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Abstract 
The thesis will mainly focus on, how bank regulation can secure a stabile and effective 

capital-market and how to minimize the negative effects of moral hazard as well. The 

thesis will analyze the Danish crisis intervention models for the banking sector and how 

these initiatives are able to limit moral hazard. 

 It has been partly concluded that the Credit Package and the Liquidation Package 

would be most effective to deal with the negative effects of moral hazard. The credit 

package combined with the possibility of convertible loan, gives the state a possible 

future upside. In addition to this, the state will set a high loan rate based on the market 

rate, cf. The Bagehot rule. If necessary, the state can convert the capital into shares. The 

Liquidation Package has proven useful to deal with the theory of too-big-to fail and 

containing moral hazard, but the international mistrust has proved it inadequate due to the 

funding problems for the banks as well as cost for society. 

 The thesis also concludes that increased regulation is not the answer if legislator 

wants to limit moral hazard. Due to the fact that banking breakdowns happens because of 

lack of compliance with current regulation, an increased regulation will simply create 

more potential offences.  

 Furthermore, the thesis has specified the current model for convertible loans. 

During a financial crisis, the state should lend unlimited and freely due to the fact, that 

banks seems to limit the lending between each other. Therefore, the state should follow 

the Bagehot rule by setting a high loan rate. This will limit the return of equity in banks, 

but the loan rate should be based on the marked rate. In addition to this, states should 

charge a risk premium for saving distressed banks, in accordance with the market 

economy investor principle. The thesis have analyzed the international tendencies and 

mainly concentrated on the Commission’s proposal for a European Common framework 

of rules and powers to help EU countries intervene in distressed banks as well as the 

common framework of BIS. The thesis has stated that convertible loan is a future model 

to intervene in banks who struggle according to the EU and BIS framework. In 

conclusion, the model of convertible loan is compatible with the Kaldor-Hicks criterion. 
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

Den finansielle krise har hidtil betydet, at Danmark frem til starten af 2012 har oplevet 10 

Bankkrak, inklusiv Roskilde Banks konkurs den 24. august 2008.1 Med det in mente er 

det således interessant at analysere de aktuelle modeller for krisehåndtering af danske 

pengeinstitutter, herunder hvilke modeller der bør fraviges og hvilke modeller der kan 

modvirke en for risikobetonet adfærd i nogle pengeinstitutter. 

 Af ovenstående er det relevant at inddrage spørgsmålet om, hvorvidt staten kan 

begrænse pengeinstitutters moral hazard-adfærd, da en intervention fra statslig side bør 

sikre et effektivt kapitalmarked. Hertil er det i offentlighedens interesse at begrænse de 

negative effekter, der kan udspringe fra moral hazard ud fra en samfundsøkonomisk 

betragtning. 

 Finansielle krisehåndteringsmodeller vedrører ikke alene afvikling af nødlidende 

pengeinstitutter, men i høj grad også fremtidig regulering af sektoren som helhed. 

Erhvervs– og Vækstminister Ole Sohn har sat fokus på finanskrisen ved at nedsætte en 

kommission, der har til formål at belyse finanssektorens rolle før og under finanskrisen 

og om der har været en for liberal regulering af sektoren?2 Dette skyldes, den centrale 

rolle som pengeinstitutterne har i det danske samfund, specielt som formidler af kapital. 

Hertil vil sammenbrud i pengeinstitutter bevirke et øget antal eksternaliteter, såsom 

kreditklemmer og mistillid til den finansielle sektor. 

 Størstedelen af fokus vedrørende den nuværende finansielle krise har været et 

skyldsspørgsmål frem for et reelt fokus på, hvilke proaktive tiltag der kan modvirke de 

virkninger den finansielle krise har haft. Specialet vil således koncentrere sig om 

modeller, der søger at begrænse moral hazard i pengeinstitutter. Det skyldes det forhold, 

at nogle pengeinstitutter har haft en for lemfældig kreditpolitik. 

                                                 
1 Artikel fra Ugebrevet A4 den 20. januar 2012 – Danmark har lige så mange bankkrak som Island. 
Efterfølgende er også Sparebank Østjylland overdraget til Finansiel Stabilitet pr. 21. april 2012. 
2 Artikel fra Børsen den 24. januar 2012 – Bankerne står for skud – statens mænd går fri. 
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 Ud fra ovenstående betragtninger er det derfor interessant at belyse anvendelsen 

af finansielle krisehåndteringsmodeller, herunder de juridiske betingelser, der søger at 

begrænse moral hazard. 

 

1.2 Problemstilling 

Specialet vil fokusere på de danske tiltag under den finansielle krise, herunder 

bankpakkerne. Bankpakkerne er iværksat for at imødekomme udfordringerne fra den 

finansielle krise, specielt med henblik på at afhjælpe solvens- og likviditetskriser.  

Bankpakkerne søger derfor at afhjælpe de negative effekter den finansielle krise har haft, 

ved at genoprette et effektivt kapitalmarked. Af bemærkningerne til Bankpakke 1 fremgår 

det, at; ”Når et pengeinstitut låner til et andet institut, vil det långivende pengeinstitut 

således ikke have en kreditrisiko i forhold til den låntagende bank, men i sidste ende 

staten”
3
. En generel statsgaranti i en bankpakke kan således skabe et problem om moral 

hazard grundet statens overtagelse af risiko, hvorfor det er nærliggende at undersøge 

bankpakkernes indhold. Hertil hvilke betingelser fastsætter bankpakkerne overfor 

pengeinstitutterne og er disse egnet til at begrænse moral hazard? 

 Specialet vil undersøge, hvorvidt de danske tiltag i deres udformning kan 

modvirke moral hazard. Dette vil ske på baggrund af en juridisk og økonomisk analyse af 

de danske tiltag. Det er vigtigt at understrege, at Bankpakkerne ikke har til formål at 

modvirke moral hazard, men som beskrevet foroven, kan en bankpakke skabe et 

incitament for et pengeinstitut til at bibeholde en risikobetonet adfærd. 

Incitamentsstrukturen i en bankpakke kan således skabe eller bibevare en 

uhensigtsmæssig adfærd på markedet. Manglen på en entydig og fast model kan 

endvidere medføre, at markedet indkalkulerer en implicit statsgaranti bag 

pengeinstitutterne4. Det er således hensigtsmæssigt at undersøge, hvilken model for 

krisehåndtering, der samtidig kan begrænse moral hazard i pengeinstitutter og skabe 

divergerende interesser mellem stat og pengeinstitut. I undersøgelsen af moral hazard i 

pengeinstitutter vil specialet undersøge, hvilke økonomiske incitamenter pengeinstitutter 

                                                 
3 Se almindelige bemærkninger til L 33 som fremsat, Folketingsåret 2008-2009.  
4 Se lovforslag L 207 i folketingsåret 2009 – 2010.  
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har for moral hazard. Hertil vil specialet give et bud på, hvilken model der teoretisk er 

bedst egnet til at begrænse pengeinstitutters risikobetonet adfærd. Dette vil måles ud fra 

en økonomisk betragtning, dvs. hvilke ”værktøjer” fastsætter de enkelte bankpakker for 

begrænsning af pengeinstitutters økonomiske gevinst. Den økonomiske vurdering vil 

have udgangspunkt i en Kaldor-Hicks betragtning, dvs. hvilken model der i størst omfang 

kan minimere de samfundsmæssige omkostninger – dog arbejder specialet ud fra 

teoretiske betragtninger, hvorfor specialet ikke måler bankpakkernes reelle effekt. Det 

skyldes det forhold at specialet er en teoretisk afhandling. Specialet vil derfor give et bud 

på, hvordan moral hazard kan begrænses ud fra en samfundsmæssig betragtning. Det er 

vigtigt at påpege, at specialet ikke har til formål at finde en model, der i enhver 

henseende begrænser pengeinstitutters økonomiske gevinst. Specialet vil arbejde ud fra 

en betragtning om opretholdelse af et effektivt kapitalmarked, hvor pengeinstitutterne til 

stadighed har mulighed for at konkurrere på markedet. Det er således også i statens 

interesse at bibevare konkurrencen på pengeinstitutmarkedet. Pengeinstitutters 

opportunistiske adfærd kan dog skabe en uhensigtsmæssig moral hazard adfærd. 

Specialet har derfor til formål at undersøge, hvilken model der kan minimere de 

samfundsmæssige omkostninger ved moral hazard i pengeinstitutter, og samtidig sikre en 

hensigtsmæssig markedsstruktur. 

 Hovedformålet med Bankpakkerne er at skabe og sikre et velfungerende 

kapitalmarked, hvorfor en begrænsning af moral hazard er interessant at undersøge, hvis 

der skal skabes et effektivt kapitalmarked. Specialet vil således også fokusere på, 

hvorvidt formålet med de danske tiltag reelt afspejler praksis. Modvirker Bankpakkerne 

reelt, at ”dårlige” banker går konkurs og ”gode” banker reddes? Hvilken model kan 

minimere de samfundsmæssige omkostninger på sigt ved pengeinstitutters risikobetonet 

adfærd, således at der bibevares et effektivt kapitalmarked? 

 Vigtigheden af en effektiv og stabil finansiel sektor gør det endvidere interessant 

at undersøge, hvilke faktorer der skaber moral hazard på det danske pengeinstitutmarked? 

Samtidig vil de danske tiltag holdes op imod de teoretiske modeller for at vurdere, 

hvorvidt praktiske erfaringer kan bidrage til en præcisering af de teoretiske modeller for 

krisehåndtering. Hertil vil specialet undersøge, hvilken model for krisehåndtering, der 

samtidig er bedst egnet til at modvirke moral hazard.  
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 Ovenstående betragtninger indeholder særskilte politiske overvejelser, både af 

national og international karakter, hvorfor disse ligeledes vil bidrage til en diskussion af 

de juridiske og økonomiske analyser. 

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående gennemgang i afsnit 1.2, vil specialet arbejde ud fra følgende 

problemformulering: 

1. ”Hvilken teoretisk model for håndtering af kriser i pengeinstitutter minimerer de 

økonomiske incitamenter for moral hazard?” 

a. Hvad skaber moral hazard i pengeinstitutter? 

b. Skaber de enkelte bankpakker incitament for pengeinstitutter til at 

begrænse sin risikobetonede adfærd? 

c. Hvorledes kan modellen i spm. 1 præciseres, således at de 

samfundsmæssige ressourcer optimeres over tid? 

1.4 Struktur og metode 

Specialet indledes i kapitel 2 med en nærmere definition af begrebet moral hazard. 

Herefter vil de teoretiske modeller for krisehåndtering af solvenskriser gennemgås. Hertil 

vil modellernes mulighed for begrænsning af moral hazard særskilt gennemgås, da ikke 

alle krisehåndteringsmodeller er velegnet til at modvirke moral hazard. Kapitlet vil 

samtidig gennemgå, hvilke modeller der kunne være interessante at anvende i Danmark, 

hvis man skal begrænse pengeinstitutters risikobetonet adfærd. Kapitlet har således til 

formål at afdække specialets ydre rammer.  

 Kapitel 3 har ligeledes til formål at afdække specialets ydre rammer – dog med 

fokus på de juridiske bestemmelser, der vedrører krisehåndtering samt ledelse og styring i 

pengeinstitutter.  

 Kapitel 4 vil fokusere på, hvad der skaber moral hazard i danske pengeinstitutter. 

Hertil vil specialet undersøge de tilgængelige advokatundersøgelser i tidligere 

pengeinstitutter for at vurdere, om der har været tale om manglende regulering eller andre 

forhold. 
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 Kapitel 5 indledes med en gennemgang af den generelle statsgaranti i Bankpakke 

1, herunder formål og anvendelsesområde. De juridiske betingelser i Bankpakke 1 vil 

analyseres og diskuteres ud fra, hvorvidt disse kan modvirke moral hazard i 

pengeinstitutter. Kapitlet vil afrundes med en diskussion af, hvorvidt betingelserne er 

egnede til at modvirke moral hazard. Bankpakke 1 er interessant at belyse, da staten giver 

en generel statsgaranti til pengeinstitutterne. Hertil er der fastsat nærmere betingelser, 

som er interessante at belyse, da disse vil påvirke pengeinstitutternes daglige ledelse. 

 Kapitel 6 vil fokusere på Kreditpakken, populært kaldet Bankpakke 2. Kapitel 6 

følger samme systematik som kapitel 5, da formålet er at undersøge de juridiske 

betingelser som pengeinstitutter påtager sig, samt om disse er egnede til at modvirke 

moral hazard. Hertil er det interessant at undersøge pengeinstitutternes forpligtelser 

overfor staten, hvis der sker et statsligt kapitalindskud.  

 Kapitel 7 om Afviklingsordningen i Bankpakke 3 vil ligeledes følge 

systematikken fra kapitel 5 og 6. Bankpakke 3 er interessant at inddrage, da denne 

forsøger at gøre op med teorien om ”too big to fail” samt en generel redningskrans til 

pengeinstitutter. Alene en afvikling af pengeinstitutter vil i teorien have indflydelse på 

øvrige pengeinstitutters adfærd på det finansielle marked. 

 Kapitel 8 om FIH-modellen vil først og fremmest klarlægge formål og baggrund. 

Anvendelsesområdet for denne er især interessant i forhold til de øvrige danske tiltag. For 

det første fordi, at modellen reelt set kun er rettet mod ét pengeinstitut. For det andet 

fordi, at man fra dansk side søger at overdrage værdiforringede aktiver fra FIH 

Erhvervsbank (FIH) til Finansiel Stabilitet. Der er således tale om en Bankpakke, hvis 

hovedformål er at sikre FIH Erhvervsbanks fortsatte eksistens. En eventuel begrænsning 

af moral hazard i FIH Erhvervsbank må således fastsættes i de juridiske betingelser for 

Finansiel Stabilitets overtagelse af de værdiforringede aktiver fra FIH Erhvervsbank. 

 Kapitel 9 fokuserer på Nationalbankens 3-årige lånefacilitet til pengeinstitutter, 

hvor Nationalbanken tager pant i pengeinstitutternes ”gode” aktiver. Hertil er det 

interessant at belyse en model, der tager pengeinstitutternes ”sikre” aktiver til sikkerhed, 

hvorimod Bankpakke 1 har rettet sig mod en sikring af pengeinstitutterne, herunder den 

usikrede gæld. Formålet og de nærmere betingelser i ordningen vil gennemgås. Herefter 

vil specialet diskutere, hvorvidt modellen er egnet til at modvirke moral hazard i 
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pengeinstitutter. 

 Kapitel 10 vil sammenholde den nuværende teori om moral hazard med de 

praktiske erfaringer for at vurdere, hvorvidt teorien om moral hazard skal tilpasses 

pengeinstitutter. Skal de ledelses- og styringsmæssige regler eventuelt skærpes? Dette vil 

sammenholdes med kapitel 4 for at vurdere, hvorvidt en skærpelse eller øget regulering er 

hensigtsmæssig ved begrænsning af moral hazard. Derudover vil kapitlet sammenholde 

de danske tiltag med de teoretiske modeller for at analysere, hvilken model der er bedst 

egnet til at modvirke moral hazard. Afslutningsvis vil specialet indeholder et bredere 

diskussionsafsnit, for at vurdere holdbarheden af den foreslåede model samt en 

international perspektivering. 

 Kapitel 11 vil sammenfatte specialets grundlæggende diskussioner og 

sammenfatninger og afslutte med én samlet konklusion. 

 Kapitlerne er udarbejdet med henblik på at anvende relevante økonomiske og 

juridiske modeller og teorier. Det er således formålet, at specialet indleder med de 

teoretiske modeller i kapitel 2, som vil være en overvejende økonomisk fremstilling. 

Kapitel 3 vil gennemgå de generelle juridiske bestemmelser med fokus på moral hazard. 

Herefter vil specialet fremstå som én integreret afhandling. Dette skyldes, at de 

økonomiske problemer finansielle kriser medfører, i høj grad påvirker den øgede 

regulering som de finansielle virksomheder står over for. Specialet vil behandle modeller 

for finansiel krisehåndtering, herunder modellernes anvendelighed ved begrænsning af 

moral hazard. 

 

1.5 Teori 

Specialet anvender den retsdogmatiske metode til formålsfortolkning og herefter en 

objektiv fortolkning af lovens udformning. Formålsfortolkningen har selvsagt til formål 

at fastlægge formålet med den retlige regulering, herunder bankpakkerne. Den objektive 

fortolkning vil sammenholde formål og reglernes udformning, således at formålet med 

bankpakkerne sammenlignes med reglernes effekt i praksis, herunder en begrænsning af 

moral hazard.  

 Den retsdogmatiske metode består af fire retskilder; regulering, retspraksis, 

retssædvaner og forholdets natur. Disse fire retskilder fungerer sideordnet, hvor de 
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supplerer hinanden for en udtømmende beskrivelse af retstilstanden, hvilket er formålet 

med den retsdogmatiske metode (de lege lata)5. Retskilderne er isoleret set opdelt efter 

princippet om lex superior. 

 Bankpakkerne er overvejende udtryk for offentligretlige regler, der regulerer 

forholdet mellem staten og pengeinstitutterne. Specialet anvender princippet om lex 

specialis, eftersom Bankpakkerne er udtryk for specialregulering i forhold til lov om 

finansiel virksomhed (FIL). Ligeledes er FIL lex specialis i forhold til selskabsloven, da 

ikke alle virksomheder omfattet af FIL også er omfattet af selskabslovens regler. Dette 

gælder f.eks. sparekasser, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser6. 

 Specialet vil ydermere anvende retspolitiske anskuelser, eftersom formålet med 

specialet ikke alene er at beskrive gældende ret, men samtidig diskutere reglernes 

udformning og hensigtsmæssighed. Specialet vil således anvende en dynamisk 

gennemgang af retsdogmatikken, for at diskutere fremtidige tiltag til begrænsning af 

moral hazard ud fra et retspolitisk og samfundsøkonomisk perspektiv. 

 Det er en forudsætning for specialet, at en statslig intervention er retfærdiggjort ud 

fra et økonomisk synspunkt, f.eks. begrænsning af moral hazard i pengeinstitutter. 

Krisehåndteringsmodellernes evne til at modvirke moral hazard vil således være 

fokusområdet for specialet samt hvilke juridiske betingelser, der er egnede til at forfølge 

dette formål. Specialet vil anvende en art deduktiv metode til at vurdere, hvorvidt teorien 

om moral hazard i praksis kan modvirkes ved de danske tiltag, herunder især 

bankpakkerne. De teoretiske modellers forudsætninger om moral hazard vil derfor danne 

grundlaget for vurderingen af, hvorvidt de juridiske betingelser i de danske tiltag vil 

modvirke moral hazard i pengeinstitutter. Samtidig vil moral hazard måles ud fra en 

Kaldor-Hicks betragtning. Specialet vil således fokusere på, hvorvidt de enkelte modeller 

skaber økonomiske incitamenter for pengeinstitutterne til at begrænse sin risikobetonede 

adfærd, samt i hvilken økonomisk grad pengeinstitutterne begrænses. 

 

                                                 
5 Bluhme, Peter – side 142. 
6 Se § 304 i lov om finansiel virksomhed og firmapensionskasselovens kapitel 1. 
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1.6 Afgrænsning 

Specialet har fokus på det danske marked og danske pengeinstitutter. Som nævnt foroven 

omfatter FIL ikke kun pengeinstitutter, men specialet vil fokusere på pengeinstitutter, da 

disse har en stor samfundsmæssig værdi og samtidig i stigende grad er underlagt en øget 

regulering – både af national og fælleskabsretlig karakter. 

 Specialet vil ikke udtømmende inddrage udenlandske modeller, men alene 

anvende udenlandske erfaringer til vurderingen af, hvorvidt man kan begrænse moral 

hazard i pengeinstitutter.  

 Endvidere vil specialet alene fokusere på udvalgte modeller til løsning af 

solvenskriser. Modeller til løsning af likviditetskriser vil således ikke være specialets 

hovedformål, men bl.a. Nationalbankens udlånsfacilitet er interessant at inddrage i 

specialets kontekst. 

 Samtidig er finansielle krisehåndteringsmodeller underlagt en nødvendig 

godkendelse fra EU Kommissionen, før disse kan finde anvendelse. EU’s statsstøtte 

regler vil ikke gennemgås særskilt, men disse vil inddrages i den analytiske vurdering af 

krisehåndteringsmodellerne samt hvorvidt disse kan modvirke moral hazard. EU 

regulering spiller en afgørende rolle for fremtidens finansielle marked, men specialet vil 

alene fokusere danske modeller for krisehåndtering. Specialet vil således fokusere på 

danske tiltag, herunder fremtidige danske tiltag såsom Bankpakke 5. Hertil vil specialet 

afslutningsvis perspektivere udvalgte internationale tanker på baggrund af specialets 

konklusion.  

 Internationale konvertible instrumenter, såsom contingent capital, vil ikke blive 

diskuteret i specialet. Modellen er interessant at belyse ift. specialets emne, men 

contingent capital er endnu ikke et instrument, der anvendes i Danmark.  

 Afslutningsvis begrænser specialet sig til pengeinstitutters risikobetonet adfærd, 

der kan forårsage moral hazard. Pengeinstitutter vil ved udlån altid påtage sig en risiko, 

men specialet har alene fokus på pengeinstitutters adfærd og incitamenter, der kan skabe 

moral hazard i pengeinstitutter.  
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1.7 Kildekritik 

Specialets diskussion af de teoretiske modeller for krisehåndtering har udgangspunkt i 

lærebøger. Hertil har specialet forsøgt at følge en objektiv vurdering af fordelen og 

ulemperne ved modellerne, men specialets forfattere er dog bevidste om, at der kan 

fremkomme subjektive holdninger ved modellerne, hvilket ligeledes er gældende for de 

øvrige anvendte lærebøger.  

 Samtidig anvender specialet en del artikler fra diverse medier, bl.a. for at 

diskutere modellernes anvendelighed i praksis. Hertil kan der være en vis usikkerhed ved 

brugen af artiklerne, men disse er inddraget for at bidrage med nyeste diskussion af 

modellerne. Forfatterne er dog ligeledes bevidste om, at der kan komme personlige 

holdninger til udtryk i artiklerne. Antallet af videnskabelige artikler om moral hazard i 

danske pengeinstitutter er begrænset, hvorfor forfatterne har valgt at inddrage diverse 

artikler i specialet. 
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Kapitel 2 Teori og specialets ydre rammer 

2.1 Hvad er moral hazard? 

Nærværende kapitel vil definere begrebet moral hazard. Specialet har til formål at 

undersøge, hvilke juridiske betingelser der kan modvirke moral hazard. Hertil vil dette 

afsnit fastlægge de ydre rammer for moral hazard med udgangspunkt i Milgrom og 

Roberts – Economics, Organization and Management.  

 Milgrom og Roberts definerer moral hazard som; ”...which is the form of 

postcontractual opportunism that arises because actions that have efficiency 

consequences are not freely observable and so the person taking them may choose to 

pursue his or her private interests at others' expense.... ...it was (somewhat implicitly) 

assumed that the transactions that people undertake are simple exchanges of goods and 

services with specific, well-understood, observable attributes, and that parries to a 

transaction can costlessly verify whether the terms of the transaction are being met.”7 

Moral Hazard stammer oprindeligt fra forsikringsverdenen, hvor 

forsikringstageren ændrer adfærd efter kontrakten med forsikringsselskabet er blevet 

indgået. Eksempelvis indboforsikring, hvor forsikringstageren før kontrakten indgås 

bærer hele risikoen for sit indbo og dermed har incitament til at passe på sit hjem. Ved at 

indgå en aftale med et forsikringsselskab overføres risikoen til forsikringsselskabet og 

dermed har forsikringstageren ikke i samme grad incitament til at sikre sit hjem, da det er 

forsikringsselskabet, der skal betale for skade. Denne assymetriske information opstår på 

baggrund af, at forsikringsselskabet ikke kan verificere forsikringstagerens indsats for at 

passe på sit hjem samtidig med, at der ikke kan udfærdiges fuldstændige kontrakter. I 

forhold til forsikringsselskaber kan de regulere forholdet til forsikringstageren gennem 

selvrisici og betingelserne. Eksempelvis kan forsikringsselskabet kræve selvrisiko eller 

undgå forpligtelse ved forsikringstagers uagtsomme eller forsætlige adfærd (hvis dette 

kan verificeres)8. 

Inden for den økonomiske litteratur er moral hazard kendetegnet ved 

                                                 
7 Milgrom, Paul & Roberts, John, side 167 
8 Milgrom, Paul & Roberts, John, side 167 
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principal-agent teorien. Som Milgrom og Roberts anfører:”Each of these examples can be 

cast in terms of an agency relationship. This term has come to be used in economics to 

refer to situations in which one individual (the agent) acts on behalf of another (the 

principal) and is supposed to advance the principal's goals. The moral hazard problem 

arises when agent and principal have differing individual objectives and the principal 

cannot easily determine whether the agent's reports and actions are being taken in 

pursuit of the principal's goals or are self-interested misbehavior.”
9 

 Da specialet vil analysere de teoretiske krisehåndteringsmodellers samt de danske 

reguleringstiltag med hensyn til, hvorvidt moral hazard påvirker pengeinstitutledelsernes 

adfærd, vil følgende beskrive rammerne af moral hazard. Dette vil senere både blive 

betragtet ex ante (formålsbetragtning), samt en ex post-betragtning (virkning af 

reguleringen). Således vil specialet belyse, hvorvidt der er skabt et incitament for, at 

pengeinstitutledelserne påtager en unødig risiko, da disse ikke bærer risikoen selv, 

således at moral hazard opstår. 

 I forhold til specialet betragtes moral hazard også ud fra, hvorvidt de teoretiske 

krisehåndteringsmodeller samt de danske tiltag giver bankledelserne og staten samme 

incitament eller om der er divergerende interesser. Målet er at sikre et effektivt 

kapitalmarked, herunder begrænsning af pengeinstitutledelsernes opportunistiske adfærd, 

ex post (postcontractual). 

 Denne sondring skyldes overordnet at det er i samfundets interesse, at ledelsen i 

de enkelte pengeinstitutter træffer rationelle økonomiske beslutninger, der er tilvejebragt 

på et oplyst grundlag, samt at der er konvergens mellem afkast og risiko. Derudover er 

det også ønskværdigt, at ledelsen i deres kreditpolitik har tilkendegivet tilstrækkelig 

sikkerhed, således at bankens udlånsengagement ikke udsættes for overdreven risiko med 

muligt tab til følge. Således er det også hensigtsmæssigt at der ved tilstedeværelsen af 

bankpakker ikke gives tilskyndelse til at ledelsen handler mere risikobetonet.  

 Reguleringen af pengeinstitutterne sigter først og fremmest på at skabe et effektivt 

og stabilt kapitalmarked.  Nedenstående vil påpege, hvorledes moral hazard kan 

begrænses, således at formålet med reguleringen sker, ud fra Milgrom og Roberts 

betragtninger. 

                                                 
9 Milgrom, Paul & Roberts, John, side 170 
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 Milgrom og Roberts påpeger tre muligheder for at begrænse moral hazard 

problemet.10
 

• Monitorering (og verifikation) 

• Incitamentskontrakter – herunder også Residualaflønning (Explicit incentive 

contracts) 

• Do-it-Yourself, Ownershipchanges 

 

I kontekst til specialet, vil eksempelvis skærpede tilsynskrav eller flere ressourcer til at 

overvåge pengeinstitutterne give Finanstilsynet flere midler til at monitorere ledelserne i 

pengeinstitutterne og hermed begrænse moral hazard. Dette kunne således ske ved en 

risikomærkning af de pengeinstitutter, hvori der er en uønsket adfærd fra ledelsens side 

samt skærpe tilsynet med disse. Dette vil give ledelsen i pengeinstitutterne incitament til 

at drive bank ud fra markedskonforme interesser, idet en risikomærkning af selskabet vil 

have betydning for omdømme-effekten. Dette skyldes, at ledelsen ikke har interesse i at 

komme i et negativt søgelys fra Finanstilsynets side eller den negative omdømmeeffekt 

dette kan have i medierne. Milgrom og Roberts anfører;”...In some situations, monitoring 

is intended to decrease the probability of getting away undetected with the socially 

inefficient, self-interested behavior.”11  

 Derudover vil krav til indretningen at incitamentskontrakter kunne være med til at 

begrænse moral hazard problematikken, således at ledelsen også tager højde for risiko. 

Derudover kunne reguleringen indrettes således, at incitamentsordninger blev forbudt for 

ledelsen, hvis staten var nødt til at gribe ind over for et nødlidende pengeinstitut med en 

kapitalindsprøjtning eller på anden måde redde et nødlidende pengeinstitut. 

 Dette leder til at residualaflønning af ledelsen bl.a. vil kunne mindske problemet 

med moral hazard, da der således vil være sammenfaldende interesse mellem ejerne og 

ledelsen. Dermed vil ledelsen i pengeinstituttet have incitament til at selskabet ikke 

påtager sig unødig risiko. Problemet ved residualaflønning er, at manglende overskud 

ikke giver ledelsen løn og dermed påtager ledelsen selv en meget stor risiko. Dette er 

heller ikke ønskværdigt, idet denne aflønningsform ikke kan minimere udefrakommende 

                                                 
10Milgrom, Paul & Roberts, John, side 195 
11Milgrom, Paul & Roberts, John, side 186 
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faktorer, hvor ledelsen ikke har mulighed for at tage højde for disse. Det betyder reelt at 

selvom held ikke skal belønnes, skal uheld heller ikke straffes. Som Milgrom og Roberts 

anfører: ”The Problem of risk-bearing. Most people dislike having their incomes 

dependent on random factors. They are risk-averse, and would rather have a smaller 

income whose magnitude is certain than an uncertain income that is somewhat larger on 

average but is subject to unpredictable and uncontrollable variability.”
12 

 ”Do-it-Yourself, Ownershipchanges” falder uden for specialets formål, idet dette 

henfører til en ændring af selskabets struktur. Eksempelvis hvis et selskab (S1) og dets 

leverandør (S2) ofte handler sammen. Så for at begge selskaber får sammenfaldende 

interesse og modvirke bl.a. Moral Hazard, kan S1 købe S213 

 Ydermere kan signalering bruges til at modvirke moral hazard på længere sigt. 

Selvom signalering vedrører problematikken angående Adverse Selection, hvilket ”is a 

problem of precontractual opportunism”, kan signalering bruges til at aktørerne på 

markedet adopterer en ønsket adfærd.14 

 

2.2 Teoretiske modeller – Hvordan afhjælper disse moral hazard? 

Ovenstående kapitel har fastlagt en nærmere definition af moral hazard. Dette kapitel vil 

klarlægge de teoretiske modeller for løsning af en solvenskrise i pengeinstitutter. 

Udgangspunktet for alle modellerne vil være at bibevare et effektivt kapitalmarked, 

hvorfor modellerne først bør anvendes, hvis dette kan begrundes i økonomiske hensyn, 

f.eks. pengeinstitutters moral hazard-adfærd. Hertil kan der være knyttet yderligere 

hensyn, såsom begrænsning af tab for indskydere eller bibevarelse af konkurrence, men 

dette er et middel til at opnå målet om et effektivt kapitalmarked. 

 Kapitlet vil gennemgå syv grundlæggende modeller til løsning af solvenskriser15, 

herunder hvordan disse hver især kan modvirke moral hazard. Modellerne er følgende: 

1. Afvikling af finansielle virksomheder 

2. Regulatorisk overbærenhed 

                                                 
12 Milgrom, Paul & Roberts, John, side 187 
13 Milgrom, Paul & Roberts, John, side 190 
14 Milgrom, Paul & Roberts, John, side 149 – 155. 
15 Østrup, Finn(2), side 351 
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3. Rekonstruktion ved tilførsel af ny privat kapital 

4. Rekonstruktion ved nedskrivning af gæld 

5. Sammenlægning af finansielle virksomheder 

6. Tilførsel af kapital fra det offentlige 

7. Konvertering af lånekapital 

 

Specialets kapitel 9 vil gennemgå Nationalbankens 3-årige udlånsfacilitet til 

pengeinstitutterne, herunder de juridiske betingelser for modvirkning af moral hazard. 

 

2.2.1 Afvikling af pengeinstitutter 

Afvikling af pengeinstitutter er en eksisterende løsningsmodel i Danmark. 

Afviklingsmodellen blev vedtaget i forbindelse med udløbet af den generelle statsgaranti, 

hvorfor der skulle sikres en kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter16. 

 Fordelene ved en afvikling af pengeinstitutter er, at man gør op med konceptet 

”too big to fail”. I forhold til øvrige brancher er dette en rationel tanke, da den finansielle 

sektor ellers vil opnå en fordelagtig position, eftersom disse ikke vil afvikles efter samme 

vilkår som øvrige brancher. Dette kan forvride den økonomiske adfærd hos investorer, da 

disse i højere grad vil placere kapital i finansielle virksomheder grundet at disse aldrig 

afvikles. Samtidig kan der være store økonomiske omkostninger ved af afvikle store, 

finansielle virksomheder. De største aktører kan således opnå en konkurrencemæssig 

fordel, hvis man ikke afvikler disse, eftersom det kun vil være mindre pengeinstitutter 

man søger at afvikle. Dette taler ligeledes for, at man bør tage et opgør med ”too big to 

fail”-teorien. 

 Endvidere vil man tage et opgør med ledelsens risikobetonede adfærd. Dette 

bevirker, at ledelsen i pengeinstitutter ikke kan vide sig sikker og dette vil begrænse deres 

økonomiske adfærd, herunder moral hazard. Den risikobetonede adfærd som ledelsen har 

udvist, vil således blive straffet ved afvikling af pengeinstitutterne, da disse ikke 

videreføres, f.eks. ved hjælp af offentlig støtte. De økonomiske omkostninger påfalder i 

første række ejerne, da disse mister deres kapitalindskud. Ejerne har således et ansvar til 

                                                 
16 Se fremsættelsestalen til L 207, folketingsåret 2009 – 2010 
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at forestå kontrol med ledelsen, samt foretage de fornødne ændringer i ledelsen, hvis 

ledelsen ikke lever op til sine forpligtelser. Ledelsen vil ligeledes blive straffet ved en 

afvikling af et pengeinstitut, da disse afsættes og således skal finde nye jobs. Ledelsen vil 

samtidig rammes af omdømme-effekten grundet den negative omtale af pengeinstituttet. 

 Mangel på afvikling af pengeinstitutter vil samtidig medføre en uhensigtsmæssig 

ressourceallokering. En garanti mod afvikling af pengeinstitutter kan føre til forhøjede 

afkast i pengeinstitutter i forhold til øvrige erhvervsvirksomheder, hvorfor dette ligeledes 

kan forårsage en mere risikobetonet adfærd. En adfærd der især vil styrkes, hvis 

pengeinstitutterne har forventning om at blive reddet af staten. 

 Omvendt kan det have store økonomiske konsekvenser, hvis man afvikler 

pengeinstitutter. Det er således ikke kun ejerne der taber – indskydere vil ligeledes tabe 

deres indskud, hvis disse ikke er sikret på anden vis i lovgivningen. Dette er 

uhensigtsmæssigt, da forbrugerne således skal bruge flere omkostninger på at undersøge 

pengeinstitutternes økonomiske forhold. En afvikling af pengeinstitutter kan således 

medføre procykliske effekter, eftersom øvrige interessenter påvirkes af afviklingen. Hvis 

en debitor har udsigt til at miste en tilkendegivet kredit, vil denne således miste sit 

incitament til at overholde sin betalingsforpligtelse, hvis der er udsigt til afvikling af 

pengeinstituttet. Afvikling kan således medføre likviditetsmangel i øvrige brancher. 

Samtidig vil den procykliske effekt ligeledes udspille sig på interbankmarkedet, idet 

pengeinstitutterne er udtryk for komplekse virksomheder – en afvikling af et 

pengeinstitut kan således medføre yderligere tab i branchen pga. handelen på 

interbankmarkedet. Samtidig kan det bevirke, at handelen på interbankmarkedet 

fastfryses, da de øvrige pengeinstitutter vil være tilbageholdende med at handle med 

hinanden, hvis øvrige pengeinstitutter vil blive afviklet. 

 En løsning som både Sverige og USA har anvendt, er udskillelsen af dårlige 

aktiver i et særskilt selskab. Denne model har bevirket et positivt afkast i Sverige ved 

overførelsen af det daværende Nordbanken (Nordea) til et særligt oprettet selskab, 

Securum. Fordelene ved denne løsning er, at den sunde del af pengeinstituttet igen kan 

foretage bankaktiviteter uden at begrænse sit udlån. Pengeinstituttet er igen i stand til at 

overholde solvenskravene. Et dansk afviklingsselskab, der alene søger at afvikle aktiver, 

er ikke underlagt kapital- og solvenskravene i FIL, da denne ikke drives som en bank, 
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hvilket er en fordel – afviklingsselskabet kan således koncentrere sig om at organisere de 

dårlige aktiver og senere hen udskille disse til nye aftaleerhververe. Over en årrække er 

der større sandsynlighed for, at aktiverne kan bevirke et større afkast end hvis disse skulle 

afvikles ved et brandudsalg. Dette er dog ikke omkostningsfrit for samfundet, da et 

afviklingsselskab som f.eks. Securum, i første omgang kræver at samfundet skal stille en 

stor andel kapital til rådighed. Omkostninger skal dog, ifølge Sveriges tidligere 

finansminister Bo Lundgren, sammenholdes med de risici en nødlidende banksystem 

medfører for samfundet; ”… the cost of nationalization have to be measured against the 

perils a hobbled banking system creates for an economy.”
17. Ulempen ved modellen er, at 

afviklingsbankens aktiver i høj grad er forbundet med markedskonjukturerne, hvorfor 

man må fastsætte en længere tidsramme for det statslige ejerskab. Samtidig stiller det 

store krav til staten som ejer, da den daglige ledelse skal specialisere sig i mange 

brancher. Dette var f.eks. tilfældet med Securum, hvor man forsøgte at løse denne 

problematik ved at oprette datterselskaber, således at datterselskaberne hver især havde 

sig eget brancheområde. En sådan udskillelse af dårlige aktiver fra pengeinstitutter vil 

ikke straffe ledelsen, da pengeinstituttet sikres overlevelse. 

 De svenske erfaringer med statslig overtagelse er således positive. Dette har 

bevirket, at Sverige i sin helhed er kommet stærkt gennem den finansielle krise, især i 

forhold til Storbritannien. Dette skal bl.a. ses i lyset af, hvordan man håndterer 

nødlidende banker – den svenske statsgæld står til at falde til 36,5 pct. af BNP i 2011 

hvorimod den i Storbritannien vil stige til 84,2 pct. af BNP18. 

 

2.2.2 Regulatorisk overbærenhed 

Historikken om regulatorisk overbærenhed har vist både fordele og ulemper. En fordel 

kan være, at de finansielle virksomheder får mulighed for at opbygge kapitalgrundlaget 

igen. Omvendt kan det bevirke, at kunderne bliver pålagt yderligere omkostninger samt 

en øget risikobetonet adfærd. Dette kan forårsage yderligere tab, hvis den finansielle 

virksomhed ikke genvinder et styrket kapitalgrundlag. Der er således stor usikkerhed om 

                                                 
17 Artikel fra New York Times den 22. januar 2009: Sweden’s Fix for Banks: Nationalize Them. 
18 Artikel fra Børsen den 10. november 2011: Unik succes hos de svenske banker. 
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udfaldet af regulatorisk overbærenhed, hvilket ikke er ønskværdigt under en finansiel 

krise. 

 Enkelte forhold kan dog bevirke, at regulatorisk overbærenhed er fordelagtig, 

f.eks. ved fald i aktivpriser. Dette var tilfældet ved danske livsforsikringsselskaber og 

pensionskasser efter et større aktiekursfald efter år 200019. Disse genvandt senere det 

tabte kapitalgrundlag og en afvikling af disse kunne således have bevirket et større 

samfundsmæssigt tab. Omvendt påviste den japanske krise i 1990’erne, at regulatorisk 

overbærenhed var uhensigtsmæssigt, da dette bevirkede en større usikkerhed på 

bankmarkedet. 

 For at løsningen i praksis er anvendelig, skal det ligeledes være muligt at 

klarlægge omfanget af krisen samt de påvirkede virksomheder. Det bør således være alle 

finansielle virksomheder, der påvirkes af den finansielle krise og ikke kun enkelte, da en 

regulatorisk overbærenhed i enkelte finansielle virksomheder kan bevirke, at disse 

udkonkurreres på markedet grundet deres forøgede omkostninger. Samtidig er det 

finansielle marked et internationalt marked, hvilket ligeledes komplicerer den 

regulatoriske overbærenhed. Pengeinstitutter med et svagt kapitalgrundlag vil 

overvejende være tilbageholdende med at udlåne kapital. Endvidere vil private investorer 

samtidig kræve et højere afkast grundet deres forøgede risiko, hvorfor pengeinstituttet 

kan have problemer med at anskaffe fornyet kapital20. 

 Regulatorisk overbærenhed bør således ikke være en mulig løsning i Danmark, da 

moral hazard-problematikken ikke kan imødekommes. Dette skyldes især usikkerheden 

om udfaldet ved regulatorisk overbærenhed samtidig med, at pengeinstitutterne fortsat 

kan følge en risikobetonet adfærd, hvis det tillades at alle omkostninger til kunden. Hertil 

vil statens regulatoriske overbærenhed sende et signal om, at pengeinstitutter kan 

fortsætte sin risikobetonede adfærd. Dette er ikke ønskværdigt. Staten bør derfor fastsætte 

nærmere procedure ved en finansiel krise, for at modvirke en for risikobetonet adfærd hos 

ledelsen i pengeinstitutter. Regulatorisk overbærenhed vil således tilskynde ledelsen til at 

bibevare en risikobetonet adfærd, da statens overbærenhed ikke medfører nogen form for 

”straf”. Signalværdien i regulatorisk overbærenhed er således uhensigtsmæssig, da denne 

                                                 
19 Østrup, Finn(2), side 370 
20 Østrup, Finn(2), side 372 
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legitimere moral hazard i pengeinstitutter.  

 

2.2.3 Rekonstruktion ved tilførsel af ny privat kapital 

Løsningen sigter på, at finansielle virksomheder kan opnå en kapitaltilførsel fra private 

investorer. I takt med den øgede internationalisering af det finansielle marked må det 

således forventes, at pengeinstitutterne har øgede muligheder for at opnå ny privat 

kapital. Hertil er der dog visse udfordringer. Pengeinstituttet skal således udstede ny 

aktiekapital, hvilket påvirker de eksisterende ejeres kapitalværdi. Et nødlidende 

pengeinstitut vil opleve større kapitalomkostninger grundet den forøgede selskab- og 

markedsrisiko, hvorfor ejerne såvel som mulige investorer vil kræve et højere afkastkrav. 

Dette vil påvirke pengeinstituttets aktieværdi i negativ retning, hvilket kan skabe et 

yderligere pres på pengeinstituttet, samtidig med at kapitalgrundlaget svækkes. Presset på 

pengeinstituttet grundet den procykliske effekt vil således forøges, hvilket kan bevirke et 

yderligere behov for tilførsel af privat kapital. Dette bør skabe et incitament for ejerne til 

at acceptere ny privat kapital. Dette er dog under forudsætningen af, at ejerne ikke har en 

forventning om, at der vil komme offentlige støtte, som tilfældet f.eks. var med 

Kreditkassen og Fokus Bank. Offentlig støtte vil således ikke modsvare moral hazard i 

pengeinstituttet, medmindre der fastsættes nærmere juridiske betingelser herfor, f.eks. 

incitamenter for at mindsket risikobetonet adfærd eller nedskrivning af aktiekapital. Dette 

vil diskuteres i nedenstående kapitler om de enkelte bankpakker. 

 

2.2.4 Rekonstruktion ved nedskrivning af gæld 

I praksis bør man forestille sig en rekonstruktion, der både indeholder tilførsel af ny 

kapital samt en nedskrivning af gælden, for at styrke den finansielle virksomheds 

situation. Gældsnedskrivningen kendes fra den almindelige konkursregulering og er 

således en model, der er stor erfaring med. 

 Løsningen har været overvejet i New Zealand og kan således gennemføres hurtigt 
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og effektivt21. Hertil kan der fastsættes en fast haircut, hvorfor gældsposterne nedskrives 

med en allerede fastsat procentdel. I praksis kan det være svært at gennemføre en 

rekonstruktion af finansielle virksomheder grundet dennes kompleksitet og mange 

kreditorer. Der bør som supplement være en beskyttelse af indskyderne, således at disse 

ikke oplever et tab. De danske regler om rekonstruktion bevirker et 

fyldestgørelsesforbud, hvorfor det i praksis bør være muligt at videreføre reglerne til 

finansielle virksomheder. Samtidig opererer rekonstruktionsreglerne med et princip om 

simpelt flertal, hvilket er målt på kreditors økonomiske krav. En nedskrivning af 

gældsposterne i en finansiel virksomhed kan således ske hurtigt, hvis de største kreditorer 

accepterer en sådan haircut. En udfordring ved modellen er, at der hurtigt skal skabes et 

overblik over tabet i pengeinstituttet. Omvendt vil det bevirke, at virksomheden må 

forventes at have en større værdi som ”going concern”, frem for afvikling af 

virksomheden og salg af dennes aktiver. 

 Modellen vil dog ikke modvirke pengeinstituttets moral hazard-adfærd ved en 

gældsnedskrivning, da pengeinstituttets fortsatte eksistens sikres. Hertil bør der fastsættes 

nærmere vilkår ved rekonstruktionen, f.eks. udskiftning af ledelsen således at moral 

hazard-adfærden mindskes. Ud fra danske betragtninger giver rekonstruktionsreglerne i 

Konkursloven mulighed for at udskifte ledelsen, hvis denne ikke er samarbejdsvillig. 

Omvendt vil en udskiftning kunne have afgørende betydning for virksomhedens fortsatte 

eksistens, da ledelsen bibringer en viden om pengeinstituttet som en ny ledelse først skal 

lære. Signalværdien ved en udskiftning af ledelsen medføre, at det resterende marked vil 

optage en mere påpasselig adfærd, da ledelsen i et pengeinstitut ikke fredes gennem en 

rekonstruktion. Et signal om ændring af ledelsen ved rekonstruktion, vil således kunne 

modvirke moral hazard i pengeinstitutter. 

 

2.2.5 Sammenlægning af finansielle virksomheder 

Sammenlægning af pengeinstitutter under en finansiel krise har været anvendt under 

tidligere finansielle kriser. Ikke alene i Danmark, men også i de øvrige skandinaviske 

                                                 
21 Østrup, Finn(2), side 377 
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lande22. Under den finansielle krise i 1980’erne og starten af 1990’erne har dette været en 

løsning, som man har fra dansk side har anvendt – hertil har sektoren således klaret 

problemerne selv med undtagelse af Varde Bank og Himmerlandsbanken23, hvor staten 

måtte gribe ind24. 

 Selvom en sammenlægning kan foretages af sektoren selv uden indblanding fra 

staten og uden tab for kreditorerne, så er der øvrige markedsmæssige omkostninger 

forbundet med en sammenlægning af pengeinstitutter. For det første vil en 

sammenlægning af pengeinstitutter bevirke en forøget markedskoncentration. Man kan 

således argumentere for, at konkurrencesituation på det finansielle marked er afhængig af 

konjunkturerne. Omvendt viser de historiske sammenlægninger af pengeinstitutter, at der 

enten er foretaget en sammenlægning af pengeinstitutter med beskedne markedsandele 

målt på den samlede balance, eller et pengeinstitut fra gruppe 125 har overtaget et 

pengeinstitut med beskedne markedsandele. Af Finanstilsynets grupperinger af 

pengeinstitutterne fremgår det, at gruppe 1 sidder på 81,5 pct. af markedsandelene målt 

på balancen26. Som det fremgår af ovenstående afsnit om det finansielle markeds 

opbygning, så er sektoren præget af en række pengeinstitutter, som besidder langt 

størstedelen af markedsandelene. Sammenlægninger af pengeinstitutter fra grupperne 2,3 

og 4 vil således ikke presse markedskoncentrationen synderligt. En sammenlægning af et 

pengeinstitut fra gruppe 1 og fra én af de øvrige grupper vil give de store pengeinstitutter 

en beskeden fordel målt på markedsandele27. Markedskoncentrationen i den finansielle 

sektor vil således ikke påvirkes mærkbart, hvorfor dette ikke bør være et argument for at 

udelukke en sammenlægning af pengeinstitutter28. 

 En sammenlægning af pengeinstitutter vil dog påvirke aktionærerne i det 

nødlidende pengeinstitut, eftersom aktierne vil blive indfriet til en meget lav værdi – til 

                                                 
22 Østrup, Finn(2), side 378. 
23 Himmerlandsbank-sagen medførte en ændring i FIL, således at det er forbudt at lånefinansiere et køb af 
bankens egne aktier, se FIL § 46. 
24 Baldvinsson, Bender m.fl., side 33. 
25 Gruppe 1: Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank og FIH Erhvervsbank 
26 Finanstilsynets analyse ”Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter”. Tabel 5. Se Finanstilsynets 
hjemmeside. 
27 Baldvinsson, Bender m.fl., se illustration 1.1 side 21. Illustration viser, at pengeinstitutter fra gruppe 2 
har beskedne markedsandele, hvorfor en sammenlægning ikke påvirker markedskoncentrationen synderligt. 
28 Se endvidere Finanstilsynets størrelsesgruppering fra 2011 målt på arbejdende kapital. Findes på 
Finanstilsynets hjemmeside. 
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dels pga. det nødlidende pengeinstituts finansielle situation og behovet for en hurtig 

overdragelse. Man kan derfor argumentere for, at aktionærerne ikke sikres en rimelig pris 

ved overdragelsen29. Modargumentet er, at en eventuel afvikling af det nødlidende 

pengeinstitut ikke vil give aktionærerne nogen værdi, hvorfor en sammenlægning med et 

pengeinstitut kan mindske deres kurstab. Dette argument tiltrædes også af Højesteret i 

BankTrelleborg-sagen30: ”… at BankTrelleborg havde måtte lukke, hvis aftalen med 

Sydbank A/S ikke var blevet indgået… Det må antages, at aktionærerne i så fald ville 

have stået tilbage med værdiløse aktier.” Det fastslås endvidere i dommen, at 

aktionærernes vederlag skal svare til handelsværdien, hvilket vil være lavere grundet det 

nødlidende pengeinstituts situation. Samtidig har aktionærerne en interesse i, at kurstabet 

kan fradrages forholdsvis hurtigt frem for at det først kan ske ved afhændelsen af aktierne 

ved den senere konkurs – hvilket i praksis kan tage mange år. Afhændelsen vil først ske 

ved et endeligt realiseret tab, hvilket endeligt vil være ved opgørelsen af konkursboet. 

 Ledelsen i et nødlidende pengeinstitut har selvsagt en interesse i at blive overtaget 

af et andet pengeinstitut, eftersom der er mulighed for at fortsætte sit arbejde i den nye 

sammenlægning. Dette er dog i modstrid med problematikken vedrørende moral hazard, 

idet ledelsen i det nødlidende pengeinstitut ikke stilles til regnskab for deres ledelse af det 

nødlidende pengeinstitut31. Dette er i modstrid med samfundets interesser om, at dårlig 

ledelse skal have en konsekvens. Endvidere undgår man ikke i fremtiden finansielle 

kriser grundet, at dårlig ledelse ligeledes kan have en procyklist effekt. Sammenlægning 

af pengeinstitutter bør således have fokus på, at risikoen for moral hazard bliver 

begrænset. I praksis er dette problem særlig interessant med sammenlægningen af 

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank, hvor direktionen blev sammensæt af de tidligere 

direktører i Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank32, selvom disse ikke pengeinstitutter 

ikke måtte betegnes som sunde inden sammenlægningen33. En sammenlægning af to 

negativt drevet pengeinstitutter vil således ikke give et positivt pengeinstitut ved den 

blotte sammenlægning, hvilket synes at være tankegangen ved sammenlægningen. 

                                                 
29 Østrup, Finn(2), side 412. 
30 U2012.1228H 
31 Østrup, Finn(2), side 379. 
32 Artikel fra business.dk den 30. marts 2012: ”Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank fusion godkendt af 
tilsyn” 
33 Artikel fra finanswatch.dk den 13. februar 2012: ”Bjerre-Nielsen: Vestjysk-Lokalbank-fusion ulovlig”. 
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Samtidig kan en fusion af to nødlidende pengeinstitutter medføre, at ledelsernes 

respektive fokus fjernes fra pengeinstitutternes økonomiske udfordringer, hvilket ikke vil 

bevirke en begrænsning af pengeinstitutternes risikobetonede adfærd. 

 

2.2.6 Tilførsel af kapital fra det offentlige 

Under den nuværende finansielle krise samt tidligere kriser, har staten haft mulighed for 

at tilføre kapital til nødlidende pengeinstitutter. Dette kan enten ske i form af en egentlig 

statslig overtagelse som tilfældet var med Nordea under krisen i 1990’erne eller staten 

udsteder en garanti. Den danske stat har under den nuværende krise udstedt en 2-årig 

garanti i form af Bankpakke 1, som udløb 30. september 2010. USA har anvendt 

konceptet om ’bridge bank’, hvor man alene videreføre en del af det nødlidende 

pengeinstitut34. 

 Fordelen ved en eventuel statslig overtagelse er, at man får dannet et overblik 

over det samlede tab i pengeinstituttet og således kan udnytte sin soliditet til at undgå 

yderligere panik på markedet. En statslig overtagelse kan endvidere bevirke et fremtidigt 

positivt afkast for staten, idet man kan videresælge pengeinstituttet i en tid, hvor der er 

højkonjunktur. Endvidere er det en fordel ved statslig overtagelse, at man kan undgå et 

brandudsalg af pengeinstituttets aktiver, da pengeinstituttet bliver videreført som en going 

concern. 

 Ulempen ved modellen er, at samfundet må bære en yderligere omkostning ved, at 

et privatejet pengeinstitut er kommet i vanskeligheder. Ud fra en retfærdighedsmæssig 

betragtning er det ikke hensigtsmæssigt, at staten skaber en skævvridning i forhold til 

øvrige brancher – med den fordel til den finansielle sektor, at der er mulighed for at blive 

reddet af staten, hvis man er kommet i problemer. Dette må dog modsvares i argumentet 

om, at den finansielle sektor har en særlig samfundsmæssig betydning. Et offentligt 

kapitalindskud modvirker endvidere ikke moral hazard og ledelsens risikobetonede 

strategi. Konsekvensen ved en risikobetonet adfærd mindskes således ikke – og i 

Danmark har man ikke på fornuftig vis formået at løse dette i fuld udstrækning35. Ved 

                                                 
34 Østrup, Finn(2), side 381. 
35 Artikel fra jp.dk fra den 13. februar 2012: Chefer for krakbanker ansat af staten. 
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tilførsel af kapital fra det offentlige, bør der således fastsættes nærmere betingelser for 

pengeinstituttets videre drift, herunder eventuelt en ny ledelse. 

 En statslig overtagelse har desuden en effekt mellem bankerne, da soliditeten fra 

staten kan bevirke, at en nødlidende bank ved overtagelse af staten kan finansiere sine 

aktiviteter billigere, såkaldt funding. Dette kan skabe en uhensigtsmæssig konkurrence 

mellem bankerne – særlig mellem mindre pengeinstitutter. Ydermere viser undersøgelser, 

at en statslig intervention i form af garantier eller overtagelser ikke bevirker et hurtigere 

økonomisk opsving36. 

 

2.2.7 Konvertering af lånekapital 

En model, der sigter på at lade ejerne bærer tabet og sikre indskyderne, kan indføres ved 

at lade investorer stille kapital til rådighed, som kan konverteres til ejerkapital, hvis 

pengeinstituttet ikke opfylder kapitalkravene fastsat i FIL. Konverteringen vil udhule de 

nuværende ejeres aktieværdi og indskyderne vil sikres ved tilførslen af kapital. 

 Modellen har den fordel, at indskyderne sikres ved tilførslen af kapital. Ledelsens 

risikobetonede adfærd kan ligeledes styres, da investor vil få lånekapitalen konverteret til 

ejerkapital, hvis pengeinstituttet kommer i yderligere problemer. Investor vil derfor 

igennem sit ejerskab få mulighed for at afsætte ledelsen. I modellen fremsættes det bl.a.: 

”… stilles krav om, at alle finansielle institutter inden for et givet år skal optage 

konvertibel lånekapital med adgang til konvertering i f.eks. det næstfølgende år.”
37. 

Optagelsen bør ske før en eventuel finansiel krise, da den nuværende krise har forårsaget 

manglende likviditet og fastfrysning af handel på interbankmarkedet. Et generelt krav om 

optagelse af lånekapital i pengeinstitutterne synes dog uhensigtsmæssig, da de private 

virksomheder fortsat må beskyttes af egen ledelsesret. Det må forventes, at staten de 

facto vil være den eneste reelle aktør, der stiller konvertibel lånekapital til rådighed ved 

en finansiel krise. Dette skyldes, at en konvertering af lånekapital til ejerkapital vil 

bevirke en nedskrivning af kapitalværdien grundet det nødlidende pengeinstituts 

finansielle situation. Nedskrivningen samt udvandingen af de nutidige aktionærer vil 

                                                 
36 Østrup, Finn(2), side 384. 
37 Østrup, Finn(2), side 417. 
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bevirke, at den reelle kapitalværdi i det nødlidende pengeinstitut er yderst beskeden. Et 

långivende pengeinstitut vil derfor opleve, at man på kort sigt må revurdere boniteten 

grundet konverteringen fra lånekapital til ejerkapital, dvs. långivende pengeinstitut må 

påregne en højere risiko for tab på aktier frem for egentlig lånekapital. Dette vil påvirke 

långivers solvensgrad negativt. Samtidig må langiver have for øje, at ejerkapitalen tabes 

før den ansvarlige lånekapital i en eventuel konkurssituation38. Et fald i solvensgraden 

kan endvidere påvirke det långivende pengeinstituts finansieringsomkostninger på 

interbankmarkedet, da en højere solvensgrad, alt andet lige, vil give mulighed for 

billigere funding39. Pengeinstitutter er afhængige af billig funding, da prisen på 

fremmedkapital typisk vil være billigere end egenkapital. Dette kan skyldes, at 

renteudgifterne for fremmedkapital er fradragsberettiget, pengeinstituttets ejere undgår at 

afgive indflydelse samt at kreditorer er foranstillet aktionærerne ved en eventuel konkurs. 

Modellen vil således videreføre det procykliske element, da et krav om optagelse af 

konvertibel lånekapital vil svække det långivende pengeinstitut grundet det nødlidende 

pengeinstituts svækkede bonitet og finansielle styrke. I dag har pengeinstitutterne alene 

en ret, men ikke en pligt til at konvertere lånekapitalen, hvilket synes hensigtsmæssigt, da 

det enkelte pengeinstitut må være nærmest til at vurdere egen forretning. 

 Ovenstående situation vil derfor de facto kunne bevirke, at staten igennem et 

ejerskab i et nødlidende pengeinstitut får mulighed for at begrænse pengeinstituttets 

risikobetonede adfærd. Staten vil derfor gennem sit ejerskab kunne monitore den daglige 

ledelse, herunder afsætte denne gennem sit ejerskab. 

 Modellen har ligeledes den fordel, at det nødlidende pengeinstitut ved 

konverteringen, får konverteret gælden fra fremmedkapital til egenkapital. Dette vil 

styrke det nødlidende pengeinstituts finansielle situation, især under en finansiel krise da 

det må forventes, at der er begrænsede muligheder for at optage privat lånekapital på det 

finansielle marked. En implementering af denne model må derfor forudsætte, at 

optagelsen af lånekapital sker inden en potentiel finansiel krise. De långivende 

pengeinstitutters øgede risiko ved en konvertering bevirker dog, at incitamentet for at 

stille lånekapital til rådighed er yderst begrænset, hvorfor en reel pligt ikke er ønskelig. 

                                                 
38 Tillæg til Dansk Bankvæsen, side 16. 
39 Baldvinsson, Bender m.fl., side 187. 
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Dette har man til dels også tilkendegivet fra EU, hvor medlemsstaterne i stedet har 

mulighed for statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital40. Hybrid kernekapital 

har den fordel, at dette til dels kan medregnes under pengeinstitutternes kernekapital41. 

Desuden har den hybride kernekapital en foranstillet status i forhold til aktionærerne. 

Dette betyder, at den hybride kernekapital fungerer som en blanding af egen- og 

fremmedkapital. Kapitalen er dog efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld, også 

indskyderne i henhold til Konkurslovens § 97. 

 Konverteringen vil ske, hvis pengeinstituttet i en finansiel krisesituation ikke 

opfylder kapitalkravene fastsat i FIL § 124. Det er hensigtsmæssigt, at noget af 

usikkerheden omkring pengeinstitutter under en finansiel krise kan fjernes ved modellen. 

Modellen vil stille likviditet til rådighed til pengeinstitutterne, formentlig på 

markedsvilkår da staten skal tilgodese EU’s regler om statsstøtte, men en generel 

mulighed for statsligt ejerskab synes ikke hensigtsmæssig, medmindre der fastsættes en 

tidsmæssig ramme herfor. Den tidsmæssige ramme skal sikre overensstemmelse med 

statsstøttereglerne samt en effektiv videreførelse af forretningen. 

 Ovenstående model vil i praksis kunne modvirke pengeinstituttets risikobetonede 

adfærd under en finansiel krise. Dette skyldes især, at staten får mulighed for at 

konvertere lånekapital til ejerkapital. Dette kan medføre en øget monitorering, jf. 

Milgrom og Roberts, og samtidig medføre et aktivt ejerskab i pengeinstituttet. Hertil vil 

det især være interessant at kigge på sammensætningen af bestyrelse og den daglige 

ledelse. Ovenstående beskriver, at staten de facto vil være eneste reelle mulighed for at 

stille lånekapital til rådighed under en finansiel krise, hvorfor staten som ejer i høj grad 

kan modvirke moral hazard-adfærden i nødlidende pengeinstitutter. De nærmere vilkår 

for lånevilkårene har dog afgørende betydning ift. at sikre, at aktionærer og ledelsen ikke 

tilgodeses. Muligheden for konvertering kan samtidig sikre, at det nødlidende 

pengeinstitut ikke skal lede efter mulige fusionspartnere, hvilket kan begrænse ledelsens 

fokus på de økonomiske udfordringer, hvis en fusion bliver en realitet. Konvertering af 

lånekapital er derfor hensigtsmæssig, eftersom staten som aktiv ejer kan fastholde 

ledelsens fokus på de økonomiske udfordringer og eventuelt afhjælpe disse ved en 

                                                 
40 Tillæg til Dansk Bankvæsen, side 17-18. Se FIL §§ 128-128a med dertilhørende bekendtgørelse nr. 764 
af 24. juni 2011 om opgørelse af basiskapital. 
41  Hertil har den hybride kernekapital ikke nogen udløbsdato, dvs. den er altid til stede i pengeinstituttet. 
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konvertering af lånekapital til ejerkapital. 

 

2.3 Bagehots regel 

I 1873 skrev Walter Bagehot Lombard Street42, som beskriver det finansielle marked og 

ledelsen heraf under finansielle kriser. Bagehots regel foreskriver, at centralbanker i 

krisetider skal låne ubegrænset til solvente pengeinstitutter mod god sikkerhed og en høj 

rente. Paul Tucker fra Bank of England har i 2009 refereret Bagehots regel til 

følgende;”To avert panic, central banks should lend early and freely (ie without limit), to 

solvent firms, against good collateral and ‘high rates’”43. Centralbankernes rolle som 

lendor of last resort, er således at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for 

pengeinstitutterne og herigennem modvirke finansielle kriser. Som nævnt i afsnit 2.1., vil 

moral hazard kunne opstå, da pengeinstitutterne forventer en statslig redning, hvis staten 

hele tiden stiller kapital til rådighed i krisetider. Bagehots regel foreskriver, at moral 

hazard-adfærden i pengeinstitutter kan modvirkes ved en høj udlånsrente, da dette ikke er 

rentabelt for pengeinstituttet. Kapitalen fra centralbankerne skal ikke redde allerede 

insolvente virksomheder, men i stedet sikre, at indskyderne kan få dækket deres kapital. 

Der er således tale om en model for modvirkning af likviditetskriser.  

 Paul Tucker fremhæver ved den internationale konference i Tokyo i 2009, at 

centralbankernes sikkerhed i pengeinstitutternes bedste aktiver ikke er betryggende, da 

pengeinstituttet har et incitament til at undgå sådanne aktiver, da pengeinstituttet vil få et 

mindre afkast af disse. Hertil har centralbankerne muligheden for at udvide omfanget af 

sikkerhedsstillelsen eller at lade pengeinstituttet gå konkurs, hvis pengeinstituttet 

alligevel bliver insolvent efter centralbanken har indskudt likviditet. Hertil må 

centralbanker overveje konsekvenserne ved en øjeblikkelig konkurs eller en fremtidig 

moral hazard-situation grundet centralbankens håndsrækning til pengeinstituttet.  

 Bagehots regel har og bliver til stadighed benyttet af centralbanker verden over, 

herunder Danmark.   

                                                 
42 Bagehot, Walter – Lombard Street: A description of the money market. New York, 1873. 
43 Tucker, Paul. 
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Kapitel 3 Generelle juridiske bestemmelser 

3.1 Generelle regler for krisehåndtering 

FIL’s kapitel 16 omhandler generelle regler for krisehåndtering i pengeinstitutter. I § 244 

i FIL er det angivet, at der oprettes et Værdiansættelsesnævn, hvis formål er at fastsætte 

de skattemæssige værdier af pengeinstituttets aktiver og passiver. I § 244 er der ved i 

201044 sket en præcisering af bestemmelsen, således at bestemmelsen også finder 

anvendelse på nødlidende pengeinstitutter, der ikke opfylder kapitalkravet i § 127. Den 

dagældende bestemmelse nævnte blot solvenskravet i FIL § 124. § 245 a foreskriver, at 

pengeinstitutterne skal sikre effektive sagsgange og systemer, således at der hurtigt kan 

dannes et overblik over pengeinstituttets aktiver og passiver. Hertil har Finanstilsynet 

fastsat nærmere regler om pengeinstitutters afviklingsberedskab ved bekendtgørelse nr. 

1135 af 29. september 2010, jf. FIL § 245 a, stk. 2. I FIL § 246, stk. 2 er der indsat 

hjemmel for bestyrelsen i et nødlidende pengeinstitut til at overdrage pengeinstituttet helt 

eller delvist til et andet pengeinstitut, forudsat at Økonomi- og Erhvervsministeren 

godkender dette. En sådan sammenlægning af pengeinstitutter var for eksempel tilfældet 

mellem BankTrelleborg og Sydbank, se afsnit 2.2.5. Muligheden for overdragelse er også 

tillagt bestyrelsen i et pengeinstitut såfremt dette måtte være insolvent, jf. § 247. §§ 247 

a-b bevirker, at pengeinstituttet tages under administration, hvis dette erklæres konkurs, 

hvorefter pengeinstituttets aktiver tages under administration. Særligt bevirker 

administrationen, at indehaverne af særligt dækkede obligationer (SDO) primært får del i 

pengeinstituttets aktiver. SDO’er udstedes på baggrund af boliglån med pant i fast 

ejendom, hvorfor en administration af disse er hensigtsmæssig i forhold til sikringen af 

stabiliteten på ejendomsmarkedet. Pengeinstituttets øvrige kreditorer må derfor acceptere 

en overdragelse af aktiverne til administrationsboet. Et pengeinstituts konkurs bevirker 

endvidere, at der skal ske en tinglysning af rettigheder over fast ejendom i tingbogen for 

at vindicere eventuelle krav, hvilket er på linje med konkurslovens regler. 

Administrationsboet skal således endvidere foretage den fornødne sikringsakt af de 

overdragne aktiver, jf. FIL § 247 b. Krisehåndteringsbestemmelserne i FIL har således til 

                                                 
44 Lov nr. 579 af 01. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. 
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formål at lade administrationsboet danne sig et hurtigt overblik over pengeinstituttets 

aktiver og samtidig sikre, at pengeinstituttets konkurs ikke bevirker yderligere tab på det 

finansielle marked. Således er bestemmelsen i FIL § 247 d særlig interessant, da denne 

givet en art separatiststilling til indehaverne af SDO’er samt finansielle modparter. Lån, 

som pengeinstituttet har optaget til at stille supplerende sikkerhed for, jf. FIL § 152 b, stk. 

1, opnår en sekundær fortrinsstilling, da disse står foran de simple krav, herunder 

indskyderne samt indehavere af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital.  

 FIL’s bestemmelser om generel krisehåndtering sigter således på at oprette et 

administrationsbo, der skal sikre at der ikke sker unødige tab på det finansielle marked. 

Således er det bestemmelsernes primære formål at sikre indehaverne af særligt dækkede 

obligationer. Sikring af indskyderne er således et sekundært formål. Tages 

administrations boet under konkurs, behandles boet efter konkurslovens regler, hvilket 

kan efterlade især indskyderne med store tab. Reglerne om krisehåndtering har således 

ikke noget proaktivt element, hvilket må forefindes i de øvrige bestemmelser i FIL, 

såsom ledelseskrav, likviditets- og solvenskrav mv. Dette betyder samtidig, at 

krisehåndteringsreglerne i FIL ikke indeholder bestemmelser, der søger at modvirke 

moral hazard, hvilket ligeledes må findes i de øvrige bestemmelser i FIL.  

 

3.2 FIL’s § 77 a om aflønning af bestyrelse og direktion 

FIL’s § 77 a indeholder regler om aflønning af bestyrelsen og direktion samt ansatte, hvis 

aktiviteter har væsentligt indflydelse på risikoprofilen i pengeinstitutter. Bestemmelsen 

blev oprindeligt indsat i FIL ved vedtagelsen af Kreditpakken, men er senere ændret på 

baggrund af EU-Kommissionens henstilling45 om aflønningspolitikker i finanssektoren46. 

Af præmisserne til EU-Kommissionens henstilling fremgår bl.a. at; ”… en 

uhensigtsmæssig aflønningspraksis i finanssektoren gjorde sit til at fremme den 

overdrevne risikotagning…” og ”Aflønningspraksissen har i en stor del af finanssektoren 

været i strid med effektiv og forsvarlig risikostyring. Den havde en tendens til at belønne 

                                                 
45 Kommissionens henstilling 2009/384 af 30. april 2009 
46 Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring af lov om finansiel 
virksomhed mv.  



Side 35 af 127 
 

kortsigtede gevinster…”.47 § 77 a i FIL sigter eksplicit mod variable løndele til 

medlemmerne af bestyrelsen og direktionen, jf. § 77 a, stk. 1, nr. 1. Af den daværende § 

77 a fremgik det, at variable løndele skulle forstås som; ”… aflønningsordninger, hvor 

den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, f.eks. bonusordninger, resultatkontrakter 

og andre lignende ordninger”. Denne ordlyd er videreført i § 77 a, stk. 7, hvoraf det 

ligeledes fremgår, at; ”En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal fastsættes på 

grundlag af en vurdering af den pågældende modtagers resultater, resultaterne i dennes 

afdeling og virksomhedens resultater. Variable løndele skal således forstås som ordninger, 

der f.eks. kan være knyttet op på udviklingen af pengeinstituttets aktiver, f.eks. 

aktiekursen.  

 Aflønningsbestemmelsen i § 77 a tilsiger, at de variable løndele maksimalt må 

udgøre 50 pct. af honorar og den faste grundløn. Hertil tilsiger § 77 a, stk. 1, nr. 3, at 50 

pct. Af de variable løndele skal være knyttet op på aktiver, der følger pengeinstituttets 

udvikling og således er et udtryk for pengeinstitutters kreditværdighed. Hertil har 

Finanstilsynet mulighed for at påbyde pengeinstituttet at udbetale variable løndele, hvis 

det må antages at pengeinstituttet ikke kan opfylde solvens- eller kapitalkrav. Bestyrelsen 

og direktionens medlemmer har, hvis en aftale er knyttet op på det enkelte pengeinstituts 

udvikling i aktiekursen, selvsagt en interesse i at aktiekursen stiger. I § 77 a, stk. 3 er der 

derfor indsat en bestemmelse, der forbyder afhændelsen af aktiver, der har indvirkning på 

pengeinstituttets risikoprofil, inden for en passende periode. Hvad der hertil skal forstås 

ved passende periode er ikke fastlagt, hvilket må være op til det enkelte pengeinstitut at 

vurdere. Dog bør den passende periode tage højde for pengeinstituttets mere langsigtede 

interesser, således at de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionen ikke kan 

spekulere i deres kortsigtede interesser.  

 Aflønningsbestemmelsen i § 77 a danner således de generelle regler for aflønning 

af personer, der kan have væsentlig indflydelse på et pengeinstituts risikoprofil. 

Bestemmelsen har således til formål at skabe åbenhed om aflønningspolitikken i 

pengeinstitutter, hvilket er i overensstemmelse med kodekset for god selskabsledelse i 

børsnoterede selskaber.48 

                                                 
47 Se præmis 2 og 3 i Kommissionens henstilling 2009/384 af 30. april 2009. 
48 Se punkt 2.6 i L 102 fremsat den 21. januar 2009.  
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3.3 § 71-bekendtgørelsen. 

Ledelsen i pengeinstitutter udgøres af en bestyrelse og en direktion, jf. FIL § 12, stk. 2. 

Bestyrelsen skal forestå den overordnede ledelse, mens direktionen varetager den daglige 

efter de retningslinjer som bestyrelsen fastsætter.  

 De grundlæggende krav til en forsvarlig ledelse af pengeinstitutter er anført i FIL 

§ 71. Heraf fremgår det, at pengeinstitutter skal have effektive former for 

virksomhedsstyring, herunder en lønpolitik der fremmer en sund og effektiv risikostyring. 

Det påhviler bestyrelsen at sikre, jf. FIL § 70, kravene i § 71 opfyldes. Bestyrelsen må 

således fastsætte retningslinjer, strategier, kontrolordninger og politikker for 

virksomheden. Det er således bestyrelsens opgave at sikre, at pengeinstituttet drives 

forsvarlig. Hertil er det i § 70, stk. 3 fastsat, at bestyrelsen løbende skal vurdere om 

pengeinstituttets risikoprofil, retningslinjer, politikker mv. er forsvarlige. Dette bevirker 

samtidig en kontrol med direktionen af, hvorvidt direktionen lever op til de udstedte 

retningslinjer for pengeinstituttet, jf. FIL § 70, stk. 4. Af den tidligere § 70 fremgik det 

blot, at bestyrelsen skulle udfærdige retningslinjer for pengeinstituttets væsentligste 

forretningsområder. Ved lovændring nr. 579 af 1. juni 2010 er § 70 blevet præciseret, 

således at det klart fremgår af bestemmelsen, hvilke opgaver bestyrelsen pålægges. 

Spørgsmålet er dog, hvorvidt præciseringen af § 70 i praksis forårsager en reel ændring. 

Ændringerne synes umiddelbart ikke at medføre skærpede krav til bestyrelsen, da 

forpligtigelserne i § 70, stk. 1 mildest talt er en forudsætning for, at bestyrelsen kan 

udføre sit hverv49. Kravet til bestyrelsens løbende vurdering og kontrol med direktionen, 

jf. FIL § 70, stk. 3 og 4 fremgår ligeledes implicit af Selskabslovens § 115. Det vurderes 

derfor, at lovændringen til § 70 alene har medført en præcisering og ikke en skærpelse af 

bestyrelsens pligter.  

 Af advokatundersøgelserne50 til krakkede pengeinstitutter under den finansielle 

krise fremgår det, at sammenbruddene har skyldes manglende kreditstyring, mangelfuld 

kreditsagsbehandling og manglende kontrol. Kravene til forsvarlig ledelse og 

                                                 
49 Jensen, Camilla Hørby, side 1. 
50 Se advokatundersøgelserne til Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, EBH Bank, Fionia Bank og 
Capinordic Bank.  
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risikostyring i FIL § 71 fremgik tidligere af Finanstilsynets vejledning nr. 10114 af 22. 

december 2006, men denne blev ophævet i forbindelse med § 71-bekendtgørelsen51. 

Tidligere havde Finanstilsynet alene mulighed for at udstede vejledninger til 

pengeinstitutters virksomhedsstyring, jf. FIL § 71, stk. 2, men ved lov nr. 1556 af 21. 

december 2010 er bestemmelsen ændret, således at Finanstilsynet kan fastsætte de 

nærmere regler for virksomhedsstyring. Af vejledningen fremgik det, at bestyrelsen som 

bl.a. som minimum skulle fastsætte retningslinjer for kreditgivning. § 71-

bekendtgørelsens juridisk bindende karakter synes således ikke at medføre praktiske 

ændringer om end det forudsætter, at Finanstilsynet i højere grad aktivt vurdere 

pengeinstitutternes efterlevelse af § 71-bekendtgørelsen. Som følge af 

advokatundersøgelserne og ovenstående gennemgang må det således antages, at 

yderligere retningslinjer ikke bevirker en skærpelse af kravene til bestyrelsen. Problemet 

har snarere været en manglende overholdelse af ledelseskravene i FIL.  

 § 71-bekendtgørelsen fastsætter således de overordnede generelle rammer for 

pengeinstitutternes ledelse. Af bekendtgørelsens kapitel 2 fremgår bestyrelsens opgaver, 

bl.a. skal bestyrelsen vurdere forsvarligheden i pengeinstituttets risikoprofil, jf. § 2, stk. 

1, nr. 2, samt overvåge direktionens efterlevelse af den fastlagte risikoprofil, jf. § 2, stk. 

1, nr. 4. Bekendtgørelsens § 3 bevirker endvidere, at bestyrelsen løbende skal vurdere om 

sammensætningen af bestyrelsens medlemmer er hensigtsmæssig, således at der sikres en 

forsvarlig drift af pengeinstituttets drift, herunder risici. § 71-bekendtgørelsen påviser 

således ikke skærpede krav til bestyrelsen i forhold til, hvad der ellers måtte fremgå 

implicit af FIL § 70 og 71 sammenholdt med bestyrelsens opgaver efter Selskabsloven. 

 Det skal dog fremhæves, at bestyrelsen løbende skal vurdere direktionens 

overholdelse af de udstedte retningslinjer, jf. FIL § 70, stk. 4. Dette må medføre et 

forøget fokus fra bestyrelsen på direktionens daglige ledelse. Hertil er der sket en 

skærpelse i forhold til kreditgivning, da det følger af § 71-bekendtgørelsen, at bestyrelsen 

skal vedtage kreditpolitikken efter et forsigtighedsprincip
52. I forhold til den tidligere 

vejledning fremgik det blot, at bestyrelsen skulle vedtage en kreditpolitik. 

Advokatundersøgelserne viser, at der har været for risikofyldte kreditpolitikker, hvorfor 

                                                 
51 Bekendtgørelse nr. 1325 af 1. december 2010 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 
52 Se bilag 1, nr. 1 i § 71-bekendtgørelsen. 
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indførelsen af forsigtighedsprincippet må antages, at pålægge bestyrelsen et større ansvar, 

da kreditpolitikken nu skal afspejle en kritisk tilgang til markedets udvikling.  

 En præcisering af bestyrelsens opgaver vil således kunne have en proaktiv 

konsekvens, da sanktionerne for overtrædelse af §§ 70 og 71 bl.a. er bødestraf, jf. FIL § 

373, stk. 2. Præciseringen af kravene til ledelsen bør således afhjælpe senere 

tvivlsspørgsmål, hvad angår ledelsens manglende overholdelse om forsvarlig 

risikostyring. Omvendt vil en præcisering af reglerne potentielt medføre yderligere 

overtrædelser og øgede administrative byrder for pengeinstitutterne, da 

advokatundersøgelserne ikke fremhæver mangelfulde regler som årsag til 

pengeinstitutters risikobetonet adfærd. I stedet har der været tale om en manglende 

overholdelse af reglerne, hvilket har medført øget regulering i forhold til de øvrige 

pengeinstitutter. Se hertil afsnit 4.1. 

 Det vurderes således, at præciseringerne af reglerne ikke vil bevirke nogen 

afgørende betydning for pengeinstitutters risikobetonet adfærd og forebyggelsen mod 

fremtidige finansielle krise. Reglerne skaber blot øget fokus på risikostyringen i 

pengeinstitutter, hvilket er et middel til at forebygge moral hazard i pengeinstitutter.  

 

3.4 Bekendtgørelse om lønpolitik 

Bekendtgørelse53 om lønpolitik angiver de nærmere krav til FIL’s § 71, stk. 1, nr 9 om 

pengeinstitutters lønpolitik, der skal fremme en sund og effektiv risikostyring. 

Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstituttets bestyrelse, direktion samt øvrige 

ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen i pengeinstituttet, jf. 

bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Bestyrelsen skal først og fremmest sørge for at udpege de 

ansatte, der måtte være omfattet af bekendtgørelsens regler, jf. § 2, stk. 2. Sådanne 

ansatte kan f.eks. være ledelsen af den organisation, der kan investere virksomhedens 

egne midler eller foretager handel med finansielle instrumenter. Endvidere kan dette den 

del af pengeinstituttets organisation, der varetager kontrollen med overholdelse af 

grænser for risikotagning.  

                                                 
53 Bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i 
finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. 
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 Bestyrelsen har ansvaret for, at lønpolitikken gennemgås minimum én gang om 

året, således at denne afspejler pengeinstituttets udvikling, jf. § 5 i bekendtgørelse om 

lønpolitik. Samtidig skal bestyrelsen forestå den årlige kontrol af, om lønpolitikken 

overholdes, jf. § 6.  

 De nærmere fastsatte rammer for lønvilkårene er fastsat i bekendtgørelsens § 9 – 

13 om variabel løn. Bemærkelsesværdigt er det dog, at bekendtgørelsens regler samtidig 

er knyttet op på og begrænset af reglerne i FIL § 77 a. Dette skyldes forholdet mellem 

lovbekendtgørelser og bekendtgørelser, idet lovbekendtgørelsens regler går forud for 

bekendtgørelsens efter princippet om lex superior. I bekendtgørelsens § 10 er det angivet, 

at resultatmålingerne på baggrund af variable løndele, skal afspejle de nuværende og 

fremtidige risici i pengeinstituttet. Det er således til stadighed det enkelte pengeinstitut, 

der fastsætter de nærmere regler for aflønningspolitik, herunder de nærmere angivne 

værdier. FIL’s §§ 71, stk. 1, nr. 9 og 77 a sammenholdt med bekendtgørelse om lønpolitik 

angiver således de øverste rammer for pengeinstitutternes lønpolitik. 
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Kapitel 4 Moral hazard i dansk kontekst 

4.1 Hvordan opstår moral hazard på det danske marked? 

Inden specialet vil analysere de forskellige modeller, der er anvendt i Danmark under den 

finansielle krise, er det nærliggende at undersøge, hvordan moral hazard egentlig opstår 

på det danske marked? De følgende kapitler vil analysere de danske tiltag ud fra en 

teoretisk betragtning om, hvorvidt disse er egnede til at modvirke moral hazard. Det er 

dog hensigtsmæssigt i praksis at analysere, hvordan moral hazard opstår i 

pengeinstitutter, da pengeinstitutmarkedet er en særskilt branche for teorien om moral 

hazard nævnt i afsnit 2.1. Afsnit 10.1 vil på baggrund af undersøgelserne i nærværende 

kapitel præcisere teorien om moral hazard, jf. Milgrom & Roberts. 

 Afsnit 4.1 vil således belyse, hvordan moral hazard er opstået i pengeinstitutter. 

Dette sker med udgangspunkt i advokatundersøgelserne fra tidligere krakkede 

pengeinstitutter såsom Roskilde Bank, Amagerbanken, Løkken Sparekasse og EBH 

Bank. Advokatundersøgelserne har undersøgt forholdene i ovenstående pengeinstitutter 

og herefter vurderet, hvilke faktorer der har medvirket til krakket, herunder ledelsens 

dispositioner. Herefter vil undersøgelserne sammenholdes med teorien om moral hazard i 

afsnit 2.1. Sammenligning af advokatundersøgelser og teori har til formål at analysere, 

hvorvidt teorien om moral hazard er anvendelig på det finansielle marked i Danmark. 

4.1.1 Advokatundersøgelser af tidligere pengeinstitutter 

Roskilde Banks overtagelse af Nationalbanken og Det Private Beredskab 24. august 2008 

satte den finansielle krise i gang på det danske marked. Den 5. august 2009 blev 

undersøgelsen af Roskilde Bank afsluttet, hvor advokaterne især havde fokus på Roskilde 

Banks egne forhold, såsom høj risikoprofil og mangelfuld håndtering af kreditsager. Af 

sammenfatningen af undersøgelsen i Roskilde Bank fremgår bl.a. ; 

”Kreditsagsbehandlingen og kreditkulturen i Roskilde Bank har været særdeles 

mangelfuld og stærkt kritisabel…”
54. Ligeledes fremgår det at; ”Vækstpolitikken er 

gennemført på trods af mange og vedholdende påbud og risikooplysninger fra 

                                                 
54 Se sammenfatning af advokatundersøgelse af Roskilde Bank, side 2. 
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Finanstilsynets side.”
55. Særligt fremhæves forhenværende direktør Niels Valentin 

Hansen som én af hovedårsagerne til sammenbruddet i Roskilde Bank, da hans 

handlinger har medført en overtrædelse af FIL § 7156. Hertil har Niels Valentin Hansen 

således ikke sikret en forsvarlig ledelse, herunder risikostyring og kredithåndtering. Den 

store udlånsvækst skyldes i høj grad en indbygget tendens til ekspansion som 

pengeinstitutter er underlagt, eftersom indtægter kommer før udgifter. Ligeledes vurderer 

undersøgelsen af Roskilde Bank, at bestyrelsen har undladt at føre et forsvarligt tilsyn 

med direktionen og samtidig forholde sig aktivt til den høje risikoprofil. Disse to forhold 

er fastlagt som bestyrelsens opgaver, jf. § 71-bekendtgørelsens §§ 2, stk. 1, nr. 2 og 4.  

 Det vurderes således, at sammenbruddet i Roskilde Bank hovedsageligt må 

tilskrives en betragtelig form for moral hazard i ledelsen af Roskilde Bank, da reglerne i 

FIL § 71 med dertilhørende bekendtgørelse ikke er overholdt.  

 Advokatundersøgelsen af forholdene vedrørende sammenbruddet i Løkken 

Sparekasse57 peger ligeledes på interne forhold såsom høj risikoprofil og manglende 

kreditstyring. Samtidig satte en høj eksponering på ejendomsmarkedet Løkken 

Sparekasse betydeligt under pres grundet den finansielle krise. Det fremhæves ligeledes i 

advokatundersøgelsen, at Løkken Sparekasse havde sin forankring i lokalområdet, men 

senere hen blev der endvidere ydet lån uden for lokalområdet. Udlånsvæksten steg ca. 

200 pct., på trods af advarsler fra Finanstilsynet. Finanstilsynet påpegede bl.a. 

sammenhængen mellem en stor udlånsvækst og dårlig kreditbonitet. Løkken Sparekasses 

kreditstyring har ligeledes medvirket til sammenbruddet. Advokatundersøgelsen påpeger 

manglende forretningsgange, store bevillinger foretaget af direktionen og mangelfuld 

kreditsagsbehandling som elementer, der bidrog til sammenbruddet. Det anføres bl.a. ; 

”Den mangelfulde kreditstyring og kreditsagsbehandling skyldtes efter vores opfattelse 

blandt andet, at der ikke i Sparekassen har været nogen selvstændig og uafhængig 

kreditfunktion ligesom Sparekassen ikke havde de fornødne ressourcer til en bankmæssig 

forsvarlig kreditsagsbehandling.”
58. Samtidig påpeger advokatundersøgelsen, at 

forhenværende direktør Poul Blicher Johnsen har handlet ansvarspådragende i forhold til 

                                                 
55 Se sammenfatning af advokatundersøgelse af Roskilde Bank, side 2.  
56 Se sammenfatning af advokatundersøgelse af Roskilde Bank side 3. 
57 Se advokatundersøgelse af Løkken Sparekasse. 
58 Se advokatundersøgelse af Løkken Sparekasse, side 5. 
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at sikre en forsvarlig kreditorganisation og kreditsagsbehandling. Herudover har 

direktøren misbrugt sine beføjelser til at gennemføre presserende bevillinger i en sådan 

grad, at den store udlånsvækst til dels kan tilskrives dette. Afslutningsvis vurderes det, at 

bestyrelsen har handlet uagtsomt ved at forholde sig passivt til de mange bevillinger givet 

af den tidligere direktion og samtidig ikke sikre, at direktionen følger den af bestyrelsen 

fastlagte risikoprofil. 

 Sammenbruddet i Løkken Sparekasse kan således tilskrives et ledelsesmæssigt 

svigt på bestyrelses- og direktionsniveau. Manglende overholdelse af reglerne, f.eks. i 

FIL § 71 har medført en risikobetonet adfærd i Løkken Sparekasse. 

Advokatundersøgelsen påpeger ikke kvalitetsmæssige mangler i forhold til at sikre en 

effektiv kreditstyring, men simpelthen en manglende efterlevelse.  

 Amagerbankens konkurs den 6. februar 2011 medfødte ligeledes en undersøgelse 

af visse forhold i pengeinstituttet59. Advokatundersøgelsen af forholdene i Amagerbanken 

påpeger ikke manglende udarbejdelse af retningslinjer og instrukser, jf. FIL §§ 70 - 71, 

men herimod pengeinstituttets høje risikoprofil, hvad valutahandel angår. Hertil lider 

Amagerbanken et væsentligt formuetab grundet bevillingerne er givet på et uforsvarligt 

grundlag60. Bevillingerne er givet til kunder, hvis engagementer er nødlidende og 

pengeinstituttets sikkerheder er tæt på værdiløse. Både ledelsen og bestyrelsen burde 

tidligere have afviklet sådanne engagementer. Det anføres desuden i rapporten; ”… 

ledelsen har været for tilbageholdende med at realisere sikkerheder og stoppe med at 

tilføre de problematiske engagementer ny likviditet, idet en del af beslutningerne om at 

forholde sig afventende har beroet på en for optimistisk vurdering af konsekvenserne 

heraf”61. Advokatundersøgelsen fremhæver endvidere betydelige bevillinger til handel 

med aktier for enkelte kundeforhold og personsammenfald i pengeinstituttets 

Kreditkomite, direktion og erhvervsafdeling. Disse forhold har været uhensigtsmæssige, 

men et egentligt erstatningsansvar har ikke kunnet konstateres. På baggrund af 

advokatundersøgelsen i Amagerbanken må det således vurderes, at der reelt ikke har 

været tale om et ledelsesmæssigt svigt og mangel på instrukser, jf. §§ 70 – 71 i FIL. Det 

fremgår tydeligt af advokatundersøgelsen; ”Det er min vurdering, at Banken har 

                                                 
59 Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken. 
60 Se advokatundersøgelsen af Amagerbanken, side 17. 
61 Se advokatundersøgelsen af Amagerbanken, side 24.  
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udarbejdet skriftlige instrukser og retningslinjer, som opfylder forpligtelserne i FIL §§ 70 

og 71”
62.  

 Den optimistiske adfærd i Amagerbanken sammenholdt med pengeinstituttets 

tilbageholdenhed med at realisere sikkerheder og stoppe likviditetstilførsler har medført 

betydelige udfordringer for Amagerbanken. Hertil må det vurderes, at ledelsen skulle 

have fastsat mere stringente retningslinjer og instrukser. Ifølge advokatundersøgelsen 

betyder dette dog ikke, at kravene i FIL §§ 70 og 71 ikke er overholdt, hvilket har været 

tilfældet i Roskilde Bank og Løkken Sparekasse. Det må således konkluderes, at 

Amagerbankens konkurs i betydelig grad ikke er grundet i en moral hazard-adfærd fra 

direktion og bestyrelse. Forholdet omkring fratrædelsesgodtgørelsen til Jørgen 

Brændstrup kan have karakter af moral hazard, men overordnet set skyldtes 

Amagerbankens konkurs ikke manglende efterlevelse af reglerne i FIL, men snarere 

manglende kvalitet i efterlevelsen af reglerne. 

 EBH Banks sammenbrud i november 2008 skyldtes i høj grad pengeinstituttets 

høje risikoprofil samt mangelfulde risikostyring og kreditsagsbehandling. 

Advokatundersøgelsen fastslår63, at EBH Bank havde en usædvanlig høj udlånsvækst, 

hvilket skyldtes ledelsens strategi om at udvikle EBH Bank som værende et pengeinstitut 

for store erhvervskunder64. Hertil udviklede EBH Bank et kundesegment med stor 

tilknytning til ejendoms- og pantebrevsmarkedet. Advokatundersøgelsen fremhæver 

følgende; ”Bankens risiko var yderligere forøget som en følge af, at banken ikke havde 

fastsat overordnede detaljerede retningslinjer for bankens risikoprofil inden for fast 

ejendom og pantebreve”
65. Den tidligere udgave af FIL § 70 fastslog, at bestyrelsen 

skulle udarbejde retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder, hvilket 

EBH Bank ikke havde udarbejdet. Dette har samtidig bevirket, at EBH Bank har manglet 

en overordnet kreditpolitik for pengeinstituttets eksponering inden for fast ejendom og 

pantebreve. Hertil har den mangelfulde kreditsagsbehandling medført et mangelfuldt 

grundlag for bevilling af større engagementer, ikke gennemførte sikringsakter samt 

bevilling til erhvervskunder med dårlig kreditbonitet. Endvidere er der givet store lån 

                                                 
62 Se advokatundersøgelsen af Amagerbanken, side 4. 
63 Sammendrag af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank.  
64 Se advokatundersøgelse af EBH Bank, side 1.  
65 Se advokatundersøgelse af EBH Bank, side 2. 
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med et betydeligt blanco element, hvilket har forøget pengeinstituttets risiko væsentligt.  

 Advokatundersøgelsen i EBH Bank konkluderer, at såvel bestyrelse som direktion 

har handlet ansvarspådragende overfor EBH Bank. Bestyrelsens manglende fastsættelse 

af kreditpolitikker på ejendoms- og pantebrevsområdet er en overtrædelse af FIL §§ 70 

og 71. Direktionens indvilling i pengeinstituttets store udlånsvækst har ligeledes medført 

et erstatningsansvar. Det må således konkluderes, at sammenbruddet i EBH Bank i stor 

tilstrækkelig grad skyldtes manglende overholdelse af de ledelses- og styringsmæssige 

bestemmelser i FIL §§ 70 og 71. Ledelsens risikobetonede adfærd har således medvirket 

til, at EBH Bank ikke har overholdt regler for risikostyring, kreditpolitikker mv.  

 

4.2 Opsamling af advokatundersøgelser 

Ovenstående gennemgang af advokatundersøgelserne viser med al tydelighed, at 

størstedelen af undersøgelserne påviser en manglende overholdelse af reglerne i FIL, især 

§§ 70 og 71. Undersøgelserne fremhæver især pengeinstitutternes høje risikoprofil samt 

manglende retningslinjer og politikker for kreditbevilling. Der er således tale om en 

moral hazard-adfærd i pengeinstitutterne, der skabes af manglende overholdelse af FIL’s 

regler om risikostyring, virksomhedsstyring mv. I Amagerbankens tilfælde var der dog 

ikke tale om manglende efterlevelse af §§ 70 og 71, idet pengeinstituttet havde udarbejdet 

de dertilhørende politikker og retningslinjer. Herimod har der været en al for 

opportunistisk adfærd i Amagerbanken, hvilket kan have grobund i pengeinstitutters 

basale forretning, eftersom indtægter kommer før udgifter. Den opportunistiske adfærd er 

således gennemgående for alle ovennævnte pengeinstitutter, da disse enten har haft en høj 

risikoprofil eller udvist en vis grad af passivitet i forhold til egne engagementer.  

 Endvidere påpeger advokatundersøgelsen af Eik Bank66 på manglende 

risikostyring, kredithåndtering og uforsvarlig organisation. Samme kritik rettes mod en 

tidligere direktør i Fionia Bank67, hvor denne ikke har haft det fornødne fokus på 

pengeinstituttets betydelige udlånsvækst inden for ejendomssektoren. Ingen af 

ledelsesmedlemmerne i Fionia Bank blev dog holdt erstatningsansvarlige. Samtidig 

påpeger undersøgelsen i Capinordic, at sammenbruddet til dels var præget af udlån med 

                                                 
66 Advokatundersøgelsen af Eik Bank Danmark.  
67 Advokatundersøgelsen af Fionia Bank.  



Side 45 af 127 
 

dårlig bonitet samt kreditgivning i strid med den vedtagne kreditpolitik68. Samtidig blev 

en tidligere direktør holdt erstatningsansvarlig for at have bevilget uforsvarlige lån og 

kreditter i strid med den af bestyrelsen fastsatte kreditpolitik.  

 Ud fra ovenstående betragtninger må det konkluderes, at moral hazard i 

pengeinstitutter i høj grad skabes på baggrund af manglende efterlevelse af de fastsatte 

regler i FIL.  

                                                 
68 Se advokatundersøgelsen af Capinordic, side 7.  
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Kapitel 5 Bankpakke 1 (Stabilitetspakken) 

5.1 Formål og baggrund 

Med Lehmann Brothers sammenbrud den 15. september 2008, opstod der en betydelig 

mistillid i markedet, hvorfor det var vanskeligt for selv veldrevne pengeinstitutter at opnå 

finansiering. Yderligere var der generelt en skepsis om, hvorvidt penge placeret i danske 

pengeinstitutter var i sikkerhed. For at opretholde et effektivt og stabilt kapitalmarked 

vedtog Folketinget, efter aftale med Det private Beredskab, i efteråret 2008 lov om 

finansiel stabilitet – Bankpakke 1 – med virkning fra 5. oktober 2008, for på den 

baggrund at skabe sikkerhed omkring danske pengeinstitutter, herunder i forbindelse med 

pengeinstitutternes låntagning i udlandet. Dette skyldes, at pengeinstitutterne havde 

finansieret en stor der af indlånsunderskuddet via funding i udlandet, da - som det 

fremgår af lovforarbejdet - de internationale pengemarkeder var fastfrosset.69
 

 Hovedformålet med Bankpakke 1 var at skabe tillid i den danske banksektor og 

dette skete ved at staten garanterede fuldt ud for indskydere og simple kreditorer. Den 

stillede garanti fra staten kom efter forhandlinger med Det private Beredskab, således at 

den fuldstændige garantiordning kun gælder for de indskydere og kreditorer, hvis 

pengeinstituttet er medlem af Det private Beredskab. Yderligere skabte Bankpakke 1 en 

procedure, der specificerer fremgangsmåden for afvikling af nødlidende pengeinstitutter, 

og derudover fastsætter Bankpakke 1 begrænsninger ift. hvor meget risiko 

pengeinstitutterne må tage sig. 

5.2 Implementering og anvendelsesområde 

Bankpakke 1 blev vedtaget af Folketinget ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om 

finansiel stabilitet (lov om finansiel stabilitet). Loven er senest ændret ved 

lovbekendtgørelse nr. 273 af 27. marts 2012. På grund af det akutte behov for at 

opretholde stabiliteten på pengeinstitutmarkedet blev lovforslaget hastebehandlet, således 

at lovforslaget blev fremlagt d. 8. oktober og vedtaget d. 10. oktober med ikrafttrædelse 

d. 11. oktober 2008 og med virkning fra 5. oktober 2008, jf. § 17, stk.1, 2 og stk. 3 i lov 

                                                 
69 Østrup, Finn(1), side 290-293 og side 297 
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om finansiel stabilitet. 

 Efter aftale med Det private Beredskab finder loven anvendelse ved, at staten 

ubetinget garanterer at dække simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, hvis disse 

ikke er dækket på anden måde, jf. § 1. Den omfattede gruppe er for hovedparten 

indskydere, dog er SDO-kreditorer undtaget, jf. § 2. 

 Det er et væsentligt element i Bankpakke 1, at garantiordningen alene omfatter 

krav mod pengeinstitutter, hvor pengeinstituttet senest d. 13. oktober 2008 har anmodet 

om at blive medlem af Det private Beredskab, jf. § 2, stk. 1. Det betyder modsætningsvis 

at staten ikke garanterer krav mod pengeinstitutter, hvis pengeinstituttet ikke er medlem 

af Det private Beredskab. 

 Lovens kapitel 2 omfatter forhold om Afviklingsselskabet – Finansiel Stabilitet, 

herunder at Finansiel Stabilitet har til formål at sikre simple kreditorer får dækket deres 

krav, jf. § 4, stk. 1. 

 Lovens kapitel 3 omfatter aftalen med Det private Beredskab. Således indestår 

Det private Beredskab for betaling af 10 mia. kr. til dækning af underskud i 

Afviklingsselskabet, jf. § 9. Yderligere betaler Det private Beredskab en garantiprovision 

på 7,5 mia. årligt (i alt 15 mia. kr.) til Afviklingsselskabet, jf. § 9, stk. 2. I det tilfælde at 

underskuddet er større end det forventede 10 mia. kr., jf. stk. 1, dækker Det private 

Beredskab med yderligere 10. mia. kr., jf. § 9, stk. 3. 

 Ovenstående betyder at Det private Beredskabs samlede forpligtelser maksimalt 

vil udgøre 35 mia. kr., jf. § 10, herefter dækker staten ubegrænset, jf. 11. Yderligere vil et 

evt. overskud i Afviklingsselskabet efter ordningens ophør tilfalde staten, jf. § 11. 

 Garantiordningen ophører d. 30. september 2010, jf. § 17, stk. 4, således at det 

efter d. 30. september kun er dækning efter Indskydergarantifondens regler, hvilket på 

nuværende tidspunkt er 100.000 euro, jf. § 9 i lov om en garantifond for indskydere og 

investorer, der er fastsat i Bankpakke 3, se kapitel 7. 
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5.3 Bankpakke 1’s juridiske betingelser 

Specialet vil koncentrere sig om de juridiske betingelser i Bankpakke 1, herunder hvilke 

juridiske betingelser, der kan modvirke moral hazard i pengeinstitutter.  

 Bankpakke 1 formål er angivet i afsnit 5.1 og de nærmere betingelser vedrørende 

risiko som pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig, følger af lovens 

kapitel 4.  Af kapitel 4 følger det af § 13, at Økonomi- og erhvervsministeren efter 

drøftelse med Det private Beredskab kan fastsætte nærmere regler vedr. den risiko som et 

pengeinstitut omfattet af garantiordningen må tage. Således sikrer bestemmelsen 

ministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler vedr. risiko, hvilket skal ses som en 

foranstaltning for statens side til at garantiordningen ikke misbruges. Dette kan være med 

til at begrænse moral hazard-adfærden. Det følger af denne baggrund, at overholder et 

pengeinstitut ikke de nærmere fastsætte krav vedr. risiko, kan det efterfølgende have den 

konsekvens at pengeinstituttet ikke længere vil være omfattet af garantiordningen, jf. § 

13, stk. 5. Det følger af lovbekendtgørelsens kapitel 4, at Finanstilsynet har bemyndigelse 

til at overvåge og følge om de pengeinstitutter, der er omfattet af garantiordningen 

overholder de krav, der er fastsat af Økonomi- og erhvervsministeren. Konstaterer 

Finanstilsynet at et pengeinstitut har brudt de fastsatte krav, der er hjemlet i § 13, skal 

Finanstilsynet have en redegørelse inden 8 dage fra det pågældende pengeinstitut, jf. § 

13, stk. 2. Det følger ligeledes at Finanstilsynet træffer efterfølgende afgørelse om, 

hvorvidt det pågældende pengeinstitut inden for en fastsat frist skal nedbringe sin 

samlede risiko. 

Som omtalt ovenstående kan Økonomi- og erhvervsministeren, fastsætte nærmere 

regler for omfanget af risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig, 

jf. § 13, stk. 1. Således følger bekendtgørelse nr. 13 af 13. januar 2009 om de risici 

pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig. Det følger af 

bekendtgørelsens § 2, at loven har til formål dels at fastsætte en række krav der vedrører 

pengeinstitutternes risikoprofil og adfærd, således at garantiordningen ikke misbruges. 

Samtidig har bekendtgørelsen til formål at sikre at pengeinstitutterne stadig kan skabe 

vækst og udvikling. 

 Til brug for at overvåge pengeinstitutterne ikke påtager sig overdreven 
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risiko, fastsætter §§ 5 - 9 en række krav pengeinstitutterne skal overholde - disse drejer 

sig om udlånsvækst, jf. § 5, risikovægtede poster, jf. § 6, store engagementer, jf. § 7, 

renterisiko, jf. § 8 og aktierisiko, jf. § 9. 

 Af § 5 fremgår det, at pengeinstituttets udlån maksimalt må vokse med 8 pct. fra 

ultimo september 2008 frem til ultimo september 2009 og 16 pct. fra ultimo september 

2008 til ultimo september 2010. Udlånsvæksten bliver beregnet før nedskrivninger og 

garantier før hensættelser. Af § 6 fastsættes det, at de risikovægtede poster må vokse med 

10 pct. frem til ultimo september 2009. Stigningen må maksimalt udgøre 20 pct. frem til 

ultimo september 2010, gældende fra ultimo september 2008. Af reglerne vedrørende 

store engagementer, fastlægger bilag 1 til bekendtgørelsen omfanget af stigningen. 

Stigningen fastsættes på baggrund af engagementernes procentvise størrelse af 

basiskapitalen. Stigningen må henholdsvis være 0, 5 og 10 pct. per anno frem til 

garantiordningens udløb. Af § 8 fastsættes det, at pengeinstitutternes renterisiko ikke må 

overstige 10 pct. Af § 9 fastsættes det, at pengeinstitutternes aktierisiko ikke må overstige 

50 pct.   

 Det følger af § 12, at kravene fastsat i §§ 5 - 9 ikke er udtømmende, hvilket har 

den betydning at Finanstilsynet i konkrete tilfælde kan lade andre faktorer indgå i 

vurderingen af pengeinstituttets risikoprofil. Således vil det være det samlede billede af 

virksomhedens risikoprofil Finanstilsynet skal lægge vægt på. Derudover har et 

pengeinstitut mulighed i medfør af § 10, stk. 5 at indsende en redegørelse til 

Finanstilsynet, hvorpå Finanstilsynet skal tilkende, hvorvidt en overskridelse af ét af 

målene vil blive anset som et brud på bekendtgørelsen. Det følger endvidere af 

Kvartalsnyt 1, 2009 fra Finanstilsynet, at Finanstilsynet kan tilkendegive, hvorvidt en 

fremtidig disposition vil udgøre et brud på garantiordningen. Tilkendegivelsen er ikke en 

forhåndsgodkendelse, da bekendtgørelsen ikke hjemler Finanstilsynet kompetence til 

dette. Tilkendegivelsen skyldes, at Finanstilsynet har mulighed for at udelukke et 

pengeinstitut fra garantiordningen, hvilket er en betydelig indgribende konsekvens. 

Finanstilsynet kompetence til at overvåge, hvorvidt pengeinstitutterne overholder kravene 

nævnt ved indikatorerne følger af § 14. Bekendtgørelsen træder i kraft og har virkning fra 

16. januar 2009, jf. § 15, stk. 1 og stk. 2 
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 I særlige tilfælde kan Finanstilsynet udelukke et pengeinstitut fra 

garantiordningen, selvom pengeinstituttet ikke har overtrådt reglerne fastsat af Økonomi- 

og erhvervsministeren, jf. § 14. Det fremgår af lovforarbejderne til § 14; ”Da 

innovationen på det finansielle marked går stærkt, kan det ikke udelukkes, at et 

pengeinstitut omfattet af ordningen ændrer sin risikoprofil på en måde, som ikke samles 

op af de risikoregler, der er fastsat efter § 13. Hvis en sådan ændret risikoprofil efter en 

samlet vurdering kan karakteriseres som spekulation i og groft misbrug af den sikkerhed 

for de simple kreditorer, der er etableret med garantiordningen, kan Finanstilsynet 

udelukke et pengeinstitut fra ordningen”
70. Bestemmelsen bevirker, at Finanstilsynet har 

relativt vide rammer for at skønne om et pengeinstitut har overholdt de fastsatte krav eller 

på anden måde har foretaget dispositioner, der har forøget risikoen i pengeinstituttet. Det 

betyder, at Finanstilsynets afgørelse skal foretages på tungtvejende forhold, da afgørelsen 

er bebyrdende for det pågældende pengeinstitut. 

 

5.4 Modvirker Bankpakke 1 moral hazard? 

Som det blev anført i afsnit 2.2.6 modvirker en generel statsgaranti ikke i tilstrækkelig 

grad moral hazard, idet samfundet kommer til at bære en betydelig omkostning, hvis en 

privatejet pengeinstitut kommer i vanskeligheder. Udstedelse af en general statsgaranti 

medfører ikke omkostninger up-front, men kan på længere sigt medføre betydelige 

samfundsmæssige omkostninger, hvis et pengeinstitut går konkurs. Yderligere skaber en 

generel statsgaranti incitament til at moral hazard-adfærden bliver forstærket, idet et 

pengeinstitut hermed får incitament til at øge risikoen da pengeinstituttet ved, at staten 

redder indskyderne og de simple kreditorer. Hermed forskubbes risikoen væk fra 

pengeinstituttet og det bliver således staten, der bærer risikoen. Ud fra en 

retfærdighedsmæssig betragtning sker der også en skævvridning i forhold til øvrige 

brancher, idet staten ikke i samme omfang har udstedt en generel statsgaranti. Formålet 

med Bankpakke 1 har været i første omgang at skabe stabilitet på det danske 

pengeinstitutmarked, hvilket betydningen af statens generelle garanti medvirker til. 

 For at modvirke moral hazard har staten skærpet reguleringen på to punkter. For 

                                                 
70 L 33 fremsat den 8. oktober 2008.  
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det første bærer pengeinstitutterne en betydelig del af finansieringsomkostningerne ved 

den generelle statsgaranti. Dermed har pengeinstitutterne ikke samme incitament til at 

påtage sig yderligere risiko, idet pengeinstitutterne selv bærer omkostningen, hvis et 

pengeinstitut bliver nødlidende og dermed skal dække kreditorernes krav.  

 For det andet er der også blevet reguleret, hvor meget risiko pengeinstitutterne må 

påtage sig, jf. Lov om finansiel stabilitet § 13, stk. 1. Bekendtgørelsen om de risici 

pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig, har betydet at risikoen for 

moral hazard er blevet begrænset. Både i forhold til de foranstaltninger staten har søgt at 

tage ved fastsættelsen af en række krav til pengeinstitutterne og samtidig give 

Finanstilsynet mulighed for at bruge skøn under regel. Således er de fastsatte krav ikke 

udtømmende og der ses pengeinstituttets samlede risikoprofil. Som det tidligere er blevet 

beskrevet i kapitel 2, kan bankpakker (i den forbindelse en generel statsgaranti) tilskynde 

til en mere skødesløs adfærd, på samme måde om en forsikring. Denne problemstilling 

modvirkes dog ved at staten samtidig fastsætter en række krav, der ikke er udtømmende, 

til at pengeinstitutterne begrænser deres risiko, hvilket vil have en effekt imod moral 

hazard. Det fremgår af § 2 i bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af 

garantiordningen må påtage sig, at; ”Bekendtgørelsen har til formål på den ene side at 

fastsatte en række krav i relation til pengeinstitutternes og filialernes, risikoprofil og 

risikoadfærd i ordningens løbetid med henblik på at hindre, at pengeinstitutterne og 

filialerne misbruger garantiordningen, og på den anden side, at risikomålene ikke bliver 

så stramme, at hensigtsmæssig vækst og udvikling går i stå i perioden.”  

 Det kan anføres, at problematikken ved Bankpakke 1 er at den kun vedrører de 

pengeinstitutter, der er medlem af Det private Beredskab. Således er de pengeinstitutter, 

der står uden for den generelle statsgaranti ikke pålagt de samme regulative 

begrænsninger som de pengeinstitutter, der er medlem af Det private Beredskab. 

Spørgsmålet er dog nok snarere om et pengeinstitut har interesse i ikke at være dækket af 

den generelle statsgaranti. Dette skyldes, at kreditorerne opnår en række fordele på grund 

af den generelle statsgaranti. Således er det langt sikrere at placere ens midler i et 

pengeinstitut omfattet af den generelle statsgaranti, frem for et pengeinstitut der ikke er. 

Det anføres desuden af Finn Østrup i Det Finansielle System, at næsten alle danske 
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pengeinstitutter er omfattet af garantiordningen71. Det er således økonomisk 

hensigtsmæssigt for et pengeinstitut at sikre sig gennem den generelle statsgaranti, da en 

fremtidig potentiel långiver vil kræve en højere risikopræmie, hvis pengeinstituttet ikke 

er omfattet af en statsgaranti. 

 Den samlede vurdering af, hvorvidt Bankpakke 1 modvirker moral hazard kan 

diskuteres. Generelt virker Bankpakke 1 på samme måde som en forsikring. Der er fastsat 

en række begrænsninger, der skal regulere pengeinstitutternes adfærd, samtidig med at 

pengeinstitutterne betaler en betydelig del af garantiordningen selv. Dog forskubbes 

risikoen fra pengeinstitutterne til staten, der således skal monitorere, hvorvidt de enkelte 

pengeinstitutter har øget deres samlede risiko individuelt eller ej. Derudover er 

signalværdien også vag - konsekvensen, hvis et nødlidende pengeinstitut må afvikles, er 

at omkostningen fordeles blandt medlemmerne af Det private Beredskab. Yderligere 

bevirker en general statsgaranti også at der sker en stor ressourceomkostning for at dække 

samtlige kreditorers krav, da staten (og pengeinstitutterne) skal fremskaffe en stor 

mængde kapital.  

 Ud fra ovenstående betragtninger må det vurderes, at Bankpakke 1 ikke er 

hensigtsmæssig, hvad modvirkning af moral hazard angår.  

                                                 
71 Østrup, Finn(1), side 297. 
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Kapitel 6 Kreditpakken 

6.1 Formål og baggrund 

Finanskrisen bevirkede, at pengemarkederne var frosset til og derfor havde 

pengeinstitutterne svært ved at finde likviditet. Finanskrisen ville således presse 

pengeinstitutternes solvens, da det i forvejen var svært for pengeinstitutterne at 

fremskaffe ny kapital. Derfor var den eneste løsning for pengeinstitutterne at slanke 

balancen gennem en stramning af udlån til virksomheder og forbrugere. Af lovforslaget 

fremgår følgende72: Formålet med ordningen er at give kreditinstitutter mulighed for at få 

en finansiel stødpude og dermed sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, således at 

risikoen for, at sunde virksomheder og husholdninger ikke kan få finansieret deres 

aktiviteter i kreditinstitutterne, mindskes. Derudover vil det gælde, at kreditinstitutternes 

kapitalindskud har til formål at skabe luft i instituttets udlånspolitik. 

 Kreditpakken73 skulle således modvirke ovenstående scenarie, hvorfor alle 

pengeinstitutter med hjemsted i Danmark kunne ansøge staten om indskud af hybrid 

kernekapital.  Et kapitalindskud fra staten skulle sikre pengeinstitutterne et tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag. Staten yder reelt pengeinstitutterne et lån, der skal forrentes og 

tilbagebetales. Renten vil for det enkelte pengeinstitut blive fastsat på objektive kriterier, 

således at renten afspejler det enkelte pengeinstituts risiko.  

 Kreditpakken skulle ikke anses som en længerevarende løsning, hvorfor det er 

formålet med ordningen, at pengeinstitutterne fremskaffer den fornødne private kapital, 

når ordningerne udløber i 2012 og 2013.  

6.2 Implementering og anvendelsesområde 

Kreditpakken blev vedtaget af Folketinget ved lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt 

kapitalindskud i kreditinstitutter (lov om statsligt kapitalindskud). Loven er senest ændret 

ved lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009. Grundet den finansielle krise var 

der behov for en hurtig løsning, hvorfor Kreditpakken efter lovforslagets fremsættelse 

den 21. januar 2009 blev vedtaget den 3. februar 2009 med ikrafttrædelse 4. februar 2009, 

                                                 
72 L 102 fra folketingsåret 2008-2009. Se almindelige bemærkninger til lovforslaget. 
73 L 102 fra folketingsåret 2008 – 2009. Se lovforslag som fremsat. 
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jf. lov om statsligt kapitalindskud § 14. 

 Kreditpakken medførte, at staten kan tilføre kreditinstitutter ny kapital i form af 

hybrid kernekapital eller udstedelse af tegningsgarantier i forbindelse med 

kapitalrejsning. Kreditinstitutter skal forstås som pengeinstitutter, realkreditinstitutter og 

Danmarks Skibskredit, jf. § 1, stk. 3 i lov om statsligt kapitalindskud. Specialet vil alene 

fokusere på pengeinstitutter. Lovens § 2 foreskriver, at staten indgår en individuel aftale 

med det enkelte kreditinstitut ved indskydelsen af hybrid kernekapital og samtidig 

fastsætter de nærmere vilkår.  

 Alene pengeinstitutter der opfylder solvenskravet på 8 pct., pengeinstituttets 

individuelle solvensbehov og eventuelt et nærmere fastsat solvenskrav fra Finanstilsynet, 

jf. FIL § 124, kan ansøge om indskud af hybrid kernekapital. Ved indskydelsen af hybrid 

kernekapital sikres pengeinstituttet en kernekapital på minimum 12 pct., jf. lovens § 3, 

stk. 1 sammenholdt med § 8, stk. 1. Dette skal sikre pengeinstitutterne en vis robusthed 

og samtidig sikre, at pengeinstituttet kan modstå fremtidige tab74. Kernekapital udgør 

således kernen af pengeinstitutters basiskapital, dvs. kernekapital plus hybrid 

kernekapital og supplerende kapital. De nærmere regler for opgørelsen af basiskapital er 

fastsat i bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2011.  

 I lov om statsligt kapitalindskud er det i § 4, stk. 1 fastsat, at pengeinstitutterne 

kan ansøge om indskud af hybrid kernekapital indtil 30. juni 2009. 

6.3 Kreditpakkens juridiske betingelser 

Specialet vil koncentrere sig om de juridiske betingelser i Kreditpakken, herunder hvilke 

juridiske betingelser, der kan modvirke moral hazard i pengeinstitutter. De nærmere 

betingelser for indskud af hybrid kernekapital er fastlagt i kapitel 4 i lov om statsligt 

kapitalindskud. 

 Formålet med ordningen, jf. afsnit 6.1, er angivet i § 8, stk.2, nr. 1 om lov om 

statsligt kapitalindskud. Her vil det være et vilkår for det enkelte pengeinstitut, at 

kapitalindskuddet har til formål at skabe luft i instituttets udlånspolitik. Af § 8, stk. 2 

fremgår det, at; ”I den periode, et kreditinstitut modtager kapitalindskud, gælder 

følgende vilkår:”. Ud fra en objektiv vurdering vil dette bevirke, at kriterierne angivet i § 

                                                 
74 Se fremsatte lovforslag L 102 fra folketingsåret 2008-09, punkt 2.3. 
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8, stk. 2, nr. 1 – 10 er obligatoriske betingelser for pengeinstitutterne. De obligatoriske 

betingelser omfatter bl.a. et forbud mod kapitalnedsættelser med det formål at betale 

udbytte til aktionærer, garanter og lignende, jf. § 8, stk. 2, nr. 3. Kreditinstituttet må ikke 

iværksætte nye aktieoptionsprogrammer til direktionen samt forlænge eller forny 

eksisterende ordninger, jf. lov om statsligt kapital indskud § 8, stk. 2, nr. 7. Af § 8, stk. 2, 

nr.10 fremgår det, at kreditinstituttet skal betale en rente til staten, som fastsættes 

individuelt for hvert pengeinstitut. Hertil fremgår det af § 8, stk. 5, at Økonomi- og 

erhvervsministeren kan fastsætte de nærmere regler beregningen af renten, som 

pengeinstituttet skal betale til staten. Hertil er der hjemmel for staten til at fastlægge en 

individuel aftale.  

 Selve beregningen af den individuelle rente til staten fremgår af bekendtgørelse 

nr. 228 af 26. marts 200975. Det fremgår af bekendtgørelsen § 7, stk. 2, at 

pengeinstitutterne inddeles i tre kategorier, der bl.a. skal afspejle pengeinstituttets 

kapitaloverdækning og risikoprofil. De nærmere vilkår for renteberegningen fremgår af 

bekendtgørelsens § 7, stk. 5, hvor der tages udgangspunkt i statens 5-årige nulkuponrente. 

Hertil skal staten have et fast risikotillæg på 6 pct. Samt et yderligere rentetillæg, der 

aftales individuelt for hvert pengeinstitut.  

 Kapitalindskuddet i pengeinstitutter skal have karakter af hybrid kernekapital, jf. 

lov om statsligt kapitalindskud § 1, stk. 1. Af stk.2 fremgår det, at; ”Ved hybrid 

kernekapital forstås et stående ansvarligt lån uden udløbsdato efter nærmere regler 

fastsat i lov om finansiel virksomhed”. Reglerne i FIL § 128 fastsætter de nærmere regler 

for opgørelsen af hybrid kernekapital. Dette er sket ved bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 

2011 om opgørelse af basiskapital. Af denne bekendtgørelses kapitel 4 fremgår de 

nærmere regler for hybrid kernekapital. Af § 10, stk. 2, nr. 5 fremgår det, at den hybride 

kernekapital skal være efterstillet al anden gæld, herunder ansvarlig lånekapital. Hertil 

foreskriver § 10, stk. 2, nr. 6 at den hybride kernekapital ikke må være stillet på baggrund 

af en form for sikkerhed eller anden fortrinsret. Dette betyder, at den hybride kapital er 

karakteriseret ved en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital76. Ved en 

eventuel konkurssituation vil den hybride kernekapital være efterstillet den ansvarlige 

                                                 
75 Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration 
mv. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti.  
76 Tillæg til Dansk Bankvæsen, side 16. 
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lånekapital, men gå forud for aktionærernes krav. Ejerne af hybrid kernekapital modtager 

ikke udbytte på linje med aktionærerne, men en rentebetaling på kapitalindskuddet.  

 Da den hybride kernekapital ikke har nogen udløbsdato, jf. lov om statsligt 

kapitalindskud § 1, stk. 2, kan denne til dels medregnes til pengeinstituttets basiskapital. 

Dette skyldes, at kapitalen hele tiden vil være til stede i pengeinstituttet grundet den 

manglende udløbsdato. Dog fremgår det af § 8, stk. 8 i lov om statsligt kapitalindskud, at 

pengeinstitutterne kan indfri det statslige kapitalindskud efter 3 år. Dette fastsætter dog 

ikke en reel udløbsdato. Efter lovens ordlyd forpligtiger dette således ikke 

pengeinstituttet til at afvikle det statslige kapitalindskud. § 8, stk. 8 i lov om statsligt 

kapitalindskud er dog en undtagelsesbestemmelse til §§ 10, stk. 2, nr. 2 og 18 i 

bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital77. Disse bestemmelser fastsætter de 

almindelige regler for hybrid kernekapital, herunder en minimumsfrist på 30 år for 

indfrielse af hybrid kernekapital og forbud mod incitamenter til indfrielse. Kreditpakken, 

herunder § 8, stk. 8 i lov om statsligt kapitalindskud fastsætter både incitamenter til 

indfrielse og en lavere minimumsfrist, hvilket er i strid med de almindelige regler om 

hybrid kernekapital. De almindelige regler om hybrid kernekapital sigter dog mod privat 

tilførsel af hybrid kernekapital – det er almindeligt anerkendt, at statslige kapitalpakker 

kan indeholde undtagelsesbestemmelser til hybrid kernekapital, herunder Kreditpakken78. 

Kreditpakken er ligeledes godkendt af EU-Kommissionen79.  Elementet af 

egenkapital fremgår af § 7, stk. 5 i bekendtgørelse om renteberegning ved statsligt 

kapitalindskud80, da denne foreskriver, at staten kræver en risikofri rente ved statens 5-

årige obligation. Hertil skal staten have et risikotillæg på 6 pct. Samt et nærmere fastsat 

rentetillæg, der fastsættes individuelt. Dette er på linje med private aktionærers 

afkastkrav og således i overensstemmelse med markedsøkonomiske investorprincip81, der 

danner grundlag for en vurdering af, hvorvidt en stat bryder de EU-retlige regler om 

statsstøtte. Det må antages, at en privat aktionær ligeledes vil kræve en risikofri rente 

samt et dertilhørende risikotillæg for markeds- og selskabsspecifikke-risiko.  

 Ovenstående karakteristik af hybrid kernekapital skal danne forståelse for 

                                                 
77 Se bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2011.  
78 Se fremsatte lovforslag L 102 fra folketingsåret 2008 – 09, punkt 2.2.1. 
79 Se Kommissionens meddelelse IP/09/206 af 3. februar 2009  
80 Bekendtgørelse nr. 228 af 26. marts 2009. 
81 Østrup, Finn(2), side 333. 
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incitamentstrukturen i Kreditpakken, dvs. pengeinstituttets incitament for at afvikle det 

statslige kapitalindskud.  

 Af lov om statsligt kapitalindskud fremgår det desuden, at Finanstilsynet kan 

kræve kapitalen omdannet til aktiekapital i de tilfælde, hvor den hybride kernekapital 

udgør mere end 35 pct. Af den samlede kernekapital, jf. § 8, stk. 6. De nærmere regler for 

konvertering er ligeledes fastsat i bekendtgørelse nr. 228 af 26. marts 2009. I § 5 er det 

angivet, at Finanstilsynet kan konvertere hybrid kernekapital til ejerkapital, hvis 

pengeinstituttet ikke opfylder lovens solvenskrav, er i vanskeligheder eller i øvrigt må 

antages at være i nærliggende risiko herfor. Konvertering kan kun ske for den del af den 

hybride kernekapital der overstiger 35 pct. Af den samlede kernekapital. Ved en 

konvertering vil staten kunne opnå væsentlige ejerandele. Stemmeretsbegrænsninger og 

ejerlofter vil således kunne modvirke statens ejerskab og begrænse statens interesse i 

fastholde af aktiernes værdi, hvorfor staten vil stille krav om at sådanne ejerlofter og 

stemmeretsbegræsninger ophæves, jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om renteberegning ved 

statsligt kapitalindskud. Reglerne om konvertering i lov om statsligt kapitalindskud og 

bekendtgørelse om renteberegning ved statsligt kapitalindskud fastsætter både regler for 

tvangsmæssig og aftalebaseret konvertering. Pengeinstituttet kan ligeledes anmode 

Finanstilsynet om konvertering af hybrid kernekapital til ejerkapital selvom 35 pct. 

Grænsen ikke er nået. I begge tilfælde vil det dog være under forudsætning af, at 

ejerlofter og stemmeretsbegrænsninger ophæves, jf. §§ 5, stk. 2 og 5 i bekendtgørelse om 

renteberegning ved statsligt kapitalindskud.  

 

6.4 Modvirker Kreditpakken moral hazard? 

 Incitamentsbestemmelserne nævnt ovenfor skal først og fremmest sørge for, at 

pengeinstituttet økonomisk tilskyndes til at betale lånet til staten tilbage, således at 

pengeinstituttet igen hviler på privat kapital. Pengeinstitutterne er under Kreditpakken 

ikke underlagt et forbud mod udbyttebetaling82, jf. § 8 stk. 2, nr. 5, men udbyttebetalingen 

er dog under forudsætning af, at dette sker på baggrund af løbende overskud. Staten har 

således tilskyndet til, at lånet til pengeinstituttet afvikles, da der er fastsat en højere rente 

                                                 
82 Kreditpakken fastsatte dog et forbud mod udbyttebetaling indtil 30. september 2010, jf. § 8, stk. 4, 1. pkt. 
i lov om statsligt kapitalindskud. 
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end aktionærernes udbytte. Dette påvirker pengeinstituttets vægtede kapitalomkostninger, 

hvilket skaber øgede omkostninger for pengeinstituttet. Incitamentsbestemmelserne i 

Kreditpakken skal således tilskynde pengeinstitutterne til at tilbagebetale lånene, således 

at pengeinstitutterne ikke er underlagt de øgede vægtede kapitalomkostninger. Dette 

følger Bagehots regel, som nævnt i afsnit 2.3. 

 Som beskrevet ovenfor, har hybrid kernekapital karakter af både fremmed- og 

egenkapital. Der er således tale om rentebærende gæld i det enkelte pengeinstitut, hvor 

staten får en løbende rentebetaling. Denne er fastsat højere end ved rentebærende privat 

kapital, hvorfor det enkelte pengeinstitut betaler mere i renteomkostninger ved statens 

hybride kapital end tilfældet ville være, hvis der var tale om et lån fra en privat aktør. Den 

høje rentebetaling til staten skal således bevirke, at pengeinstituttet tilskyndes til at 

afvikle lånet hurtigere og hermed begrænses pengeinstituttets risikobetonet adfærd. Dette 

skyldes, at pengeinstituttet vil være mere interesseret i at afvikle lånet til staten end at 

søge efter et forhøjet udbytte til aktionærerne.  Fastsættelsen af de individuelle 

rentevilkår, jf. § 7 i bekendtgørelse om renteberegning ved statsligt kapitalindskud vil 

således bevirke, at jo større en risikoprofil et pengeinstitut har, desto mere vil staten 

kræve i rente. Hvis pengeinstituttet påtager sig yderligere risiko for at øge afkastet til 

aktionærerne, vil det påvirke renteomkostningerne til staten. Dette modvirker 

pengeinstituttets moral hazard-adfærd. 

 Det fremgår af FIL § 77a, at variable løndele til direktion og bestyrelse maksimalt 

må udgøre 50 pct. Hertil er der fastsat skærpede regler for pengeinstitutter, der modtager 

statsstøtte i form af hybrid kernekapital gennem Kreditpakken. Lov om statsligt 

kapitalindskuds § 8, stk. 2, nr. 8 er således lex specialis i forhold til § 77a i FIL. En sådan 

skærpelse af direktionens og bestyrelsens variable løndele, såsom aktieoptionsordninger 

og kontante bonusordninger, skal således begrænse udbetalingen og hermed ledelsens 

risikobetonet adfærd i pengeinstitutter.  

 I afsnit 2.2.6 er det diskuteret, hvorvidt modellen for tilførsel af offentlig kapital 

kan modvirke pengeinstitutters risikobetonet adfærd. Det anføres, at statens tilførsel af 

offentlige midler i pengeinstitutter ikke vil modvirke moral hazard, medmindre der 

fastsættes nærmere betingelser herfor. Sådanne betingelser kunne f.eks. være en 

skærpelse af ledelsens variable løndele eller skabe et incitament for pengeinstituttet til at 
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tilbagebetale lånene hurtigere, således at aktionærerne ikke tilgodeses. Kreditpakken 

påvirker således ledelsen i pengeinstituttets kortsigtede interesser, da man skærper 

kravene til variable løndele og i stedet skaber incitament til at fokusere på 

pengeinstituttets interesser ved en høj tilbagebetalingsrente. Efter endt statsstøtte i form 

af den hybride kapital vil ledelsen således alene være bundet af kravene i §§ 71, stk. 1, nr. 

9 sammenholdt med § 77a. Omvendt vil en høj tilbagebetalingsrente kunne forværre 

ledelsens risikobetonede adfærd, da aktionærernes afkastkrav ligeledes skal tilgodeses. 

Investeringer vil således foretages i projekter med et muligt højt afkast, hvilket alt andet 

lige betyder en høj risikotagning. Aktionærernes afkastkrav er dog begrænset til løbende 

udbytte. Aktionærerne vil dernæst først kræve udbyttebetaling, når alle andre 

investeringsmuligheder er udtømt. Dette kan skyldes de skattemæssige konsekvenser. Det 

må endvidere antages, at ledelsens incitament til at skabe afkast for aktionærerne er 

højere desto større andel ledelsen kan få i udbytte, f.eks. ved en aktiestigning. Derfor bør 

en skærpelse af aflønningskravene til ledelsen skabe et større incitament for ledelsen til at 

afvikle indskuddet af statens hybride kernekapital. I praksis kan det dog diskuteres, hvor 

reel problematikken vedrørende variable løndele er. Ifølge bilag 183 er det kun Danske 

Bank og Nordea, der anvender variable løndele. En yderligere begrænsning af ledelsens 

aflønning i form af variable løndele vil formentlig blot øge den grundlæggende aflønning. 

Endvidere kan det diskuteres, hvor mange nødlidende pengeinstitutter, der har opereret 

med variable løndele. I Amagerbanken havde Jørgen Brændstrup alene en årlig fast løn84. 

 Som nævnt i afsnit 6.3 har statens ligeledes mulighed for at konvertere den 

hybride kernekapital til ejerkapital. Konverteringen kan gøre staten til en reel ejer, hvor 

der ligeledes er mulighed for at forestå ledelsen af pengeinstituttet. Milgrom & Roberts 

peger på monitorering som et vigtigt led i at modvirke moral hazard, hvilket staten kan 

gøre gennem sit ejerskab i et pengeinstitut ved en konvertering. Det må således antages, 

at ledelsens risikobetonet adfærd væsentlig begrænses ved et statsligt ejerskab, da staten 

dels kan monitorere ledelsen og samtidig fastsætte nærmere krav til f.eks. aflønning af 

disse. Konverteringen vil samtidig udhule de nuværende aktionærers værdi, hvilket kan 

begrænse ledelsens risikobetonede adfærd ift. at sikre aktionærernes interesser. Som 

                                                 
83 Se bilag 1 – oversigt over pengeinstitutter i Gruppe 1, der anvender variable løndele. 
84 Se advokat Jens Christensens advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S.  
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nævnt i afsnit 2.2.7 vil staten de facto være den eneste reelle indskyder af konvertibel 

kapital under en finansiel krise. En konvertering vil således styrke egenkapital i det 

nødlidende pengeinstitut. Det sikrer samtidig pengeinstituttets fortsatte eksistens, hvorfor 

et krav om eventuel afsættelse af ledelsen kan være hensigtsmæssigt ift. begrænsningen 

af moral hazard. De efterfølgende advokatundersøgelser i allerede krakkede 

pengeinstitutter såsom Roskilde Bank, Løkken Sparekasse, Amagerbanken mv. bør 

således indikere, at ledelsens fortsatte virke bør revurderes ved en konvertering. Dette vil 

sende et signal om konsekvens til det resterede marked. 

 Det vurderes således, at Kreditpakken er et vigtigt skridt i vejen til at bekæmpe 

moral hazard i pengeinstitutter, men nærmere fastsatte kriterier er hensigtsmæssige, hvis 

moral hazard skal modvirkes til fulde i pengeinstitutter. Kreditpakken indfører det første 

led i Bagehots regel om at fastsætte en høj rente. Staten kunne også have valgt et krav om 

sikkerhed i pengeinstitutternes gode aktiver, men hertil er der valgt en ordning om 

indskud af hybrid kernekapital, hvilket foranstiller staten i forhold til aktionærerne ved en 

eventuel konkurs og samtidig begrænser ledelsens og aktionærernes interesser. De 

juridiske betingelser i Kreditpakken vil således i et vist omfang modvirke moral hazard i 

pengeinstitutter, både hvad mulighed for konvertering af hybrid kernekapital angår og 

pengeinstituttets høje lånerente.  
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Kapitel 7 Bankpakke 3 (Afviklingsordningen) 

7.1 Formål og baggrund. 

Efter den generelle statsgaranti i Bankpakke 1 udløb 30. september 2010 var der brug for 

at finde en fremadrettet løsning for håndteringen af nødlidende pengeinstitutter. 

Usikkerheden om tiden efter statsgarantiens udløb blev således løst ved Bankpakke 

3/Afviklingsordningen. De væsentligste ændringer indførte en hurtig afvikling af 

nødlidende pengeinstitutter samt en begrænsning af indskydernes indlån. Niveauet for 

dækkede indskud blev på europæisk niveau fastsat til 100.000 euro, dog med mulighed 

for fuld dækning af særlige indlånskonti85.  

 Det fremgår af lovforslaget til Bankpakke 3, at formålet er at sikre en hurtig og 

kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter86. ’Kontrolleret’ betyder, det 

afviklede pengeinstitut ikke må markedsføre sig med henblik på udvidelse af 

forretningsomfanget eller konkurrere på markedet87. Amagerbankens tidligere adm. 

Direktør Steen Hove, må således ikke tilføje nye kundeengagementer, hvilket han ellers 

har foreslået88. Samtidig fastsætter Bankpakke 3 et fælles europæisk niveau for den 

begrænsede indskydergaranti, hvilket er 100.000 euro, jf. artikel 3 i Europa-parlamentets 

og rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009. Ved vedtagelsen af Bankpakke 3 den 1. 

juni 2010 blev det således muligt for indskydere at tabe penge, hvis de havde et 

nettobeløb på over 100.000 euro. Den hurtige afvikling af et nødlidende pengeinstitut 

skal endvidere modvirke en panikadfærd på det finansielle marked. Dette betyder, at 

sandsynligheden for ”run” på et nødlidende pengeinstitut minimeres ved en hurtig 

afvikling, samtidig med at beskyttelsen af indskyderne er forbedret. Det fremgår således 

af betragtning 1-4, jf. Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 

2009, at det har været nødvendigt at hæve garantiniveauet fra tidligere 20.000 til 50.000 

euro, for at bevare indskydernes tillid og opnå større stabilitet på de finansielle markeder. 

Desforuden er det hensigtsmæssigt for kunderne, at disse bliver berørt mindst muligt ved 

                                                 
85 F.eks. boligopsparing, børneopsparing, deponeret beløb til huskøb, pensionsopsparing mv. 
86 Vedtaget L 207 i Folketingsåret 2009 – 2010. 
87 L 207 som fremsat, side 7. 
88 Se artikel af 9. marts 2011 på finanswatch: Amagerbanken trodser minister – søger stadig nye kunder.  
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overdragelsen til det statsejede selskab, Finansiel Stabilitet. Ved en eventuel konkurs vil 

kunderne få opsagt deres lån og skal således ud og finde nye finansieringsmuligheder89. 

 Endvidere er formålet med Bankpakke 3 at undgå unødige store 

samfundsmæssige tab. Oprettelsen af Finansiel Stabilitet skal således sikre, at der ikke 

sker et brandudsalg af det nødlidende pengeinstituts aktiver – hertil vil Finansiel Stabilitet 

videreføre det nødlidende pengeinstitut som ’going concern’. Det skal understreges, at 

løsningen er frivillig for pengeinstitutterne. Afviklingsordningen i Bankpakke 3 er et 

supplement til markedets egne løsninger, herunder overtagelse af aktiver, 

rekonstruktioner mv., som var gennemgående under den tidligere finansielle krise i 

Danmark i 80’erne og starten af 90’erne.90  

 Derudover har Finansrådet oprettet Det Private Beredskab, der skal ses som et 

alternativ i henhold til reglerne i lov om til finansiel stabilitet, og hvor foreningens 

formål, jf. vedtægt nr. 3.1, er at medvirke til at nødlidende banker, sparekasser og 

andelskasser afvikles ved at et andet pengeinstitut overtager virksomheden. Foreningen 

har således ikke selv mulighed for at overtage nødlidende pengeinstitutter. 

 

7.2 Implementering og anvendelsesområde. 

Bankpakke 3 blev vedtaget den 1. juni 2010 og trådte i kraft 1. oktober 2010, jf. vedtaget 

lovforslags § 5. Loven er implementeret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010. 

Afviklingsordningen er implementeret i lov om finansiel stabilitets kapitel 4 b om 

håndtering af nødlidende pengeinstitutter91. Der er tale om en ordning for afvikling af 

nødlidende pengeinstitutter, der efter FIL § 7 har fået tilladelse til at udøve finansiel 

virksomhed, jf. § 16 e i lov om finansiel stabilitet.  

 Afviklingsordningen i Bankpakke 3 vil først træde i kraft, hvis markedet har 

udtømt øvrige muligheder. Bankpakke 3 finder anvendelse på nødlidende 

pengeinstitutter, der ikke opfylder de fastsatte kapitalkrav i FIL § 124 og ikke inden for 

den fastsatte frist i FIL § 225 kan tilvejebringe den af Finanstilsynet foreskrevne kapital, 

jf. § 7 i lov om finansiel stabilitet. Hvert enkel bank skal således forholde sig til, om den 

                                                 
89 L 207 som fremsat, side 6. 
90 Baldvinsson, Bender m.fl., side 33 
91 Lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 
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vil afvikles efter Bankpakke 3 eller efter de almindelige regler om ophør af finansiel 

virksomhed fastsat i FIL.  

 Specialet fokuserer på finansielle krisehåndteringsmodeller og moral hazard, 

hvorfor fokus i Bankpakke 3 vil være selve afviklingen af det nødlidende pengeinstitut 

samt, hvorvidt moral hazard begrænses i den henseende. Det nødlidende pengeinstitut vil 

afvikles gennem et datterselskab under Finansiel Stabilitet. Datterselskabet overtager 

pengeinstituttets aktiver og enkelte dele af passiver, jf. § 16 e, stk. 2, men Finansiel 

Stabilitet har samtidig til formål at finde en samlet ordning for afhændelsen af 

pengeinstituttets aktiver og passiver. Overdragelsen til Finansiel Stabilitet skal endvidere 

overholde EUF traktatens artikel 107, stk. 3, litra b om tilladte midler for statsstøtte samt 

tilhørende meddelelser udstedt af Kommissionen92. 

 Afviklingsordningen i Bankpakke 3 bygger på en bagvedliggende tabskaution 

stillet af den finansielle sektor, hvilket minimerer de potentielle udgifter for staten. Heri 

fastsætter § 10 i lov om finansiel stabilitet dog en begrænsning for den finansielle sektor, 

da sektorens samlede forpligtelser maksimalt kan udgøre 35 mia. Overskuddet tilfalder 

staten, men heri forpligter staten sig også for udgifter, der overstiger de 35 mia., jf. lovens 

§ 11. 

7.3 Juridiske betingelser 

Specialet vil koncentrere sig om de juridiske betingelser i Bankpakke 3, herunder hvilke 

juridiske betingelser, der kan modvirke moral hazard i pengeinstitutter. 

 Som det er blevet anført har Bankpakke 3 til formål at skabe en kontrolleret 

afvikling af pengeinstituttet, men henblik på at pengeinstituttet fortsætter som going 

concern indtil samtlige aktiver vil er afviklet. 

 De juridiske betingelser for håndteringen af et nødlidende pengeinstitut findes i 

lovens kapitel 4 b. Således medvirker Finansiel Stabilitet A/S til afvikling af et 

nødlidende pengeinstitut, hvis pengeinstitut beslutter dette, jf. § 16 e, stk. 1. Finansiel 

Stabilitet A/S stifter og kapitalisere et nyt datterselskab under Finansiel Stabilitet, der skal 

overtage det nødlidende pengeinstituts aktiver og passiver, jf. § 16 e, stk. 2. Yderligere 

overtager datterselskabet alle pengeinstituttets medarbejdere og kan overtage andre 

                                                 
92 Se bl.a. Kommissionens Bankmeddelelse (EU-tidende 2008 C 270), rekapitaliseringsmeddelelsen (EU-
tidende 2009 C) mv. De nærmere krav i meddelelserne vil ikke blive behandlet yderligere. 
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gensidigt bebyrdende kontrakter. Finansiel Stabilitet vil tilføre aktiekapital og 

supplerende kapital, således at datterselskabet opfylder kapitalkravene i lov om finansiel 

virksomhed, jf. § 16 e, stk. 2. 

 Med oprettelsen af et datterselskab sikres det – som de er blevet beskrevet 

ovenstående – at privat- og erhvervskunder ikke hurtigt skal ud og finde nye 

pengeinstitutter samtidig med at låneengagementer ikke bliver opsagt. Dette betyder at 

der skabes en hvis kontinuitet og stabilitet på markedet og det dermed ikke kommer et 

run imod den nødlidende bank, hvor alle kunder trækker deres indskyd ud. 

 Sker der overdragelse af et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab af 

Finansiel Stabilitet, skal pengeinstituttet og Finansiel Stabilitet indgå en betinget aftale 

om overdragelse af selskabets aktiver mm. til det nye datterselskab, jf. § 16 g, stk. 1. Den 

foreløbige overgangssum opgøres til summen af den værdi aktiverne forventes at kunne 

afhændes til pr. overtagelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle 

værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse, jf. stk. 3. Det må 

forventes at værdiansættelsen af aktiverne vil være lavere, hvis ansættelsen sker ved en 

umiddelbar overdragelse og markedet samtidig er bear contra bull. Argumentet for dette 

er, at i et faldende marked vil aktiverne ikke have samme værdi, som i et marked der er 

opadgående, da den fremtidige afhændelsesværdi vil analyseres ud fra negativt marked. 

 Efter § 16 g, stk. 8, overtages aktie-, garanti- og andelskapital og anden efterstillet 

kapital ikke, hvilket betyder at de personer, der ejer aktier eller anden efterstillet kapital i 

det nødlidende pengeinstitut har tabt deres værdi. Således har det været formålet med 

Bankpakke 3, at det ikke skulle var ejerne – aktionærerne - af pengeinstituttet der blev 

reddet, men at det alene var indskyderne generelt man ønskede at hjælpe. 

 I de tilfælde Indskydergarantifonden medvirker i afviklingen af et pengeinstituts 

virksomhed, skal Fonden stille med en tabskaution over for Finansiel Stabilitet, jf. § 2 a i 

lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. 

august 2009.  Derudover indtræder Indskydergarantifonden i indskydernes og 

investorernes krav mod afviklingspengeinstituttet, jf. § 17 i lov om en garantifond for 

indskydere og investorer. Således bliver det Indskydergarantifonden, der påtager sig 

risikoen for at kunderne får deres indskyd igen og samtidig har Indskydergarantifonden 

også en interesse i at aktiverne bliver solgt fra i et så højt niveau som muligt, for at få 
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dækning for Indskydergarantifonden udgifter. 

 

7.4 Modvirker de juridiske betingelser moral hazard? 

Med Bankpakke 3 ville Danmark være foregangsland i Europa ved, at der reelt for første 

gang var mulighed for at aktionærer og garanter taber kapitalgrundlaget, hvis et 

pengeinstitut afvikles. Derudover er reglerne udformet således, at indskyderne vil tabe 

penge, hvis deres nettobeløb overstiger 100.000 euro. Praksis i dansk bankvæsen har 

tidligere været at et nødlidende pengeinstitut fusionerede med et andet pengeinstitut eller 

blev opkøbt. En gennemgang af Finn Østrup93
 viser, at 26 ud af 37 sammenbrud i 

pengeinstitutter blev fusioneret med et andet pengeinstitut i perioden 1980-1995. 

 Således er det endt i 70 % af tilfældene, at ledelsen mere eller mindre har haft frit 

spil, idet pengeinstituttet er fusioneret med et andet pengeinstitut. Dermed har ledelsen 

ikke båret en reel risiko for at der kunne ske en afvikling af pengeinstitut, da dette kun i 

sjældnere tilfælde skete, jf. ovenstående.  Som det ligeledes anføres i Finn Østrup, så har 

det kun i få tilfælde blevet gjort et ansvar gældende over for ledelsen og bestyrelsen, og 

endvidere er der ikke blevet noget erstatningsansvar gjort gældende over for hverken 

ledelsen eller bestyrelsen. Således har der mere eller mindre været risikofrit for ledelsen 

at drive pengeinstitut. Samtidig anføres det også i Finn Østrup at ledelsen i et nødlidende 

pengeinstitut har fået betydningsfulde poster i direktionen ved fusion.94 

 Med den frivillige afviklingsordning gennem Bankpakke 3, har Folketinget skabt 

et reelt grundlag for en kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Samtidig 

søger Folketinget at minimere moral hazard ved at straffe ledelsen, da pengeinstituttet 

ikke bliver reddet. Dermed skaber Bankpakke 3 et alternativ i forhold til tidligere tiders 

krisehåndtering i pengeinstitutter, hvor midlet var kapitaltilførsel, fusion eller konkurs. 

 Bankpakke 3 er interessant inden for europæisk finansiel regulering, idet det var 

første gang en stat direkte ville lade aktionærer og indskydere tabe penge, hvis et 

nødlidende pengeinstitut afvikles gennem den frivillige ordning. Dermed er der også 

skabt en fremtidig afviklingsordning der skal minimere moral hazard-adfærden. Dette 

skyldes, at Folketinget med afviklingsordningen ønskede at signalere, at staten ikke 

                                                 
93 Østrup, Finn(2), side 96, se tabel 3.10 
94 Østrup, Finn(2), side 105-107 
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længere ville redde nødlidende pengeinstitutter, hvis ikke de overholdte solvenskravene. 

Dermed er pengeinstitutterne ikke længere et fredet område, men kan blive afviklet 

gennem Finansiel Stabilitet. 

 For de pengeinstitutter der aflønner direktionen med variable løndele er 

Bankpakke 3 endnu en måde, hvorpå moral hazard kan begrænses, jf. § 16 g, stk. 8, idet 

aktie-, garanti- og andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i FIL ikke 

overtages. For de direktionsmedlemmer, der bl.a. bliver aflønnet ved variable løndele, vil 

deres aktieværdi eller aktielignende værdier være nul, da Finansiel Stabilitet ikke 

overtager aktiekapitalen. Ofte er incitamentskontrakter indrettet således at udbetalingen 

af de variable løndele sker over tid, eksempelvis at direktionen kan købe et bestemt antal 

aktier fastsat til forudbestemt kurs. Hvis pengeinstituttet således klarer sig bedre end 

ventet, vil værdien af pengeinstituttet alt andet lige have en højere værdi og dermed kan 

direktionen således opnå en gevinst. Eksempelvis, at direktionen kan få en option på at 

købe x antal aktier til kurs 100 om 5 år. Hvis værdien af aktierne om 5 år er steget til kurs 

120, vil direktionen kunne opnå en gevinst på 20. Omvendt hvis pengeinstituttet har 

klaret sig dårligere eller helt konkret er nødlidende, vil værdien af pengeinstituttet alt 

andet lige være lavere og dermed vil optionen være out of the money. 

 Sammenholdes bestemmelsen i § 16 g, stk. 8, med FIL § 77 a, stk. 1, nr. 5 og nr. 

6, kan der findes yderligere tiltag for at begrænse moral hazard blandt ledelsen i 

pengeinstitutterne. Jf, nr. 5 kan virksomheden undlade at udbetale variable løndele, hvis 

virksomheden ikke overholder kapitalkravet i § 127, solvenskravet i § 170 eller hvis 

Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko herfor. I det tilfælde virksomheden 

reelt er nødlidende, vil pengeinstituttet ikke udbetale variable løndele, jf. FIL § 7 a, stk. 1, 

nr. 6. Således kan bestemmelserne i Bankpakke 3 og FIL ses i en sammenhæng, i det 

bestemmelserne har til hensigt, at modvirke moral hazard-adfærden, ved at søge at 

ledelserne begrænser risikoen i de låneengagementer pengeinstituttet deltager i. 

 En gennemgang af regnskaberne for pengeinstitutterne i gruppe 195 viser, at det 

kun er Danske Bank og Nordea Bank Danmark, der stadig bruger variable løndele 

gældende for direktionen. Dog har både Sydbank og FIH Erhvervsbank brugt variable 

                                                 
95 Gruppe 1 er taget fra Finansrådet opdeling af den danske pengeinstitutsektor 2010 og det vedrører 

Danske Bank, Nordea Bank DK, Jyske Bank, Nykredit Bank, Sydbank og FIH Erhvervsbank. 
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løndele, men er stoppet med dette januar 2011. Jyske Bank og Nykredit Bank bruger ikke 

variable løndele for bestyrelsen eller direktionen.  

 Vedrørende diskussionen om afvikling af pengeinstitutter fra afsnit 2.2.1 er 

fordelen ved Bankpakke 3 er, at man gør op med konceptet ”too big to fail”. Således 

opnår store pengeinstitutter ikke en fordelagtig position ift. andre virksomheder, grundet 

pengeinstitutterne aldrig afvikles. Yderligere gøres der også op med ledelsens 

risikobetonede adfærd. På denne baggrund kan ledelsen i pengeinstitutter ikke kan vide 

sig sikker og dette vil begrænse deres økonomiske adfærd, herunder moral hazard. Den 

risikobetonede adfærd som ledelsen har udvist, vil således blive straffet ved afvikling af 

pengeinstitutterne, da disse ikke videreføres, f.eks. ved hjælp af offentlig støtte. 

 Dog medfører afvikling af pengeinstitutter også store økonomiske konsekvenser, 

da det ikke kun er ejerne der taber penge, men også indskyderne. Og da de i medhør af 

Bankpakke 3 kun er dækket for 100.000 euro, vil det bevirke indskyderne også kommer 

til at lide tab. Som det ligeledes er blevet anført, kan dette medføre en række procykliske 

effekter, da øvrige interessenter vil blive påvirket af afvikling af et nødlidende 

pengeinstitut. 

 Jf. Milgrom og Roberts, afsnit 2.1, kan signalering bruges til at modvirke moral 

hazard. Bankpakke 3 har således været tiltænkt som et signal til pengeinstitutterne om at 

staten ikke længere redder nødlidende pengeinstitut. Det skyldes at tilstedeværelsen af 

bankpakker kan tilskynde ledelsen til at handle mere risikobetonet, hvis denne ved at de 

vil blive reddet af staten. Således gør Bankpakke 3 op med too big to fail-teorien og er 

reelt en straf til ledelsen, idet et nødlidende pengeinstitut ikke vil blive reddet 

fremadrettet. De praktiske erfaringer fra Amagerbanken har vist at signalets praktiske 

værdi kan diskuteres, idet afviklingen af Amagerbanken har skabt uhensigtsmæssige 

bivirkninger på det finansielle marked. Disse bivirkninger kom blandt andet på baggrund 

af at kreditvurderingsbureauet Moody’s ikke tidligt nok havde indrettet deres kreditpolitik 

efter lovgivningen. Således troede Moody's ikke at staten ville lade Amagerbanken blive 

afviklet gennem Bankpakke, hvilket betød at indskydere og simple kreditorer tabte 

penge. Dette betød, at Moody’s nedgraderede en række danske pengeinstitutter.96 

                                                 
96 Danske Bank, Spar Nord Bank, FIH Erhvervsbank, Ringkjøbing Landbobank og BankNordik. 
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Moody's beskriver valget i deres rapport97: ”Moody's Investors Service has taken various 

rating actions on a number of Danish banks. These actions follow the bankruptcy and 

transfer of Amagerbanken to a government-backed entity, Financial Stability, on 

February 6th 2011, demonstrating both the willingness and ability of the Danish 

government to use resolution tools provided under new legislation to impose losses on 

depositors and senior creditors in a bankruptcy”. Således medførte dette et pres på 

banksektoren, idet det blev dyrere for de ramte pengeinstitutter at funde sig i udlandet, da 

udlandet vil kræve en højere risikopræmie pga. den forringede rating.  

Bankpakke 3 virkede efter formålet, da man skaber en kontrolleret og hurtig 

afvikling af det et nødlidende pengeinstitut. Eksempelvis åbnede Amagerbanken allerede 

den følgende mandag, efter banken var blevet overdraget til Finansiel Stabilitet. Dermed 

kom der heller ikke noget run på banken. 

Ud fra ovenstående betragtninger er det samlede billede at Bankpakke 3 begrænser 

moral hazard. Dette sker ved at ledelserne i pengeinstitutterne står overfor en reel 

mulighed i at blive afviklet. Denne mulighed er dog frivillig for pengeinstitutterne, i det 

et nødlidende pengeinstitut stadig har mulighed for at blive afviklet gennem de generelle 

regler i FIL, blive fusioneret med et andet pengeinstitut eller at funde sig med 

tilstrækkelig kapital, således at pengeinstituttet overholder solvenskravet. Ved Bankpakke 

3 har staten således yderligere signaleret, at den ikke længere vil redde nødlidende 

pengeinstitutter og dette er uanset størrelse, hvilket samtidig betyder at der gøres op med 

too big to fail-teorien. Ved at staten ikke overtager efterstillet kapital, betyder dette at 

ejerne i langt højere grad må yde aktivt ejerskab over pengeinstituttet, således at ledelsen 

ikke på selskabets vegne påtager sig for meget risiko. Samme bestemmelse bevirker også 

de ledelser der er aflønnet med variable løndele vil agere mindre risikobetonet, da 

aktiebaseret optionsordninger ikke har nogen værdi, hvis pengeinstituttet bliver afviklet 

gennem Bankpakke 3.  

                                                 
97 Pressemeddelelse fra Moody’s den 16. februar 2011.  
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Kapitel 8 FIH-modellen 

8.1 Formål og baggrund 

Den finansielle krise har medført, at små og mellemstore virksomheder har haft svært ved 

at optage lånefinansiering. Dette skyldes, at kreditmulighederne er blevet strammet for 

især små og mellemstore virksomheder samtidig med, at pengeinstitutterne har begrænset 

deres eksponering til konjunkturfølsomme erhvervsvirksomheder98. Dette modsvares af, 

at realkreditinstitutterne fortsat øger deres udlån til erhvervsvirksomheder, hvorfor der 

sker en forskydning af udlån fra pengeinstitutterne til realkreditinstitutterne. Dog er 

fortsat problemer med, at små og mellemstore virksomheder har finansieringsproblemer 

grundet pengeinstitutternes tilbageholdenhed. Endvidere er det samtidig et fokusområde 

som man fra EU’s side har sat stor fokus på99. 

 Den finansielle krise har endvidere bevirket, at nogle danske pengeinstitutter 

fortsat har udfordringer med funding, når de individuelle statsgarantier udløber i 2012 og 

2013. Pengeinstitutterne har derfor iværksat en slankning af deres balancer, hvilket 

ligeledes er et udtryk for den faldende udlånsaktivitet hos bankerne. Selve FIH-koncernen 

fik statsgarantier for 42 mia. kr. – FIH Erhvervsbank (FIH) er derfor under et kæmpe 

pres, hvis lånene skal betales rettidigt tilbage, da dette må medføre en hurtig 

fremskaffelse af kapital, hvilket vil betyde en kraftig balanceslankning. Det er derfor 

foreslået i Udviklingspakken100, at FIH spaltes i to selskaber, hvor det ene selskab 

overtager ejendomsporteføljen for FIH og herefter overdrages til Finansiel Stabilitet. En 

eventuel afvikling af FIH vil medføre store tab på et samfundsmæssigt niveau, da alene 

staten har et udestående på ca. 42 mia. kr.  

8.2 Implementering og anvendelsesområde 

Det forventes, at FIH-modellen til dels vil blive implementeret ved aktstykker og 

lovforslag. Implementering ved aktstykker sikrer en hurtig og effektiv overdragelse af 

                                                 
98Se Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse fra 22. december 2011 om udviklingen i 
kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2011. 
99 Se f.eks. Kommissionens meddelelse nr 349 af 2006. 
100 Aftale om udviklingspakken af 2. marts 2012 – Initiativer til fremme af især små og mellemstore 
virksomheders finansiering. 
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ejendomsengagementerne i FIH til Finansiel Stabilitet. Overdragelsen af selskabet med 

ejendomsengagementer er en privatretlig aftale mellem FIH Erhvervsbank og Finansiel 

Stabilitet, hvor FIH Holding forpligter sig til at stille en ulimiteret tabskaution101. 

 FIH-modellens reelle anvendelse på andre nødlidende pengeinstitutter er yderst 

begrænset. Dette skyldes bl.a.,  at der skal stilles en tabskaution over for Finansiel 

Stabilitet. Modellen kan dog finde anvendelse på ”case-by-case”-basis. Af Erhvervs- og 

Vækstministerens svar fremgår det, at modellen vil være tilgængelig for; ”… 

pengeinstitutter, der er i nøjagtig (vores fremhævelse) samme situation som FIH, og som 

kan opfylde krav til tabskaution mv.”
102. Denne begrænsning af anvendelsesområdet for 

modellen må således ud fra en objektiv fortolkning forstås således, at et pengeinstitut skal 

opfylde de præcis samme krav som FIH og således være i en yderst lignende situation. 

 Efter Erhvervs- og Vækstministers Ole Sohns svar til ERU-udvalget103, vil 

modellen ligeledes kunne finde anvendelse, hvis Bank 1 har en mulig fusionspartner i 

Bank 2, hvor Bank 1 er udfordret på likviditet og Bank 2 ikke kan håndtere 

likviditetsudfordringen. Hertil vil Bank 1 kunne overdrage værdiforringede aktiver til 

Finansiel Stabilitet, og herefter overtages af Bank 2, der stiller en tabskaution over for 

Finansiel Stabilitet. En sådan overdragelse af værdiforringede aktiver er betinget af, at 

denne godkendes af Konkurrencemyndigheder, EU-Kommissionen samt Folketingets 

Finansudvalg. Hvorvidt denne ordning reelt vil anvendes i praksis frem for 

Medgiftsordningen må endnu stå hen i det uvisse. I praksis må det dog antages, at Bank 2 

har en større interesse i, at opnå en medgift fra Indskydergarantifonden ved overtagelse af 

Bank 1, frem for at stille en tabskaution. Både Medgiftsordningen og Bankpakke 5-

modellen indebærer, at der sker en privat fusion mellem pengeinstitutter. Bank 2 vil 

således have et større incitament for at opnå en medgift ved en fusion frem for at stille en 

tabskaution til rådighed for Finansiel Stabilitet. Dette skyldes, at FIH bærer risikoen for 

afviklingen af de værdiforringede aktiver – en risiko som Indskydergarantifonden ville 

bære ved Medgiftsordningen104. Bank 2 vil således ikke bære risikoen for afviklingen af 

aktiverne gennem Bankpakke 5-ordningen ved en tabskaution.  

                                                 
101 Se svar på spm. 127 i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2012. 
102 Se svar på spm. 135 i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2012. 
103 Se svar på spm. 136 i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2012. 
104 Se bilag 1 til Udviklingspakken af 2. marts 2012, side 2-3 
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 Bank 2’s likviditetsudfordring bør endvidere støtte denne antagelse, da Bank 2 

således bør bevare fokus på at fremskaffe fornøden likviditet i stedet. Dette kan f.eks. ske 

gennem sikkerhedsstillelse af aktiver i Nationalbanken, se kapitel 9.  

8.3 FIH-modellen 

Bankpakke 5 medfører, at FIH Holding som ejer spalter FIH Erhvervsbank i to selskaber, 

hvoraf det ene overtager ejendomsporteføljen fra FIH Erhvervsbank. Dette selskab 

overdrages herefter til Finansiel Stabilitet, som overtager ejendomsportefølje for ca. 16 

mia. kr. Dette beløb skal FIH Erhvervsbank samtidig benytte til afdragelse af de 

individuelle statsgarantier. Modellen medfører derfor en udskillelse af FIH’s aktiver – 

aktiver der tilhører en meget presset ejendomssektor og FIH får herved stillet likviditet til 

rådighed ved salget til Finansiel Stabilitet. Det spaltede selskab fra FIH vil blive et 

datterselskab under Finansiel Stabilitet, og det er således Finansiel Stabilitets opgave at 

drive og finansiere det nye selskab med henblik på afvikling. 

 

Figur 1. Oversigt over spaltning og udskillelse af dele af FIH. Udarbejdet af forfatterne. 

Interessant ved modellen er, at FIH endnu ikke er nødlidende, men må forventes at få 

betydelige funding problemer ved udløbet af statsgarantierne. Der er således ikke tale om 

et nødlidende pengeinstitut efter lov om finansiel stabilitet, da dette ville bevirke, at FIH 

Erhvervsbank ikke opfyldte kapitalkravene fastsat i FIL § 124105. Der er dog i stedet tale 

om et anticiperet nødlidende pengeinstitut, hvilket må berettige, at staten allerede nu 

tager hånd om den store ejendomsportefølje i FIH Erhvervsbank. Hjemlen til dette må 

således ikke findes i den nuværende lov om finansiel stabilitet106, men implementeres 

                                                 
105 Det fremgår af baggrunden for lovforslaget til lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter, at 
udgangspunktet for et pengeinstitut, der ikke opfylder kravene i FIL § 124 enten vil gå i 
betalingsstandsning eller konkurs. 
106 Lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 med seneste ændring af 14. juni 2011.  Ordlyden i FIL 
og lov om finansiel stabilitet forudsætter, at pengeinstituttet er nødlidende og således ikke kan opfylde 
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særskilt i lovgivningen. 

 Af Udviklingspakken/Bankpakke 5 fremgår følgende betingelser107: 

1. Staten bliver afdækket mod tab via en tabskaution fra moderinstituttet 

2. Staten sikres en andel i en eventuel efterfølgende up-side 

3. Staten sikres en bedre stilling end ved en eventuel afvikling efter Bankpakke 3 og 

4. 

Aftalen sikrer, at Finansiel Stabilitet erhverver et reelt ejerskab over aktiverne fra FIH. 

Den eventuelle overskudsandel til FIH er således ikke udtryk for, at FIH opnår ejerskab 

til aktiverne.   

 En eventuel konkurs i FIH vil formentlig bevirke et betydeligt tab for staten, da 

denne har stillet garanti for ca. 42 milliarder i FIH. Modellen sikrer således en bedre 

retsstilling for staten ift. en eventuel konkurs, da modellen skaber et bedre grundlag for 

FIH’s fortsatte eksistens. Dette sker ved at overføre de værdiforringede aktiver i FIH til 

Finansiel Stabilitet. Det må forventes, at Finansiel Stabilitet bedre kan varetage en 

kontrolleret afvikling af aktiverne frem for FIH. Hertil sikres staten end mulig up-side, 

hvor FIH Holding samtidig stiller en tabskaution til rådighed. FIH-modellen overfører 

samtidig risikoen for tabskautionen til FIH Holding, hvorimod Indskydergarantifonden 

bærer risikoen ved Medgiftsordningen i Bankpakke 4. Afslutningsvis vil en overdragelse 

af aktiverne fra FIH til Finansiel Stabilitet sikre, at kundernes engagementer fortsættes, 

således at disse kunder ikke opsiges og efterfølgende skal finde et nyt pengeinstitut.  

 

8.4 Modvirker Bankpakke 5 moral hazard? 

Modellen i Bankpakke 5 vil først og fremmest kunne slanke FIH’s balance betragteligt, 

da man fjerner aktiver for omtrent 16 mia. kr. En slankning af balancen vil således betyde 

et styrket solvensgrundlag og samtidig skabe likviditet. Denne likviditet skal bruges til at 

afdrage på statsgarantierne tildelt FIH Erhvervsbank. Igennem modellen opnår FIH 

Erhvervsbank således en mulighed for at koncentrere sit forretningsgrundlag omkring 

finansiering til de små- og mellemstore virksomheder, som er det egentlige formål med 

Udviklingspakken. En spaltning af ejendomsengagementerne fra FIH Erhvervsbank til 

                                                                                                                                                 
solvenskravene.  
107 Se bilag 1 til Udviklingspakken af 2. marts 2012, side 2-3 
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Finansiel Stabilitet vil endvidere modvirke en procyklisk effekt, hvis engagementerne 

blev i FIH Erhvervsbank. Ved udløbet af de individuelle statsgarantier i 2012 og 2013 vil 

FIH imødegå et fundingproblem, hvorfor engagementerne skulle afvikles hurtigt i FIH 

Erhvervsbank. Dette ville endvidere afføde en udfordring for de mange kunder, der skulle 

have afviklet deres engagementer i FIH Erhvervsbank, hvorfor disse ligeledes ville få 

øgede omkostninger. Samtidig vil et eventuelt nødlidende FIH Erhvervsbank kunne 

påvirke den øvrige banksektor grundet sektorens store interageren på interbankmarkedet. 

Ved modellen forsøger staten således at dæmme op for den procykliske effekt.  

 Ejerskabet i Finansiel Stabilitet isolerer ejendomsengagementerne. Dette er 

hensigtsmæssigt, da engagementerne i regi af Finansiel Stabilitet ikke er underlagt 

kapitalkravene i FIL og Finansiel Stabilitet har derfor bedre forudsætninger, for at drive 

engagementerne. Finansiel Stabilitet kan således på længere sigt afvikle engagementerne, 

når der igen opstår et marked med forventning om positivt afkast. Den ulimiterede 

tabskaution fra FIH Holding bevirker endvidere, at statens forventede omkostning 

maksimum udgør 0 kr. Hertil er der mulighed for en upside ved frasalget af 

ejendomsengagementerne på 25 pct. Adjunkt ved CBS, Grith Ølykke, har dog udtrykt 

undren over modellens fordeling, idet fordelingen ved en eventuel afvikling kan komme 

aktionærerne til gode108. Ud fra en økonomisk betragtning bør det mulige afkast altid 

afspejle den reelle risiko – dette må sammenholdes med udgangspunktet i vurderingen af, 

hvorvidt der foreligger statsstøtte, når vurderingen skal foretages ud fra det 

markedsøkonomiske investorprincip109. Statens reelle risiko mindskes af den ulimiterede 

tabskaution fra FIH Holding, hvorfor et afkast på 25 pct. ved en eventuel upside er 

fornuftigt. Samtidig yder FIH Holding i form af tabskautionen et væsentlig bidrag til 

ordningen110. Endvidere må det antages, at en eventuel afvikling af FIH Erhvervsbank vil 

være dyrere ud fra en samfundsøkonomisk betragtning end en overdragelse af 

ejendomsengagementerne til Finansiel Stabilitet. Dette skyldes dels, at ejendomssektoren 

i forvejen er presset, hvorfor en afvikling af engagementerne vil medføre betydelige 

omkostninger for kunderne. Samtidig vil kreditorer lide tab og staten må ligeledes 

                                                 
108 Artikel fra Børsen den 7. marts 2012 – Statsstøtte kan ende med gevinst til FIH-ejere 
109 Østrup, Finn(2), side 332 ff. 
110 Se præmis 7 i Kommissionens meddelelse om statsstøtte til redning og omstruktureringaf kriseramte 
virksomheder, C-244 2004, side 2 – 17. Se endvidere meddelelse af 2009 C-156/02, side 3. 
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forvente et betydeligt tab grundet de individuelle statsgarantier på 42 mia. kr. til FIH 

Erhvervsbank. Ejerne af FIH Erhvervsbank påtager sig derfor forsat den reelle risiko ved 

modellen, da disse har stillet en ulimiteret tabskaution til rådighed. Til gengæld får FIH 

Erhvervsbank administreret sine ejendomsengagementer i regi af Finansiel Stabilitet. 

 Omvendt kan kautionens reelle værdi diskuteres, da ejerne bag FIH Holding er 

virksomheder som ATP og PFA. Virksomheder, der skal varetage medlemmernes 

interesser og samtidig skabe et afkast til disse – afkastets størrelse vil dog være usikkert, 

eftersom forrentningen vil afhænge af FIH’s videre skæbne. Udskillelsen af 

ejendomsengagementerne i FIH vil langt fra bevirke, at FIH Erhvervsbank ikke længere 

må betragtes som nødlidende. Banken har stadig en difference på ca. 20 milliarder 

mellem ind– og udlån111, hvorfor udlånene skal mindskes yderligere. De 20 milliarder er 

ligeledes statsfinansierede lån. Grundet en låneordning i ATP på 10 milliarder og 

mulighed for belåning i Nationalbanken på 3-5 milliarder, så skal udlånene mindskes med 

5 milliarder. Der vil således stadig være betydelige udfordringer for FIH Erhvervsbank. 

En eventuel senere konkurs af FIH Erhvervsbank vil således bevirke et tab for staten 

grundet de store statsfinansierede lån i FIH Erhvervsbank – dog vil de reelt stadig være 

stillet bedre med Bankpakke 5-modellen frem for en egentlig afvikling efter Bankpakke 

3. Alternativet til Bankpakke 5 ville dog være, at FIH Erhvervsbank er nødsaget til at 

afvikle eksisterende lån, for at imødekomme den fremtidige funding-udfordring. En 

kraftig reducering af aktiverne ville betyde at virksomheder skulle ud og finde nye 

pengeinstitutforbindelser grundet ophævelsen af deres engagement. Et sådant scenarie 

ville medføre betydelige samfundsmæssige omkostninger 

 Specialet har til formål at analysere de juridiske betingelser, der kan modvirke 

moral hazard i pengeinstitutter. Modellens omfang synes dog ikke at have dette som 

formål, da Bankpakke 5 har til formål at sikre FIH’s fortsatte eksistens. Dette skyldes 

statens økonomiske interesse i FIH grundet statsgarantier for ca. 42 milliarder kr. Ved at 

udskille værdiforringede aktiver fra FIH til Finansiel Stabilitet sikrer staten således, at 

balancen i FIH slankes, således at den fremtidige forretning i FIH koncentreres om 

finansiering til små og mellemstore virksomheder, jf. formålet med Bankpakke 5. 

                                                 
111 Artikel fra erhvervssektionen i Jyllands Posten tirsdag den 20. marts 2012: ATP pressede Finansiel 
Stabilitet til ”tom garanti”. 
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 En udskillelse af værdiforringede aktiver fra FIH bevirker således ingen 

konsekvens for ledelsen i FIH. Milgrom og Roberts peger på tre mulige løsninger for at 

begrænse moral hazard – herunder monitorering og incitamentskontrakter. Betingelserne i 

Bankpakke 5 berører dog ikke disse, hvorfor en begrænsning af moral hazard ikke synes 

at være virkelighed ved Bankpakke 5. Tabskaution stillet af FIH Holding kan endvidere 

have en meget ringe værdi grundet interessehensyn fra ejerne af FIH Holding. Staten har 

dog mulighed for en eventuel upside på 25 pct., men dette medfører samtidig en mulig 

gevinst for aktionærerne i FIH. Modellen bevirker således, at FIH får udskilt 

værdiforringede aktiver og samtidig får mulighed for et afkast. Dette synes ikke 

hensigtsmæssigt, hvis der skal ske en begrænsning af moral hazard i pengeinstitutter. FIH 

påtager sig risikoen for afviklingen af engagementerne, men tabskautionens reelle værdi 

er usikker, hvorfor Bankpakke 5 i meget begrænset omfang modvirker moral hazard. Den 

risikobetonet adfærd i FIH ved udvidelse af forretningsgrundlaget får således minimal 

konsekvens, da staten overtager de værdiforringede aktiver og samtidig sikrer et muligt 

afkast til ejerne i FIH. Reelle begrænsninger i aflønningen af ledelsen gennem 

Bankpakke 5 er ikke fastsat ligesom ved Kreditpakken, hvorfor det eneste element, der 

kan begrænse risikoen i FIH er den usikre tabskaution fra FIH Holding. 

 Samtidig vil FIH-modellen signalere en vis form for velvilje hos staten til at 

afhjælpe problemer i pengeinstitutter. En udskillelse af værdiforringede engagementer vil 

således medføre en betydelig balanceslankning i FIH. Det må dog antages, jf. 

ovenstående diskussion om modellen anvendelsesområde, at FIH reelt er eneste aktør på 

markedet, der kan anvende denne model. Modellens anvendelsesområde er således yderst 

begrænset, hvilket markedet bør opfatte således, at Bankpakke 3 stadig er aktuel, hvis et 

nødlidende pengeinstitut ikke finder en løsning. Afvikling af pengeinstitutter vil reelt set 

stadig være sidste løsning. FIH-modellens begrænsede anvendelsesområde kan således 

begrænse moral hazard i øvrige pengeinstitutter, da disse stadig vil omfattes af 

afviklingsordningen i Bankpakke 3, hvis disse er nødlidende.  

 Det må antages, jf. ovenstående diskussion, at Bankpakke 5 har en meget 

uhensigtsmæssig udformning, hvad begrænsning af moral hazard angår. Dette skyldes 

især den tvivlsomme risiko som FIH reelt påtager sig. FIH-modellens begrænsede 

anvendelsesområde vil dog signalere til stadighed, at staten ikke er villig til at redde alle 
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pengeinstitutter, hvorfor Bankpakke 3 stadig er aktuel. 
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Kapitel 9 Nationalbankens udlånsfacilitet 

9.1 Formål og baggrund 

Nationalbanken har pr. 1. oktober 2011 udvidet pengeinstitutternes adgang til at optage 

lån til en meget favorabel rente, hvilket giver Nationalbanken pant i pengeinstituttets 

udlånsaktiviteter. Dette skyldes, at det fortsat er svært for pengeinstitutterne at funde sig 

på interbankmarkedet. Samtidig vil det gøre overgangsfasen for udløbet af de individuelle 

statsgarantier lettere, eftersom Nationalbanken stiller yderligere likviditet til rådighed. 

Det må forventes, at enkelte pengeinstitutter fortsat er afhængige af de individuelle 

statsgarantier, hvilket vanskeliggør deres finansieringsmuligheder112.  

 I forbindelse med ordningen udtalte Nationalbankens direktør Nils Bernstein 

følgende: ”Ordningen er stillet til rådighed for kreditinstitutterne, som kan bruge den 

efter en kommerciel vurdering. Nationalbanken har ikke noget succeskriterium for 

ordningens anvendelse.”113. Formålet med ordningen er at øge pengeinstitutternes adgang 

til længere finansiering, hvilket er nødvendigt grundet pengeinstitutternes 

fundingudfordringer114. Samtidig har ordningen til formål at gøre overgangen fra udløbet 

af de individuelle statsgarantier nemmere for pengeinstitutterne. 

 Ordningen er første gang udbudt 30. marts 2012 og herefter igen 28. september 

2012. Betingelserne for ordningen trådte i kraft 28. marts 2012 og er senere ændret med 

ikrafttrædelse 1. maj 2012115. 

 

9.2 Juridiske betingelser i Nationalbankens udlånsfacilitet 

Nationalbankens udlånsfacilitet er under forudsætning af, at det pågældende pengeinstitut 

kan stille den fornødne sikkerhed. Dette betyder, at pengeinstituttets aktiver skal leve op 

til bonitetskravene 3 og 2a, jf. Finanstilsynets definition116. Pengeinstitutterne får således 

                                                 
112 Se Nationalbankens stresstest for 2. halvår 2011.  
113 Se udtalelse af 30. marts 2012 på Nationalbankens hjemmeside. 
114 Se svar på spørgsmål 7 af B 43 den 13. marts 2012 i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. 
115 Se punkt 30 i ”Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank” på nationalbankens hjemmeside: www.nationalbanken.dk  
116 Se Finanstilsynets notat om definition af kunder med karakteren 3 og 2a af 30. september 2011. 
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mulighed for at belåne deres solide udlån og til gengæld få tilført likviditet fra 

Nationalbanken. Renten på de 3-årige udlån vil være variabel og følge Nationalbankens 

7-dages udlånsrente plus et rentetillæg. Rentetillægget vil dog være nul indtil 31. juli 

2013. Dette medfører, at pengeinstitutterne får mulighed for at belåne sine aktiver mod en 

yderst fordelagtig rente. Pengeinstitutterne kan anvende ordningen efter en kommerciel 

vurdering og således genudlåne den fornyede likviditet til en langt højere rente til private 

og erhvervsdrivende. Ved offentliggørelsen af Nationalbankens udlånsfacilitet er 7-dages 

renten således faldet til fordel for pengeinstitutterne, hvilket kan medføre yderligere 

fortjeneste hos pengeinstitutterne117: 

 

Figur 2. Figuren er udarbejdet på baggrund af Nationalbankens offentliggjorte rentesatser på 

Nationalbankens hjemmeside. 

Lånetyper, der kan indgå i ordningen er pengeinstitutternes simple fordringer såsom 

udlån og træk på kassekreditter118. Leasingaftaler, udlån med status som efterstillet gæld 

mv. vil således ikke være anvendelige, da Nationalbankens netop kræver sikkerhed i 

pengeinstitutternes solide aktiver. Udlånene skal opfylde kravene i Finanstilsynets notat 

om definition af kunder med karakteren 3 og 2a, hvilket betyder at Nationalbanken får 

sikkerhed i udlån, hvor det reelt er usandsynligt eller en lav sandsynlighed for at kunden 

misligholder sine forpligtelser. Hertil har Finanstilsynet fastsat krav til, hvad der udgør 

karakteren 2a. For eksempel skal privatkunder have et rådighedsbeløb119 på 5.000 kr. om 

måneden til 1 voksen. Minimumskravene til karakteren 2a er dog endvidere ikke nok til 

                                                 
117 Kilde: Nationalbankens hjemmeside, se historiske udlånsrente. 
118 Se punkt 14 i ”Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank”. 
119 Rådighedsbeløbet beregnes som forskellen mellem indtægter efter skat og faste udgifter. 
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at en kunde kan opnå karakteren 2a. Hvis rådighedsbeløbet alligevel virker utilstrækkeligt 

for kunden, kan denne ikke opnå karakteren 2a, selvom minimumsgrænserne for 

rådighedsbeløb er overholdt. Hertil har Finanstilsynet således fastsat skærpede forhold, 

hvilket øger kravene til pengeinstitutternes solide udlån.  

 Endvidere må pengeinstituttet ikke belåne udlån med særlige interesser for 

pengeinstituttet. Udlån til nærtstående parter er således ikke belåningsværdige i 

Nationalbanken, da kapitalinteresserne kan skabe modsatrettede incitamenter. 

Nærtstående parter kan f.eks. være koncernforbundne selskaber såsom søsterselskaber, 

selskaber med kapitalinteresser i hinanden eller en debitor, der reelt kan udøve kontrol 

med et selskab. Nationalbanken forsøger således at skabe en afgrænsning af 

pengeinstitutternes udlån, således at pengeinstituttets eneste incitament er at tilbagebetale 

lånene i Nationalbanken.  

 Belåningsgrundlaget fastsættes på baggrund af udlånenes aktuelle restgæld. 

Kassekreditter værdiansættes til aktuel saldo med et fradrag på 10 pct. Et udlån og en 

kassekredit på 5 millioner hver vil således give 

følgende:  Pengeinstituttets 

belåningsgrundlag er således 9,5 million kr., hvortil Nationalbanken anvender en haircut 

på 25 pct. Og en margin på 10 pct. Den reelle belåningsværdi vil således være 9,5 

millioner kr. fratrukket 35 pct., hvilket udgør 6,175 millioner kr. Samtidig skal 

pengeinstitutterne stille supplerende sikkerhed før hele marginen er benyttet.  

 Nationalbankens sikkerhed giver, som nævnt foroven, pengeinstitutterne tilførsel 

af likviditet. Pengeinstitutterne har en interesse i at medregne den tilførte likviditet i 

pengeinstituttet, hvilket § 152 i FIL fastsætter nærmere regler for. I stk. 4 har 

Finanstilsynet hjemmel til at fastsætte nærmere regler for aktiver, der kan medregnes til 

likviditeten i pengeinstituttet. Hertil har Finanstilsynet i sit notat120 fastsat, at 

Nationalbankens udlånsfacilitet til dels kan medregnes under pengeinstituttets likviditet. 

Dette bevirker således, at pengeinstituttet får fornyede midler til at betale sin gæld og 

hermed kan imødekomme udfordringerne ved udløbet af de individuelle statsgarantier. 

Betingelserne for medregning af udlånsfaciliteten er, at pengeinstituttet bl.a. opfylder 

                                                 
120 Finanstilsynets notat af 30. september 2011: ”Nationalbankens udlånsfacilitet og indregning i 

likviditeten efter § 152 i lov om finansiel virksomhed”.  
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kravene om udlån i Nationalbankens bestemmelser, se især hertil bonitetskravene som 

beskrevet foroven. For at sikre en tilstrækkelig stabilitet i belåningsværdien fra 

Nationalbanken, kan pengeinstituttet medregne op til 90 pct. Af belåningsværdien. I 

forhold til ovennævnte eksempel vil pengeinstituttet således kunne medregne 5,5575 

millioner kr. Dog har pengeinstituttet mulighed for at medregne en større andel, hvis 

pengeinstituttet kan påvise, der ikke er mulighed for udsving i fastsatte belåningsværdi i 

Nationalbanken. Hertil skal pengeinstituttet til stadighed opfylde kravet om forsvarlig 

likviditet i § 152, hvilket bevirker, at Finanstilsynet har fastsat en øvre grænse på 1/3. 

Dette betyder, at Nationalbankens udlånsfacilitet maksimalt kan udgøre en 1/3 af 

pengeinstituttets samlede likviditet, jf. § 152, stk. 2. Dog er der mulighed for, at 

pengeinstituttet kan medregne en større andel ved en konkret vurdering. Det må dog 

forventes, at Finanstilsynet fastsætter skærpede krav til pengeinstitutter, der ønsker at 

medregne en større andel.  

 I samme notat angiver Finanstilsynet, at der vil ske et intensiveret tilsyn med 

pengeinstitutter, der indregner Nationalbankens udlånsfacilitet i likviditeten. 

Finanstilsynet vil bl.a. fokusere på bonitetskravene og hvorvidt de enkelte udlån opfylder 

disse. Hertil vil Finanstilsynet også forholde sig til, hvorvidt pengeinstituttet anvender en 

holdbar forretningsmodel og således ikke misbruger Nationalbankens låneordning. 

Ordningen udbydes på attraktive vilkår for pengeinstitutterne, hvorfor pengeinstituttet på 

kort sigt vil have et incitament til at optage billige lån i Nationalbanken og herigennem 

udlåne midlerne til private aktører med en rentabel forretning for øje. Finanstilsynet vil 

således føre tilsyn med, at pengeinstitutterne ikke markant forøger deres udlån. 

 

9.3 Modvirker Nationalbankens udlånsfacilitet moral hazard?  

Finanstilsynets præcisering af kravene til kunder med karakteren 3 og 2a skal modsvares 

i den lave rente som Nationalbanken modtager. Kunder med karakteren 3 og 2a har ingen 

eller lav sandsynlighed for at misligholde deres forpligtelser, hvorfor renten til 

Nationalbanken vil være lav. Dette må være det økonomiske udgangspunkt for en 

økonomisk investor, når afkast skal afspejle risiko. Paul Tucker fra Bank of England 

mener dog ikke, at en ren sikkerhed i pengeinstitutters bedste aktiver er betryggende, da 
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pengeinstitutterne vil undgå sådanne aktiver grundet udsigten til et mindre afkast af disse, 

se afsnit 2.3. Dette skyldes, at den reelle belåningsværdi for aktiverne er mindre ved 

sikkerhedsstillelse i Nationalbanken end hvis pengeinstituttet ikke skulle betale en rente 

for sikkerhedsstillelsen. I ovenstående eksempel vil det betyde, at pengeinstituttet har 

aktiver for 10 millioner kr., men reelt kun får stillet 6,175 millioner kr. 

(belåningsværdien) til rådighed. Pengeinstituttet opnår således ikke det fulde afkast over 

de bedste aktiver, hvilket kan begrænse pengeinstituttets moral hazard-adfærd. 

Pengeinstituttet har større interesse i at sikre sig det fulde afkast over sine aktiver. 

Alternativet for pengeinstitutterne ville dog være at anskaffe likviditet på 

interbankmarkedet, hvilket antageligt må ske til en højere rente end Nationalbankens. 

Hertil begrænses pengeinstitutternes økonomiske gevinst grundet sikkerhedsstillelsen i 

Nationalbanken. Ydermere kan interbankmarkedet være ”fastfrosset” under en finansiel 

krise. Dog får pengeinstituttet stillet likviditet til rådighed gennem Nationalbankens 

udlånsfacilitet, hvilket størstedelen kan medregnes i pengeinstituttets likviditet, jf. FIL § 

152 og dertilhørende notat fra Finanstilsynet om indregning i likviditeten. 

Pengeinstituttets billige lånefinansiering i Nationalbanken kan skabe et incitament til at 

udlåne likviditeten til en højere udlånsrente og herigennem skabe en udlånsvækst, med 

fremtidig indtjening for øje. Dette vil ikke modvirke moral hazard, hvorfor Finanstilsynet 

indskærper tilsynet med pengeinstitutter, der har stillet sikkerhed hos Nationalbanken. 

Pengeinstituttet opnå en billig finansiering samtidig med at likviditeten hurtigt kan stilles 

til rådighed for kunder på markedsvilkår, hvorfor pengeinstituttet kan opnå en hurtig 

gevinst. En sådan kortsigtet interesse i pengeinstituttet er isoleret set ikke 

hensigtsmæssig, hvorfor et skærpet tilsyn fra Finanstilsynet er hensigtsmæssigt ift. at 

begrænse moral hazard. Et øget tilsyn vil i sig selv kunne begrænse moral hazard i 

pengeinstitutter, jf. Milgrom & Roberts.  

 Bagehots regel om sikkerhed i pengeinstituttets gode aktiver finder anvendelse 

ved Nationalbankens udlånsfacilitet. Modsat Kreditpakken stiller man ikke krav om en 

høj rente men i stedet krav om sikkerhedsstillelse. Dette vil formentlig skyldes, at 

Kreditpakken er en model for solvenskrise, hvorimod Nationalbankens udlånsfacilitet 

søger at modvirke en likviditetskrise. Op til 90 pct. Af belåningsværdien kan medregnes 

til pengeinstituttets likviditet. Finanstilsynet har således fastsat en margin, der skal skabe 
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sikkerhed i udsving i belåningsværdien. Som beskrevet foroven, vil Finanstilsynet således 

også skærpe sit tilsyn overfor pengeinstitutter, der benytter Nationalbankens 

udlånsfacilitet. Det reelle indtjeningsgrundlag på pengeinstituttets gode aktiver vil falde, 

da pengeinstituttet ikke får stillet likviditet til rådighed for den fulde belåningsværdi. 

Pengeinstituttet får dog stillet billig likviditet til rådighed, hvilket i begrænset omfang kan 

skabe nye udlån.  

 Der er således til stadighed fokus på, at pengeinstitutterne ikke misbruger 

ordningen og hertil skaber afkast til aktionærerne. Derfor vurderes det, at 

Nationalbankens udlånsfacilitet i en vis grad vil kunne modvirke moral hazard grundet 

pengeinstituttets begrænsede indtjening på de gode aktiver som led i sikkerhedsstillelsen i 

Nationalbanken. Samtidig vil det øgede tilsyn fra Finanstilsynet bevirke, at 

pengeinstituttet til dels vil begrænse sin risikobetonede adfærd. Endvidere vil 

pengeinstituttet skulle stille supplerende sikkerhed, hvis 10 pct. Margin udnyttes til fulde, 

hvorfor indtjeningsgrundlaget i pengeinstituttets aktiver kan rammes yderligere. 

Afslutningsvis skal pengeinstitutterne til stadighed have en passende fundingstruktur, 

hvorfor fundingstrukturen alene ikke kan baseres på Nationalbankens udlånsfacilitet. 

Ifølge § 350 i FIL kan Finanstilsynet rette påbud mod pengeinstituttet, hvis 

pengeinstituttets økonomiske stilling vil forringes, f.eks. grundet en uhensigtsmæssig 

fundingstruktur. Det er dog uhensigtsmæssigt at låneordningen er baseret på 

Nationalbankens 7-dages rente, da denne er relativt lav. Pengeinstitutterne opnår herved 

en hurtig gevinst, da disse kan låne til en billig rente og samtidig udlåne pengene til en 

langt højere rente. Heri ligger en mulighed for fortjeneste, hvilket afspejler 

pengeinstitutters opbygning om indtjening før udgift. Nationalbankens udlånsfacilitet vil 

således kortsigtet belønne pengeinstituttet ved muligheden for gevinst grundet den lave 

lånerente.  

 Det vurderes derfor, at Nationalbankens udlånsfacilitet i en vis grad kan modvirke 

moral hazard, eftersom pengeinstituttet ikke får fuldt udbytte af dets gode aktiver. Dog er 

det problematisk, at de til gengæld kan låne til en lav rente og opnå en hurtig gevinst ved 

udlån121. De kortsigtede økonomiske interesser i pengeinstitutterne styrkes således, 

                                                 
121 Nationalbanken har desværre ikke haft mulighed for at videregive oplysninger om, hvem og i hvor stort 

et omfang ordningen er anvendt.  
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hvilket kræver et intensiveret tilsyn fra Finanstilsynet. 
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Kapitel 10 Diskussion af de danske modeller 

10.1 Præcisering af teorien om moral hazard 

Nærværende afsnit vil sammenholde teorien om moral hazard ift. erfaringerne fra 

advokatundersøgelserne af sammenbrud i danske pengeinstitutter. Afsnit 2.1 påpegede, at 

risikoen i høj grad bestemmer moral hazard-adfærden, eftersom en forsikringstager har et 

mindre incitament til at være påpasselig, når risikoen er overført til forsikringsselskabet. 

Forsikringsselskabet har hertil mulighed for at begrænse forsikringstagers risiko ved at 

indsætte incitamentbestemmelser i kontrakten. Milgrom & Roberts påpeger ligeledes 

incitamentkontrakter som et muligt værktøj til begrænsning af moral hazard samtidig 

med muligheden for monitorering. Endvidere påpeger Milgrom & Roberts, at selvom 

residualaflønning kan skabe sammenfaldende interesser mellem ejer og ledelse, er der 

fortsat et problem ved dette – de fleste personer foretrækker en lavere fast løn, hvor 

denne er sikker frem for en variabel løn, hvor denne er usikker. Samtidig tager 

residualaflønning ikke højde for de udefrakommende faktorer, hvilket ledelsen ikke har 

mulighed for at minimere. Spørgsmålet er, om det er retfærdigt at ledelsens aflønning 

skal påvirkes af udefrakommende faktorer? 

 Kapitel 4 undersøgte, hvilke faktorer der skaber moral hazard på det danske 

marked for pengeinstitutter. Her var det især pengeinstitutternes høje risikoprofil, 

manglende efterlevelse af kreditpolitikker samt manglende efterlevelse af de ledelses- og 

styringsmæssige regler, der førte til sammenbrud i flere pengeinstitutter. Problemet var 

således ikke manglende regulering, men alene en manglende efterlevelse af de 

eksisterende regler. 

 Teorien om moral hazard fremhæver, at residualaflønning kan være et værktøj, der 

kan begrænse moral hazard. I bilag 1 er det angivet, at størstedelen af pengeinstitutterne i 

gruppe 1 ikke anvender variable løndele. Residualaflønning er således ikke den største 

udfordring, hvad begrænsning af moral hazard angår i danske pengeinstitutter. Det 

altoverskyggende spørgsmål er, hvem der bærer risikoen. Afsnit 2.1 fremhæver, at en 

forsikringstager har mindre incitament til at være påpasselig, hvis andre aktører bærer 

risikoen. Advokatundersøgelserne viser dog, at selvom den enkelte ledelse i 
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pengeinstitutter stadig bærer risikoen for egen forretning, tages der stadig unødigt store 

risici. Dette afspejles i pengeinstitutternes risikoprofil. Samtidig har pengeinstitutternes 

manglende efterlevelse af reglerne i FIL §§ 70 og 71 medvirket til manglende 

kreditpolitikker, hvilket har medført et yderligere pres på pengeinstitutterne.  

 Milgrom & Roberts påpeger, at incitamentkontrakter kan løse problemet om 

moral hazard. Hertil bør teorien dog præciseres. Incitamentkontrakterne bør ikke 

udfærdiges på baggrund af, hvordan pengeinstitutter ledes, men i højere grad indføre 

økonomiske værktøjer, der kan begrænse pengeinstituttets adfærd. Beskrivelsen af de 

danske tiltag i specialets forrige kapitler viser, at pengeinstituttets moral hazard-adfærd i 

højere grad begrænses, hvis pengeinstituttet begrænses økonomisk, f.eks. ved en høj 

lånerente eller på anden måde begrænser afkast til ledelse og ejere. Se hertil afsnit 10.3 

for en vurdering af de danske tiltag sammenholdt med de teoretiske modellers mulighed 

for at begrænse moral hazard. Advokatundersøgelserne viser ligeledes, at monitorering af 

ledelsen ikke har været i fokus – hverken fra Finanstilsynet eller pengeinstitutternes 

bestyrelse. Et øget fokus på pengeinstitutternes efterlevelse af de ledelses- og 

styringsmæssige regler i FIL vil således kunne begrænse moral hazard. Monitorering er 

således stadig berettiget i teorien om moral hazard ift. pengeinstitutter, men der bør i 

endnu højere grad være fokus på ledelsen af pengeinstitutter. Hertil kan det dog 

diskuteres, hvorvidt bestyrelse og Finanstilsynet har haft det fornødne kendskab til den 

manglende efterlevelse af retningslinjerne i pengeinstitutterne. Hvis direktionen ikke 

loyalt har iagttaget sin rapporteringspligt til bestyrelsen, har bestyrelsen således intet 

kendskab til den manglende efterlevelse122. Advokatundersøgelserne viser dog, at 

bestyrelsens manglende udfærdigelse af retningslinjer og kreditpolitik ligeledes har 

spillet en rolle i enkelte sammenbrud i pengeinstitutter, hvilket ligeledes berettiger et øget 

fokus fra Finanstilsynet på monitorering af den samlede ledelse i pengeinstitutter. 

Samtidig skal bestyrelsen, jf. FIL § 70, stk. 4 løbende vurdere, hvorvidt direktionen 

efterlever de fastlagte retningslinjer. 

 Endvidere må spørgsmålet om risiko præciseres. Advokatundersøgelserne viser, at 

selvom et pengeinstitut bærer den fulde risiko for virksomheden er det påfaldende, at 

enkelte pengeinstitutter har fastsat en høj risikoprofil. Grundet en stor eksponering inden 

                                                 
122 Jensen, Camilla Hørby, side 2. 
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for ejendomssektoren, har pengeinstitutterne alligevel ikke i tilstrækkelig grad begrænset 

sin risiko ved at investere i flere sikre projekter, for at modvirke den høje risiko i et enkelt 

segment. Teorien om moral hazard må således præciseres, eftersom pengeinstitutter med 

en høj risikoprofil alligevel ikke til fulde garderer sig mod tab. Advokatundersøgelserne 

viser, at det opportunistiske element har overtrumfet risikospredningen hos enkelte 

pengeinstitutter. Dette understøtter, at økonomiske værktøjer, der begrænser den 

økonomiske gevinst, er hensigtsmæssige, hvis man vil begrænse moral hazard i 

pengeinstitutter. Det kan samtidig diskuteres, hvorvidt pengeinstitutternes 

egenkapitalforrentning før krisen har fastsat et uhensigtsmæssigt højt niveau ift. 

pengeinstitutternes vitale betydning for samfundet. Nedenstående graf123 viser, at der før 

krisen har været en relativ høj forrentning af egenkapitalen ift. Nordeas udmelding om 15 

pct. Forrentning under normale forhold124. 

 

Figur 3. Figuren er udarbejdet på baggrund af Finansrådets offentliggjorte resultatopgørelser for 

pengeinstitutterne i gruppe 1 -3, hvilket dækker ca. 99 pct. Af sektorens samlede balance. 

 En ”begrænsning” af egenkapitalforrentningen under normale forhold vil således 

kunne modvirke pengeinstitutternes risikobetonede adfærd. En ”begrænsning” af 

egenkapitalforrentningen kan dog virke utiltalende for private investorer, eftersom øvrige 

brancher kan levere et højere afkast. Omvendt kan man argumentere for, at en lavere 

egenkapitalforrentning kan skabe et mere sikkert marked for pengeinstitutterne og 

                                                 
123 Se http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/regnskabstal/hovedtal---resultatopgoerelse.aspx 
124 Artikel fra Børsen den 24. januar 2012: Nordeas magiske 15 pct. Glimter forude. 
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samtidig skabe en øget tillid til markedet. 

 Det vurderes derfor, at teorien om moral hazard i praksis kan begrænses til to 

problemfelter i pengeinstitutter – dels monitorering og dels incitamentkontrakter. 

Incitamentkontrakter skal forstås bredt, da en reel begrænsning af pengeinstitutters 

risikobetonet adfærd først vil komme til udtryk ved værktøjer, der begrænser 

pengeinstituttets økonomiske gevinst. Samtidig dækker incitamenter også over 

pengeinstitutters risikotagning og manglende efterlevelse, eftersom enkelte 

pengeinstitutter fortsat har haft et incitament til at øge deres risiko. Incitamentskontrakter 

dækker således ikke kun over kontrakter, men ligeledes vilkår fastsat i enkelte 

bankpakker, f.eks. Kreditpakken. Spørgsmålet om residualaflønning synes ikke at være 

en væsentlig faktor ved sammenbrud i pengeinstitutter, hvorfor dette ikke bør fremhæves 

i vurderingen af moral hazard. Advokatundersøgelserne i sammenbrudte pengeinstitutter 

påpeger ikke aflønningsformen som en faktor, der har medvirket til den risikobetonede 

adfærd.  

 

10.2 Vil skærpelse af reglerne modvirke moral hazard? 

Ovenstående afsnit i kapitel 10 har bidraget med en vurdering af, hvorvidt teorien om 

moral hazard stemmer overens med erfaringerne i praksis. Nærværende afsnit vil 

diskutere, hvorvidt en reel skærpelse af de ledelses- og styringsmæssige regler i FIL §§ 

70 og 71 vil modvirke moral hazard i pengeinstitutter.  

 Kapitel 4 vurderede, at sammenbruddene i de danske banker i overvejende grad 

skyldtes en manglende efterlevelse af reglerne i FIL §§ 70 og 71. Dette skyldtes især 

indretningen af pengeinstitutterne, herunder pengeinstitutternes høje risikoprofil og 

mangelfulde kredithåndtering. Hertil følger en manglende efterlevelse af fastsatte 

kreditpolitikker og manglende fastsættelse af kreditpolitikker for de væsentligste 

aktivitetsområder. I Amagerbankens tilfælde skyldtes sammenbruddet dog ikke en 

manglende efterlevelse af §§ 70 og 71 om end pengeinstituttets optimistiske adfærd 

bevirkede, at låneengagementer blev unødigt forlænget. Hertil kan selve kvaliteten af de 

fastlagte retningslinjer og kreditpolitikker i Amagerbanken diskuteres, eftersom den førte 

politik bevirkede et sammenbrud i Amagerbanken. Den førte kreditpolitik havde dog 
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tidligere hjulpet Amagerbanken gennem krisen i 90’erne, hvor man havde held med at 

fastholde store engagementer og undgå en afvikling af disse. Dette var en kreditpolitik, 

der sikrede Amagerbanken sine penge igen.125 På baggrund af advokatundersøgelsen af 

Amagerbanken vil en skærpelse/præcisering af reglerne i FIL §§ 70 og 71 dog kunne 

retfærdiggøres, da undersøgelsen netop peger på Amagerbankens retningslinjer og 

kreditpolitik som værende en væsentlig faktor for sammenbruddet. Det skal dog 

bemærkes, at Amagerbanken levede op til FIL §§ 70 og 71.   

 § 71-bekendtgørelsen fastsætter, som beskrevet i afsnit 3.3, at bestyrelsen skal 

fastsætte kreditpolitikken på baggrund af et forsigtighedsprincip. Dette princip er specielt 

interessant at diskutere ift. sammenbruddet i Amagerbanken, da Amagerbankens 

optimistiske adfærd var en væsentlig faktor til pengeinstituttets sammenbrud. § 71-

bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2011, hvorfor Amagerbanken reelt ikke kunne 

nå at indføre forsigtighedsprincippet, da denne gik konkurs 6. februar 2011. Det må dog 

antages, jf. advokatundersøgelsen i Amagerbanken, at Amagerbanken ikke fulgte en 

forsigtig kreditpolitik, hvilket endvidere er kendetegnet ved øvrige sammenbrud i 

pengeinstitutter grundet den høje risikoprofil. sammenbrudte pengeinstitutter, eftersom 

disse ikke har været ”forsigtige” i deres kreditgivning. En skærpelse i form af 

forsigtighedsprincippet i § 71-bekendtgørelsen kan således retfærdiggøre en ”øget” 

regulering for at modvirke pengeinstitutters risikobetonet adfærd. Af § 71-vejledningen 

fremgik det alene, at ledelsen skulle fastsætte en kreditpolitik. Det kan ligeledes tilføjes, 

at advokatundersøgelsen af Amagerbanken fremhæver; ”Banken havde en betydelig 

udlånsvækst… med et stort indlånsunderskud… Banken var på den måde i udpræget grad 

en bank, der over perioden forbrød sig mod alle hjørner af den senere tilsynsdiamant”126. 

På denne baggrund er det formålstjenligt at præcisere § 71 og kvaliteten heraf. 

 I afsnit 3.3 fremgår det, at den efterfølgende præcisering af § 70 reelt ikke har 

medført ændringer i praksis. Ændringen medførte, at bestyrelsen skal udfærdige 

retningslinjer for alle væsentlige aktivitetsområder mod tidligere væsentligste 

aktivitetsområder. Ved EBH havde man bl.a. ikke udfærdiget en overordnet kreditpolitik 

for fast ejendom og pantebreve. Eksponeringen inden for fast ejendom og pantebreve var 

                                                 
125 Gardel, Uffe, side 76 – 79. 
126 Se advokatundersøglsen af Amagerbanken, side 167. 
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for EBH Banks vedkommende dog så markant, at væsentlighedsgraden ikke bør 

diskuteres – den praktiske betydning af formuleringen i § 70 er underordnet, eftersom 

EBH Bank under alle omstændigheder burde have udfærdiget retningslinjer for 

kreditpolitikken ved fast ejendom og pantebreve. Det fremgik ligeledes af den tidligere § 

71-vejledning127, at bestyrelsen som minimum skulle udfærdige retningslinjer for 

kreditgivning. Det må derfor forventes, at en eventuel advokatundersøgelse ville komme 

frem til samme resultat, desuagtet om den nuværende eller tidligere § 70 måtte finde 

anvendelse. På baggrund af denne sondring, kan det således argumenteres for, at den 

efterfølgende præcisering af § 70 i FIL ikke har medført nogen ændringer i praksis.  

 Spørgsmålet om, hvorvidt man bør foretage en ”øget” regulering ift. de ledelses- 

og styringsmæssige regler i FIL bør bero på erfaringerne med sammenbrud i 

pengeinstitutter under den finansielle krise. Afsnit 4.1 sammenholdt med dette afsnits 

analyse viser, at ovenstående pengeinstitutters opportunistiske adfærd har påført 

pengeinstitutterne en betydelig risiko, alene ved den manglende efterlevelse af FIL §§ 70 

og 71. Den opportunistiske adfærd modvirker pengeinstitutters incitament til at begrænse 

sin risiko grundet indtægter kommer før udgifter. Øget regulering synes dog ikke at være 

løsningen for at begrænse moral hazard i pengeinstitutter. Advokatundersøgelserne viser, 

at problemet har været en manglende efterlevelse af ledelses og styringsreglerne i FIL 

frem for manglende regulering. Øget regulering vil ikke dæmme op for moral hazard i 

pengeinstitutter, da denne potentielt kan skabe flere overtrædelser128. Øget regulering vil 

samtidig medføre yderligere omkostninger for pengeinstitutter, der i forvejen lever op til 

de nuværende krav. Indførelsen af forsigtighedsprincippet i § 71-bekendtgørelsen 

sammenholdt med et øget fokus på ledelse og styring af pengeinstitutter er i højere grad 

et værktøj, der kan begrænse moral hazard i pengeinstitutter. Hertil vil økonomiske 

styringsredskaber som øget kapitalkrav, betaling af høj rente ved indskud af hybrid 

kernekapital og pantsætning af pengeinstitutters gode aktiver i højere grad kunne 

modvirke moral hazard i pengeinstitutter.  

 Fremtidigt vil det dog være interessant at følge forsigtighedsprincippets 

anvendelse i praksis. Hertil hvorledes pengeinstitutterne og Finanstilsynet opfatter dette 

                                                 
127 Finanstilsynets vejledning nr. 10114 af 22. december 2006. 
128Jensen, Camilla Hørby, side 5. 
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princip. Det er ikke utænkeligt, at pengeinstitutterne vil have en vidt forskellig holdning 

til, hvad der ligger i forsigtighedsprincippet. Af bilag 1, nr. 1 i § 71-bekendtgørelsen 

fremgår følgende; ”Kreditpolitikken skal, afhængigt af den finansielle virksomheds type 

og størrelse samt kompleksiteten af virksomhedens kreditrisikobehæftede aktiver, 

indeholde stillingtagen til, hvilken kreditrisikoprofil bestyrelsen ønsker…”. Det er således 

stadig op til det enkelte pengeinstitut at udarbejde en kreditpolitik på baggrund af 

forsigtighedsprincippet, hvor ledelserne i de enkelte pengeinstitutter til stadighed skal 

tage udgangspunkt i den ønskede risikoprofil. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, 

om sammenlignelige pengeinstitutter vil følge samme ”forsigtighed” eller om der også 

fremadrettet vil være en manglende efterlevelse af princippet? 

 Som beskrevet i afsnit 3.2 indførte Kreditpakken ligeledes en bestemmelse i FIL § 

77 a om aflønning af bestyrelse og direktion. Af bilag 1 fremgår det, at anvendelsen af 

variable løndele for pengeinstitutter i Gruppe 1 er begrænset, så det kan diskuteres, 

hvorvidt en begrænsning af de variable løndele i praksis vil have den store betydning. 

Alene fokus på aflønningspolitikken kan dog skabe en vis effekt om end denne må være 

beskeden. Sammenbrud i danske pengeinstitutter har vist sig i mindre pengeinstitutter, 

der har forsøgt udvide sine engagementer gennem en høj udlånsvækst. Hertil har 

aflønningspolitikken ikke været problemet i de sammenbrudte pengeinstitutter, eftersom 

advokatundersøgelserne viser, at risikoprofilen og manglende retningslinjer har været en 

væsentlig faktor for sammenbruddet. Bilag 1 viser, at Danske Bank og Nordea anvender 

variable løndele. Hertil vil reglerne have en effekt, eftersom de største aktører på det 

danske marked vil begrænses af reglerne. Det må antages, at de største aktører er nærmest 

til at anvende variable løndele grundet konkurrencemæssige hensyn. Danske Bank og 

Nordea er i høj grad i international konkurrence, hvorfor det er vigtigt at kunne tiltrække 

kompetente medarbejdere. Hertil sikrer FIL § 77 a, at ansattes hvis aktiviteter har 

væsentligt indflydelse på risikoprofilen ikke er fuldt bundet op på variable løndele, da 

dette vil skabe et incitament for at følge vedkommendes personlige interesser.  

 På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at en skærpelse af de ledelses- 

og styringsmæssige regler i FIL §§ 70 og 71 ikke er et middel, der bør anvendes ved 

ønsket om at begrænse moral hazard. Indførelsen af forsigtighedsprincippet tvinger dog 

pengeinstitutter til at begrænse den opportunistiske adfærd, men ifølge 
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advokatundersøgelserne er manglende regulering ikke skyld i tidligere sammenbrud. 

Disse skyldes manglende efterlevelse. Endvidere vil en skærpelse af aflønningspolitikken 

i givet fald have en begrænset effekt, da aflønning ved variable løndele har en begrænset 

anvendelse i praksis. En stramning af reglerne vil derfor i størst omfang have en vis 

symbolværdi129.  

 

10.3 Diskussion af de danske modeller. 

Kapitlerne 5 – 9 har diskuteret de anvendte løsninger på det danske marked for 

pengeinstitutter, herunder hvordan disse modeller er egnet til at modvirke moral hazard i 

pengeinstitutter. Nærværende afsnit vil sammenholde kapitel 5 – 9, hvilket har til formål 

at give et bud, hvilken model for kriser i pengeinstitutter, der er mest hensigtsmæssig ift. 

at begrænse moral hazard. Modellerne vil måles ud fra en Kaldor-Hicks betragtning, jf. 

problemstillingen i afsnit 1.2.  

 De øvrige teoretiske modeller for håndtering af kriser i pengeinstitutter, såsom 

regulatorisk overbærenhed og rekonstruktion af pengeinstitutter, vil ikke gennemgås 

yderligere, eftersom deres karakteristika er gennemgået tidligere i kapitel 2. Da disse 

løsninger isoleret set ikke har fundet anvendelse i praksis, vil specialet således 

forudsætte, at disse ikke er modeller, der bør finde anvendelse i fremtiden. Dette skyldes, 

at man fra lovgivers side ikke har fundet disse modeller anvendelige under den 

nuværende krise. Nærværende afsnit vil således alene fokusere på de modeller, der i 

praksis er anvendt på det danske marked.  

 Nationalbankens udlånsfacilitet er en løsning for likviditetskrise – en sådan model 

er således hensigtsmæssig under en finansiel krise, hvis der opstår likviditetsmangel i 

pengeinstitutter. Dog er løsningen ikke i praksis hensigtsmæssig ift. at begrænse moral 

hazard. Dette skyldes, at selvom de juridiske betingelser for ordningen fastsætter et tilpas 

niveau af begrænsning af pengeinstitutternes indtjening, så styrkes pengeinstitutternes 

kortsigtede økonomiske interesser ved en genudlåning af den opnåede likviditet gennem 

Nationalbanken. Sådanne kortsigtede interesser kan skabe et incitament for, at 

pengeinstituttet søger investeringer, der skaber maksimalt afkast og således yderligere 

                                                 
129 Jensen, Camilla Hørby, side 5. 
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risiko. Samtidig hviler der et stort ansvar hos Finanstilsynet, der skal skærpe tilsynet med 

pengeinstitutter, der anvender ordningen. Det er spørgsmålet, om Finanstilsynet har de 

nødvendige ressourcer til et sådan skærpet tilsyn, eftersom det har været problematisk for 

Finanstilsynet at konkludere, hvorvidt pengeinstitutter har efterlevet kravene i §§ 70 – 71 

i FIL130. Økonomiske løsninger, der begrænser pengeinstitutters indtjeningsmulighed og 

afkast til ejerne er således mest hensigtsmæssig, hvis pengeinstitutternes risikobetonede 

adfærd skal begrænses. Det må således antages, at Nationalbankens udlånsfacilitet ikke i 

tilstrækkeligt omfang kan modvirke moral hazard. Dog kan det påpeges, at 

Nationalbankens udlånsfacilitet stadig skaber profit i pengeinstitutter omfattet af 

ordningen, hvilket er med til at begrænse de samfundsmæssige omkostninger. Ud fra en 

Kaldor-Hicks betragtning er løsningen således økonomisk hensigtsmæssig, da den 

økonomiske byrde i pengeinstitutterne begrænses grundet de fordelagtige lånevilkår, se 

kapitel 9. Ordningens manglende begrænsning af moral hazard vil dog kunne skabe 

øgede samfundsmæssige omkostninger på længere sigt, hvilket taler imod anvendelsen af 

modellen. Da specialet vil undersøge, hvilken krisehåndteringsmodel der begrænser 

incitamenterne for moral hazard og samtidig kan optimere de samfundsmæssige 

ressourcer, må man ligeledes have for øje, at en fremtidig model skal skabe et effektivt 

kapitalmarked. Da Nationalbankens udlånsfacilitet ikke i væsentligt omfang er egnet til at 

begrænse moral hazard, kan modellen således ikke anbefales, da vilkårene skaber 

mulighed for øget indtjening i pengeinstitutterne grundet de attraktive vilkår. 

Pengeinstitutternes kortsigtede økonomiske interesser styrkes herved og er således 

uhensigtsmæssigt, eftersom pengeinstitutterne kan opnå hurtig indtjening, men først 

senere hen må bære udgifterne, hvis låneengagementer misligholdes. 

 De øvrige danske tiltag har til formål at løse en solvenskrise, hvilket er 

fællesnævneren for disse. Hertil er der dog vidt forskellige formål med modellerne. 

Bankpakke 1 fastsætter en generel statsgaranti, hvilket blev givet i Finanskrisens 

indledende fase. Denne begrænser ikke moral hazard i pengeinstitutter væsentligt, men 

skaber en vis sikkerhed på markedet. Bankpakke 1 har den fordel, at denne kan gives 

vederlagsfrit. Dog kan de fremtidige økonomiske konsekvenser være problematiske ved 

sammenbrud. En forudsætning for en fremtidig krisehåndteringsmodel må således have 
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til formål at skabe sikkerhed på det finansielle marked og samtidig minimere de 

økonomiske omkostninger. Samtidig skaber Bankpakke 1 ikke nogen forudsætninger for 

et reelt afkast til staten gennem et eventuelt ejerskab. Staten har således i begrænset 

omfang mulighed for at begrænse pengeinstitutternes adfærd, uagtet at de juridiske 

betingelser fastsætter en vis betaling til statsgarantien i Bankpakke 1. Hertil har den 

danske stat vedtaget bekendtgørelse om risici pengeinstitutterne må påtage sig under 

Bankpakke 1. Pengeinstitutterne skal således overholde specifikke krav om udlånsvækst, 

risikovægtede poster, mv. For yderligere gennemgang, se afsnit 5.3. Kravene til 

Bankpakke 1 fastsætter derfor begrænsninger for pengeinstitutternes risikotagning. 

Samtidig supplerer bekendtgørelsens § 12 bestemmelserne i §§ 5 – 9, hvorfor 

Finanstilsynet i særlige tilfælde kan inddrage andre faktorer. Ved den generelle 

statsgaranti bærer hele sektoren dog en betydelig del af finansieringsomkostningerne. 

Kapitel 4 har samtidig påvist, at sammenbrud i pengeinstitutter i høj grad er sket i 

”mindre” pengeinstitutter, med et ønske om at udvide forretningsgrundlaget betydeligt. 

Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad en generel statsgaranti vil 

begrænse moral hazard i pengeinstitutter, da det må antages, at størstedelen af 

finansieringen til Bankpakke 1 kommer fra de største pengeinstitutter. Det Private 

Beredskab indestår for betalingen af finansieringsomkostningerne og hertil er det fastsat i 

§§ 10.6 og 10.7 i vedtægterne for det Private Beredskab, at forholdstallene fra 

Indskydergarantifonden anvendes i vurderingen af det enkelte pengeinstituts indeståelser. 

Et lille pengeinstitut bidrager således ikke i større omfang til Det Private Beredskab, 

hvorfor pengeinstituttet i højere grad har incitament til at søge opportunistiske 

investeringer. Samtidig er staten sidste garant for pengeinstituttets indeståelser, hvilket 

kan overføre en væsentlig del af risikoen til staten ved en generel statsgaranti. Selvom 

regnskabet for Bankpakke 1 viser et beskedent overskud til staten131, er modellen 

uhensigtsmæssig eftersom de samfundsmæssige omkostninger afhænger af, i hvor høj 

grad en generel statsgaranti efterfølgende finder anvendelse. Som beskrevet foroven kan 

en generel statsgaranti gives vederlagsfrit, men de efterfølgende økonomiske 

omkostninger kan være langt større ved adskillige sammenbrud i pengeinstitutter. Ud fra 

                                                 
131 Se notat af 16. maj 2012 fra Erhvervs- og Vækstministeriet – Økonomisk status for Bankpakken og 

Kreditpakken. 
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en Kaldor-Hicks betragtning er det således ikke ønskværdigt, at staten stiller en generel 

statsgaranti, idet adskillige sammenbrud kan medføre store økonomiske omkostninger for 

både stat og pengeinstitutter. Det vurderes derfor, at Bankpakke 1 isoleret set ikke er en 

holdbar model for håndtering af kriser i pengeinstitutter. Modellen må således finde 

anvendelse i foreningen med en anden model.  

 Kreditpakken har til formål, gennem indskud af hybrid kernekapital, at sikre 

pengeinstitutters fortsatte eksistens og samtidig frigive et økonomisk råderum til udlån. 

Modsat har Bankpakke 3 til formål, at gøre op med princippet om too big to fail. Disse to 

modeller har således forskellige forudsætninger. Modellerne kan dog anvendes på samme 

stadie af en finansiel krise – afgørende er således, hvorvidt man ønsker at afvikle usunde 

pengeinstitutter eller forsøge at gøre disse rentable igen. Modellerne kan begge være 

egnet til at modvirke moral hazard, eftersom staten ved konvertering af hybrid 

kernekapital til ejerkapital kan foretage et aktivt ejerskab. Hertil kan ledelsen udskiftes. 

Bankpakke 3 ”straffer” ledelsen i det afviklede pengeinstitut, eftersom disse er blevet 

arbejdsløse. Yderligere kan der rejses spørgsmålet om personligt erstatningsansvar for 

ledelsens medlemmer. Hertil har Bankpakke 5 ikke samme mulighed, eftersom denne 

alene søger at minimere statens tab gennem den individuelle statsgaranti til FIH. En 

udskillelse af de værdiforringede aktiver vil således ikke modvirke moral hazard. Et 

bredere anvendelsesområde for Bankpakke 5 vil tvivlsomt kunne modvirke moral hazard. 

De juridisk fastsatte betingelser vil immervæk påføre pengeinstituttet risikoen for 

afvikling af aktiverne, hvorimod Indskydergarantifonden påtager sig denne gennem 

Bankpakke 3. Dog vil udskillelsen af aktiverne stadig signalere en vilje fra staten til at 

imødekomme en redning af pengeinstitutter og dets ledelse, selvom disse har påført 

pengeinstituttet unødig høj risiko. Forudsætningerne mellem Bankpakke 5 og 

Kreditpakken er således forskellige, idet staten har mulighed for aktivt at ændre i 

pengeinstituttets sammensætning som ejer – det har staten ikke gennem Bankpakke 5. En 

udvidelse af anvendelsesområdet for Bankpakke 5 vil således ikke begrænse moral 

hazard, da forudsætningerne i Bankpakke 5 for begrænsning af moral hazard ikke er til 

stede. Ud fra en økonomisk betragtning er Bankpakke 5 hensigtsmæssig, eftersom 

værdiforringede aktiver fra FIH udskilles i et særskilt selskab, med forventning om at 

aktiverne over tid vil stige. Dette vil således minimere statens tab og samtidig øge FIH’s 
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solvensgrad. Ud fra en teoretisk betragtning vil modellen ikke modvirke moral hazard, da 

FIH ikke mærker en umiddelbar konsekvens ved sine risikobetonet investeringer. 

Samtidig viser et working paper132 fra EU Kommissionen, at lande der generelt anvender 

en model for udskillelse af værdiforringede aktiver, i højere grad benytter større 

økonomiske ressourcer end lande, der begrænser sig til én løsning, f.eks. rekapitalisering 

som under Kreditpakken. Tyskland og England har anvendt hhv. 56,17 og 40,41 

milliarder euro på asset relief interventions, hvorimod Danmark og Sverige i stedet har 

fokuseret på rekapitalisering og samtidig har anvendt færre økonomiske midler. Samtidig 

har Tyskland og England anvendt betydelige midler for rekapitalisering. Hertil skal der 

dog tages højde for forskelle i markedernes og pengeinstitutternes størrelse. Ud fra en 

Kaldor-Hicks betragtning må det således antages, på baggrund af EU Kommissionens 

opgørelse, at udskillelse af værdiforringede aktiver kan medføre betydelige økonomiske 

omkostninger. Samtidig fastsætter Bankpakke 5 ikke betydelige begrænsninger for moral 

hazard i pengeinstitutter. Ud fra ovenstående betragtninger er Bankpakke 5 således ikke 

egnet til at begrænse moral hazard. 

 Som tidligere nævnt viser advokatundersøgelserne for sammenbrud i tidligere 

pengeinstitutter, at vigtigheden af at begrænse pengeinstitutternes risikotagning ikke må 

undervurderes. En model for krisehåndtering i pengeinstitutter bør således have en 

afbalanceret ”risikoprofil”, således at pengeinstituttets risikobetonede adfærd mindskes. 

Som tidligere nævnt bærer Indskydergarantifonden risikoen for at afvikle engagementer 

ved anvendelsen af Bankpakke 3. Ved Kreditpakken fastholdes risikoen til dels hos det 

enkelte pengeinstitut ved indskud af hybrid kernekapital, eftersom pengeinstituttets 

ledelse fortsat har ansvaret for driften af pengeinstituttets engagementer, herunder 

rentebetaling til staten. Staten påtager sig ligeledes en risiko ved at indskyde hybrid 

kernekapital i pengeinstitutter, men risikoen er fortsat delt mellem pengeinstitut og stat. 

Ved Bankpakke 3 påhviler risikoen alene Indskydergarantifonden, som opnår betalinger 

fra bl.a. pengeinstitutterne. Kreditpakken og Bankpakke 3 har således en forskellig 

risikodeling og forskellige forudsætninger. Kreditpakken forudsætter going concern, 

hvorimod Bankpakke 3 forudsætter gone concern. Ved begrænsning af moral hazard i 

                                                 
132 Commission staff working paper SEC (2011) 1487 final. Se figure 23 “used amounts of aid to financial 

institutions in the years 2008 – 2010”.  
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pengeinstitutter er det fordelagtigt, hvis de juridiske betingelser kan fastholde risikoen i 

pengeinstituttet. Under en finansiel krise er det dog tvivlsomt, hvorvidt risikoen 

fuldstændig kan fastholdes i pengeinstituttet, eftersom pengeinstitutterne er presset på 

solvensgraden og af likviditetsmangel. Det er således hensigtsmæssigt, at en 

krisehåndteringsmodel fastsætter dele af risikoen i det enkelte nødlidende pengeinstitut 

og ikke fordeler risikoen ud på øvrige pengeinstitutter gennem Indskydergarantifonden. 

En begrænsning af moral hazard i det enkelte pengeinstitut kan således sikres ved at 

fastsætte juridiske betingelser, der skaber et økonomisk incitament for pengeinstituttet til 

at mindske risikoen. En sådan løsning vil ikke være mulig ved Bankpakke 3, idet denne 

model afvikler nødlidende pengeinstitutter. Heri falder der en ”straf” til ledelsen, men 

ligeledes en økonomisk straf til øvrige pengeinstitutter grundet den procykliske 

sammenhæng mellem pengeinstitutterne. Ud fra en Kaldor-Hicks betragtning kan det 

således skabe store økonomiske omkostninger, eftersom det enkelte pengeinstitut skal 

afvikles. Samtidig kan det skabe fundingudfordringer for de øvrige pengeinstitutter, 

hvorfor disse må påregne øgede omkostninger. Det er dog vigtigt at have for øje, at 

alternativet til den kontrollerede afvikling i Bankpakke 3 skal findes i FIL’s almindelige 

regler om afvikling af pengeinstitutter, se afsnit 3.1. 

 Ud fra ovenstående diskussion må det således konkluderes, at Kreditpakken er 

den mest hensigtsmæssige model for begrænsning af moral hazard i pengeinstitutter. 

Denne fastsætter de økonomiske værktøjer til at begrænse moral hazard i nødlidende 

pengeinstitutter, hvor risikoen samtidig til dels fastholdes i det enkelte pengeinstitut. 

Samtidig skaber Kreditpakken endvidere en mulig upside for staten ved at konvertere 

hybrid kernekapital til ejerkapital. Specialet har til formål at undersøge, hvilken model 

der er bedst egnet til at modvirke moral hazard. Afsnit 2.2.7 har beskrevet modellen for 

konvertibel lånekapital, hvorfor denne teoretiske model er bedst egnet til at modvirke 

moral hazard under en finansiel krise. Dette skyldes, at Kreditpakken har sit 

udgangspunkt i denne model. De samfundsmæssige ressourcer kan endvidere optimeres 

over tid gennem en model for konvertibel lånekapital. Modellen har forudsætninger for, 

at nødlidende pengeinstitutter kan blive levedygtige over tid. Hertil opnår staten en 

rentebetaling og ved konvertering til ejerkapital kan staten ligeledes aktivt monitorerer 

ledelsen af pengeinstituttet, således at pengeinstituttets risikobetonede adfærd begrænses. 
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10.4 Præcisering af fremtidig model for krisehåndtering i 

pengeinstitutter 

Afsnit 10.1 har præciseret teorien om moral hazard og herunder fremhævet, at især 

forholdene om incitamenter og monitorering har afgørende betydning for moral hazard 

på det danske pengeinstitutmarked. Derudover konkluderede specialet i afsnit 10.2, at 

øget regulering ikke vil modvirke moral hazard i pengeinstitutter, eftersom alle 

undersøgelser påpeger manglende overholdelse af de ledelses- og styringsmæssige regler 

som baggrunden for sammenbrud i pengeinstitutter. Endelig fremhævede specialet i afsnit 

10.3, at Kreditpakken er den mest hensigtsmæssige løsning ved begrænsning af moral 

hazard i pengeinstitutter. Dette skyldes til dels de juridiske betingelser, der begrænser 

nødlidende pengeinstitutters økonomiske gevinst, hvilket skaber et incitament for at 

tilbagebetale lånet hurtigt.  

 Det må derfor konkluderes, at den mest hensigtsmæssige teoretiske model for 

begrænsning af moral hazard, må findes i afsnit 2.2.7 om konvertering af lånekapital. 

Afsnittet fremhæver, at staten under en finansiel krise de facto vil være eneste mulige 

långiver af konvertibel lånekapital, hvilket er hensigtsmæssigt ift. at begrænse det 

procykliske element mellem pengeinstitutterne. En optagelse af konvertibel lånekapital 

mellem pengeinstitutterne kan således forårsage yderligere økonomiske tab og 

nedskrivninger, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende. Det er således hensigtsmæssigt, at 

staten påtager sig en del af risikoen for at skabe en vis sikkerhed på markedet. Dette er 

ligeledes afspejlet i Kreditpakken, hvor staten i sidste instans kan påtage sig risikoen som 

ejer ved konvertering af den hybride kernekapital. Det kan endvidere diskuteres, hvornår 

den konvertible lånekapital skal optages – under normale markedsforhold må det 

forventes, at pengeinstitutter står stærkest ved optagelsen af ren privat lånekapital, 

hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at optage statslig lånekapital. Omvendt kan statslig 

lånekapital sende et signal til markedet om, at man har i sinde at afhjælpe en finansiel 

krise og derfor ikke vil afvikle pengeinstitutter. Dette kan i sidste ende have betydning for 

pengeinstitutternes fundingmuligheder under en finansiel krise. Af Moody’s downgrading 

fra 30. maj 2012 fremgår det, at; ” Nevertheless, the clear desire of the Danish 
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government to protect taxpayers by ensuring that bondholders bear losses, clear 

statements of intent to that effect and the legislative framework put in place argue for 

limiting systemic support uplift.”133. Signalværdien af en fremtidig 

krisehåndteringsmodel har således indflydelse på pengeinstitutternes funding, hvorfor en 

fremtidig model må sikre en velvilje til at støtte pengeinstitutterne og samtidig sikre en 

ensrettet europæisk tilgang. Dette gør modellen for konvertibel lånekapital, eftersom 

disse får stillet kapital til rådighed. Staten sikres dog stadig en rentebetaling og ligeledes 

muligheden for et afkast på længere sigt ved en konvertering. Optagelsen af konvertibel 

lånekapital bør formentlig ske ved en finansiel krise, eftersom styrkelsen af et 

pengeinstitut ved konvertibel lånekapital sender et stærkere signal til markedet end et 

pengeinstitut, der bliver nødlidende og som allerede har optaget statslig lånekapital.  

 Endvidere er det vigtigt at præcisere ved en fremtidig model for kriser i 

pengeinstitutter, at staten de facto er långiver af konvertibel lånekapital, som påpeget 

foroven. Dette skyldes, at et långivende pengeinstitut må påregne en svækket bonitet i et 

låntagende pengeinstitut, hvorfor långivende pengeinstitut er nødsaget til at påregne en 

højere risiko. Samtidig vil en eventuel konvertering svække långivende pengeinstitut 

yderligere, da konverteringen medfører en yderst beskeden værdi af ejerkapitalen grundet 

låntagende pengeinstituts finansielle situation. Det bør derfor præciseres, at staten bør 

være långiver af konvertibel lånekapital, eftersom et krav om privat konvertibel 

lånekapital ikke vil modvirke det procykliske element. For uddybende gennemgang, se 

afsnit 2.2.7. Samtidig kan pengeinstitutternes muligheder for at yde lån til andre 

pengeinstitutter diskuteres, eftersom den nuværende krise med al tydelighed viste, at 

långivningen på interbankmarkedet var fastfrosset under den finansielle krise. 

 Som angivet foroven, så er det statens opgave at fastsætte økonomiske værktøjer, 

der kan begrænse pengeinstitutternes gevinst samt risikobetonet adfærd. Hertil kan 

anvendes en høj lånerente ved indskuddet af hybrid kernekapital, således at forrentningen 

af pengeinstituttets egenkapital begrænses. Dette vil begrænse aktionærernes afkast. 

Dette er bl.a. under forudsætning af, at pengeinstituttet bibeholder samme kapitalstruktur, 

hvis der tages udgangspunkt i pengeinstituttets rentabilitetsnøgletal, herunder 

egenkapitalforrentningen. En lavere egenkapitalandel vil medføre en højere 

                                                 
133 Se nyhed fra Moodys.com den 30. maj 2012.  
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egenkapitalforrentning ved rentabilitetsnøgletal. Nøgletallet for egenkapitalforrentningen 

angiver forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden, dvs. investorernes 

afkast af den investerede kapital. En høj lånerente for pengeinstituttet vil således, gennem 

højere fremmedkapitalomkostninger, øge pengeinstituttets gennemsnitlige 

kapitalomkostninger og herunder øge pengeinstituttets renteomkostninger, hvilket 

bevirker et lavere afkast til aktionærerne. Hertil er det dog signifikant at staten ikke 

fastsætter en for høj lånerente, hvorfor lånerenten må tage udgangspunkt i markedsrenten 

for pengeinstitutterne og hertil tillægges en risikopræmie beregnet efter pengeinstituttets 

risikoprofil, som tilfældet er med Kreditpakken. Beregningen af den højere lånerente, jf. 

Bagehots regel, må således ske på baggrund af, hvad en privat investor under tilsvarende 

omstændigheder ville kræve af betaling, jf. det markedsøkonomiske investorprincip. 

 Ud fra en Kaldor-Hicks betragtning er det ligeledes hensigtsmæssigt, at 

pengeinstituttets økonomiske afkast begrænses. Kaldor-Hicks tager ikke højde for, hvem 

der bærer den økonomiske gevinst, men hvis modellen for konvertibel lånekapital 

samtidig skal begrænse moral hazard og skabe et effektivt kapitalmarked, er det 

hensigtsmæssigt at modellen præciseres med dette formål. Bagehots regel foreskriver en 

høj lånerente, eftersom moral hazard kan modvirkes da en høj lånerente ikke er rentabelt 

for pengeinstitutterne. Hertil er det vigtigt, at pengeinstituttet oplever en konsekvens med 

indskud af kapital fra staten. Samtidig skal staten opnå muligheden for en økonomisk 

gevinst, hvilket ligeledes har været tilfældet med Kreditpakken134. Dette må være en 

forudsætning ud fra en retfærdighedsbetragtning, eftersom tilliden til markedet skal 

genoprettes. 

 Afslutningsvis kan det diskuteres i hvilken grad staten skal være ejer. Modellen i 

afsnit 2.2.7 kan hertil præciseres ved at foreslå staten som aktiv ejer i nødlidende 

pengeinstitutter. En fremtidig model bør i højere grad følge den svenske model, hvor den 

svenske stat aktivt hjælper nødlidende pengeinstitutter, f.eks. Nordea under den 

finansielle krise i 90’erne. Ved en eventuel konvertering kan det dog være 

hensigtsmæssigt, at staten får konverteret lånekapital i form af præferenceaktier, således 

                                                 
134 Se notat af 16. maj 2012 fra Erhvervs- og Vækstministeriet – Økonomisk status for Bankpakken og 

Kreditpakken. 
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at staten tilgodeses ved en redning af et pengeinstitut135. Staten sikres en fremtidig upside 

og de øvrige aktionærer udvandes, hvilket er prisen for statens indskydelse af kapital. 

Statens aktive ejerskab kan således sikre, at pengeinstituttets risikobetonede adfærd 

bremses. Staten får gennem sit ejerskab ligeledes mulighed for at afsætte ledelsen, hvis 

denne har handlet uagtsomt og i øvrigt medført pengeinstituttets nødlidende situation. 

Endelig vil præferenceaktierne sikre staten en fortrinsstilling, hvis pengeinstituttet senere 

skulle gå konkurs. Statens aktive ejerskab kan i fremtiden således mindske moral hazard i 

pengeinstitutter under en finansiel krise. Det aktive ejerskab kan dannes i form af 

præferenceaktier, hvor de øvrige aktionærers værdi udvandes. Indskuddet af konvertibel 

lånekapital skal samtidig sikre, at pengeinstituttets økonomiske gevinster mindskes, 

således at aktionærerne ikke belønnes ved pengeinstituttets risikotagning. Dette gøres ved 

at fastsætte en tilpas høj rente og med statens mulighed for konvertering til foranstillet 

aktier.  

 Afsnit 10.3 har fastslået, at konvertering af lånekapital er modellen, der er bedst 

egnet til at begrænse moral hazard i pengeinstitutter grundet modellen begrænser ejernes 

afkast ved indskud af hybrid kernekapital. Yderligere fastholdes risikoen til dels i 

pengeinstituttet og modellen er endvidere egnet til at skabe sikkerhed på markedet 

omkring nødlidende pengeinstitutter. Over tid kan modellen optimere de 

samfundsmæssige ressourcer grundet betaling af lånerente og fremtidig mulig upside. De 

samfundsmæssige ressourcer anvendes derfor til at skabe sikkerhed på kapitalmarkedet 

og modellen for konvertibel lånekapital er samtidig egnet til at minimere statens 

omkostninger over tid, hvorfor de samfundsmæssige ressourcer potentielt optimeres.  

 Modellen for konvertibel lånekapital er samtidig præciseret ift. muligheden for 

konvertering af hybrid kernekapital. Staten vil de facto være eneste udbyder af hybrid 

kernekapital, hvorfor der bør fastsættes en tilpas høj lånerente, således at pengeinstitutter 

har incitament til at tilbagebetale. Samtidig opnår staten mulighed for en upside ved en 

eventuel konvertering, ligesom at staten aktivt kan gøre brug af sit ejerskab og afsætte 

ledelsen i et pengeinstitut. Statens lånerente må tage udgangspunkt i markedsrenten og 

hertil tillægges en form for risikotillæg. Afslutningsvis har specialet diskuteret 

muligheden for præferenceaktier, idet aktionærernes værdi kan udvandes yderligere ved 

                                                 
135 Artikel fra Finanswatch den 14. oktober 2011 – Forslag: Staten som aktiv bankejer. 
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konvertering og samtidig skabe et aktivt ejerskab hos staten, der kan modvirke moral 

hazard i pengeinstitutter. 
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10.5 Konvertibel lånekapital og fremtidige tanker for krisehåndtering. 

Dette afsnit vil behandle, hvilke fremtidige krisehåndteringsmodeller, der overvejes på 

internationalt niveau. Specielt vil Kommissionens forslag til fælleseuropæiske 

rammevilkår for håndtering af kriser i finansielle virksomheder - ”Omstrukturering og 

forvaltning af kriseramte banker”
136

 - gennemgås.  Herunder vil afsnittet undersøge, 

hvorvidt specialets foreslåede model om konvertibel lånekapital også er en mulighed i 

international kontekst? Hertil vil der ske en sammenholdelse med kommissionens forslag. 

Diskussionen er interessant på grund af de uheldige bivirkninger som Bankpakke 3 

medførte, hvor Danmark var foregangsland i forhold til afvikling af pengeinstitutter – jf. 

kap. 7. Derudover er det interessant at undersøge, hvorvidt konvertibel lånekapital er et 

instrument, hvori der er et fremtidsperspektiv. 

 

10.5.1 EU Kommissionens forslag – Recovery and resolution act. 

EU’s juridiske retsgrundlag er artikel 114 i TFEU, der tillader EU at vedtage 

foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. 

Derudover skal EU også overholde nærhedsprincippet, jf. artikel 5.3 TEU og 

proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5.4 TEU, hvilket bevirker at EU kun må handle på 

et område, hvor Unionen ikke har enekompetence, hvis målene ikke i tilstrækkelig grad 

kan opfyldes af medlemsstaterne selv. Derudover følger det af 

proportionalitetsprincippet, at Unionen ikke må vedtage foranstaltninger, der er mere 

vidtgående end hvad der er nødvendigt for at opnå målene i traktaten. 

 EU Kommissionen forventer, at forslaget vil træde i kraft i starten af 2015, dog vil 

bail-in/write-down værktøjet først blive implementeret fra 2018. 

 

EU Kommissionens forslag til ”Omstrukturering og forvaltning af kriseramte banker”, 

forslag nr. 280/3 foreslår, at der på EU-niveau fastsættes fælleskabsretlige regler samt 

beføjelser til, at det enkelte EU-medlemsland tidligere kan gribe ind overfor 

                                                 
136 Dansk sammendrag af EU-Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012. 
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pengeinstitutter i vanskeligheder og i yderste konsekvens forvalte det nødlidende 

pengeinstitut. 

 Forslaget bygger til dels på de forslag der er kommet fra DG internal market and 

services vedrørende ”The debt write-down/bail-in tool”137, der foreslår vedtagele af et 

effektivt ”resolution regime”, der skal; 

� Achieve, for banks, similar results to those of normal insolvency proceedings, 

in terms of allocation of losses to shareholders and creditors 

� Shield as much as possible any negative effect on financial stability and limit 

the recourse to taxpayers' money 

� Ensure legal certainty, transparency and predictability as to the treatment that 

shareholders and creditors will receive, so as to provide clarity to investors to 

enable them to assess the risk associated with their investments and make 

informed investment decisions prior to insolvency. 

 

Derudover foreslår DG internal market and services, at der for store og komplekse 

finansielle virksomheder, hvor det er nødvendigt at handle hurtigt, introduceres write-

down tool eller bail- in.”The debt write down tool is a tool by which Resolution 

authorities could be given a statutory power, exercisable when an institution meets the 

trigger conditions for entry into resolution, to write off all equity, and either write off 

subordinated liabilities or convert it into an equity claim. The debt write down tool can 

be used both in a going concern scenario and a liquidation scenario.”138 Baggrunden for 

at bruge bail-in værktøjet er som følger:”This will be of greater benefit in the long term 

for both the creditors and the rest of the financial system than liquidating the bank 

(vores fremhævelse). In some cases it might be more justified to liquidate all or part of 

the entity. The bail-in tool could allow authorities to speedily allocate losses either 

through the reorganization of the bank as a going concern or in the full or partial wind 

down of the bank.”
139 

                                                 
137 Discussion paper on the debt write-down tool – bail-in 
138 Discussion paper on the debt write-down tool – bail-in 
139 Discussion paper on the debt write-down tool – bail-in 
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10.5.2 De juridiske betingelser. 

Da finansielle virksomheder – herunder pengeinstitutter – yder vigtige samfundsmæssige 

funktioner, skal forslaget ses i det lys. Derover søger EU Kommissionens forslag også at 

gøre op med ”Too big to fail-teorien”. Det fremgår blandt andet: ”Gentagne 

redningspakker til banker (der anses for at være "for store til at krakke") – som alligevel 

fortsat løber store risici og skaber profit på samfundets bekostning – har ført til en 

offentlig opfattelse af stor uretfærdighed, øget den offentlige gæld og betydet større ofre 

for skatteyderne.”
140

. Samtidig fremhæver EU Kommissionen dog, se afsnit 10.5.1, at 

enkelte pengeinstitutter er for komplekse og byrdefulde at afvikle, hvorfor dette ikke er 

hensigtsmæssigt i alle henseender. Dette er ligeledes tilfældet ved udpegelsen af de 

såkaldte SIFI-banker.  

EU Kommissionen har fundet det nødvendigt med fællesskabsretlige 

rammevilkår for håndtering af finansielle virksomheder i vanskeligheder, netop på 

baggrund af EU’s indre marked, og det har således været utilstrækkeligt med forskellige 

krisehåndteringsmodeller på nationalt niveau. Erfaringer fra tidligere har vist, at en krise i 

én medlemsstat har kunnet føre til kriser i andre medlemsstater. Yderligere fremgår det af 

forslaget, at det er hensigten med de fælleseuropæiske rammevilkår for krisehåndtering, 

at de skal forhindre kriser i at opstå. Dette vil samtidig også føre til en mere stabil adgang 

til finansiering på EU-markedet.141 

 EU Kommissionens forslag bygger på, at det er EBA (The European 

Banking Authority), der har tilsynsrolle, således at de udformer en guideline, der skal 

sikre at forslaget bliver brugt ens i alle medlemslandende. Dette vil samtidig sikre en 

ensartet standardisering. EBA skal derudover være bindeled imellem de nationale 

myndigheder. Dette betyder, at EU kommissionens forslag bliver brugt korrekt i forhold 

til omstændighederne – altså på case-basis.142 

 EU Kommissionens forslag hviler på 3 søjler. Den første søjle er forebyggelse, 

hvor de offentlige myndigheder skal udarbejde modeller for afvikling af kriseramte 

banker, samt hvordan man sikrer videreførelse af vigtige funktioner. Dette kan bl.a. være 

at pengeinstituttet skal omstruktureres. Anden søjle er tidlig indgriben, hvor de relevante 

                                                 
140 Dansk sammendrag af EU-Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012. 
141 Dansk sammendrag af EU-Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012. 
142 Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012. 
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myndigheder skal gribe ind tidligere, hvis et pengeinstitut er kommet i vanskeligheder. 

Dette kan være, når et pengeinstituts kapitalreserver falder til under et givent niveau og 

hvor pengeinstituttet skal tage de nødvendige forholdsregler for at genoprette sin 

finansielle situation. Dette kan ske ved at bruge den udarbejdede genopretningsplan, 

vedtage reformer eller omstrukturere sin gæld i samarbejde med kreditorerne. Søjle 3 

hviler på ”The debt write-down/bail-in tool”, se ovenstående. Den tredje søjle omhandler 

afviklingsværktøjer – og beføjelser, der vil give de nationale myndigheder mulighed for at 

overtage kontrollen med et konkursramt pengeinstitut. Beføjelserne omfatter helt eller 

delvist salg af pengeinstituttet, udskillelse af kritiske funktioner eller dårlige aktiver samt 

konvertering af gæld til almindelige kreditorer til aktier. Derudover omfatter reglerne 

muligheden for bridge-banking eller bail-in. EU Kommissionens forslag søger at 

tilgodese skatteyderne ved, at disse ikke bidrager til finansieringen for at redde 

nødlidende pengeinstitutter. Således har det også været hensigten at medlemslandende 

skal fokusere ressourcerne på at yde bidrag til medlemslandenes borgere og ikke 

hjælpepakker til pengeinstitutterne. Således er det pengeinstitutterne selv, deres ejere 

samt kreditorer der skal bære omkostningerne. Eksempelvis ved bail-in, hvor det er 

sektoren selv der kommer til at bære en stor del af omkostningen.143 

 Det følger af Kommissionens forslag, at medlemsstaterne kan supplere med egne 

krisehåndteringstiltag, hvis medlemsstaternes tiltag er mere effektive til at virke imod et 

nødlidende pengeinstitut. Derudover er det Kommissionens hensigt, at der anvendes én 

eller flere værktøjer i forening. På denne baggrund er rammevilkårene i Kommissionens 

forslag heller ikke udtømmende. Medlemsstaterne skal dog kunne retfærdiggøre, hvis de 

ikke gør brug af de rammevilkår fastlagt af Kommissionen, men i stedet gør brug af egne 

krisehåndteringstiltag.144 

 

10.5.3 Konvertibel lånekapital i EU-retligt perspektiv. 

Som nævnt i ovenstående afsnit kan medlemsstaterne gøre brug af egne 

krisehåndteringsmodeller, hvis disse har vist sig effektive i forhold til at modvirke 

                                                 
143 Dansk sammendrag af EU-Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012. 
144 Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012 
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finansielle kriser. Modellen om konvertibel lånekapital er en godkendt model i EU. Det 

skyldes det forhold, at hybrid kernekapital er et godkendt EU-retligt instrument til at 

afhjælpe nødlidende finansielle virksomheder i forhold til EU's statsstøtteregler. Under 

normale omstændigheder vil hybrid kernekapital blive betragtet som statsstøtte, jf. TEU 

artikel 107: ”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, 

som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller 

truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller 

visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker 

samhandelen mellem medlemsstaterne.”.  Dog er hybrid kernekapital kun godkendt i det 

omfang det overholder det markedsøkonomiske investorprincip, der bl.a. er fastlagt i 

Stardust Marine-sagen145. Her fremgår det af præmis 69 og 70: ”… Endvidere bemærkes, at 

det fremgår af princippet om ligebehandling af offentlige og private virksomheder (vores 

fremhævelse), at den kapital, som staten direkte eller indirekte indskyder (vores fremhævelse) i 

en virksomhed på vilkår, der svarer til normale markedsvilkår, ikke kan anses for statsstøtte 

(vores fremhævelse)…” og ”… Der skal derfor, som det ligeledes fremgår af Domstolens 

faste praksis, foretages en vurdering af, om en privat investor af en størrelse, der kan 

sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, under 

tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den 

omhandlede størrelse (vores fremhævelse)…”. Således er det fastlagt i det 

markedsøkonomiske investorprincip, at når staten indskyder kapital i finansielle 

virksomheder, skal det være på vilkår som en privat investor også ville foretage. 

Yderligere må der heller ikke ske forskelsbehandling i forhold til, hvilke virksomheder 

der kan modtage hybrid kernekapital. Således skal der ved hver sag foretages en konkret 

objektiv vurdering, hvorpå det skal vurderes, hvorvidt den pågældende virksomhed ville 

modtage hybrid kernekapital. Det fremgår også af Statsstøttehåndbogen fra Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen, at ”… Det markedsøkonomiske investorprincip betyder, at der ikke 

er tale om statsstøtte, hvis medlemsstaten handler som en normal markedsinvestor. 

Handler medlemsstaten som en privat markedsinvestor, der søger et normalt udbytte, 

opnår den virksomhed, som staten investerer i, ikke en fordel. En måde at afklare, om 

staten har handlet eller handler som en privat markedsinvestor, er, om private 

                                                 
145 Stardust Marine-sagen, Frankrig mod Kommissionen, sag C-482/99, Domstolens dom af 16. maj 2002. 
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virksomheder også har investeret i den pågældende virksomhed på lignende vilkår. 

Markedsinvestorprincippet kan også påvises ved, at staten beregner sig et normalt 

udbytte eller en rente, der svarer til markedsrenten (vores fremhævelse).”146 

 Et andet forhold der gør, at konvertibel lånekapital er foreneligt i forhold til 

Kommissionens forslag 280/3 af 2012 er, at Kommissionen i deres forslag fremhæver i 

præambel 49: ”In general, resolution authorities should apply the bail-in tool in a way 

that respects the pari passu treatment of creditors and the statutory ranking of claims 

under the applicable insolvency law. Losses should first be absorbed by regulatory 

capital instruments and should be allocated to shareholders either through the 

cancellation of shares or through severe dilution (vores fremhævelse). Where those 

instruments are not sufficient, subordinated debt should be converted or written down. 

Finally, senior liabilities should be converted or written down if the subordinate classes 

have been converted or written down entirely.”147 I forhold til konvertibel lånekapital kan 

konverteringen ske i form af, at staten får præferenceaktier eller almindelige aktier. 

Forskellen ligger i, hvorvidt staten har en særlig fortrinsstilling i forhold til de øvrige 

aktionærer. Rammevilkårene i EU Kommissionens forslag gør det, alt andet lige, muligt 

for staten enten at udvande de øvrige aktionærers værdier eller annullering af 

aktionærernes krav. 

 Som det er blevet fremhævet tidligere i DG internal market and services, der hører 

under EU Kommissionen, anerkendes det at afvikling af pengeinstitutter ikke er 

økonomisk hensigtsmæssig. Dette skyldes, at omkostninger på langt sigt er væsentlig 

højere ved en afvikling af et nødlidende pengeinstitut. Dette støtter specialets foreslåede 

model om konvertibel lånekapital eftersom denne har en forudsætning om going concern.   

 EU kommissionens forslag indebærer, at det skal være muligt at udskifte den 

ansvarlige ledelse. Dette fremgår flere steder, bl.a. i artikel 56, litra n, hvor de relevante 

myndigheder skal have mulighed for at fjerne den ansvarlige ledelse. Yderligere fremgår 

det af ”the bail-in tool”, at de relevante myndigheder skal kunne fjerne ledelsen i et 

pengeinstitut og iværksætte en genopretningsplan for pengeinstituttet. Det fremhæves 

endvidere vedrørende ”the bail-in tool”:”The bail-in tool will give resolution authorities 

                                                 
146 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – Statsstøttehåndbogen, udarbejdet 2010. 
147 Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012 
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the power to write down the claims of unsecured creditors of a failing institution and to 

convert debt claims to equity. The tool can be used to recapitalise an institution that is 

failing or about to fail, allowing authorities to restructure it through the resolution 

process and restore its viability after reorganisation and restructuring. This would allow 

authorities greater flexibility in their response to the failure of large, complex financial 

institutions. It would be accompanied by removal of management responsible for the 

problems of the institution, and the implementation of a business restoration plan. 

(vores fremhævelse)”.148 Samme mulighed ligger der i modellen om konvertibel 

lånekapital. Det skal således være muligt for myndighederne at udskifte den ansvarlige 

ledelse og indsætte en ny ledelse, således at det har en konsekvens for ledelsen, hvis den 

har haft en for risikobetonet adfærd. Eventuelt kan det ske efter en svensk model, hvor 

det pågældende pengeinstituts aktiver bliver opdelt efter branche og derefter afvikles 

særskilt. Som tidligere gennemgået i kapitel 10, så fastsætter modellen om konvertibel 

lånekapital mulighed for gennem konvertering af lånet til aktier at give staten mulighed 

for en fremtidig upside eller gevinst ved at fastsætte et tilstrækkeligt højt renteniveau. 

Dette er også i overensstemmelse med markedsinvestorprincippet, hvor staten kan 

beregne sig et udbytte eller rente på baggrund af markedsniveauet. På denne baggrund 

falder forslaget om konvertibel lånekapital således inden for de fællesskabsretlige 

rammer. 

 Kommissionens rammevilkår fastslår samtidig, at write down tool kan anvendes 

både ved going og gone concern. Hertil kan der enten foretages en afskrivning af et 

nødlidende pengeinstituts subordinated liabilities eller en konvertering til ejerkapital. 

Hybrid kernekapital er netop kendetegnet ved at være et usikret krav, der er efterstillet 

ansvarlig lånekapital, dvs. hybrid kernekapital er (junior) subordinated. Samtidig giver 

Kommissionens rammevilkår mulighed for at udvande alle ejere af et nødlidende 

pengeinstitut. Den nuværende finansielle krise har medført en række problemstillinger 

herunder, hvordan obligationsejere kan udvandes. I teorien skal Tier 1 kapital, herunder 

dele af hybrid kernekapital, virke tabsabsorberende ved et pengeinstituts finansielle 

udfordringer. Ved hybrid kernekapital, f.eks. en perpetual obligation149, vil denne først 

                                                 
148 Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012, side 13. 
149 En perpetual er kendetegnet ved en uendelig løbetid og kan derfor medregnes til pengeinstituttets 



Side 109 af 127 
 

være tabsabsorberende ved gone concern150. Modellen for konvertibel lånekapital 

forudsætter dog going concern, hvorfor ikke alle ejere udvandes ved indskud af statslig 

kapital, da perpetuals-ejerne først taber ved gone concern. Write down tool fastsætter dog 

mulighed for at afskrive allerede ved going concern, hvorfor det kan synes mere 

retfærdigt, hvis alle ejere af pengeinstituttet udvandes. Specialets foreslåede model om 

konvertibel lånekapital, herunder indskud af hybrid kernekapital, er ligeledes i den 

henseende inden for rammerne af Kommissionens forslag. Modellen er således også en 

fremtidig holdbar model. 

 Som nævnt i afsnit 2, er en ulempe ved tilførsel af kapital fra det offentlige samt 

konvertibel lånekapital at staten bærer en betydelig omkostning ved at skulle indskyde 

kapital i et nødlidende pengeinstitut. Målet er at sikre stabilitet, herunder sikkerhed for 

indskydernes midler. Derudover får staten også en mulig fremtidig upside ved at eje 

aktier i pengeinstituttet. Således kan de opnå en gevinst enten i form af fremtidigt udbytte 

eller gennem salg af pengeinstituttet til en privat investor. Denne model kendes fra 

Sverige. Dette er modsætningsvis ikke tilfældet ved Kommissionens forslag, hvor 

Kommissionen ønsker at gå væk fra skatteyderbetalte redningspakker rettet imod 

nødlidende pengeinstitutter. Som fremhævet indledningsvis i afsnit 10.5.2, er der opstået 

en uretfærdighedsopfattelse ved, at staten redder nødlidende pengeinstitutter frem for at 

yde vigtige tjenesteydelser til medlemsstaternes borgere.151 Det kan diskuteres, hvorvidt 

det er hensigtsmæssigt at medlemsstaterne indskyder konvertibel lånekapital i et 

nødlidende pengeinstitut frem for at allokere ressourcerne andetsteds, som anført i 

Kommissionens forslag. Imidlertid viser erfaringer fra Sverige, at modellen er berettiget. 

Det skyldes som tidligere fremhævet, at Sverige har brugt færre ressourcer på 

redningspakker til finansielle virksomheder målt på BNP end eksempelvis England. 

Kommissionen har i en rapport152 fra 2009 undersøgt faktorerne ved den svenske 

krisehåndtering i starten af 1990'erne, hertil hvilke faktorer der gjorde modellen 

succesfuld. Disse faktorer har Kommissionen samtidig inddraget i sit forslag – faktorer 

såsom at skabe stabilitet, hurtig handling samt minimering af moral hazard. Det som 

                                                                                                                                                 
egenkapital. Pengeinstituttet betaler hertil en kuponrente til obligationsejer. 

150 Se side 2 i Sydbanks publikation om virksomhedsobligationer. 
151 Dansk sammendrag af EU-Kommissionens forslag nr. 280/3 fra 2012. 
152 The Swedish model for resolving the banking crisis of 1991-93. Seven reasons why it was successful. 
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gjorde den svenske model mulig var bl.a. en nationalisering af banker, der ikke kunne 

reddes på anden måde. Det betød, at pengeinstitutter som ikke kunne reddes gennem 

fusion, kortvarigt lån eller privatkapital, blev nationaliseret. Dette skete i 2 tilfælde - 

Nordbanken og Gotabanken. Hertil oprettede staten et asset management corporation, 

Securum for Nordbanken og Retriva for Gotabanken, der skulle håndterer de dårlige lån, 

således at de to pengeinstitutter kunne konsolidere sig og igen låne penge ud. Dertil er 

den svenske model balanceret, idet indtægter og udgifter over tid næsten er identiske. 

Modellen har ikke medført udgifter til skatteyderne. Dette ligger samtidig også inden for 

rammerne af Kommissionens forslag, hvortil Kommissionen ud fra et 

retfærdighedssynspunkt ikke ønsker skatteyderbetalte hjælpepakker.  

 

10.5.4 Internationalt perspektiv. 

Den finansielle krise i de skandinaviske lande i starten af 1990'erne har medført en lang 

række analyser af de forholdsregler, der er blevet taget til en fremtidig løsning af 

finansielle kriser. Således har BIS også udgivet en rapport153, hvorpå de undersøger, 

hvilke principper der bør være gældende ved en løsning af den nuværende finansielle 

krise. Principper BIS fremlægger, vil blive sammenholdt med Kommissionens og 

specialets forslag. 

 BIS fremhæver 3 principper der skal være gældende for en succesfuld 

krisehåndtering. Principperne bygger på erfaringer draget fra krisehåndtering i både 

industrialiseret lande og emerging markets. Principperne er; 

• the speed of recognition and intervention 

• the breadth and depth of the response; and 

• how to balance systemic costs with the need to contain moral hazard. 

Kommissionen foreslår, at det er nødvendigt at handle hurtigt, for på den baggrund at 

minimere de negative effekter. BIS fremhæver nødvendigheden i at handle hurtigt på 

baggrund af krisen i saving & loans virksomheder i USA i 1980'erne og den japanske 

                                                 
153 Resolving the financial crisis: are we heeding the lessons from the Nordics?  
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krise i 1990'erne. Kommissionen fremhæver desuden i sin rapport kriterierne for, hvorfor 

krisehåndteringen i Sverige var så succesfuld. Det er isoleret set ikke væsentligt at gøre 

det rigtige eller forkerte, men i højere grad at agere tidligt: ”Of course, there was a risk 

that a rapid policy response might be too rapid, leading to inadequate measures that 

would have to be changed in due course. However, in hindsight, this risk proved worth 

taking. As a staff member of the Riksbank involved in the resolution process said: “It is 

more important to act early than to get it exactly right.” (vores fremhævelse)”.154 BIS 

fremhæver, at en forudsætning for hurtig ageren er opbakning fra institutionerne (staten, 

tilsyn og nationalbanken), således at der netop kan handles hurtigt. Dette er også de 

erfaringer, der er blevet draget fra Sverige, hvor der netop er enighed imellem disse 3 

instanser.155 

 Derudover kan øget monitorering, som fastslået hos Milgrom og Roberts, 

tilskynde til hurtigere handling, da dette alt andet lige, vil øge sandsynligheden for at 

opdage uhensigtsmæssigheder i det finansielle system. Specialets vurdering er ligeledes, 

at det er nødvendigt at øge monitoreringen af pengeinstitutterne samt fokus på 

uhensigtsmæssigheder. Dette vil mindske de negative effekter der kan opstå, bl.a. øget 

omkostninger til at begrænse effekterne fra en finansiel krise. 

 Det andet princip BIS fastslår, er, at krisehåndteringen skal være omfattende og 

dybdegående. Det betyder en (1) stabilisering af det finansielle system, ved at opretholde 

likviditeten og sikre bankernes fortsat adgang til finansiering, herunder forhindre run. En 

(2) restrukturering af pengeinstitutternes balance, f.eks. gennem udskillelse af aktiver 

eller nedskrivninger. (3) Reetablering af betingelserne for sektorens vedvarende rentable 

drift. Disse metoder er endvidere nævnt i Kommissionens forslag. Som specialet har 

anført, er det ikke hensigtsmæssigt at anvende en statslig garanti enkeltstående, da denne 

model ikke vil modvirke moral hazard, men skabe tillid og stabilisering på markedet. 

Men flere modeller, der bruges i forening vil kunne modvirke moral hazard samt 

genskabe et effektivt kapitalmarked. Dette ligger også inden for rammerne af BIS og 

Kommissionens forslag. I forlængelse af BIS’ andet princip, opfylder modellen om 

konvertibel lånekapital dette princip. Dette skyldes, at modellen kan bruges på hele 

                                                 
154 The Swedish model for resolving the banking crisis of 1991-93. Seven reasons why it was successful. 
155 Resolving the financial crisis: are we heeding the lessons from the Nordics?  
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sektoren samtidig med at modellen restrukturerer pengeinstitutternes balancer. 

 Det fremgår af BIS’ tredje princip, der vedrører balancen imellem omkostningerne 

til at genskabe et stabilt og velfungerende marked og begrænsningen af moral hazard; 

”The concern is that markets exercise discipline too abruptly and indiscriminately, 

raising the risk that the financial system implodes and cripples the real economy. On the 

other hand, that very intervention, by insulating agents from market discipline, may 

distort incentives (see P1). During the resolution phase, agents may be tempted to abuse 

the privilege of access to public money. In the long term, they may behave less prudently, 

sowing the seeds of yet another crisis... …There are effectively two mechanisms to 

manage this trade-off. The first is through the treatment of the firm’s stakeholders during 

the restructuring process. To limit moral hazard, there is a consensus that those who got 

the banks into trouble should be made to pay to the maximum possible extent. 

Managers and existing shareholders would be the first to pay, via dismissals and asset 

write downs for example (vores fremhævelse). Subordinated debt holders would be next 

in line, although whether debt can be written down without triggering contagion is an 

open question and depends on specific arrangements. Avoiding some degree of insulation 

of debt holders, especially when debt is held by other banks, has proved very difficult in 

practice. The second, complementary, mechanism is through conditionality. Strict 

conditions and restrictions imposed in exchange for support help to contain moral 

hazard. They prevent supported banks from exploiting an unfair competitive advantage, 

leaving other banks to engage in lending activities in an untrammelled fashion. The 

temporary transfer of control (and ownership in the case of nationalisation) to the 

government can play a similar role.”
156 Som gennemgået i Kommissionens forslag, skal 

det have konsekvenser for ledelsen og aktionærerne, hvis staten må redde 

pengeinstitutter. Samtidig skal der også sikres en fornuftig balance af hensyn til de 

samfundsmæssige omkostninger. Kommissionen påpeger, at det skal være sektoren selv 

der betaler, for at holde borgerne skadefri, hvorimod erfaringerne fra de skandinaviske 

lande viser, at indskud af kapital kan være fordelagtigt. Dette fremhæves også i 

Kommissionens egen rapport fra 2009, der netop viser at Sveriges omkostningsniveau 

over tid er tæt på nul. Samme tilgang har specialets forslag, på baggrund af de svenske 
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erfaringer, hvor denne metode både kan begrænse moral hazard og samtidig sikre en 

hensigtsmæssig økonomisk fordeling. 

 Fra et internationalt perspektiv er modellen om konvertibel lånekapital således 

forenelig med principperne fastlagt af BIS til en krisehåndteringsmodel og 

Kommissionens rammevilkår til fremtidig krisehåndtering. Modellen er således egnet til 

at stå alene – en tidligere indgriben kan således bestemmes af de nærmere fastsatte 

aftalevilkår samt den politiske vilje. Dette er led i at begrænse de negative effekter en 

finansiel krise medfører. Det skal dog nævnes at den skandinaviske krise i høj grad var af 

national karakter, hvorimod den nuværende finansielle krise er af international karakter. 

Således er Kommissionens forslag rettet imod, at finansielle kriser ikke spreder sig 

imellem medlemslandende. BIS’ rapport fremhæver ligeledes dette, men tilføjer;”There is 

little doubt in our mind that the international dimension has played an important role. 

But, by itself, it cannot explain why the authorities have not been swifter in transferring 

bad assets out of banks’ balance sheets. Moreover, a more lenient attitude than in the 

Nordic countries’ experience has also prevailed in relation to institutions with purely 

domestic operations and in market segments better shielded from foreign competition, 

such as Northern Rock or IKB.”
157 

 I det perspektiv er modellen om konvertibel lånekapital også fremadrettet 

anvendelig, hvis de relevante myndigheder samtidig sikrer en hurtig indgriben, for at 

modvirke en spredning af krisen. Dette vil samtidig også begrænse omkostningerne ved 

redningen af nødlidende pengeinstitutter. Sammenholdes modellen om konvertibel 

lånekapital med BIS og Kommissionens forslag, er denne model i internationalt 

perspektiv forenelig. Grundelementerne er til stede, eksempelvis begrænsning af moral 

hazard samt en balanceret økonomisk fordeling. Således må konklusionen være, at 

konvertibel lånekapital ligeledes er berettiget i et internationalt perspektiv. 
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Kapitel 11 

11.1 Konklusion 

Specialet har haft til formål at undersøge, hvilken teoretisk model for håndtering af kriser 

i pengeinstitutter, der minimerer de økonomiske incitamenter for moral hazard. Den 

finansielle krise medførte, at adskillige danske pengeinstitutter kom i økonomiske 

problemer grundet en risikobetonet adfærd på det finansielle marked i tiden op til den 

finansielle krise. Hertil har den danske stat vedtaget forskellige tiltag, der skulle forsøge 

at dæmme op for den finansielle krise og samtidig genskabe et effektivt kapitalmarked. 

De danske bankpakker kan dog skabe et problem om moral hazard, eftersom 

pengeinstitutter, f.eks. under en generel statsgaranti, ikke vil have incitament til at 

begrænse deres risikobetonede adfærd, idet staten stiller en fuld statsgaranti.  

 Specialet har således først og fremmest undersøgt, hvad der skaber moral hazard i 

pengeinstitutter. Efter en analyse af de offentligt tilgængelige advokatundersøgelser i 

sammenbrudte pengeinstitutter er det konkluderet, at problemet om moral hazard ikke 

skyldes manglende regulering på det danske pengeinstitutmarked. Det skyldes i højere 

grad, at enkelte pengeinstitutter ikke har efterlevet kravene til de ledelses- og 

styringsmæssige bestemmelser i FIL §§ 70 og 71. Hertil er teorien om moral hazard 

præciseret i forhold til Milgrom & Roberts’ definition, idet problematikken om moral 

hazard ikke vedrører aflønning, men i højere grad monitorering og incitamentkontrakter. 

De danske advokatundersøgelser viser, at spørgsmålet om aflønning i væsentlig grad ikke 

har været afgørende for sammenbrud i pengeinstitutter. 

 I forlængelse heraf har specialet analyseret de forskellige danske tiltag, for at 

vurdere hvorvidt disse er egnet til at begrænse moral hazard. Nationalbankens 

udlånsfacilitet er i et vist omfang egnet til at begrænse moral hazard. Dette skyldes, at 

pengeinstitutterne ikke opnår den fulde gevinst af sine gode aktiver, når disse pantsættes i 

Nationalbanken. Dog skaber Nationalbankens udlånsfacilitet samtidig en kortsigtet 

gevinst for pengeinstitutterne ved, at pengeinstitutterne kan genudlåne likviditeten fra 

Nationalbanken – hertil med en stor gevinst grundet Nationalbankens lave 7-dages rente.  

 Bankpakke 1 omhandler den generelle statsgaranti.  Statsgarantien har den fordel, 
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at den kan gives vederlagsfrit. Selvom de juridiske vilkår begrænser pengeinstitutternes 

risikobetonet adfærd, så har advokatundersøgelserne vist, at sammenbrud i 

pengeinstitutter grundet moral hazard er sket i mindre pengeinstitutter. Hertil er 

Bankpakke 1 i høj grad finansieret af de største pengeinstitutter, hvorfor et lille 

pengeinstitut i uvæsentlig grad vil have incitament til at begrænse sin risikobetonede 

adfærd.  

 Bankpakke 3 gør op med teorien om too big to fail, idet et nødlidende 

pengeinstitut vil tages under en kontrolleret afvikling, uagtet pengeinstituttets størrelse. 

Hertil vil ledelsen af pengeinstituttet opnå en straf i form af afvikling. Modellen er 

således egnet til at begrænse moral hazard, eftersom pengeinstituttets risikobetonede 

ledelse ophører ved afviklingen. Bankpakke 3 skaber dog ligeledes uhensigtsmæssige 

følger på det danske pengeinstitutmarked, eftersom øvrige pengeinstitutter ligeledes må 

bære omkostninger for afvikling af et pengeinstitut. Indskydergarantifonden bærer 

risikoen for afviklingen af et pengeinstitut under Bankpakke 3 og hertil har afviklingen af 

Amagerbanken vist, at øvrige pengeinstitutter ligeledes kan opnå fundingudfordringer. 

Bankpakke 3 kan således skabe økonomiske udfordringer for pengeinstitutter, der reelt 

var sunde inden afviklingen. 

 Bankpakke 5 fastholder risikoen i FIH, men udskillelsen af de værdiforringede 

aktiver vil samtidig sende et signal om, at staten fortsat er villig til at redde 

pengeinstitutter, der er i store økonomiske problemer. Der er således ikke fastsat nogen 

konsekvenser overfor FIH gennem Bankpakke 5, hvilket kan sikre FIH’s fortsatte 

eksistens. Samtidig har staten ikke mulighed for at begrænse FIH’s risikobetonet adfærd 

– dette må alene ske gennem en forhåbning om, at FIH mindsker deres balance og 

samtidig i højere grad fokuserer på økonomisk rentable forretninger. FIH skal således 

igen være et pengeinstitut for små og mellemstore virksomheder. Endvidere vil en 

udvidelse af anvendelsesområdet for Bankpakke 5 ikke modvirke moral hazard, idet 

forudsætningerne for begrænsning af moral hazard ikke er til stede. En generel 

udskillelse af værdiforringede aktiver sikrer pengeinstitutter overlevelse og manglende 

konsekvens ved for høje risici.  

 Specialet vurderer derfor, at Kreditpakken skaber økonomiske incitamenter for 

pengeinstitutter til at begrænse sin risikobetonede adfærd. Samtidig sikrer Kreditpakken, 



Side 116 af 127 
 

modsat en generel statsgaranti, en reel mulighed for afkast til staten. Indskud af hybrid 

kernekapital i pengeinstitutter kan samtidig mindske ejernes afkast, eftersom staten 

fastsætter en højere lånerente end markedsrenten. Hertil kan konverteringen af hybrid 

kernekapital samtidig give staten et reelt ejerskab over pengeinstituttet, der ligeledes må 

ophæve stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter ved tilførslen af hybrid kernekapital. 

Dette skaber ens forhold mellem stat og private investorer, hvilket giver staten en øget 

mulighed for monitorering af pengeinstituttet. Specialet vurderer derfor, at Kreditpakken 

er den model, der er bedst egnet til at begrænse de økonomiske incitamenter for moral 

hazard. 

 Afslutningsvis har specialet præciseret den teoretiske model for konvertibel 

lånekapital, da denne i praksis er bedst egnet til at begrænse moral hazard. Specialet har 

argumenteret for, at staten de facto bør være eneste reelle udbyder af konvertibel 

lånekapital på det danske marked grundet det procykliske element mellem 

pengeinstitutterne. Et låntagende pengeinstitut kan således skabe yderligere økonomiske 

problemer i et långivende pengeinstitut, hvis låntagende pengeinstitut bliver nødlidende. 

Yderligere er det præciseret, jf. Bagehots regel, at staten ved udbydelsen af konvertibel 

lånekapital må fastsætte en højere rente end markedsrente, eftersom modellen for 

konvertibel lånekapital må fastsætte økonomiske begrænsninger i låntagende 

pengeinstitut. Det er således essentielt, at pengeinstituttets ejere ikke belønnes ved 

indskud af konvertibel lånekapital, men i stedet bærer omkostningerne for statens redning 

af pengeinstituttet. Dette kan bl.a. ske ved ophævelse af stemmeretsbegrænsninger og 

ejerlofter. Samtidig har specialet diskuteret, hvorvidt staten eventuelt skal have 

præferenceaktier ved konverteringen. Dette vil give staten en fortrinsstilling ift. de øvrige 

aktionærer, hvilket vil betyde en yderligere dilution af ejernes værdier.  

 Samtidig er modellen om konvertibel lånekapital forenelig med EU 

Kommissionens fremsatte rammevilkår for håndtering af nødlidende pengeinstitutter. 

Dette skyldes, at hybrid kernekapitals status som subordinated debt kan konverteres til 

ejerkapital under nærmere fastsatte vilkår. En konvertering vil samtidig udvande de 

øvrige aktionærers værdier i pengeinstituttet. Statens sikres endvidere en mulig upside, 

ligesom at staten aktivt kan tage kontrol med pengeinstituttet og herigennem udskifte 

ledelsen. Endelig anerkender Kommissionen, at det er uhensigtsmæssigt at afvikle 
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pengeinstitutter, da dette medfører betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. 

Modellen for konvertibel lånekapital forudsætter going concern, hvilket ligeledes er i 

overensstemmelse med Kommissionens forslag. 
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Bilag 1. Opgørelsen er baseret på Finansrådet gruppeinddeling fra 2011. 

     

Gruppe 1. Arbejdende kapital i mio. kr. Variable Løndele   

Danske Bank 1.335.076 JA*   

Nordea Bank DK 348.118 JA**   

Jyske Bank 173.212 NEJ***   

Nykredit Bank 103.252 NEJ****   

Sydbank 94.862 NEJ*****   

FIH Erhvervsbank 68.211 NEJ******   

     

*For Danske Bank.     

http://www.danskebank.com/    

     

**For Nordea Bank DK    

http://www.nordea.com/     

     

***For Jyske Bank     

http://www.jyskebank.dk     

     

**** For Nykredit Bank    

http://www.nykredit.com/     

     

***** For Sydbank     

http://www.sydbank.dk/     

     

****** For FIH Erhvervsbank    

http://www.fih.dk/     
 


