

eksekutivkomite/Pages/CGCVforPeterStraarup.aspx 
97 http://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Dam 
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4.3 Incitamentsforhold 

Da tilsyn fra bestyrelsen sjældent er nok vil bestyrelsen typisk vælge at give ledelsen 

incitamenter til at præstere og agere i principalens interesse. Et af de tidligste eksempler 

på dette var en kinesisk kejser98 der aflønnede sin læge når kejseren var rask, stoppede 

betalingen når han var syg og hvis kejseren døden ville lægen komme med kejseren i 

graven. Dermed var agentomkostningerne næsten minimerede. I nutidens verden stiller 

det store krav til bestyrelsens evne til at måle direktionens evne til at præstere for at 

minimere  

4.3.1 Hvordan måles performance i banker? 

Som tidligere nævnt har bankerne mange interessenter, men for ejerne af bankerne 

måles ledelsens præstation typisk som deres evne til at skabe værdi for ejerne99.  

 

Grundlæggende kan man sige at en bankledelse skaber værdi for aktionærerne hvis 

denne kan skabe et merafkast i forhold til den risiko som aktionæren forventer100. Denne 

forventning vil svare til den systematiske risiko da aktionærerne selv vil sørge for at 

diversificere sig væk fra systematisk risiko som beskrevet tidligere. Et argument mod 

dette vil dog være hvis enkelte storbanker har så spredt en portefølje at de selv vil kunne 

diversificere sig væk fra noget systematisk risiko. Dette vil jeg dog ikke undersøge 

nærmere i denne opgave. Indenfor den klassiske porteføljeteori101 findes der tre former 

for måling af performance Treynor, Sharpe og Jensen. De to førstnævnte måler det 

gennemsnitlige merafkast i forhold til henholdsvis beta og standardafvigelsen, mens 

Jensen måler det faktiske afkast i forhold til det forventede afkast. Jeg vil argumentere 

for at ingen af disse performancemålinger er egnede til at identificere reel performance 

for en bankdirektør da denne ikke har mulighed for at diversificere qua at bankdirektøren 

ikke en har portefølje af aktier, men derimod kun en ’aktie’ at performe med. 

 

En anden metode som ofte er benyttet indenfor litteraturen, men sjældent i 

virkeligheden102 er Tobins Q som måler ledelsens evne til at skabe merværdi for ejerne 

udover aktivernes genanskaffelsesværdi. Dette gøres ved at addere markedsværdien af 

egenkapitalen med den bogførte værdi af fremmedkapitalen og dividere med med de 

                                          
98 Møller/Nielsen s. 209 
99 Brealey/Myers/Allen s. 6 
100 ROIC er større end WACC 
101 Noter fra Corporate Finance undervisning v. Jens Verner Andersen lektion 10 
102 Rose s. 3 
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bogførte værdier af både egenkapital og fremmedkapital103. Jeg vil ikke vurdere at Tobins 

Q vil ændre på udfordringerne i forhold til optionslønning da markedsværdien stadigvæk 

er en del af ligningen, men man kunne forestille sig at effekterne vil være mindre i 

forhold til den rene aktiekurs.  

 

Udover problematikken med at definere performance er det problematisk at linke denne 

performance til en belønningsform der giver mening og driver den rigtige risikovillighed, 

da mange mål vil have uheldige bivirkninger. Eksempler kunne fx være at ledelsen fik en 

bonus baseret på opnået profit. Dette kunne dog gøre at de kortsigtet ikke ville tænke på 

bankens ry og derfor ville modtage flere klager. En anden mulighed ville være at ledelsen 

fik bonus baseret på opnået ROI. Dette kunne medføre at den kreative ledelse ville sælge 

ejendomme, biler og andre aktive og derefter tilbagelease disse104. Dette kunne få 

aktivbasen ned og derfor forøge ROI, men det ville ikke nødvendigvis betyde at 

leasingaftalen som sådan var bedre for aktionærerne. Der findes et utal af lignende 

eksempler og der er endnu ikke fundet et performance mål som ikke har lignende 

bivirkninger.  En ofte benyttet aflønningsform er optionslønninger som jeg vil diskutere i 

følgende afsnit. 

4.3.2 Optionslønninger  

På face value burde interesserne mellem aktionærerne være bedst dækket hvis 

direktionen har aktier i firmaet og derved ubetinget deler skæbne de andre aktionærer, 

med undtagelse af at ledelsen som beskrevet tidligere har en hvis kontrol over hvilken 

information der skal deles med resten af aktiemarkedet. Dette forsøges løst ved hjælp af 

reguleringer med skrappe krav til ledelsen om dette. En ofte benyttet incitamentsform er 

optionslønninger105 som vist senere i dette afsnit. Optionslønninger burde derfor ligeledes 

løse principal-agent problematikken og minimere agentomkostningerne da agenten vil 

have et stort incitament til at skabe værdi for aktionærerne. Der er dog en ubalance ved 

optioner i forhold til almindelige aktier i og med at ved optioner vil ledelsen kun have del 

i upsiden, men ikke i downsiden da de så ikke vil indløse deres option. Dette kan 

forklares teoretisk med at ledelsen i tilfælde af en dårlig investering vil ledelsen måske 

miste sit job og derfor vil ledelsen alt andet lige være mere risikoavers end almindelige 

aktionærer. 

                                          
103 Tobin s. 15-29 
104 En måde at komme uden om dette ville være at kapitalisere leasingsomkostningerne 
105 Optioner er en ret til på et senere fastlagt tidspunkt at købe et bestemt antal aktioner til en forud fastsat 

pris 
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Der vil i tilfælde med optionslønninger også være diskussion om hvor stærkt dette 

incitament er. Dette vil afhænge af hvor stor indflydelse på aktiekursen individet har. 

Peter Straarup vil alt andet lige have større indflydelse på aktiekursen end en 

filialdirektør, og det er derfor vigtigt at man som bestyrelse overvejer hvor langt ned i 

organisationen man vil tilbyde optioner.  

 

Flere og flere virksomheder har valgt at benytte sig af incitamentsaflønning for at 

mindske principal-agent omkostningerne. Udviklingen i optionslønninger fra 1995 til 2006 

viser at fra næsten ingen selskaber i 1995 benyttede over 80 % af de danske C20 

(Nuværende OMX) selskaber sig af aktieoptioner i 2006. For den finansielle sektor er 

tallene noget anderledes og i 2006 var der 11 banker der benyttede optionsaflønning 

stigende fra 4 banker i 2001106.  

4.3.3 Analyse af incitamentsaflønning i den danske banksektor 

Bechmann og Raaballe finder i deres analyse (se Tabel 4.1) at incitamentsaflønning 

forekommer i 52 % af de banker i 2008, der er isoleret fra aktiemarkedet, hvorimod 

incitamentsaflønning blot forekommer i 13% af de banker, der ikke er isoleret fra 

aktiemarkedet. De finder desuden at alle banker, der både anvender stemmerets-

begrænsninger og incitamentsaflønning, er karakteriseret som værende isoleret fra 

aktiemarkedet. Bechmann og Raaballe argumenterer for at de banker der er isoleret fra 

aktiemarkedet skal give incitamenter til ledelsen for at varetage aktionærernes 

interesser. De argumenterer dog også for at disse incitamentslønninger ikke er givet af 

bankernes bestyrelse, men derimod taget af bankernes ledelse grundet den ’svage’ 

bestyrelse pga. det spredte ejerskab. Dette passer også med analysen af ejerforholdene i 

de største danske banker som vist tidligere. 

4.3.4 Incitamentsaflønning blandt de største danske banker 

 

Ligesom ved analysen af ejerforholdene vil jeg analysere de største bankers 

incitamentsstruktur for at verificere Bechmann/Raaballes undersøgelser.  

 

I Danske Bank107 har man benyttet både optioner og bonusser til ledelsen og har i 2008 

udstedt optioner til en værdi på ca. 5 millioner kroner (baseret på værdien på 

                                          
106 Bechmann/Jørgensen s. 3 
107 http://www.danskebank.com/da-dk/Corporate-Governance/Pages/corporate-governance.aspx 
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udstedelsestidspunktet beregnet vha. Black & Scholes). Desuden har de tildelt betingede 

aktier til en værdi på 5.2 millioner som dog grundet de kraftige kursfald havde en 

kursværdi ultimo 2008 på 1.5 millioner kroner. Dette kan sættes i forhold til de 

kontraktlige vederlag på 22.7 millioner kroner hvilket svarer til at 50% af lønnen til 

direktionen var tiltænkt at skulle være aktie og optionsbaseret. Danske Bank har meddelt 

at de ikke vil benytte aktieoptioner indtil september 2010 da de har tilsluttet sig 

Bankpakke II, og derfor ikke kan benytte aktieoptioner som vederlag. 

 

I Nordea108 benytter man sig af ’incentive programmes’ for 400 ledende medarbejdere 

og et ’profitsharing scheme’ som skal gælde for alle bankenes medarbejdere. Bestyrelsen 

vil foreslå til generalforsamlingen i 2009 at den variable/performanceafhængige del af 

aflønningen ikke skal udgøre mere end 35% af den samlede aflønning. 

 

I Sydbank109 og Jyske Bank bruger man ikke aktie- eller optionsbaserede 

aflønningsformer og direktionens vederlag var i 2008 på 13 millioner i Sydbank og 15.7 

millioner i Jyske Bank fordelt på 4 medlemmer110. Sydbank har dog tidligere udbetalt 

såkaldte ’julechecks’ til enkelte medarbejdere der har gjort det særdeles godt. Anders 

Dam og Carsten Andersen fra henholdsvis Jyske Bank og Sydbank gør fælles front da de 

2006111 siger at der er for meget tilfældighed og ugennemsigtighed som aktionærerne 

udenfor bestyrelseslokalet ikke har mulighed for at gennemskue. 

 

Hverken Nykredit eller FIH Erhvervsbank har ikke ønsket at oplyse om aflønningen af 

deres ledelse, hvilket heller ikke er påkrævet pga. deres specielle ejerstruktur.  

 

Denne stikprøve bekræfter til en hvis grad at Bechmann og Raaballes data om at 39% af 

bankerne benytter incitamentslønninger som linker til enten aktiekurser eller andre 

performance mål. Dette kan skyldes at mange mindre banker benytter sig af 

incitamentsaflønning.112  

                                          
108 http://www.nordea.com/Om+Nordea/Corporate+governance/72182.html 
109 http://www.sydbank.dk/omsydbank/investor/service/fakta/corporategovernance 
110 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=19807917 
111 http://www.business.dk/article/20060811/nyhedsoversigt/108110346/ 
112 Bechmann/Jørgensen s. 3 
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4.3.5 Perspektivering til internationale forhold 

For at perspektivere til udenlandske forhold har OECD netop udsendt en rapport om 

Corporate Governance lektioner fra finanskrisen113. Udover dårlig risiko styring, 

manglende informationsflow i virksomhederne, manglende strategiimplementering og 

regnskabsstandarder nævner de at lønstrukturen ikke var relateret til firmaets strategi 

og risikoappetit samt at de ikke plejede firmaets langsigtede interesser. Dette gælder 

både banker samt andre virksomheder. De nævner en relevant analyse af europæiske 

banker fra 2006 der viser at 40% af en CEOs lønpakke var langsigtede 

incitamentsprogrammer, den faste løn udgjorde 24% og kontant bonus var  36%. Dette 

passer meget godt med Nordea og Danske Bank selvom at Danske Bank er lidt mere 

aggressive. De nævner desuden at for UBS som ligeledes har været ude i et finansielt 

stormvejr udgjorde langsigtede incitamentsprogrammer 70% af direktørlønningerne. Man 

kan derfor argumentere for at de danske bankers bestyrelser har været mere 

konservative end deres europæiske kollegaer da de udformede lønpakkerne til 

direktionerne. Der nævnes dog i rapporten ikke præcist hvorledes disse langsigtede 

incitamentsprogrammer er skruet sammen hvilket gør det svært at vurdere om de 

matcher bankernes risikoprofiler. Noget kunne tyde på at de har været for aggressive. 

 

Et direkte forbud mod optionslønninger vil derfor medføre en del adfærdsmæssige 

konsekvenser som jeg vil diskutere og redegøre for i det følgende afsnit.  

4.3.6 Konsekvenser af forbud mod optionslønninger 

4.3.6.1 Bestyrelsen vil benytte fastholdelsesbonusser i stedet for optioner 

Et typisk argument114 for at benytte optioner er at hvis man løbende giver ledelsen 

betingede optioner som skal indløses efter en fastsat periode vil direktionen have et 

incitament til at blive i virksomheden indtil han kan få indløst sine optioner. Dette kaldes 

også gyldne håndjern fordi at direktøren vil miste sine optioner hvis han forlader 

virksomheden inden optionerne kan indløses. Modsat kan man argumentere for at i 

tilfælde af aktiekursfald vil det være gratis for direktøren at forlade virksomheden. Jeg vil 

argumentere for at man hvis man sætter en stigende aktiekurs lig med højere vækst har 

man mere brug for direktøren i tilfælde af vækst i forhold til hvis man skal skære ned. 

Dette argument holder dog bedst hvis man diskuterer almindelige medarbejdere i stedet 

for direktører.  

                                          
113 Kirkpatrick 
114 Møller/Nielsen s. 220 
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Et modargument mod dette vil være at man i stedet for optioner kan benytte andre 

incitamenter som kan benyttes i stedet for optioner som fx retention bonusser som linkes 

til fremtidige performance mål og som først udbetales når målet er nået. Det vil derfor 

være nærliggende at forestille sig at bestyrelsen vil benytte sig af disse bonusser i stedet 

for optioner. Dette har man allerede set i USA hvor fx Fannie Mae har benyttet sig af 

retention bonusser til at holde på topledelsen115. Som tidligere nævnt har man allerede 

benyttet sig af dette i Nordea. Dette vil mindske risikovilligheden da ledelsen vil blive 

belønnet for at blive i banken – ikke for at påtage sig flere risici.  

4.3.6.2 Banker vil binde mere likviditet i lønninger 

I og med optioner ikke kræver likviditet116 ved udstedelse og derved ikke er så 

likviditetstunge som almindelige lønudbetalinger og for banker vil dette medføre at de 

skal udbetale lønningerne i kontant i stedet for i form af optioner som vil have den 

direkte indflydelse på pengestrømsopgørelsen. Dette argument vil primært gøre en 

forskel for de mindre (og i særdeleshed nystartede) banker hvor direktørlønningerne 

udgør en større del af likviditetsbalancen end hos de større banker. Der vil derfor være 

mindre likviditet at låne ud end hvis banken kunne udbetale løn i form af optioner. Dette 

vil mindske risikovilligheden da banken vil have mindre likviditet til udlån.  

4.3.6.3 Større gennemsigtighed i bankernes regnskaber 

Når man skal bogføre sine lønudgifter vil det andet lige være mere problematisk at 

bogføre værdien af optioner end det er at bogføre kontante lønudgifter. Ifølge dansk og 

europæisk regnskabspraksis er det lovpligtigt at bogføre optionslønninger117 og selvom at 

der er blevet strammet op på reglerne er der stadigvæk mulighed for regnskabscheferne 

at udvise en hvis form for kreativitet når de skal værdiansætte værdien af disse optioner. 

I USA har man i Sarbannes-Oxley118, som havde til hensigt at stramme op efter Enron 

valgt ikke at gøre det lovpligtigt at man skal bogføre optionslønninger pga. at man 

frygtede at dette ville påvirke aktiekursen negativt og derfor også mindske værdien af de 

allerede indgåede optioner. Det amerikanske argument lyder umiddelbart lidt søgt, men 

der er eksempler fra AOL Time Warner som i 2001 rapporterede et overskud på $ 700 

millioner, men hvis de havde opført værdien af optionerne ved hjælp af Black-Scholes 

ville resultatet have været et underskud på $ 1,7 milliard119. Hele denne problematik 

                                          
115 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/18/AR2009031803188.html 
116 Ken Bechmann ”Noter til Obligationer og Derivater” afsnit F09 
117 http://www.iasplus.com/dttpubs/ifrs2danish.pdf 
118 Møller/Nielsen s. 232 
119 Møller/Nielsen s. 232 
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kommer man dog udenom ved ikke at benytte optioner og der kommer derfor større 

gennemsigtighed i bankerne. Derfor vil risikovilligheden mindskes. 

4.3.6.4 Det vil være lettere at sammenligne direktørlønninger 

Da optioner per definition er vanskelige at værdiansætte i den virkelige verden vil et 

forbud mod optioner medføre at lønningerne vil være lettere at sammenligne for både 

direktører og bestyrelser. Hvis vi antager en direktør kan vælge mellem to banker der 

begge tilbyder to lønpakker der begge er ens undtagen det følgende. Bank A tilbyder 

pakke A1 der tilbyder 2 millioner kroner og A2 der tilbyder 1,5 millioner kroner og 500 

aktieoptioner med exercise kurs 110 med indløsning om 5 år. Bank B tilbyder pakke B1 

der giver 2,1 millioner kroner og pakke B2 der tilbyder 1,3 millioner kroner og 1000 

aktieoptioner med strikekurs 107 om 3 år. Beregningen af værdien af optionerne er alt 

andet lige mere besværlig end at vælge mellem 2 millioner og 2,1 millioner kroner. 

Effekten af dette vil dog være yderst tvivlsom.  

4.3.6.5 Mindre skattespekulation blandt højtlønnede direktører 

Som nævnt tidligere er værdiansættelse af optioner ikke ligetil og dette medfører en 

skattemæssig forsimpling hvis det ikke er muligt at benytte optioner. Som udgangspunkt 

skal optioner beskattes på modtagelsestidspunktet120, men selve værdiansættelsen 

foretages sjældent af skattevæsenet og derfor kan værdien af optionen sættes lavere 

end normalt. Der gælder desuden forskellige skatteregler for optioner og tegningsretter 

hvilket komplicerer sagerne yderligere. For risikovilligheden vil ændringen være yderst 

tvivlsom.  

4.3.6.6 Direktører vil ikke værdsætte værdien af deres option til den reelle 

værdi 

Bankledelsen med optionslønninger har typisk kun en indtægt som kommer samme sted 

fra – nemlig fra en enkelt bank. Den kommer i form af en given indtægt samt af 

optionslønninger som gør at en stor del af deres formue er placeret i ét meget risikabelt 

aktiv. Deres indtægt er derfor ekstremt dårligt diversificeret jf. teorien om CAPM som 

tidligere beskrevet og de har påtaget sig en masse usystematisk risiko som de ikke bliver 

belønnet for. Så mht. deres privatøkonomi kan man argumentere for at de typisk er 

meget risikoaverse og vil foretrække en 1 million kroner med 100% sandsynlighed i 

forhold til at få 2 millioner kroner med 50% sandsynlighed og få 0 kroner med 50% 

sandsynlighed. Derfor vil de ikke værdiansætte værdien af en option så højt som den 

                                          
120 http://www.kpmg.dk/view.asp?ID=1639 
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reelle værdi af optionen da de rent økonomisk ville foretrække et mindre risikabelt aktiv 

eller et aktiv som er modsat korreleret med optionen jf. argumentationen om CAPM som 

vist i tidligere afsnit. Effekten af dette på bankledelsen er dog yderst tvivlsom. 

4.3.6.7 Bankledelsen vil mindske volatiliteten  

Da værdien stiger jo højere aktiekursen stiger, men ikke falder længere end til 0 vil 

bankledelsen have et stærkt incitament til at få kursen på aktien til at svinge meget 

således at værdien af optionen øges. Dette er vist i nedenstående eksempel hvor der er 

to scenarier hvor den kombinerede NPV for aktionærer og optionsejere er identisk på 

195. I scenario 1 gør bankledelsen alt hvad de kan for at øge aktiekursen et år så den 

stiger fra kurs 100 til kurs 200 og derefter kun tager de nødvendige initiativer for ikke at 

blive fyret så kursen falder til kurs 50 i år 3 hvorefter de lancerer en masse initiativer 

igen således at kursen stiger til kurs 200.  

 

Det andet scenario viser en jævn kursstigning fra år 1 til år 4 fra kurs 100 til kurs 287 

hvor ledelsen tænker langsigtet og tager de bedste initiativer til at forøge aktiekursen.  

År Kurs Option Værdi af option Aktionærgevinst I alt
1 100 110 90 -100 -10
2 200 220 0 0
3 100 110 90 90
4 200 220 0 200 200

Total 180 100 280
NPV 149 74 195

År Kurs Option Værdi af option Aktionærgevinst I alt
1 100 110 40 -100 -60
2 150 165 45 45
3 210 231 56 56
4 287 315 0 250 250

Total 141 150 291
NPV 115 116 195

Høj volatilitetsscenarie - scenarie 1

Lav volatilitetsscenarie- scenarie 2

 
TTTaaabbbeeelll    444---222   –––   VVVooolllaaattt iii lll iii ttteeetttssssssccceeennnaaarrriiieeerrr   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er antaget at optionens strikekurs vil være 10 % højere end det tidligere års 

aktiekurs og at ledelsen pga. tidsbegrænsningen på 4 år ikke vil indløse optionen efter år 

4 og derfor er denne option værdiansat til 0. Værdien af optionerne er tilbagediskonteret 

over den 4-årige periode med en diskonteringsfaktor på 10 %. 
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Den langsigtede aktionær med en investeringshorisont på 4 år vil foretrække scenario 2 

da udbyttet vil være 116 ift. 74 i scenario 1. Omvendt vil højrisikoscenarioet være klart 

at foretrække for en optionslønnet bankledelse da den tilbagediskonterede værdi af deres 

optioner er 149 i forhold til 115 til scenario 2. I scenario 1 vil den ikke diskonterede 

værdi af optionen mellem år 1 og 2 og mellem år 3 og 4 være 90, mens værdien mellem 

år 2 og 3 og mellem år 4 og 5 være 0 da optionen ikke bliver indløst. I scenario 2 vil der 

være en pæn gevinst fordelt over årene. 

 

Jeg kan derfor konkludere at en optionsaflønnet ledelse kan være fristet til at øge 

volatiliteten af aktien for at forøge værdien af deres egne optioner. Derfor vil et forbud få 

bankledelsen til at mindske aktievolatiliteten og effekten være middel. 

4.3.7 Bestyrelsen skal forholde sig til lønningerne 

Når bestyrelserne generelt er så svage vil jeg vil argumentere for at det næppe vil have 

den store direkte effekt at bestyrelsen bliver tvunget til at forholde sig til 

direktionslønningerne. De stærke bestyrelser har højest sandsynligt gjort dette i 

forvejen, og for de svage vil der være en indirekte effekt som følge af den forøgede fokus 

fra aktionærerne som følge af den øgede presseomtale af direktørlønninger som nævnt 

ovenfor. Jeg vil argumentere for dette da det jo er mindre aktionærer som typisk ikke 

har haft den store interesse i deres investeringer og direktørlønninger eller fokuseret på 

lønninger indtil nu. Udfordringen for dem er dog som tidligere nævnt at deres 

styrkeforhold overfor direktionen er begrænset pga. det spredte ejerskab.  

4.4 Delkonklusion 

For at konkludere på ovenstående analyser af ejerforhold og incitamentsstruktur i den 

danske banksektor kan jeg konkludere at 39 % af bankerne benytter 

incitamentsaflønning som et forsøg på at minimere konsekvenserne af principal-agent 

problemstillingerne. Desuden kan jeg konkludere at med få undtagelser er de danske 

bankbestyrelser svage pga. spredt ejerskab samt udbredte af interessekonflikter da 

typiske aktionærer er kunder eller medarbejdere i bankerne. En kvalitetsmæssig 

vurdering af bestyrelserne stiller også spørgsmålstegn ved om bestyrelserne har de 

bank- og ledelsesmæssige kompetencer der skal til. 
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Konklusion
Incitamentsaflønning er udbredt blandt bankledelserne

Et spredt ejerskab giver en svag bestyrelse

Bankdirektørere har en stor indflydelse på bestyrelsen

Medarbejder- og kundeaktionærer giver interessekonflikter

Bankbestyrelser har meget svingende kvalitet  
FFFiiiggguuurrr   444---222   ---    DDDeeelllkkkooonnnkkkllluuusssiiiooonnn   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er tydeligt i både Nordea og Danske Bank at indgrebene fra staten allerede har 

påvirket dem til at ændre deres aflønningsformer. Danske Bank har allerede afskaffet 

optionslønninger midlertidigt som følge af lovkravet, mens man I Nordea har valgt at 

sætte et loft over den performanceafhængige løn på 35% af den samlede løn121. I Jyske 

Bank og Sydbank er det næppe sandsynligt at der vil komme ændringer da de i forvejen 

ikke benytter sig af optionslønninger. Blandt de 39% banker med incitamentslønninger 

vil det i hvert fald for de banker der tilmelder sig Bankpakke II betyde at de vil afskaffe 

optionslønninger. Blandt dem der ikke tilmelder sig Bankpakke II kan man argumentere 

for at der vil blive færre banker der vil benytte optionslønninger da disse kan være svære 

at linke til virksomhedens strategi og risikoprofil. Desuden vil den øgede fokus fra 

aktionærer og andre interessenter på en stabil bankdrift gøre at risikoprofilen blandt de 

danske banker vil mindskes og derfor vil optionslønninger være mindre anvendelige jf. 

CAPM teorien. Bestyrelsen er derfor nødt til at undersøge andre muligheder for at 

mindske principal-agent omkostningerne. Dette kunne fx gøres ved at drive performance 

ved at opstille mål som gavner aktionærerne (og andre interessenter) som hvis de nås vil 

udløse en kontant bonus. Dette stiller høje krav til bestyrelsen til at de kan opstille disse 

mål så de passer til virksomhedens risikoappetit og strategi. Det kan diskuteres om 

staten derfor skal gå ind og regulere disse forhold også. Det har jo principielt de samme 

samfundsmæssige konsekvenser at en svag bestyrelse opstiller for aggressive mål som 

ikke passer med hverken strategi eller risikoappetit som optionslønninger. Jeg vil dog 

argumentere for at den opgave skal varetages af Finanstilsynet, men at dette er en 

meget vigtig opgave da det er tvivlsomt om de danske bankbestyrelser har de 

nødvendige. 

 

                                          
121 Nordeas årsrapport 2008 
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5 Konklusion  

Denne opgave har haft til formål at besvare nedenstående overordnede problemstilling: 

 

Hvordan har statslige indgreb i 2008 og 2009 påvirket bankledelsens risikovillighed i den 

danske banksektor? 

 

Dette blev besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 

• Hvordan har den danske regering grebet ind i banksektoren i 2008 og 2009  

• Hvorledes forventes et forbud mod optionsaflønning at påvirke aflønningsformen 

og Corporate Governance strukturen i bankerne? 

• Hvilken ændring i risikovillighed forventes disse indgreb at medføre i bankerne? 

 

I denne konklusion vil jeg søge at give et svar på de enkelte underspørgsmål som samlet 

vil udgøre konklusionen for den overordnede problemstilling. 

 

5.1 Hvordan har den danske regering grebet ind i banksektoren 

i 2008 og 2009? 

Den danske banksektor er generelt vokset meget kraftigt i det seneste par år og de har 

haft en rigtig god indtjening hvilket har medført en kraftig udlånseksponering og dermed 

øget bankernes indlånsunderskud. På grund af store indlånsunderskud som har været 

svære at refinansiere har den danske regering været nødt til at gribe ind som vist i 

nedenstående skema. 

 

Styrken er vurderet som den ændring i risikovillighed som indgrebet har medført overfor 

bankledelsen. 

 



Risikovillighed i bankledelser efter statslig indgriben 

Chris Noesgaard 64/76 HD/ Finansiering 

 

Indgreb Virkning på banken og bankledelsen Styrke 
Risiko-

villighed

Ubegrænset indskyder garanti
Bankerne får et incitament til at låne til 
usikre kunder Middel Øget

Nationalbank vil låne til nødlidte 
banker

Pga. faldende konkursrisiko vil bankerne 
kunne øge gearingen for at forøge værdien 
af deres bank + Moral Hazard Svagt Øget

Afviklingsselskabet vil overtage 
banker der er stoppet af 
Finanstilsynet

Pga. faldende konkursrisiko vil bankerne 
kunne øge gearingen for at forøge værdien 
af deres bank + Moral Hazard Svagt Øget

Kollektiv betaling til bankpakke 1

Bankerne har et loft på hvor meget de kan 
tabe, og har en teoretisk gevinst i forhold til 
staten hvis de samlede tab er store nok. Dog 
har det bundet en del likvid kapital som 
bankerne ikke kan disponere over og derfor 
vil de agere mindre risikovilligt Svag Mindsket

Banker der stoppes af Finanstilsynet 
afkvikles af Afviklingsselskabet

Indirekte øget kontrol fra aktionærerne da 
disse vil have et stærkt incitament til 
mindske riskikoen for ingriben fra 
Finanstilsynet Svag Mindsket

Forbud mod udbetaling af udbytte og 
aktietilbagekøb

Tvivlsom effekt på aktiekursen, men stærk 
signalværdi Svag Tvivlsom

Indskud af hybrid kernekapital
Hvis strafrenten er korrekt fastsat i forhold til 
markedet vil dette ikke påvirke bankledelsen Svag Tvivlsom

Mindre skattefradrag på 
direktørlønninger

Svarer til en forsvindende lille del af 
bankernes profit Yderst svag Tvivlsom

Forbud mod lånefinansieret salg af 
instituttes egne aktier og 
garantbeviser

Ledelsen vil ikke låne penge til kunder til at 
købe aktier, og vil derfor ikke være så 
risikovillige Svag Mindsket

Styrkelse af Finanstilsynet

Mere kontrol og større risiko for at blive 
'opdaget' hvis man snyder eller tager for 
store risici Svag Mindsket

Etablering af Eksportlåneordning

Accept af lån som normal ikke ville blive 
accepteret og forøgelse af profitten for 
bankerne Svagt Øget  

FFFiiiggguuurrr   555---111   ---    KKKooonnnkkkllluuusssiiiooonnn   222   

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jeg har konkluderet at det har haft store konsekvenser for bankledelserne at staten har 

grebet ind. Hvilke adfærdsmæssige konsekvenser det vil få vil jeg besvare i de følgende 

konklusioner. 

5.2 Hvorledes forventes et forbud mod optionsaflønning at 

påvirke aflønningsformen og Corporate Governance 

strukturen i bankerne? 
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For at konkludere på ovenstående analyser af ejerforhold og incitamentsstruktur i den 

danske banksektor kan jeg konkludere at 39% af bankerne benytter incitamentsaflønning 

som et forsøg på at minimere principal-agent omkostningerne. Desuden kan jeg 

konkludere at med få undtagelser er de danske bankbestyrelser svage pga. spredt 

ejerskab samt at der forekommer interessekonflikter da typiske aktionærer er kunder 

eller medarbejdere i bankerne. En kvalitetsmæssig vurdering af bestyrelserne stiller også 

spørgsmålstegn ved om bestyrelserne har de bank- og ledelsesmæssige kompetencer der 

skal til. 

 

De vigtigste ændringer er opsummeret nedenfor og viser at der vil komme øget kontrol 

fra staten og at dette er nødvendigt for at modvirke effekterne af spredt ejerskab og den 

udprægede brug af incitamentsaflønning. Bankindgrebene vil løse udfordringerne med 

incitamentsaflønning på den korte bane, men så længe at bestyrelsen er svag vil 

bankdirektøren have gode muligheder for at forhandle lignende aftaler på plads. 

Bankindgrebene løser nemlig ikke det grundlæggende problem med svagt ejerskab, men 

de har sendt et klart signal til bestyrelse og investorer om at de skal tage deres ejerskab 

alvorligt medmindre de vil miste værdien af deres investeringer. 

  

Konsekvens Virkning på banken og bankledelsen Styrke 
Risiko-

villighed
Bestyrelsen vil benytte fastholdelses-
bonusser i stedet for optioner Svag Mindsket
Banker vil binde mere likviditet i lønninger Yderst svag Mindsket
Større gennemsigtighed i bankernes 
regnskaber Svag Mindsket
Det vil være lettere at sammenligne 
direktørlønninger Svag Tvivlsom
Mindre skattespekulation blandt højtlønnede 
direktører Svag Tvivlsom
Direktører vil ikke værdsætte værdien af 
deres option til den reelle værdi Svag Tvivlsom
Bankledelsen vil mindske aktievolatiliteten Middel Mindsket
Øget kontrol fra Finanstilsynet og 
aktioneærerne vil hjælpe de svage 
bestyrelser med at udøve kontrol Middel Mindsket
Bankdirektørere har en stor indflydelse på 
bestyrelsen Svag Øget
Medarbejder- og kundeaktionærer giver 
interessekonflikter Svag Tvivlsom
Bankbestyrelser har en meget svingende 
kvalitet Svag Tvivlsom

Bestyrelsen skal forholde sig til lønningerne Yderst svag Mindsket

Forbud mod optionslønninger

Påvirkning af Corporate Governance 
strukturen
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5.3 Hvilken ændring i risikovillighed forventes disse indgreb at 

medføre i bankerne? 

 

Øget risikovillighed Tvivlsom ændring Mindre risikovillighed

Ubegrænset indskyder garanti
Forbud mod udbetaling af udbytte og 
aktietilbagekøb Kollektiv betaling til bankpakke 1

NB vil låne til nødlidte banker Indskud af hybrid kernekapital

Banker der stoppes af 
Finanstilsynet afkvikles af 
Afviklingsselskabet

Afviklingsselskabet vil overtage 
banker der er stoppet af 
Finanstilsynet

Mindre skattefradrag på 
direktørlønninger

Forbud mod lånefinansieret salg af 
instituttes egne aktier og 
garantbeviser

Etablering af Eksportlåneordning
Det vil være lettere at sammenligne 
direktørlønninger Styrkelse af Finanstilsynet

Bankdirektørere har en stor 
indflydelse på bestyrelsen

Mindre skattespekulation blandt 
højtlønnede direktører

Bestyrelsen vil benytte 
fastholdelses-bonusser i stedet for 
optioner

Direktører vil ikke værdsætte værdien 
af deres option til den reelle værdi

Banker vil binde mere likviditet i 
lønninger

Bankledelsen vil mindske 
aktievolatiliteten

Større gennemsigtighed i 
bankernes regnskaber

Øget kontrol fra Finanstilsynet og 
aktioneærerne vil hjælpe de svage 
bestyrelser med at udøve kontrol

Bestyrelsen skal forholde sig til 
lønningerne

Medarbejder- og kundeaktionærer giver 
interessekonflikter
Bankbestyrelser har en meget 
svingende kvalitet  
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Kilde: Egen tilvirkning  

 

Ovennævnte skema opsummerer de adfærdsmæssige konklusioner fra analysen. 

Hvorledes den samlede effekt på bankledelsernes adfærd vil blive påvirket kan ikke 

besvares med sikkerhed. Der er nogle tiltag der giver mere risikovillighed og nogle der 

giver mindre risikovillighed, samt nogle hvor effekten er mere tvivlsom. De vigtigste 

argumenter for at risikoen mindskes er den forøgede kontrol fra både Finanstilsyn samt 

aktionærerne og forbuddet mod optionslønninger, mens at argumenterne om den 

kollektive betaling og forbuddet om lånefinansieret salg næppe har den store virkning. 

De vigtigste ændringer der øger risikovilligheden er den ubegrænsede indskydergaranti 

samt incitamentet til at øge gearingen, mens at eksportlåneordningen næppe har den 

store effekt.  

 

Set ud fra en tidsmæssig horisont vil de tiltag der øger risikovilligheden være kortsigtede 

og tidsbegrænsede og er lavet for at redde landet fra en samfundsmæssig katastrofe, 

mens at mange af de tiltag der mindsker risikovilligheden er mere langsigtede hvilket er 
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meget fornuftigt. Om de kortsigtede indgreb når at danne præcedens for fremtidige 

aktioner er svært at sige ex ante, men historien har vist at kriser kommer og går samt at 

folks hukommelse er kort når det kommer til at huske kriser.  

 

Der er dog ingen tvivl om at mange bankledelser har fået sig en gevaldig lærestreg og at 

de næppe vil synes om den øgede kontrol, færre indtjeningsmuligheder samt ikke mindst 

en mindre løncheck. Derfor vil jeg vurdere at den samlede effekt af indgrebene vil være 

mindre risikovillighed fra bankernes ledelse. 

 

Efter at have benyttet disse klassiske økonomiske teorier om effektive markeder, 

kapitalstrukturer og agentomkostninger fremkommer der dog ikke noget entydigt svar på 

hvorledes bankledelserne vil agere i fremtiden som følge af statsindgreb. Der er stærke 

indikationer på at indgrebene ikke har løst de grundlæggende problemer med spredt 

ejerskab og svage bestyrelser og derfor vil statslig kontrol og regulering være nødvendig 

også i fremtiden for at undgå store samfundsmæssige omkostninger. En ensidet fokus på 

shareholder value er simpelthen ikke samfundsmæssigt forsvarligt. 
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6 Begrænsning 

 

I denne rapport har jeg forsøgt at forholde mig objektivt til problemstillingen og belyse 

den fra forskellige vinkler for at opstille et så brugbart billede som muligt til læseren. Det 

er dog klart, at der er en række mere eller mindre naturlige begrænsninger, som jeg 

vurderer, det giver mening at fremhæve på dette tidspunkt i rapporten.  

 

Corporate Governance er et meget omfattende emneområde som rummer mange 

aspekter og hvor jeg har forsøgt at begrænse mig til de to jeg har vurderet til at være de 

mest centrale. Men det samtidig gjort at aspekter som konkurrencesituation samt 

hvordan Corporate Governance generelt kan forbedres ikke har været en del af denne 

opgave. Optionslønninger er som selvstændigt emne stort nok til at fylde en hel 

hovedopgave, og udfordringen har været at vinkle klassiske problemstillinger for 

optionsaflønning over på adfærdsregulerende problemstillinger. 

 

En anden vinkel som ikke er blevet diskuteret, men som også vil have en stor indflydelse 

er politiske hensyn og hvilken rolle man som samfund ønsker at staten og bankerne skal 

have. I den seneste politiske debat har visse dele af det politiske miljø foreslået en 

decideret statsbank som skal konkurrere på lige vilkår med de kommercielle banker. 

Dette skulle sammen med indførsel af overskudsdeling til de ansatte (kaldet Økonomisk 

Demokrati) medføre mindre egoisme og grådighed.122   

 

Min egen rolle som forsker uden for banksektoren har gjort at jeg kunne forholde mig 

objektivt til emnet, men det har samtidig været problematisk ikke at have haft egen 

adgang til bankdata indefra. 

 

De anvendte teorier er ikke klassiske adfærdsmæssige teorier, men er blevet valgt på 

grund af deres generelle forklaringsevne på økonomiske problemstillinger. Derfor vil 

yderligere analyse ved hjælp af adfærdsmæssige teorier være yderst relevant. Jeg vil 

forsøge at inddrage nogle af de væsentligste i den følgende perspektivering.  

                                          
122 http://www.pladstilosalle.dk/grdinpligt/okonom8/index.html 



Risikovillighed i bankledelser efter statslig indgriben 

Chris Noesgaard 69/76 HD/ Finansiering 

7 Perspektivering  

De hidtil fremførte argumenter har været baseret på de klassiske økonomiske teorier om 

effektive markeder og Homo Economicus hvor rationel adfærd har været antaget. Jeg vil 

nu fravige kravet om rationel adfærd for at perspektivere de fundne konklusioner til 

teorier om Behavioural Finance og økonomisk kriminalitet. 

 

Teorierne om Behavioural Finance tog et kvantespring med Amos Tversky and Daniel 

Kahneman123 analyser i 1970’erne hvor de definerer 3 former for heuristik, men for 

denne opgave vil jeg fokusere på de teorier om Behavioural Finance der knytter sig til 

finansielle kriser. Fælles for dem er at de argumenterer for at agenter ikke altid handler 

rationelt og derfor betvivler de Klassske, Neo-klassiske og Modern Finance teorier. De 

argumenterer for at mennesker agerer på baggrund af perception, beslutninger, grupper, 

relation og tillid. En komplet analyse af opgavens konklusioner ud fra Behavioural 

Finance teorierne vil være en opgave i sig selv og derfor vil jeg kun perspektivere til 

centrale aspekter af Behavioural Finance. 

7.1 Økonomisk kriminalitet 

Det er tankevækkende at der ikke har været nogen sager i Danmark i nyere tid om 

decideret økonomisk kriminalitet. Som nævnt tidligere i rapporten er der retssager imod 

både Roskilde Bank og Løkken Sparekasse, men desuden har aktionærerne også samlet 

sig mod EBH Bank og BankTrelleborg124. Disse går dog mere mod inkompetence end mod 

decideret berigelseskriminalitet hvilket passer i overensstemmelse med Gopert and 

Punch som har nævnt forskellige grunde til at direktører begår kriminalitet125. Et af deres 

hovedargumenter er at man som direktør har en lille risiko for at blive opdaget samtidig 

med at der en stor indtjening. Desuden er der ikke et direkte offer hvilket gør det mere 

acceptabelt at udføre økonomisk kriminalitet. Disse magtfulde direktører har en magtfuld 

position og masse ressourcer i virksomheden til at begå kriminalitet. Hvis man 

kombinerer dette med de svage bestyrelser med spredt ejerskab har de danske 

bankdirektører en god base til at begå kriminalitet. Og et gæt på hvad der vil ske når 

bankdirektørerne ikke vil kunne tjene så mange penge som før pga. den øgede 

opmærksomhed på lønnen og forbuddet mod optionslønningerne kunne være at de vil 

forsøge at snyde. De skal jo stadigvæk finansiere deres almindelige forbrug, og selv om 
                                          
123 Sewell s. 1 
124 Berlingske Tidende 27 april 2009 
125 Gobert/Punch s. 118 
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at man er en højtbetalt bankdirektør er det jo ikke sikkert at man stadigvæk kan dække 

sine omkostninger. Derfor er det positivt at Finanstilsynet og de mere opmærksomme 

aktionærer vil kontrollere bankdirektørerne mere intenst. Dette vil også gøre det mindre 

sandsynligt at kreative bankdirektører vil udnytte statsstøtte. 

 

En anden vinkel fra Gobert/Punch er nemlig at de skelner mellem forskellig former for 

snyd. En form hvor man bevidst snyder, en anden form hvor man ubevidst snyder og en 

tredje form hvor uklare regler gør det til en virksomheds pligt at udnytte reglerne. Det 

sidstnævnte gør sig især gældende på skatteområdet. En vinkel til nærværende opgave 

vil være at bestyrelsen og bankerne vil omgå forbuddet mod optionslønninger ved at give 

store bonusser eller søge andre måder at udbetale udbytte til aktionærerne på. Hvis 

aktionærerne fx består af kunder vil man i perioder med store indtægter derfor øge 

renterne for på den måde at udbetale kapital til ejerne. Hvis man ser på fx Løkken 

Sparekasse har ledelsen bedyret sin uskyld i deres salg af garantbeviser som jo også har 

været lovligt, men hvor søgsmålet går på rådgivningen. Om de har ageret lovligt eller ej 

så er der nogle forretningsetiske aspekter hvor det er tvivlsomt om bankledelsen har 

handlet korrekt. 

7.2 Behavioural Finance 

 

Indledningsvis vil jeg benytte følgende definition på Behavioural Finance126: 

 

Behavioural finance is the study of the influence of psychology on the behaviour 

of financial practitioners and the subsequent effect on markets 

 

Et af elementerne er Framing127 som De Bondt definerer som hvordan et problem er 

formuleret og betyder at en beslutningstager har en simpel og typisk positiv forestilling 

af et komplekst problem. Folk hører i medierne at aktierne eller boligpriserne eller begge 

dele er steget igen og fortsætter med at stige. Derfor begynder folk at tænke at de 

sædvanlige regler for risiko og afkast ikke gælder mere. Den måde vi italesætter emner 

på påvirker vores grundlæggende opfattelse af verden og sproget danner den 

virkelighed, som investorer træffer deres beslutninger på baggrund af. En af 

konklusionerne i analysen var at bankerne alle havde en god indtjening. Derfor kunne 

man forestille sig at alle de positive nyheder har medført at bankledelserne er blevet 

                                          
126 Sewell s. 1 
127 De Bondt s. 208 
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mindre opmærksomme på de risici der har været og derfor har påtaget sig mere risiko 

end der har været passende. Et eksempel har været de banker der har eksponeret sig 

særligt mod enkelte segmenter som fx boligmarkedet, hvor de positive nyheder og 

resultater måske har fået bankledelserne til at ignorere de risici der har været. Eller er 

det investorer og aktionærerer der i en rus af eufori har jagtet profitter på stigende 

aktiekurser der har drevet bankledelserne mod større risikovillighed for at kunne leve op 

til afkastkravene. Dette kan linkes sammen med Heuristics128 som er genveje til at 

bearbejde ny information som kan bruges til at forklare hvorfor at bankledelserne ikke 

har reageret på de fakta der har vist de store indlånsunderskud og de andre signaler på 

den eufori som jo ifølge Kindlerberger ofte har ledt til finansielle kriser. Schiller nævner 

et lignende eksempel på hvordan en forskel mellem ”portfolio insurance” og ”portfolio 

assurance” gjorde en stor forskel på salget af et pengeinstituts produkter129. Jyske Bank 

har som eksempel markedsført deres markedsneutrale obligationer som nærmest 

værende risikofrie, mens risikoen har været høj. Caspar Rose har kaldt dette for ”falsk 

varebetegnelse”130, og jeg vurderer at bankerne har fokuseret så meget på at sælge i 

forhold til at drive en sund forretning at dette kan have givet bagslag. 

 

En analyse af norske bankkriser131 kan ligeledes benyttes til at perspektivere 

ovennævnte konklusioner yderligere. Hun vurderer at banklederne i Norge har 

overestimeret deres egne evner132 og at de derfor også agerede som en slags lemmings 

og ikke forholdt sig kritisk til fakta. Dette bringer et lignende aspekt frem som diskuteret 

ovenfor hvor bankledelsen har påtaget sig mere risiko end der var passende. Dette 

uddybes ligeledes af Lai når hun beskriver ”the confirmation trap”. Når indtjeningen bare 

er vokset og vokset vænner man sig til vækst og forbereder sig derfor ikke på at det kan 

gå den anden vej. 

 

Desuden påpeger Lai133 at bankledelsen har haft en ”illusion of control” dvs. at de jo 

faktisk ikke har ment at de har været i problemer og derved ikke har set det som en 

mulighed at staten skulle gribe ind. Dette kombineret med en modstand mod strategisk 

forandring som jo er logisk når bankledelserne har siddet så lang som de har. Det er jo 

                                          
128 De Bondt s. 209 
129 Schiller s. 84 
130 http://www.tv2oj.dk/vis_nyhed.asp?AjrDcmntId=24107 
131 Lai 
132 Lai s. 400 
133 Lai s. 405 



Risikovillighed i bankledelser efter statslig indgriben 

Chris Noesgaard 72/76 HD/ Finansiering 

alt andet lige sværere at se at de beslutninger man selv har truffet var forkerte når man 

jo har været med til at træffe dem i forhold til når andre har truffet dem. 

 

En ting er de beslutninger som bankledelserne har truffet, men en anden er de 

beslutninger som Nationalbankdirektører og politikere har truffet. Der vil jo være 

lignende bias for dem og desuden skal disse beslutninger træffes under et stort tidspres. 

Om man skal redde en nødstedt bank er jo en rigtig stor beslutning som jo helst skal 

træffes i weekenden af hensyn til børsmarkederne. Dette har også været med til at 

påvirke risikovilligheden, men dette er dog sværere at måle. 

 

Mickletwait/Hamilton har nævnt134 grådighed og magtbegær som typiske indikatorer på 

virksomhedskrak. I min optik er der ingen tvivl om at i de gode år har bankledelser 

(både de gode og de mindre gode) tjent supernormale profitter og at disse tider er forbi 

– i hvert fald for en stund. En af de ting som vi ikke kan analysere effekterne af ved 

almindelig finansiel analyse er hvorledes at grådighed og magtbegær påvirker vores 

beslutninger. Men det er vel fair at antage at disse menneskelige egenskaber findes i os 

alle og måske mere hos nogle end hos andre. Derfor vil jeg gerne afslutte denne opgave 

med et citat fra Gordon Gekko fra filmen Wall Street.   

 

”The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a better word, is good. Greed 

is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the 

evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, 

knowledge has marked the upward surge of mankind. And greed, you mark my words, 

will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. 

Thank you very much” 

 

                                          
134 Mickletwait/Hamilton s. 4 
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9.3 Bilag 

9.3.1 Krakkede danske banker 

 

Bank Konsekvens
BankTrelleborg Overtaget af Sydbank
Roskilde Bank Ingen købere og derfor overtaget af Nationalbanken
Forstædernes Bank Overtaget af Nykredit
Lokalbanken i Nordsjælland Overtaget af Handelsbanken
Ringkøbing Bank Overtaget af Vestjyske Bank
EBH Bank Reddet af Nationalbanken samt andre banker
Bonusbanken Overtages af Vestjyske Bank
Sparekassen Mors Overtages af Morsø Bank  

9.3.2 Bankernes konjunkturfølsomhed 

 

 

9.3.3 Kindlerberger-Minsky 

 

Ifølge Kindelberger & Aliber135 starter finansielle kriser med en displacement (et 

eksogent chock), som kan være enten reel eller monetær. Som eksempler på monetære 

kriser kan nævnes signifikante gældskonversioner til mere fordelagtige investeringer. Af 

                                          
135 Eksamensopgave efteråret 2008, Chris Noesgaard ”Finansielle kriser” 
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reale displacements kan nævnes dereguleringer af netværksmarkedet i fx USA, krig, 

låneændringer. 

Dette kan lede til spekulation i et eller flere aktiver. Det kan være aktier, obligationer, 

forsikringsselskaber, byggeprojekter, råvarer, boliglån, ejendomme osv.. Disse 

spekulationer kan betegnes som manier. Hvis spekulationen er i flere aktiver på tværs af 

landegrænser er det sandsynligt at spekulationen får konsekvenser for 

verdensøkonomien i kraft af vores stigende globalisering. Det er sandsynligt at man vil 

have del i opturen hvis de andre også får succes. Det er det som Lai og De Bordo kalder 

for ’herding’ dvs. at man psykologisk ikke tænker på risiko, men mere om dette senere. 

Spekulation følges typisk af eufori. Folk investerer mere i samme aktiv og investorerne 

investerer kraftigt i forventning om flere prisstigninger. Kreditgiverne bliver mere villige, 

og den finansielle eksponering øges. Låntagerne får typisk større friværdier grundet 

prisstigninger. Derefter bliver folk grådige og jagter højere og højere afkast. Insiderne 

begynder at sælge ud, mens outsideren køber op. Virksomhederne bliver mere 

eksponeret overfor gæld og renter og priser stiger.  

Finansiel distress kommer når køberne ikke så ivrige mere, mens sælgerne har meget 

lyst til at sælge. Folk søger mod likvide midler og aktiverne begynder at falde i pris. Det 

er ikke sikkert at alle virksomheder kan overholde deres fremtidige forpligtelser. 

Investorerne søger likviditet på bekostning af gode og sunde aktiver. Man begynder at se 

de første konkurser og der kommer usikkerhed på markederne. Alle vil ud af deres 

illikvide aktiver mod at få kontanter.  

Den ultimative krise (panic) bliver typisk udløst af en uventet konkurs hos en bank eller 

en virksomhed. Derefter forsøger bankerne at mindske udlånseksponeringen og aktiver 

bliver likvideret og der opstår panik. Indskyderne tvivler på bankerne og der kan opstå 

bank runs. Individuelt er bank run sådan set rationelle, men når man løfter det op på 

makroniveau er det ufornuftigt jf ”prisoners dilemma”. Likviditets kriser kan betyde at 

banker kan blive insolvente og der kan komme deflation og andre real økonomiske 

konsekvenser.  

Det kan sprede sig til internationalt (International propagation) igennem 

internationale arbitrage muligheder på aktiemarkederne, interbank markedet osv.  

 

 

 

 

 

 


