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Abstract

Capital adequacy rules in Denmark –  impact on the behaviour of  banks

Since the beginning of  the financial crisis in 2007, it has been heavily discussed whether the regulatory

framework meets its purpose of  securing safety and soundness in the financial sector. This thesis

contains an analysis on existing capital adequacy rules in Danish law and the strategic, behavioural

impact they have on Danish banks. Moreover, it is discussed whether the rules are proportionate with

the costs of  the rules along with the need for regulatory initiatives.

The first part of  the thesis identifies the capital adequacy rules and elucidates the regulation under

which banks act. During the financial crisis a number of  Danish banks have been in the spotlight of

Finanstilsynet, the Danish Financial Service Authority. The cases indicates a shift where Finanstilsynet

emphasizes the importance of  the individual solvency adequacy in pillar 2 of  the regulatory framework

and very often demands solvency above the minimum of  8 percent.  Thereafter the relations to

European law is described and finally the first part puts the capital adequacy rules in an international

context where the Basel I and II guidelines are the essential ones. 

The new regulation based on Basel II is a flexible risk-based framework and the objective is to induce

banks to implement advanced models in calculating their risk profile. The second part analyses the

behaviour of  banks in competing settings by the use of  game theory. Even though the analysis show

that banks are indeed induced to implement advanced methods only a few Danish banks have adopted

them. Another heavy critique is the presence of  regulatory arbitrage in both the former and the existing

framework. The effect of  regulatory arbitrage on financial stability is therefore analyzed.

The third part discusses the costs and benefits from both rules and financial crises in general. From

there the section proposes legislative enhancements which can further strengthen the financial stability.

This includes more disclosure regarding the risk profiles of  the banks and mitigation of

interconnection and exposures towards one sector.
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Kapitel 1 - Indledning

1.1 Præsentation af  emne

”Looking forward, we must urgently address structural weaknesses in the financial system, in

particular in the regulatory framework, to ensure that the enormous costs of  the past two years will

not be borne again”

- Ben Bernanke, 21. august 2009.1

Den finansielle sektor er underlagt en omfattende regulering, som blandt andet skal modvirke

finansielle kriser. Det skyldes, at finansielle kriser kan have vidtrækkende konsekvenser for samfundet.2

Dels fastsættes der krav til, at bankerne skal have kapital til rådighed for at modstå de risici, som banken

står overfor. Dels er der regler, der skal sikre, at banker spreder sine risici. 

Til trods for disse regler udbrød der i sommeren 2007 en finansiel krise, som senere viste sig at være

systemisk og påvirkede den finansielle sektor på globalt plan.3 Centrum for krisen var USA's

boligmarked. Såkaldte subprime-lån til låntagere med dårlig kreditværdighed blev i stigende grad

udskrevet.4 Således steg andelen af  subprime-lån fra 4,5 pct i 1994 til 20 pct. af  de samlede udlånstyper

i 2006.5

Umiddelbart virker det ulogisk, at bankerne udstedte flere og flere lån, hvor der var en høj

sandsynlighed for, at de ikke blev tilbagebetalt. Men to faktorer gjorde, at det på daværende tidspunkt

virkede fornuftigt. For det første havde innovation i banksektoren skabt mulighed for at samle lånene i

puljer og derved sprede og sænke risikoen for misligholdelse.6 Basalt set var tanken ved disse

boliglånsprodukter, at der var lavere risiko for, at flere lån blev misligholdt samtidig, end risikoen for, at

1 Ben Bernanke (2009), formand for the Federal Reserve Bank (USA's nationalbank) i en tale d. 21. aug. 2009 til et
årligt økonomisk symposium afholdt i Jackson Hole, Wyoming. Se
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20090821a.htm

2 Beregninger har vist, at omkostninger ved finansielle kriser kan beløbe sig til 12 pct. af BNP. Se PwC-rapporten
(2004), s. 132ff.

3 En finansiel krise er bredt defineret og opstår, når en finansiel institution ikke kan leve op til de forpligtelser, der
eksisterer i forhold til gældende ret. En systemisk finansiel krise opstår, når omfattende dele af den finansielle
sektor oplever finansiel krise. Se Østrup (2008), s. 14.

4 I USA findes der en række forskellige lån, som kategoriseres efter låntagernes kreditværdighed. Subprime-lån
ydes til de mennesker, som har en dårlig kredithistorie samt en lav, svingende eller ingen indkomst. Af de 8
forskellige låntyper der er, er subprime-lån det, der rangerer lavest – bortset fra ”Liar Loans”, der ydes til
personer, der har løjet overfor banken. Se Juul (2008), s. 195.

5 Målt i penge steg puljen af subprime-lån til familier på 1-4 personer fra 35 mia. dollars til 600 mia. dollars.  Se
Ben Bernankes tale d. 14. marts 2008 ved det årlige møde i National Community Reinvestment Coalition,
Washington, D.C. http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20080314a.htm 

6 Det skete gennem den såkaldte securitisationsproces. Se Juul (2008), s. 185ff.
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blot ét lån misligholdtes.

For det andet havde der i lang tid været lave renter, hvilket skabte grobund for billigere lånemuligheder,

der pressede boligpriserne i USA op. Sammen med en udbredt optimistisk forventning til fremtiden

opstod der en såkaldt boligboble, det vil sige en overvurdering af  boligpriserne.

Men disse forhold varede ikke ved, og den positive udvikling vendte i sommeren 2007, da renterne

begyndte at stige, og boliglånsprodukterne blev vurderet til at have en højere risiko end førhen.7 Mange

banker og andre finansielle institutioner havde investeret enorme summer i diverse boliglånsprodukter

og realiserede store tab, da markedsværdien på produkterne faldt.

Situationen medførte betydelig uro på de finansielle markeder, og der opstod en tillidsproblematik, da

den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers gik konkurs som følge af  eksponeringer på

subprime-lån. Blandt andet var der usikkerhed omkring bankens transaktioner med andre banker og

hedgefonde samt en generel usikkerhed om, hvor omfattende problemet med boliglånsprodukter var i

den finansielle sektor. Resultatet af  mistilliden blandt bankerne blev en likviditetskrise, hvor bankerne

ikke ville låne ud til hinanden – eller i givet fald kun til meget høje renter.8

På grund af  global indbyrdes afhængighed mellem bankerne, spredtes mistilliden og den medfølgende

kreditklemme9 sig til resten af  verden. Centralbanker forsøgte verden over at mindske manglen på

likviditet ved at indskyde penge i nødstedte banker for derved at genoprette tilliden. På globalt plan har

regningen på krisehåndteringen – i  form af  økonomisk hjælp, bankpakker og finansiel hjælp til

nødstedte banker beløbet sig til lidt under 5 pct. af  det globale BNP.10

Uroen på de internationale finansielle markeder påvirkede også Danmark. Allerede i de danske bankers

årsregnskaber for 2007 så man en lavere indtjening på grund af  højere finansieringsomkostninger som

følge af  likviditetskrisen.11 Efterhånden som uroen tog til internationalt, blandt andet i form af

bankkonkurser samt private og offentlige bankovertagelser, forsøgte politikerne i USA og EU at

iværksætte redningspakker for at genskabe tilliden og den finansielle stabilitet. Til trods for disse tiltag

spredte uroen sig til realøkonomien, som medførte recession i både USA og EU.12

I Danmark vedtog Folketinget en redningspakke i oktober 200813 og endnu en i februar 200914.

7 Konkret var der tale om en nedjustering af kreditvurderingen af Mortgage Backed Securities (MBO'er). Se Juul
(2008).

8 New York Times: Lehman Brothers Holding Inc.
http://topics.nytimes.com/topics/news/business/companies/lehman_brothers_holdings_inc/index.html 

9 Udtrykke kreditklemme betegner den situation, hvor kreditinstitutter kraftigt begrænser udbuddet af udlån. Se
også Nationalbanken (2008). Kvartalsoversigt, 3. kvartal, s. 13. På engelsk: credit crunch eller credit squeeze.

10 BIS' 79th Annual Report (2009), s. 136.
11 Nationalbanken (2008). Finansiel stabilitet 1. halvår.
12 Nationalbanken (2008). Finansiel stabilitet, 2. halvår, s. 16ff.
13 Lov om finansiel stabilitet, Lov nr. 1003 af 10/10/2008, også kaldet Bankpakke I.
14 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, Lov nr. 67 af 03/02/2009, også kaldet Bankpakke II.
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Ligesom i udlandet blev flere banker enten sat under afvikling, fusionerede med eller blev overtaget af

andre banker. Afmatningen af  den danske økonomi blev realiseret i form af  faldende aktiekurser, lavere

eksport, højere arbejdsløshed, lavere detailomsætning, faldende huspriser mv.15

1.2 Problemstilling
Som følge af  den globale finanskrise er reguleringen af  den finansielle sektor blevet et stort

diskussionsemne. Særligt er kapitaldækningsreglerne interessante, da de skal bidrage til at sikre, at

bankerne kan modstå de risici, som bankerne er eksponeret overfor. Kapitaldækningsreglerne skal

således udgøre en sikkerhed mod dårlige tider.16 Set i lyset af  den omfattende finansielle krise 2007 har

reglerne ikke formået at tilvejebringe en sådan sikkerhed. Tre spørgsmål rejses dermed naturligt.

Hvorfor har ingen set krisen komme? Hvilke mangler er der i den nuværende regulering? Hvordan kan

man i fremtiden sikre finansiel stabilitet? 

Den betydelige uro på finansmarkederne aktualiserer ikke blot en diskussion af  kapitaldækningsreglerne

for bankerne, men igangsætter også en diskussion om tilsynsmyndighedernes rolle og ansvar. Også i

Danmark diskuteres emnet om øget regulering af  banker meget. Derimod er der ikke meget fokus på

de effekter, som de gældende regler har på bankers adfærd, i forhold til de strategiske beslutninger, som

bankerne foretager i et konkurrencepræget marked. Kapitaldækningsreglerne bygger på et princip om

fleksibilitet, hvor bankerne har valgfrihed mellem flere opgørelsesmetoder.17 Den større valgfrihed i

lovgivningen giver samtidig rum for bankerne til i højere grad at foretage strategiske beslutninger i

forhold til deres konkurrenter. Et essentielt aspekt i at styrke udformningen af  kapitaldækningsreglerne,

er derfor at vurdere, hvilken indvirkning de gældende regler har på danske bankers strategiske adfærd.

Først derefter er det muligt at vurdere, om der er behov for lovændringer på baggrund af  de erfaringer,

man har gjort sig på baggrund af  den finansielle krise.

Denne afhandling skal ses som et bidrag til diskussionen om kapitaldækningsreglerne i dansk kontekst,

deres indvirkning på danske bankers adfærd, og om der er behov for lovændringer.

15 Nationalbanken (2008). Finansiel stabilitet 2. halvår, 11-39.
16 1. januar 2007 blev der indført nye kapitaldækningsregler med overgangsbestemmelser frem til 2010, hvor

reglerne vil være fuldt ud implementeret. Se Nationalbanken (2008). Finansiel stabilitet 1. halvår, s. 27.
17 Se kapitel 2.
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1.3 Problemformulering

På baggrund af  ovenstående er denne afhandling udarbejdet ud fra følgende problemformulering:

Det analyseres, hvorledes kapitalkrav til banker er reguleret i lovgivningen og hvilke

strategisk adfærdsskabende effekter, de har på banker i Danmark.

Desuden diskuteres:

• hvilke implikationer de strategisk adfærdsskabende effekter har på den 

finansielle stabilitet i Danmark

• proportionaliteten mellem implementerings- og 

administrationsomkostningerne på den ene side og den risiko, der bliver 

afdækket på den anden side,

• behovet for lovændringer af  kapitaldækningsreglerne i Danmark.

1.4 Metode

I afhandlingen anlægger jeg en samfundsmæssig synsvinkel. Det finansielle system er en grundpille i

samfundets økonomi. Et stabilt finansielt system er derfor i høj grad i samfundets interesse. Når jeg

undersøger lovgivningens rammer, som banksektoren opererer indenfor, er det derfor naturligt at

anskue dem ud fra et samfundsperspektiv i Danmark.

Problemformuleringen har både juridisk og økonomisk karakter, og undersøges derfor ved hjælp af  den

erhvervsjuridiske metode. Det vil sige, at der i en problemorienteret tilgang inddrages økonomiske

teorier i et samspil med foreliggende oplysninger om gældende ret for at minimere eksternaliteter18 og

opnå forbedringer i et fremadrettet præventivt perspektiv.19

I afhandlingens juridiske del anvender jeg den retsdogmatiske metode. Formålet med den juridiske

gennemgang af  kapitaldækningsreglerne er at analysere retstilstanden på området for at fremhæve de

økonomiske konsekvenser, der følger af  lovgivningen.

De økonomiske konsekvenser vil jeg analysere ved hjælp af  retsøkonomi, det vil sige anvende

økonomisk teori til at forklare, analysere og vurdere juridiske problematikker på et samfundsmæssigt

18 Fordele og ulemper ved en økonomisk transaktion, der påvirker en part, der ikke direkte er involveret i
transaktionen. Se Eide og Stavang (2001), s. 52.

19 Østergaard (2003), s. 281.
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niveau.20 Jeg benytter spilteori som redskab i den retsøkonomiske analyse. Spilteori kan forklare

konkurrerende aktørers strategiske adfærd og informationsproblemer i form af  moral hazard, adverse

selection og allokeringsvirkninger.21 Spilteori er derfor ideel til at analysere bankernes strategiske adfærd

på baggrund af  foreliggende oplysninger om gældende ret.

Efter den økonomiske analyse, vil jeg – i et samfundsperspektiv – diskutere implikationerne af

kapitaldækningsreglerne for bankerne samt proportionaliteten mellem de omkostninger, der er

forbundet med bankernes overholdelse af  reglerne og den risiko, de afdækker. Det er væsentligt at

understrege, at diskussionen har en samfundsvinkel, selvom udgangspunktet for diskussionen er en

analyse, der tager udgangspunkt i banksektorens strukturelle og lovgivningsmæssige forhold.

Herefter vil jeg vurdere, om der er behov for lovændringer. Vurderingen vil have karakter af  en ”de

lege ferenda-tilgang”22 inden for retspolitikken.23

1.5 Afgrænsning

Kapitaldækningsreglerne omfatter samtlige typer af  finansielle virksomheder, som driver

bankvirksomhed, jf. § 1, stk. 1 i Lov om finansiel virksomhed24 (herefter FIL). Efter FIL § 7, stk. 4 har

pengeinstitutter eneret til at henvende sig til offentligheden for at tilbyde at modtage indlån.

Pengeinstitutter omfatter banker, sparekasser og andelskasser, jf. FIL § 7, stk. 5. Det følger af  § 7, stk.

8, at der ikke kan stiftes nye spare- eller andelskasser, da nye pengeinstitutter skal oprettes som

aktieselskaber.25 Da spare- og andelskasser dermed er en forsvindende selskabsform, afgrænser jeg mig

til at behandle banker.

Jeg medtager ikke lovgivning, der har karakter af  krisehåndtering. Hermed mener jeg Bankpakke I26 og

II27, som er indført i en midlertidig periode for at afhjælpe den finansielle krise i Danmark.

Begrundelsen er, at jeg er interesseret i at undersøge lovgivning, der har karakter af  risikostyring og

dermed et præventivt sigte. Derudover fremdrager jeg kun bestemmelser i bekendtgørelser, såfremt de

har konkret relevans i forhold til besvarelse af  problemformuleringen. Endelig afgrænser jeg mig fra at

20 Eide og Stavang (2001), s. 11.
21 Eide og Stavang (2001), s. 46 f.
22 Målsætningen med en de lege ferenda-tilgang er at angive nogle forslag til, hvordan lovgivningen bør være.

Modtageren af afhandlingen kan i denne sammenhæng siges at være lovgiver. Den retspolitiske del af
afhandlingen er metodisk væsentlig forskellig fra den retsdogmatiske, fordi førstnævnte er udtryk for en normativ
tankegang om hvordan lovgivningen bør være, og dermed ikke er en analyse af gældende ret – de lege lata
(retsvidenskab). Se Nielsen og Tvarnø (2005), s. 24 og s. 317.

23 De sententia ferenda udgør den anden hovedtilgang indenfor retspolitikken. De sententia ferenda omhandler,
hvordan lovgivning skal forstås i en konkret situation (af en domstol). Se også Nielsen og Tvarnø (2005), s. 317.

24 Lov nr. 501 af 7. juni 2001 med senere ændringer. Den nugældende er Lov nr. 793 af 20. august 2009.
25 Kun banker kan (og skal) oprettes som aktieselskab, jf. FIL § 12.
26 Lov om finansiel stabilitet, Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, også kaldet Bankpakke I.
27 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, Lov nr. 67 af 03. februar 2009, også kaldet Bankpakke II.
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analysere andre regler, der har tæt samspil med kapitaldækningsreglerne. Disse vil udelukkende blive

nævnt kort.

Emnet kan potentielt berøre mange økonomiske discipliner som eksempelvis, makroøkonomi,

industriøkonomi, finansieringsteori og teori om risikostyring. Da fokus primært vil være på bankernes

strategiske adfærd, afgrænser jeg mig til at benytte spilteori. I den økonomiske analyse i kapitel 3, tager

jeg udgangspunkt i gældende ret for kapitalkrav, der er udledt i kapitel 4, og opstiller to spil28. Der er

mange elementer i kapitaldækningsreglerne, der potentielt kan analyseres ved hjælp af  spilteori, men

grundet begrænsninger på opgavens omfang, analyserer jeg nogle forhold ud fra to spil. Jeg begrunder

disse valg – og dermed også fravalg af  andre spil –  nærmere umiddelbart forud for opsætningen i

kapitel 3.

Finansieringsteori bliver dog kort inddraget i kapitel 3 for at forklare en af  de forudsætninger, jeg

opstiller i analysen. I kapitel 4 benytter jeg kort makroøkonomi, når bankernes adfærd aggregeres og

diskuteres på samfundsmæssigt niveau.

Beregningerne ved fastsættelse af  kapitalkrav beror i høj grad på finansielle og statistiske modeller. Det

er ikke hensigten med opgaven at forbedre modellerne, og jeg vil derfor ikke efterprøve dem. Jeg

beskæftiger mig alene med modellernes målsætninger og vurderer kun på overordnet niveau det

statistiske grundlag.

Der bliver løbende offentliggjort en betydelig mængde litteratur på området for kapitaldækningsregler. I

afhandlingen medtager jeg ikke litteratur, der er offentliggjort efter den 20. november 2009.

28 Umiddelbart inden analysen i kapitel 3 redegør jeg for, hvorfor det netop er disse de to spil, jeg har valgt at
opstille, jf. afsnit 3.3.
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1.6 Struktur

Strukturen i afhandlingen er således, at kapitel 2 omhandler en analyse af  kapitaldækningsreglerne i

dansk ret. I kapitel 3 analyserer jeg bankernes strategiske adfærd i forhold til de lovgivningsmæssige

rammer, jeg har fundet frem til i kapitel 2. Herefter sammenligner jeg resultaterne af  analysen med den

danske banksektor. I første del af  kapitel 4 diskuterer jeg proportionaliteten mellem de

makroøkonomiske fordele og omkostninger ved kapitaldækningsreglerne. I anden del vurderer jeg

behovet for lovændringer. Kapitel 5 indeholder konklusionen på afhandlingens problemformulering og

endelig perspektiverer jeg sidst i afhandlingen.

Figur 1. Oversigt over afhandlingens struktur. Egen fremstilling.
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Kapitel 2 - Kapitaldækningsregler i dansk ret

I dette kapitel identificerer jeg kapitaldækningsreglerne i den danske lovgivning og udleder derved

gældende ret på området. Formålet hermed er bl.a. at undersøge, hvilke handlemuligheder regelsættet

giver bankerne. I næste kapitel tager jeg udgangspunkt heri, for at undersøge, hvilken indflydelse

handlemulighederne har på bankernes strategiske adfærd. 

Derudover redegør jeg for de danske kapitaldækningsreglers forhold til EU-retten, hvorefter jeg kort

belyser de internationale anbefalinger for kapitaldækning, og den overgang reguleringen de senere år

har gennemgået. Endelig beskriver jeg kort visse områder, der ikke er underlagt kapitalkrav i dag.

2.1 Formålet med kapitaldækningsreglerne

Bankvirksomhed handler grundlæggende om kapitalforvaltning. Indskydere sætter deres penge i

banken, og banken udlåner disse penge til private kunder og erhvervskunder. Indskydere kan hæve

deres indskud på anfordring eller efter opsigelse. Bankens tilgodehavender kan ikke indkræves med

samme korte varsel, og herudover er der en risiko for, at debitor misligholder sin betalingsforpligtelse.

Heri ligger der således et mismatch mellem bankens indlåns- og udlånsvirksomhed. Mismatchet

betyder, at banken bærer en risiko for at gå konkurs, hvis mange kunder kræver deres indskud tilbage

over en meget kort periode – et såkaldt bank run29. Bank runs sker typisk, når indskydere mister tilliden

til bankens betalingsevne og dermed bliver usikre på, om banken mister indskuddene.

For at sikre indskyderne – og derigennem tilliden – er der indført adskillige såkaldte forsigtighedsregler,

som bankerne skal leve op til i forbindelse med udøvelsen af  deres virksomhed. Forsigtighedsreglerne

findes i FIL og er en betegnelse for flere typer af  regler. Den ene type er kapitaldækningsregler, der

fastsætter størrelsen af  den kapital, som bankerne skal have for at kunne stå imod de risici, banken står

overfor. Den anden type er kapitalplaceringsregler, der i visse tilfælde begrænser bankens mulighed for

at anvende kapitalen. Et par eksempler på sidstnævnte er begrænsningerne i koncentrationen af  store

engagementer, jf. FIL § 145 og loft over en banks kapitalandele i andre banker, jf. FIL § 146.30

Der er tæt samspil mellem kapitaldæknings- og kapitalplaceringsreglerne, idet begge typer har til formål

at nedbringe konkursrisikoen og dermed sikre finansiel stabilitet.31 Både kapitaldækningsreglerne og

kapitalplaceringsreglerne tager da også udgangspunkt i basiskapitalen, der bliver omtalt i afsnit 2.2.1.1.

29 Udtrykkes bruges om en situation, hvor et stort antal kunder hæver deres indskud på samme tid. Se Diaomond
(2007), s. 189.

30 Baldvinsson m.fl. (2005), s. 185ff.
31 Hjetting m.fl. (2007), s. 617ff.
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Udover specialreglerne, der udgøres af  kapitaldæknings- og kapitalplaceringsreglerne, findes

generalklausulen, jf. FIL § 43, hvorefter banker skal drives i overensstemmelse med redelig

forretningsskik og god praksis. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at kunderne har tillid til

bankerne, og denne bestemmelse skal således også bidrage til finansiel stabilitet.32 I tilknytning til denne

god skik-bestemmelse findes der anbefalinger for god selskabsledelse.33

Foruden forsigtighedsreglerne i FIL er der ved lov oprettet Garantifonden for Indskydere og

Investorer34, som ligeledes skal være med til at sikre finansiel stabilitet. Generelt set er der altså mange

regler, der har samme formål om finansiel stabilitet. Figur 2 illustrerer forsigtighedsreglerne på

overordnet plan, hvor fokus for afhandlingen er markeret med blå.

Figur 2. Oversigt over forsigtighedsregler i dansk ret.35 Egen fremstilling.

2.2 Indholdet i kapitaldækningsreglerne

Kapitaldækningsreglerne i FIL er implementeret fra to EU-direktiver, der går under fællesbetegnelsen

Capital Requirements Directive (herefter CRD), jf. afsnit 2.4 om forholdet til EU-retten. Regelsættet

bygger på de internationale retningslinjer, kaldet Basel II.36

Kapitaldækningsreglerne kan, efter forbillede fra Basel II-retningslinjerne, opdeles i tre søjler. Hverken

32 Almindelige bemærkninger til lovforslaget (nr. 165 af 2000-01), afsnit ”God skik-regler”. Se også Hjetting m.fl.
(2007), s. 228.

33 Anbefalingerne til god selskabsledelse, også kaldet Corporate Governance, er udarbejdet af Nørby-udvalget i 2001
med senere ændringer i Fondsbørs-regi. Anbefalingerne karakteriseres som soft law og benytter et ”følg eller
forklar-princip”. Se også Baldvinsson m.fl. (2005), s. 154.

34 Lovgrundlaget findes i lov nr. 1066 af 10. december 2003 samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1055 af 8.
december 2003.

35 Anbefalingerne om god selskabsledelse er markeret med stiplet linje, da de er soft law. Se fodnote 33. Der er
overlap mellem kapitaldækningsreglerne og kapitalplaceringsreglernes markeringer for at vise samspillet. Jeg har
ikke medtaget den lovgivning, der har karakter af krisehåndtering, jf. afsnit 1.5.

36 Basel II-retningslinjerne blev offentliggjort i 2004 og erstattede de tidligere Basel I-retningslinjer fra 1988, hvilket
bliver omtalt nærmere i afsnit 2.5.
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EU-retten eller dansk ret benytter terminologien med søjleopdelingen. Men søjlerne illustrerer,

reglernes opbygning på en god måde og anvendes derfor i nedenstående figur 3.

Reglerne i søjle 1 omhandler bankernes beregning af  minimumskapitalkrav, og er illustreret som den

tykkeste af  søjlerne, fordi reglerne heri fylder forholdsmæssigt mest. Reglerne i søjle 2 omhandler for

det første bankernes forpligtelse til at vurdere, om det beregnede kapitalkrav tager højde for de forhold,

der er særlige for netop deres bank. For det andet omhandler reglerne Finanstilsynets forpligtelser og

muligheder for at pålægge bankerne et individuelt kapitalkrav. Søjle 3 vedrører regler om

offentliggørelse af  oplysninger fra banker og Finanstilsynet. Hensigten med oplysningsforpligtelserne

er at give markedsdeltagerne større mulighed for at vurdere de enkelte bankers solvens – og derved

styrke markedsdisciplinen.37

De tre søjler udgør en helhed og skal tilsammen sikre en hensigtsmæssig kapitaldækning for bankerne.

2.2.1 Søjle 1 - minimumskapitalkrav

Reglerne i den første søjle omhandler minimumskapitalkrav, og overholdelsen af  dem, er en

forudsætning for at drive bankvirksomhed. Kravene er fastsat i FIL § 124, og består af  et

minimumskapitalkrav og et solvenskrav, der begge skal overholdes.

Minimumskapitalkravet er på 5 mio. €38, jf. FIL § 124, stk. 2 og solvenskravet er på 8 pct. af  de

risikovægtede aktiver og ikke-balanceførte poster, jf. FIL § 124, stk. 2, nr. 1. Det vil sige, at banken skal

have minimum 8 kr. i basiskapital39 for hver 100 kr. den låner ud, investerer eller på anden måde

udsætter for tabsrisiko.

37 Almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”Indledning”.
38 Ved stiftelse skal banken minimum have aktiekapital svarende til 8 mio. €, jf. FIL § 7, stk. 8. Den tilsvarende regel

i EU-direktivet kræver kun 5 mio. €. Se Hjetting m.fl. (2007), s. 60f.
39 Basiskapital er ikke det samme som egenkapital, men et bredere begreb og medtager kapitalelementer, der har

samme karakteristika som egenkapital, men som reelt er fremmedkapital. Se Baldvinsson m.fl. (2005), s. 190f.

14

Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3

M
in im

um
s k a pi ta lk ra v

T
ilsy n srol le

M
ar ke d sdi sci pl in

Figur 3. Oversigt over 
kapitaldækningsreglernes 
struktur.



Solvenskravet udtrykkes matematisk som følgende:

Solvensprocenten = basiskapitalen / risikovægtede poster

Kapitalkravet til banken vil være det højeste beløb af  minimumskapitalkravet og solvenskravet, jf. FIL §

127. Kapitalkravet har stor betydning for bankernes anvendelse af  deres kapital. En bank er ikke

interesseret i højere kapitalkrav end nødvendigt, da al lovmæssig bunden kapital er forbundet med

alternativomkostninger40. Derfor er det særdeles væsentligt for bankerne, hvordan basiskapitalen og

risiciene gøres op, jf. ovenstående ligning, hvilket jeg behandler i afsnit 2.2.1.1 til 2.2.1.7. Hvis en bank

ikke lever op til kapitalkravet i FIL § 124, træder reglerne i FIL § 225 om inddragelse af  tilladelse til at

drive bankvirksomhed i kraft.

For at sikre, at solvenskravet ikke bliver udhulet ved, at banken placerer aktiviteter i andre

koncernselskaber, skal solvenskravet overholdes for hele koncernen, jf. FIL § 170,41 hvilket dog ikke

gælder for minimumskapitalkravet. Dette illustreres i nedenstående afgørelse, hvor Finanstilsynet blandt

andet afgjorde, at EBH Bank skulle opfylde solvenskravet på koncernbasis.

Finanstilsynets afgørelse af  13. november 2008 – EBH Bank

Finanstilsynet modtog en meddelelse d. 13. november fra ledelsen i EBH Bank i overensstemmelse
med FIL § 75, om at hverken solvenskravet eller solvensbehovet42 længere blev overholdt. Banken
havde vedlagt en rapport, hvori det fremgik, at banken skulle foretage nedskrivninger på mellem 400
mio. og 493 mio. kr. Derudover skulle banken afsætte yderligere 401 mio. eller 716 mio. kr. til
dækning af  de generelle kreditrisici. På den baggrund var solvensprocenten udregnet til enten 7,3
pct. eller 8,3 pct. afhængig af  størrelsen på nedskrivningerne (5,2 pct. eller 6,0 pct. på koncernbasis).
Finanstilsynet satte fristen til 21. november 2008 til at opfylde solvenskravet på koncernbasis, og
banken skulle samtidig redegøre for dens solvensbehov. Banken havde oplyst, at solvensbehovet ikke
var opgjort, men at en opgørelse ville betyde en væsentlig forøgelse i forhold til solvenskravet på 8
pct. Finanstilsynet påpegede, at da solvensbehovet er højere end 8 pct., skulle banken leve op til det.
Senere Finanstilsynet forlængede fristen først til d. 28. november 2008 og senere til 2. februar 2009.
Forlængelserne blev givet, fordi der var forhandlinger med Afviklingsselskabet for sikring af
finansiel stabilitet A/S43 om tilførsel af  fornøden kapital. EBH Bank blev i maj-juni 2009 overdraget
til Vendsyssel Sparekasse.44

40 Det vil sig omkostninger ved, at kapitalen kunne være placeret andetsteds med et potentielt højere afkast. Se også
Eide og Stavang (2001), s. 189.

41 Hjetting m.fl. (2007), s. 719.
42 Solvensbehovet fastsættes efter reglerne i søjle 2, og bliver nærmere omtalt i afsnit 2.2.2.
43 Selskabet Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008, som led i en aftale mellem staten og den finansielle

sektor, og er underlagt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Selskabet sikrer indskydere og andre simple kreditorer.
Derudover afvikler Finansiel Stabilitet banker, som ikke overholder kapitaldækningsreglerne i FIL i tilfælde af, at
der ikke findes en løsning i det private erhvervslivet. Afviklingen sker enten ved, at selskabet opretter et
datterselskab (som i tilfældet med EBH Bank), som får kapitalindskud og overtager den nødlidende bank, der
herefter bliver afviklet, eller at selskabet betaler et engangsbeløb for at overtage banken. En tredje løsning er, at
selskabet indskyder ansvarlig kapital i en nyoprettet bank, sikrer bestemmende indflydelse og overdrager banken
til en køber. Foreningen Det Private Beredskab, der er stiftet af Finansrådet (banksektorens interesseorganisation),
kautionerer de eventuelle tab, som Finansiel Stabilitet måtte lide. Derudover betaler foreningen en årlig
garantiprovision til Finansiel Stabilitet i to år. Se også www.finansielstabilitet.dk og
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/.

44 Se pressemeddelelse fra EBH Bank af d. 18. maj 2009 og d. 26. juni 2009.
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I løbet af  den finansielle krise, har der udover ovennævnte sag, i flere tilfælde været banker, som ikke

kunne leve op til solvenskravet på 8 pct., jf. § 124, stk. 2, nr. 1. Som følge heraf  er bankerne enten

blevet købt af  andre, sat under afvikling eller – som oftest – en kombination af  de to, hvor de dele af

banken, der levede op til de lovmæssige krav blev solgt, mens de øvrige forretningsdele er blevet sat

under afvikling. De følgende afgørelser handler netop om manglende overholdelse af  solvenskrav.

Finanstilsynets afgørelse af  24. august 2008 – Roskilde Bank A/S45

Under udarbejdelsen af  1. halvårsregnskab for Roskilde Bank, gik det op for revisorerne, at banken
måtte foretage store nedskrivninger på udlån til ejendomsbranchen. Banken var nervøs for, at
offentliggørelsen af  dette, ville medføre et ”run” på banken og henvendte sig derfor til
Finanstilsynet og Nationalbanken for at få hjælp. Den 10. juli 2008 indvilgede Nationalbanken i at
stille den fornødne likviditet til rådighed i form af  en ubegrænset kreditfacilitet. Forudsætningen for
aftalen var, at Roskilde Bank levede op til solvenskravet, samt at Roskilde Bank skulle arbejde for et
helt eller delvist salg af  banken.

Efter en salgsproces fra den 15. juli til den 22. august var der dog ingen købere, da ingen turde
værdiansætte banken pga. usikkerhed omkring bankens udlånsengagementer. Den 22. august
meddelte de eksterne revisorer, at banken ikke opfyldte solvenskravene og den 29. august
offentliggjorde Roskilde Bank halvårsregnskabet hvorefter det blev offentliggjort, at banken skulle
foretage nedskrivninger på 5,5 mia. kr.

Sagsforløbet endte med, at Nationalbanken overtog Roskilde Bank via et selskab oprettet til
formålet og derefter trådte i betalingsstandsning. Staten dækkede Nationalbankens eventuelle tab i
forbindelse med afviklingen.46 Den 29. september overtog Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes
Landsbank bankens filialnet. Køberne overtog udlån for ca. 10 mia. kr. og indlån for ca. 5 mia. kr.
og betalte derudover 550 mio. kr. i goodwill.

Finanstilsynets afgørelse af  3. april 2009 – Gudme Raaschou Bank A/S

Den 30. marts 2009 meddelte banken, at den ikke længere overholdt solvenskravet eller
solvensbehovet grundet nedskrivninger på udlån til ejendomsbranchen.47 Banken anmodede derfor
om frist til 16. april til at reetablere bankens egenkapital. Finanstilsynet imødekom anmodningen
under forudsætning af, at banken tilkendegav overfor Finansiel Stabilitet48 at banken ønskede at
blive overdraget til en bank, der var anvist af  Finansiel Stabilitet. Derudover måtte banken ikke
foretage usædvanlige dispositioner i perioden.

Finanstilsynet forlængede fristen i flere omgange til d. 30/6 under forudsætning af, at banken senest
ved fristens udløb anmodede om at få sin pengeinstitutlicens inddraget, jf. FIL § 223. Sagsforløbet
endte med, at Lån & Spar Bank overtog bankens kapitalforvaltnings- og porteføljemanagement-
aktiviteter samt en mindre ind- og udlånsportefølje, mens de resterende aktiviteter blev afviklet.

45 Se Nationalbankens kvartalsoversigt, 3. kvartal s. 41f.
46 Statens risiko for tab i denne henseende er søgt afdækket i statens aftale med Det Private Beredskab. Først når

tabene beløber sig til mere end 750 mio. kr. vil staten lide tab.
47 Se epn.dk den 29. juni 2009, ”Ny ejendomsspiller konkurs”.
48 Se fodnote 43.
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Finanstilsynets afgørelse af  20. august 2009 – Alm. Brand Bank A/S

Grundet tab på en række udlån til ejendomsbranchen måtte Alm. Brand Bank nedskrive en række
lån, hvilket betød, at solvenskravet ikke længere blev overholdt.49 Samtidig modtog
Finanstilsynet et brev af  d. 17. august, hvori banken oplyste, at den havde anmodet dens
holdingselskab om et kapitalindskud på 900 mio. kr. Hvis kapitalindskuddet blev gennemført ville
solvensprocenten ifølge banken være 11,3 pct – og kernekapitalprocenten50 vil være på 7,1 pct.

Derudover oplyste banken, at den havde et solvensbehov efter nedskrivningerne på 9,9 pct.
Finanstilsynet havde fremsat en frist til overholdelse af  solvenskravet samt solvensbehovet til den 9.
september 2009. Alm. Brand Bank fik omtalte kapitalindskud på 900 mio. kr. samt 856 mio. kr. fra
Bankpakke II, og overholdt dermed kapitalkravene med en solvensprocent på 16,2 pct.51

2.2.1.1 Basiskapital

Basiskapitalen defineres i FIL § 128 og udregnes efter følgende ligning:

Basiskapital = reducerede kernekapital + reducerede supplerende kapital 

Kernekapital består af  indbetalt aktiekapital, overkurs ved emission, reserver, overført overskud eller

underskud samt hybrid kernekapital, jf. FIL § 129. Groft sagt indeholder kernekapital altså egenkapital

og hybrid kernekapital.

Supplerende kapital består af  opskrivningshenlæggelser, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital,

der ikke er medregnet i kernekapitalen, jf. FIL § 135. Forholdet mellem kernekapital og supplerende

kapital skal opfylde følgende betingelser:52

• Af  det samlede solvenskrav på 8 pct. skal minimum 4 pct. af  basiskapitalen bestå af

kernekapital. Dvs. at der mindst skal være 4 pct. kernekapital i forhold til de risikovægtede

aktiver.

• Den supplerende kapital må ikke være større end 100 pct. af  kernekapitalen, jf. FIL § 135, stk.

3. Dvs. at den supplerende kapital maksimalt må udgøre 50 pct. af  basiskapitalen.

To særlige typer af  kapital kan medgå til basiskapitalen, hvis en række betingelser er opfyldt. Den ene

type er såkaldt hybrid kernekapital, jf. FIL § 132. Hybrid kernekapital er fremmedkapital, der blandt

betingelserne, ikke må have nogen fast løbetid og ikke må forrentes, hvis banken ikke har frie reserver.

Endnu en betingelse er, at den hybride kernekapital skal være efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld i

konkursordenen. Alle betingelserne fremgår af  FIL § 132, stk. 1, nr. 1-13, og overholdes de, er lån i

form af  hybrid kernekapital meget likvide. Da hybrid kernekapital basalt set er fremmedkapital, som

49 Se business.dk den 14. september 2009, ”Krisestemning hos Alm. Brand Bank nogle år endnu”.
50 Kernekapitalen er den ene  af to typer af kapital, som basiskapital består af. Kernekapitalprocenten har betydning

for forholdet mellem de to typer kapital, og er et mål for hvor sikker basiskapitalen er, jf. også afsnit 2.2.1.1.
51 Se pressemeddelelse fra Alm. Brand Bank af d. 21. september 2009.
52 Tarullo (2008), s. 57.

17



skal tilbagebetales, må maksimalt 50 pct. af  kernekapitalen bestå af  hybrid kernekapital, jf. FIL § 129,

stk. 2.53 Grænsen er dog 15 pct. for hybrid kernekapital, hvis gældsaftalen indeholder bestemmelser om

rentestigninger, jf. FIL § 129, stk. 4.

Hvis en bank overskrider 50 pct.-grænsen medgår den overskydende del af  den hybride kernekapital til

den supplerende kapital, jf. § 135, stk. 1, nr. 3. Dog kun i det omfang forholdet mellem kernekapital og

supplerende kapital overholdes i medfør af  FIL § 135, stk. 3.

Den anden type er såkaldt ansvarlig lånekapital, jf. FIL § 136, som kan medregnes supplerende kapital,

jf. § 135, stk. 1, nr. 1. Ansvarlig lånekapital er også fremmedkapital, som efterstilles anden gæld i tilfælde

af  konkurs. Dog sikres kreditorer af  ansvarlig lånekapital før kreditorer af  hybrid kernekapital, jf. FIL §

132, stk. 1, nr. 5. Ansvarlig lånekapital kan kun inddrages af  kreditor før forfaldstid, hvis Finanstilsynet

tillader det, jf. § 136, stk. 1, nr. 3. Sammen med de andre betingelser i § 136, stk. 1, nr. 1-8, kan kapital i

form af  ansvarlig lånekapital således udgøre en sikkerhedsmargin mod tab, hvilket er begrundelsen for,

at denne type lån kan henregnes supplerende kapital.

2.2.1.2 Fradrag i basiskapitalen

Bankerne skal både fradrage visse beløb i kernekapitalen, FIL § 131, og i den supplerende kapital, jf.

FIL § 139,54 fordi de ikke anses for med sikkerhed at være i bankens besiddelse, såfremt den bliver

insolvent. Dermed bidrager de pågældende aktiver ikke positivt til bankens sikkerhedsmargin, og som

følge af  fradragene bliver solvensprocenten lavere jo flere fradrag i basiskapitalen, banken skal foretage.

Fradragene i kernekapitalen drejer sig blandt andet om foreslået udbytte, immaterielle aktiver og

skatteaktiver55, jf. § 131, stk. 1.56 Det foreslåede udbytte kan ikke medgå, da det højst sandsynligt vil

optræde som gældspost, når det er vedtaget på generalforsamlingen. Immaterielle aktiver såsom

goodwill mister ofte deres værdi, når offentligheden får kendskab til bankens problemer, og derfor vil

deres værdi forsvinde, hvis banken bliver insolvent.57 Til trods for dette, var det ikke tilfældet med

Roskilde Bank, hvor der stadig var goodwill tilbage, der blev værdiansat til 550 mio. kr., jf.

sagsfremstillingen vedr. Roskilde Bank ovenfor.

53 50 pct.-grænsen er sat op fra 15 pct. med lov om statsligt indskud i kreditinsitutter. Ændringen var nødvendig, da
statens eventuelle indskud bestod af hybrid kernekapital. FIL § 129, stk. 2-7 er udtryk for de ændringer i reglerne,
der gjorde statslige indskud i form af hybrid kernekapital mulige. Der foreligger et direktivforslag i EU-regi, der
har tilsvarende bestemmelser, omend det forventes, at reglerne bliver udbygget inden vedtagelsen. Se
bemærkninger til lovforslag L102 (2008-09), afsnit ”2. Lovforslagets indhold”.

54 Beløbene er listet op i bestemmelserne, jf. §§ 131 og 139.
55 Et skatteaktiv opstår, hvis banken har haft negativ skattepligtig indkomst. Aktivet er den skattemæssige fordel,

som banken har, som følge af, at den negative skattepligtige indkomst kan modregnes i et evt. fremtidigt positiv
indkomst. Skatteaktivet har kun værdi, såfremt banken i fremtiden kan genere positiv indkomst. Hvis banken får
økonomiske problemer er skatteaktivets værdi tvivlsomt og kan derfor ikke medgå til basiskapitalen. Se Hjetting
m.fl. (2007), s. 531f.

56 De øvrige fradrag for bankers vedkommende fremgår af FIL § 131, stk. 2, 3 og 5.
57 Hjetting m.fl. (2007), s. 531.
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Fradragene i den supplerende kapital er listet op i § 139, og kun halvdelen af  beløbene fradrages, fordi

den anden halvdel trækkes fra i kernekapitalen, jf. § 131, stk. 2, nr. 2. Det er væsentligt at nævne, at hvis

en bank har kapitalandele i et andet kredit- eller finansieringsinstitut på mere end 10 pct. af  instituttets

aktie-, garanti, eller andelskapital, skal halvdelen af  beløbet fradrages, jf. § 139, stk. 1, nr. 2. Det er for at

undgå, at den samme kapital medregnes i flere institutters basiskapital, hvilket eksempelvis er tilfældet,

hvor to banker gensidigt køber aktier hos hinanden.58

Samme hensyn om, at der ikke skal ske dobbelt fradrag, ligger bag reglen i § 138, stk. 1, nr. 3. Således

skal kapitalandele i andre kredit- og finansieringsinstitutter fradrages, hvis de tilsammen overstiger 10

pct. af  bankens basiskapital før fradrag.59 Derudover er det væsentligt at nævne § 138, stk. 1 nr. 5,

hvorefter banken skal fradrage forventede tab på kapitalandele udenfor handelsbeholdningen.60

Begrundelsen herfor er, at hvis banken ikke påtænker at sælge de pågældende aktier, har de ingen værdi

for kreditorerne i en konkurssituation. Et sidste nævneværdigt fradrag er at finde i § 138, stk. 1, nr. 6,

hvorefter fordringer på værdipapirer, valuta og råvarer, som ikke er betalt 5 dage efter forfald, skal

fradrages. Dette gælder ikke på fordringer, der er opnået sikkerhed for.

2.2.1.3 Risikovægtede poster - overordnet

De risikovægtede poster indgår som nævneren i beregningen af  solvenskravet. Definitionen findes i

FIL § 142, stk. 1 og er ”et mål for den samlede risiko for tab forbundet med virksomhedens

aktiviteter.” Ifølge bestemmelsen skal følgende typer af  risici tages i betragtning:61

• Kreditrisiko62, som er risikoen for at lide tab som følge af  en modparts misligholdelse af  sine

betalingsforpligtelser.

• Aktierisiko, som er risikoen for at ændringer i aktiekurserne medfører tab.

• Renterisiko, som er risikoen for at bevægelser i renten medfører tab.

• Valutarisiko, som er risikoen for, at bevægelser i valutakurser medfører tab.

• Råvarerisiko, som er risikoen for tab som følge af  ændringer i råvarepriser.

• Operationel risiko, som er risikoen for tab som følge af  uhensigtsmæssige eller mangelfulde

interne procedurer, menneskelige fejl og systemiske fejl eller som følge af  eksterne

58 Specielle bemærkninger til lovforslagets § 138, L176 (2002-03).
59 Specielle bemærkninger til lovforslagets § 138, L176 (2002-03).
60 Bestemmelsen gælder kun for de banker, der benytter IRB-metoden.
61 Hjetting m.fl. (2007), s. 603.
62 Efter kapitaldækningsbekendtgørelsen § 8, stk. 2, vedrører kreditrisikoen poster uden for handelsbeholdningen,

inklusive eksponeringer med modpartsrisiko uden og inden for handelsbeholdningen.
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begivenheder, inklusiv retlige risici.63

• Risiko på materielle aktiver mv., som omfatter skader på blandt andet grunde og bygninger samt

driftsmidler.

Selve beregningen af  risici fremgår af  kapitaldækningsbekendtgørelsen64, der er udstedt af

Finanstilsynet med hjemmel i FIL § 143, stk. 1. Alle bankens poster henføres enten til

handelsbeholdningen eller til anlægsbeholdningen.

2.2.1.4 Risikovægtede poster - kreditrisiko

Der er fleksibilitet i forbindelse med beregningen af  kreditrisiko, jf. §§ 8-33 kapitaldæknings-

bekendtgørelsen. Ifølge § 8 skal bankerne således vælge mellem to metoder til beregningen, enten

standardmetoden eller den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden). IRB-metoden deles

yderligere op i to niveauer, en grundlæggende og en avanceret, afhængigt af  antallet af  de parametre,

banken selv estimerer.65

Hvis en bank vælger standardmetoden skal udlån kategoriseres efter de typer af  låntagere, som fremgår

af  § 9 i bekendtgørelsen.66 Banken kan også vælge at lade eksterne kreditvurderingsbureauer67 foretage

risikovurderingen af  eksponeringerne, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen § 13.68

Kreditvurderingsbureauerne skal kvalitetsgodkendes af  tilsynsmyndighederne for så vidt angår

objektivitet, uafhængighed, løbende kontrol og gennemsigtighed, jf. § 17, stk. 1. Det er for at sikre en

mere retvisende risikovurdering.69

Hvis en bank vælger at benytte IRB-metoden, kan banken anvende egne beregningsmodeller til at

kalkulere minimumskapitalkravet i forhold til kreditrisikoen. Det vil give banken mulighed for at lave en

mere nøjagtig risikoprofil og et kapitalkrav, der stemmer bedre overens med de faktiske risici, banken er

63 Operationel risiko er et nyere og meget bredt begreb, som er defineret i kapitaldækningsbekendtgørelsen § 53, stk.
2. I EU og i Danmark har man valgt at følge den definition, der også bruges internationalt i Basel-retningslinjerne,
hvor begrebet altså defineres som følger: Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate
or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risks, but
excludes stratetic and reputational risk, jf. Basel II-retningslinjerne, nr. 644.

64 BEK nr. 10302 af 21/12/2007.
65 Ved brug af den grundlæggende IRB-metode skal banken således selv opgøre sandsynligheden for låntagernes

misligholdelse af deres betalingsforpligtelse i løbet af det kommende år. Der er et krav om, at der skal bruges et
datagrundlag, der består af de sidste 5 år. Ved brug af den avancerede IRB-metode skal banken desuden selv
opgøre tre yderligere parametre. Kravet til det historiske datagrundlag er 7 år ved den avancerede metode – dog
kun 5 år for så vidt angår engagementer med private og mindre virksomheder. Se Tarullo (2008).

66 De forskellige vægtklasser fremgår af bilag 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsen.
67 Kreditvurderingsbureauer har været kritiseret for at være forbundet med interessekonflikter, fordi bureauerne

finansieres af de virksomheder, der udsteder de værdipapirer, der bliver kreditvurderet. Derudover er de blevet
kritiseret for manglende gennemsigtighed. Se SEC (2008), s. 23ff.

68 Der er dog ikke tradition for, at erhvervsvirksomheder bliver vurderet af eksterne kreditvurderingsbureauer, og
virksomheder uden rating vil få en risikovægt på 100 pct. som under de tidligere regler, der havde inspiration i
Basel I. Se Nationalbanken (2005), Kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 111.

69 Nationalbanken (2005), Kvartalsoversigt, 1. kvartal.
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eksponeret overfor. Dette følger af, at bankerne ofte har adgang til en mere specifik viden om deres

kunders forhold. Den viden kan banken benytte i sin beregningsmodel frem for at benytte den relativt

grovere rubricering af  låntagerne, som standardmetoden foreskriver i bilag 3 i kapitaldæknings-

bekendtgørelsen.70

Banken har dog ikke friere valgmulighed, end at den anvendte beregningsmodel skal godkendes af

Finanstilsynet, jf. § 19, stk. 1. En bank, der har opnået en godkendelse til den grundlæggende IRB-

metode, skal som minimum selv estimere sandsynligheden for, at debitor misligholder sin

betalingsforpligtelse. En bank, der har opnået godkendelse til den avancerede metode, skal desuden

estimere størrelsen af  tab ved misligholdelse og en konverteringsfaktorer for erhvervs-, institut- og

statseksponeringer, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen § 23.

Kun seks danske banker benytter i øjeblikket IRB-metoden,71 og ingen af  disse bruger IRB-metoden på

hele deres udlånsportefølje.72 Det er op til bankerne selv at ansøge om, hvilke metoder de ønsker at

anvende på de enkelte porteføljer. Fleksibiliteten betyder dermed, at bankerne – for hver portefølje –

har mulighed for at udvælge den metode, der giver det laveste kapitalkrav.

Det fremgår af  boks 1 hvilken beregningsmetode, der blev brugt til beregning af  kapitalkravet for

bankernes krediteksponeringer pr. 31/12 2008, samt hvor en stor andel af  bankernes udlånsportefølje,

der blev opgjort med de forskellige metoder.

Bankens navn Standardmetode Grundlæggende IRB-metode Avanceret IRB-metode

Danske Bank73 14 pct. 86 pct.

Nordea Bank Danmark74 9 pct. 91 pct.

Jyske Bank75 33 pct. 67 pct.

Sydbank76 26,5 pct. 53,8 pct. 19,7 pct.

Nykredit Bank77 24,2 pct. 62 pct. 13,7 pct.

Lån & Spar Bank78 14,4 pct. 85,6 pct.
Boks 1. Egen fremstilling

70 Almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”Indledning”.
71 IRB-metoden anvendes i øjeblikket af Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank og Lån &

Spar Bank. Alm. Brand Bank søgte ultimo 2008 om tilladelse til at benytte IRB-metoden hos Finanstilsynet. Se
Nationalbanken (2009), Finansiel stabilitet, 1. halvår, s. 32.

72 Banker i Danmark kunne først benytte IRB-metoden fra 1. januar 2008. Frem til 2010 er der
overgangsbestemmelser, hvorefter kapitalkravet maksimalt kan falde med 10 pct. i 2009 og 20 pct. i 2010.

73 Se Danske Banks risikorapport for 2008, s. 16f.
74 Se Nordea Bank Danmarks årsapport for 2008, s. 36f.
75 Se Jyske Banks Årsapport 2008, s. 21.
76 Sydbank bruger den grundlæggende IRB-metode til opgørelse af kapitalkravet for erhvervsengagementer og den

avancerede til privatengagementer. Se Sydbank, Kreditrisiko 2008, s. 6+11.
77 Se Nykredit Bank koncernen, Risiko og kapitalstyring 2008, s. 8.
78 Se Lån & Spar Banks årsrapport 2008, s. 10+19.
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2.2.1.5 Risikovægtede poster - operationel risiko

Den anden del af  de risikovægtede poster omhandler operationelle risici79. Ledelsen skal i den

forbindelse sikre, at der er effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om

de risici, som banken er eller kan blive eksponeret overfor, jf. FIL § 71, stk. 1, nr. 5, hvilket selvfølgelig

også er tilfældet i forhold til operationel risiko.

Til beregningen kan bankerne vælge mellem basisindikatormetoden, standardindikatormetoden og den

avancerede målemetode, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen § 53, stk. 1. Valgfriheden bygger på samme

idé om fleksibilitet og hensyn til bankers diversitet som ved kreditmodellerne.

Efter basisindikatormetoden skal 15 pct. af  bankens aktieudbytte, rente- og gebyrindtægt mv. holdes

som kapitalbeholdning – udregnet som gennemsnittet for de seneste tre år, jf.

kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 18, pkt. 3-9.

Standardindikatormetoden giver en mere præcis risikoopgørelse end basismetoden. Her opdeles

aktiviteterne i otte forskellige forretningsområder, som kræver 12-18 pct. af  bankens omsætning som

kapitalbeholdning, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 18, pkt. 10. Kapitalkravet udregnes som

gennemsnittet af  de seneste tre år for hvert enkelt område, jf. pkt. 11.

Den avancerede målemetode kræver en kapitalbeholdning, der er udregnet af  bankens eget interne

system og stiller således større krav til bankens egen risikostyring. Denne metode er den mest præcise

risikoopgørelse. Finanstilsynet skal også i denne sammenhæng godkende beregningsmodellen før den

kan anvendes, jf. bekendtgørelsen § 57.80

79 Operationel risiko er ikke-finansiel risiko. Se også definitionen i afsnit 2.2.1.3. Operationel risiko bliver ofte
varetaget af bankernes forskellige operationelle enheder. IT-afdelingen tager sig af informationsrisikoen, HR-
afdelingen tager sig af medarbejderrisikoen osv.

80 Det kan f.eks. være AMA-modeller. De nærmere krav til metoden er specificeret i
kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 19.
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Med udgangspunkt i de seks banker, som anvender IRB-metoden for beregning af  kreditrisiko, har jeg

lavet et tilsvarende skema, der viser hvilken metode, de benytter til beregning af  operationel risiko.

Bankens navn Basisindikator-

metoden

Standardindikator-

metoden

Den avancerede

målemetode

Danske Bank81 X

Nordea Bank Danmark82 X

Jyske Bank83 X

Sydbank84 X

Nykredit Bank85 X

Lån & Spar Bank86 X
Boks 2. Egen fremstilling.

Som det ses, er der ingen af  disse store banker, der i 2008 benyttede den avancerede målemetode. Indtil

videre må det dermed konstateres, at den operationelle risiko bliver fastsat på baggrund af  nogle

relativt grove skøn.

2.2.1.6 Risikovægtede poster - markedsrisiko

Den sidste risiko, en bank skal beregne dens eksponering overfor, er markedsrisikoen. Den består som

nævnt i afsnit 2.2.1.3 af  aktie-, rente-, valuta, og råvarerisici. Markedsrisikoen er dermed et mål for, hvor

følsom banken er overfor ændringer i markedet.

Beregningen af  risikoen for tab i denne sammenhæng kan, igen ud fra et fleksibilitetshensyn, opgøres

efter en standardmetode eller en intern model, Value at Risk (VaR), jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen

§ 34. Efter standardmetoden opdeles risikoen i to, generelle og specifikke risici, jf.

kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 12, pkt. 4. De generelle risici er udtryk for ændringer i de

generelle markedsvilkår, mens de specifikke knytter sig til de enkelte værdipapirers udvikling i forhold

til det samlede marked. Derefter beregnes kapitalkravene efter nærmere bestemte regler, der er fastsat i

regelsættet for henholdsvis generelle og specifikke risici, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 12, 13

og 14.

For at en bank kan beregne kapitalkravet efter interne modeller, skal det godkendes af  Finanstilsynet.

De modeller, der benyttes hertil er VaR-modeller (Value at Risk). VaR er en statistisk beregning af

markedsrisici baseret på den historiske markedsudvikling. Således beregnes det mulige tab, som en bank

81 Se Danske Banks risikorapport for 2008, s. 17.
82 Se Nordea Bank Danmarks årsapport for 2008, s. 36ff.
83 Se Jyske Banks årsapport 2008, s. 21.
84 Sydbanks årsrapport, s. 45.
85 Se Nykredit Bank koncernen, Risiko og kapitalstyring 2008, s. 8.
86 Se Lån & Spar Banks risikorapport 2008, s. 3.
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med et konfidensinterval på 99 pct., kan risikere at få i løbet af  de næste 10 dage. Det historiske

observationsgrundlag, som beregningen bygger på, skal være mindst 1 år. Med andre ord er VaR-

estimatet et tal for, hvor stort et tab en bank med 1 pct. sandsynlighed vil få.87

Med udgangspunkt i samme banker som i de tidligere bokse, viser boks 3, hvilken metode de seks

banker benytter. Kendskabet til VaR er bedre end ved de interne modeller for opgørelse af  kredit- og

operationel risiko, da VaR har været anvendt i længere tid. Alligevel kan det konstateres, at det er meget

få banker, der benytter VaR-modeller til beregning af  markedsrisikoen.

Bankens navn Standardmetoden VaR-model

Danske Bank88 X

Nordea Bank Danmark89 X

Jyske Bank90 X

Sydbank91 X

Nykredit Bank92 X

Lån & Spar Bank93 X
Boks 3. Egen fremstilling

2.2.1.7 Fradrag i de risikovægtede aktiver

Ved opgørelsen af  kapitalkravet er der aktiver, som kan nedjustere kravet. I modsætning til de beløb,

som skal fradrages i basiskapitalen, er det aktiver, der har en risikoreducerende effekt. Det er aktiver,

som mindsker bankens samlede eksponering og øger bankens sikkerhedsmargin, og følgelig betyder

fradrag i de risikovægtede poster, at solvensprocenten bliver højere.94

Fradragene drejer sig om garantier, kreditderivater95 og sikkerhedsstillelse samt netting af  gensidige

indlån og udlån96 ved opgørelsen af  de risikovægtede poster, jf. § 12, stk. 1 og § 29. Alle disse poster har

87 VaR-estimatet kan ifølge bestemmelsen opgøres på to måder. Enten som gårsdagens VaR-tal plus et evt. tillæg
eller som et gennemsnit af de seneste 60 dages VaR-tal ganget med mindst tre og tillagt en nærmere defineret
plusfaktor samt et tillæg, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 15, pkt. 21. Det højeste af disse VaR-estimater
skal ganges med 12,5 for at konvertere til en basiskapital svarende til 8 pct. af de risikovægtede poster. Se Jorion
(2007).

88 Se Danske Banks Risikorapport for 2008, s. 17.
89 Se Nordea Bank Danmarks årsapport for 2008, s. 29. 
90 Se Jyske Banks årsapport 2008, s. 22.
91 Sydbanks årsrapport, s. 45.
92 Se Nykredit Bank koncernen, Risiko og kapitalstyring 2008, s. 8. 
93 Se Lån & Spar Banks risikorapport 2008, s. 3.
94 De risikoreducerende metoder er beskrevet i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7 og 9. De omhandler

henholdsvis metoder under standardmetoden for kreditrisiko og under IRB-metoden.
95 Kreditderivater er finansielle instrumenter, der ligesom garantier afdækker kreditrisikoen på lån m.v., men som

typisk er mere standardiserede og dermed nemmere at prisfastsætte og handle med. Se almindelige bemærkninger
til lovforslag L197 (2005-06).

96 Netting er en samling af to eller flere betalingsforpligtelser, hvorefter der er én nettoforpligtelse tilbage, som er
juridisk bindende for parterne. Det betyder, at hvis en modpart går konkurs, har de andre parter i nettingaftalen
forpligtet sig til at opfylde betalingsforpligtelsen. Ved at indgå en sådan nettingaftale reducerer banken altså
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det til fælles, at de reducerer en specifik risiko, som banken er eksponeret overfor. Det er for eksempel

tilfældet, hvor en centralbank giver garanti til banken om, at dække et eventuelt tab på en specificeret

eksponering.

2.2.2 Søjle 2 - tilsynsrolle

Den anden søjle omhandler tilsynsprocessen, både bankernes og Finanstilsynets. Overordnet

omhandler reglerne følgende97:

• Vurdering af  bankens kapitaldækning i forhold til dens risikoprofil.

• Bankens evne til at overvåge og håndhæve kapitaldækningskravene.

• Tilsynsmyndighederne skal forvente, at bankerne opererer med en basiskapital, der er højere

end minimumskapitalkravet, og at bankerne har evnen til at sørge for, at dette er tilfældet.

• Tilsynsmyndighederne skal gribe tidligt ind overfor banker og forhindre, at basiskapitalen bliver

lavere end minimumsgrænsen. Desuden skal myndighederne bidrage med afhjælpende

initiativer.

Konkret er bankens ledelse forpligtet til at sikre, at der er en tilstrækkelig basiskapital, og at banken

råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring, jf. FIL § 124, stk. 1. Banken skal ligeledes

sikre, at de forhold, der er påkrævet efter den generelle bestemmelse, FIL § 71, er opfyldt. Dette

indebærer, at banken har effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de

risici, banken er, eller kan blive udsat for.

På baggrund af  de overvejelser skal ledelsen opgøre et individuelt solvensbehov, jf. FIL § 124, stk. 4.,

der ikke må være lavere end kapitalkravet i § 124, stk. 2. At solvensbehovet ikke må vurderes lavere end

kapitalkravet fremgår også af  følgende afgørelse.98

Finanstilsynets afgørelse af  26. august 2009 – Skælskør Bank A/S

Skælskør Bank havde udregnet solvensbehovet til 7,44 pct. pr. ultimo 2008. Finanstilsynet
undersøgte bankens kreditforhold i foråret 2009 og meddelte banken den 1. april 2009, at bankens
opgjorte solvensbehov på 7,44 pct. ikke var tilstrækkeligt. Derfor påbød Finanstilsynet den 3.
april banken at foretage en ny solvensbehovsberegning.

Den 14. april meddelte banken, at den havde beregnet den faktiske solvensprocent ultimo 1. kvartal
2009 til 13,1 pct., kernekapitalprocenten til 6,7 pct. og solvensbehovet til 12,2 pct. Finanstilsynet
mente ikke, at solvensbehovet var tilstrækkeligt til at afdække bankens risici, og forelagde sagen for
Det Finansielle Virksomhedsråd.

kreditrisikoen. Et eksempel på en multilateral nettingaftale er en clearingcentral. Se bemærkninger til nr. 14 til
lovforslagets enkelte bestemmelser, L117 (1999-00) (værdipapirhandelsloven).

97 Tarullo (2008), s. 126.
98 Ligesom ved solvenskravet, skal solvensbehovet være udtryk for basiskapital over risikovægtede poster, og skal

også være udtrykt i procent.
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Finanstilsynet indstillede et solvenskrav på 14,83 pct. fordi tilsynet værdiansatte 4 engagementer,
som var væsentlige for størrelsen af  bankens basiskapital, på en anden måde end Skælskør Bank. På
baggrund af  uoverensstemmelsen indbragte Finanstilsynet sagen om værdiansættelsen til
Fondsrådet, som kom med afgørelse d. 15. juni. Afgørelsen betød, at banken skulle nedskrive
yderligere, og at solvensprocenten dermed kom ned på 8,6 pct. Derfor påbød Finanstilsynet banken
at beregne bankens solvensbehov ultimo juni 2009. Banken kom frem til et solvensbehov på 10,08
pct., og den faktiske solvensprocent var på 10,5 pct.

Finanstilsynet afgjorde, at det opgjorte solvensbehov på 10,08 pct. ikke var tilstrækkeligt, og
fastsatte et solvenskrav på 13,8 pct. i medfør af  FIL § 124, stk. 5. Begrundelsen herfor var, at trods
banken havde foretaget store nedskrivninger på visse lån, havde den stadig store engagementer, som
havde en betydelig tabssandsynlighed. Derudover tillagde Finanstilynet det stor vægt, at en
væsentlig del af  bankens engagementer relaterede sig til ejendomsmarkedet, som på det
tidspunkt blev vurderet til at være særligt risikobetonet.

Finanstilsynet gav en frist til den 30. september 2009, som blev forlænget til den 23. oktober 2009.
Banken fulgte en handlingsplan, der blev forelagt Finanstilsynet sommeren 2009 og havde således
fremskaffet 50 mio. kr. i hybrid kernekapital og planlagde en aktieemission i november.99

Når banken opgør solvensbehovet, skal ledelsen blandt andet tage højde for forretningsprofil,

risikokoncentration, vækstforventninger, muligheder for at fremskaffe kapital og udbyttepolitik.100

Dermed er det både bankens nuværende risici og fremtidige risici, der skal tages i betragtning, jf.

kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 1, pkt. 7.101 Dette illustreres ligeledes i ovenstående sag, hvor

Finanstilsynet netop lagde vægt på fremtidige forventninger til udviklingen på boligmarkedet. Udover

dem, der nævnes under søjle 1, er det blandt andet koncentrationsrisici102, likviditetsrisici103, risici i

forbindelse med pengeoverførsler, omdømmerisici104 og strategiske risici105.

Fælles for dem alle er, at risiciene ikke nødvendigvis skal beregnes, men blot indgå som element i

ledelsens overvejelser. Opgørelsen har elementer af  skøn, og er dermed ikke opgjort med samme

nøjagtighed, som reglerne for beregning af  søjle 1-kravene.106

99 Se pressemeddelelse af 22. september 2009.
http://www.sbbank.dk/sbbank/data.nsf/FB708AF37EFA2227C12576410042D4A1/$file/Pressem_hybrid_kerneka
p.pdf

100 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L64 (2004-05), afsnit ”2.2 Solvens”.
101 Se bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser til nr. 4, L197 (2005-06).
102 Det kan f.eks. være enkelte store engagementer eller mange engagementer, der er har en høj geografisk eller

branchemæssig koncentration, kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 1, pkt. 54.55. Se desuden Hjetting m.fl.
(2007), s. 480. Samtlige risici, der skal overvejes, fremgår af bilag 1 i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

103 Ved likviditetsrisici forstås risici som følge af tidsmæssige forskelle mellem indgående og udgående
pengestrømme, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 1, pkt. 57.

104 Ved omdømmerisici forstås risikoen for tab af indtjening og kapital som følge af virksomhedens dårlige
omdømme blandt kunder, investorer, leverandører og offentlige myndigheder, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen
bilag 1, pkt. 72.

105 Ved strategiske risici forstås risici, der kan påvirke indtjeningen eller kapitalen som følge af ændringer i
konkurrencesituationen, forkerte beslutninger, utilstrækkelig gennemførelse af vedtagede beslutninger eller
manglende evne til at tilpasse sig konkurrencesituationen, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 1, pkt. 71.

106 Se artikel i Jyllandsposten d. 9/10 2009, Amagerbanken skyder efter myndighederne. Her citeres Søren Møller
Christensen, kommunikationschef i Finanstilsynet for følgende: ”Men helt generelt er der altid et element af skøn,
når vi fastsætter det individuelle solvensbehov for en bank”.
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Opgørelsen af  det individuelle solvensbehov betegnes da også kun som et supplement til reglerne i

søjle 1, jf. lovens forarbejder.107 Med opgørelsen af  solvensbehovet er der mulighed for at vurdere, om

den beregnede kapitaldækning er tilstrækkelig i forhold til lige præcis den pågældende banks

forretnings- og risikoprofil. Hvis Finanstilsynet ikke finder, at det opgjorte solvensbehov er

tilstrækkeligt, kan det påkræve et højere solvenskrav, jf. FIL § 124, stk. 5.108 I Finanstilsynets vurdering

kan ledelsens kvalitet og risikovillighed indgå.109

Med baggrund i de nedenstående sager – samt de allerede nævnte sager – må det konstateres, at

Finanstilsynet har utrolig vidtrækkende midler til at gribe ind i bankernes kapitalforhold. I tilfældet med

Amagerbanken betød afgørelsen, at banken ikke længere levede op til kapitalkravet og var tæt på at få

inddraget sin tilladelse til at drive bankvirksomhed.

Finanstilsynets afgørelse af  22. februar 2009 – Fionia Bank A/S

Ledelsen i Fionia Bank meddelte den 22. februar Finanstilsynet i overensstemmelse med FIL § 75,
at den ikke overholdt det individuelt opgjorte solvensbehov i FIL § 124, stk. 4, pga. tab på udlån til
ejendomsbranchen. Solvensprocenten blev opgjort til 8,3 pct. ultimo 2008 og solvensbehovet var
opgjort til 11,5 pct. På den baggrund anmodede banken om en frist til opfyldelse indtil d. 15/4
2009. Banken havde indgået en rammeaftale med Afviklingsselskabet til sikring af  finansiel stabilitet,
hvorefter aktiver og passiver, undtagen aktiekapital og efterstillet kapital, blev skudt ind i et nyt
selskab som apportindskud.

Finanstilsynet imødekom ansøgningen, under forudsætning af, at banken herefter søger om
inddragelse af  banklicens. Fionia Banks sunde forretningsdele blev overtaget af  Nordea i
september 2009.110

Finanstilsynets afgørelse af  5. oktober 2009 – Amagerbanken A/S

I sagen ses et eksempel, hvor Finanstilsynet – efter sagen havde været forelagt Det Finansielle
Virksomhedsråd – fastsatte et individuelt solvenskrav i overensstemmelse med FIL § 124, stk. 5.
Amagerbanken havde beregnet bankens faktiske solvens til 11,5 pct. samt deres solvensbehov til
9,48 pct. pr. 30. juni 2009.111 På baggrund af  ”betydelige risici, der knytter sig til bankens
store og svage engagementer, særligt inden for ejendomsbranchen”, Finanstilsynet fastsatte
et individuelt solvenskrav på 13,6 pct.

Amagerbanken påklagede afgørelsen til Erhvervsankenævnet, da banken var uenig med
Finanstilsynets opgørelse af  solvensbehovet. Erhvervsankenævnet tiltrådte i kendelse af  29. oktober
2009 Finanstilsynets afgørelse.112 Banken fik derefter frist til d. 6. november til at overholde det
individuelt fastsatte solvenskrav på 13,6 pct. Denne frist blev først udskudt til d. 18. november og
senere til d. 14. december, da banken forventede at fremlægge et prospekt om kapitaludvidelse,
hvorefter banken kunne opfylde solvenskravet.113

107 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L 64 (2004-05, 1. samling), afsnit ”1. Indledning”.
108 Såfremt banken ikke lever op til det beregnede solvensbehov, indtræder reglerne om inddragelse af tilladelse til at

udøve finansiel virksomhed ikke. Det er en afgørende forskel til situationen, hvor Finanstilsynet har fastsat
individuelt solvenskrav til en bank.

109 Hjetting m.fl. (2007), s. 487.
110 Se Politiken 1. september 2009, ”Privatkunder skal ikke længere frygte bankkrak”.
111 Se Amagerbankens fondsbørsmeddelelse af 8. oktober 2009.

http://www.amagerbanken.dk/amagerbanken/attachments.nsf/Fondsborsmeddelelser/Selskabsmeddelelse_2009-
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Retspraksis fra forløbet under den finansielle krise viser, at solvenskravet i FIL § 124, stk. 2, nr. 1 ikke

længere er det væsentligste. Den faktiske solvensprocent skal afspejle bankernes risikoprofil. Hvis der er

diskrepans mellem den faktiske solvensprocent og solvensbehovet, vil Finanstilsynet meget ofte

fastsætte et højere solvenskrav, FIL § 124, stk. 5. Dermed kan bankernes opgørelse af  solvensbehov

ikke længere betegnes som et supplement. Derimod må det individuelt opgjorte solvensbehov betegnes

som mindst ligeså vigtigt som solvenskravet, jf. § 124, stk. 2, nr. 1. I den sammenhæng er det kritisabelt,

at opgørelsen af  det individuelle solvensbehov beror på en ikke-defineret grad af  skøn, hvilket kan

skabe konkurrenceforvridende forskelle mellem bankerne.

Udover muligheden for at fastsætte et individuelt solvenskrav, kan Finanstilsynet  påbyde en bank, at

udarbejde en redegørelse for bankens økonomiske stilling og fremtidsudsigter, jf. FIL § 349. En sådan

type af  påbud fandt sted under sagsforløbet for nedenstående afgørelse.

Finanstilsynets afgørelse af  26. september 2008 – Bonusbanken A/S

Finanstilsynet henvendte sig den 25. september 2008 til Bonusbanken og påbød den at opgøre og
indberette den faktiske solvensprocent samt det individuelle solvensbehov senest den 26.
september. Baggrunden var en undersøgelse, som Finanstilsynet havde foretaget i løbet af
september i medfør af  FIL § 346. Undersøgelsen viste et nedskrivningsbehov på 150 mio. kr. på 8
store engagementer og konstaterede desuden et dækningsbehov på 90 mio. kr.

Den 26. september oplyste banken, at den havde en solvens på 6,89 pct. og et solvensbehov på 9,18
pct., hvorefter Finanstilsynet satte en frist i medfør af  FIL § 225, stk. 1. til den 29. september til at
bringe solvensprocenten i overensstemmelse med solvensbehovet. Banken blev efterfølgende
overtaget af  Vestjysk Bank A/S.

Finanstilsynet har også mulighed for at gribe ind overfor banker, hvis økonomiske situation er forringet

i et omfang, der bringer indskydernes midler i fare., jf. FIL § 350, stk. 1.114 Formålet med bestemmelsen

er at give Finanstilsynet mulighed for at gribe tidligere ind overfor banker, end det tidspunkt, hvor de

ikke længere overholder kapitalkravet.115

I forhold til den retspraksis, der fremgår af  afhandlingen, har Finanstilsynet primært grebet ind overfor

banker, efter de ikke længere overholdt kapitalkravet. Derfor må det konstateres at Finanstilsynet ikke i

særlig høj grad har benyttet muligheden i FIL § 350, stk. 1. Baggrunden herfor kan enten være, at

Finanstilsynet ikke har været dygtige nok til at se faresignalerne, eller fordi de ikke har ønsket at gribe

ind. Uanset begrundelsen er Finanstilsynets mulighed for tidligere indgriben hensigtsmæssig med

10-08/$file/Selskabsmeddelelse_Amagerbanken_2009-10-08.pdf 
112 Se kendelsens side 127f.
113 Se Berlingske Tidende 19. november, sektionen ”Business”, s. 4, ”Amagerbanken presset af tiden”.
114 Finanstilsynet kan eksempelvis påbyde at kapitalkravet forhøjes generelt, at kapitalkravet på enkelte aktiver

forhøjes, at risici på særskilte områder afdækkes samt at tegne nødvendig (ekstern) reassurance. Se bemærkninger
til § 349 til lovforslag L176 (2002-03).

115 Hjetting m. fl. (2007), s. 1058.
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bevarelse af  finansiel stabilitet for øje – og Finanstilsynet har ikke levet op til den forventning, som

formålet bag bestemmelsen angiver.

Hvis banken ikke efterlever et påbud, kan Finanstilsynet inddrage bankens tilladelse til at drive

virksomhed efter FIL § 350, stk. 2. Der er dog kun tale om en mulighed og ikke en pligt til at inddrage

tilladelsen. Hvis Finanstilsynet beslutter at inddrage tilladelsen, skal Finanstilsynet iagttage almindelige

proportionalitetsbetragtninger, hvilket formentlig betyder, at den mindst indgribende foranstaltning for

at sikre indskud, skal anvendes.116

2.2.3 Søjle 3 - markedsdisciplin

Den tredje søjle omhandler markedsdisciplin. FIL § 124, stk. 9 giver Finanstilsynet hjemmel til at

fastsætte nærmere regler om bankers offentliggørelse af  deres opgørelse af  det individuelle

solvensbehov samt et eventuelt individuelt solvenskrav. Denne bestemmelse er først indført i 2009, og

derfor har bankerne endnu ikke offentliggjort oplysninger i medfør heraf.117

Desuden kan Finanstilsynet fastsætte krav til offentliggørelse af  bankens kapitalforhold jf. FIL § 143,

stk. 1, nr. 8.118 I medfør heraf  skal bankerne mindst én gang om året offentliggøre flere fastsatte detaljer

om deres risikoforhold, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen § 64. Det er oplysninger om kapitalstruktur,

kapitaldækning, risikoeksponering, risikostyring og regnskabsprincipper – i store træk bankens forhold

vedrørende beregningen af  solvenskravet. Formålet med oplysningerne er at give både

tilsynsmyndigheder og markedet indsigt i bankers risikoprofiler, kapitalisering samt risikostyring.119 Med

andre ord er den teoretiske hensigt med reglerne om gennemsigtighed, at det vil øge

markedsdisciplinen. Som nævnt i indledningen er det en balancegang for lovgiver, hvor stram

lovgivningen skal være. På den ene side er der hensynet til den finansielle stabilitet, og på den anden

side skal der sikres gode konkurrencevilkår i markedet. Vilkår, som vil komme forbrugerne og

samfundet til gode i sidste ende. Tvinger lovgiver bankerne til at offentliggøre oplysninger, der kan

være følsomme for deres konkurrenceevne, risikerer lovgiver at konkurrencen blandt bankerne enten

bliver flyttet til andre områder end risikostyring, eller at konkurrencen blandt bankerne indskrænkes. 

Med ovenstående in mente er det usikkert om de nye krav til offentliggørelse bidrager til øget finansiel

stabilitet eller, om de blot indskrænker konkurrencen. Hvordan den seneste bestemmelse vedrørende

oplysningsforpligtelse af  solvensbehovsopgørelsen samt eventuelt individuelt fastsatte solvenskrav vil

116 Hjetting m.fl. (2007), s. 1061.
117 Bestemmelsen er medført med lov nr. 67 af 3. februar 2009, Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Se

bemærkninger til lovforslag L102 (2008-09), afsnit ”2.8. Øget åbenhed og forbrugerbeskyttelse på det finansielle
område”.

118 Disse krav er at finde i kapitaldækningsbekendtgørelsens kapitel 8 – og helt specifikt er kravene beskrevet i bilag
20.

119 Hjetting m.fl. (2007), s. 609.
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bidrage i den sammenhæng, vil tiden vise.

2.3 Risici uden for kapitalkravene i søjle 1

Som nævnt indledningsvis i kapitlet er der et mismatch mellem en banks udlånsaktivitet og

indlånsaktivitet. Modsætningen ligger i, at banker tilbyder indskydere likviditet mod anfordring, mens

aktiverne er bundet i illikvide banklån.120 Dette mismatch stiller selvsagt krav til bankernes likviditet.

Bliver en bank illikvid medfører det, at banken går konkurs.

For at imødekomme situationer, hvor en bank ikke kan leve op til sine forpligtelser som følge af

manglende likviditet stilles der i FIL krav om, at banken har en forsvarlig beholdning af  likvide midler,

jf. § 152, stk. 1. Udover dette overordnede krav, skal en banks likvide midler minimum udgøre 15 pct. af

anfordringsgælden og 10 pct. af  de reducerede gælds- og garantiforpligtelser, jf. FIL § 152, stk. 1, nr. 1

og 2.121

På trods af  væsentligheden af  en banks likviditet, stilles der ikke kapitalkrav til likviditetsrisici. Men

bankerne skal dog give oplysninger til Finanstilsynet om deres likviditetsforhold, såfremt de ikke

overholder de fastsatte grænser, jf. FIL § 152, stk. 3.122

Et andet forhold, som der ikke kræves kapitalkrav for, er en konstruktion, hvor der benyttes

securitisation. Securitisation er en proces som kort fortalt samler lån i puljer, der videresælges til et

særligt oprettet selskab, der herefter udsteder obligationer, der er baseret på de underliggende lån.

Konstruktionen betyder, at puljen af  lån ikke er underlagt kapitalkrav, da de ikke længere fremgår af

bankens balance. På den baggrund havde bankerne incitament til at tage flere positioner i de nye

finansielle produkter.123

2.4 Forholdet til EU-retten

Som tidligere nævnt, er de danske kapitaldækningsregler implementeret via EU-lovgivningen. Reglerne i

EU-regi er udarbejdet efter forbillede i Basel II-retningslinjerne med det formål at skabe et level playing

120 Rajan (2005), s. 10.
121 Der benyttes nøgletal til overvågningen af likvidet. Fordelen herved er, at det skaber sammenlignelige tal og

dermed gennemsigtighed. Ulempen er, at nøgletal er aggregerede og dermed dækker over udsving. Se
Baldvinsson m.fl. (2005), s. 313f.

122 Finanstilsynet overvågede fra 1993 - 1996 likviditeten hos de større banker. De skulle ugentligt indberette den
forventede likviditetsudvikling samt månedligt angive hvorledes banken ville dække de kommende to måneders
finansieringsbehov. Se også Baldvinsson m.fl. (2005), s. 312.

123 Baselkomitéen har foreslået skærpede kapitalkrav for securitisation af samme årsag. Anbefalingerne omhandler
bl.a. kapitalkrav komplekse og illikvide kreditprodukter i handelsbeholdningen samt visse komplekse
securitisationer i anlægsbeholdningen – f.eks. Collateralized Debt Obligation (CDO'er). Se BIS (juli 2009).
Problematikken omkring securitisation nævnes yderligere i afsnittene 3.2. Se også Baldvinsson m.fl. (2005), s.
215.
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field på internationalt niveau.124 Dvs. ensartede vilkår for banker på tværs af  landegrænser – også

udover EU's grænser.125

Med oprettelsen af  ”Det indre marked”126, der blev vedtaget med Maastricht Traktaten127, blev der også

igangsat en proces for at etablere et indre marked for pengeinstitutvirksomhed. Europa-Kommissionen

igangsatte en handlingsplan for en række lovinitiativer på det finansielle område i hvidbogen ”Financial

Service Action Plan” fra 1999.128 Handlingsplanen delte indsatsen op i tre områder: engrosmarkedet,

detailmarkedet og tilsynsområdet.129 I forhold til kapitaldækningsreglerne er det initiativerne på

tilsynsområdet, der er de relevante, og den generelle målsætning var at skabe ”tidssvarende

forsigtighedsregler og tilsyn”.

Dette skulle ”give EU lejlighed til at indtage en førende rolle ved fastsættelsen af  høje globale

standarder for regulering og tilsyn”, samt ”bidrage til at udvikle tilsynsstrukturer i EU, som kan værne

om stabiliteten og tilliden i en tid præget af  nye markedsstrukturer og globalisering”.130

Herefter igangsatte Europa-Kommissionen et arbejde med at revidere kapitaldækningsreglerne for

kreditinstitutter. På grund af  de generelle målsætninger om et level playing field, fulgte revisionsarbejdet

den udvikling, der var i Baselkomitéen, og førte i juni 2006 til vedtagelsen af  to direktiver131, som i dag

regulerer området.

• Kapitaldækningsdirektivet, 2006/49/EF (CADIII).132

• Kreditinstitutdirektivet, 2006/48/EF.133

Direktiverne bygger på Basel II-retningslinjerne, jf. præamblens betragtning 37 i KOM (2006/48/EF),

124 I tilfælde af det modsatte tilfælde, hvor der er et ”unlevel playing field”, kan banker etablere sig i det land med
den mest lempelige regulering set fra bankens perspektiv. Derfor skal der være konsistens i implementeringen af
CRD i EU, og er hensynet bag ønsket om et ”level playing field”. Se Europa-Kommissionens høringsdokument,
Revision af reglerne om kapitalkrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber i EU, s. 5.
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/1999-consult/1999-consult_da.pdf

125 Selvom  Europa-Kommissionen ikke er medlem, deltager repræsentanter herfra i Baselkomitéens møder for at
følge den internationale udvikling. Se Baldvinsson m.fl. (2005), s. 57f.

126 Det indre marked indebærer målsætningen om ét fælles europæisk marked uden hindringer medlemsstaterne
imellem. Se Løfquist (2008), s. 77ff.

127 Maastricht-Traktaten trådte i kraft d. 1. november 1993. Se Nielsen og Neergaard (2005), s. 121.
128 Action Plan for the Single Market, SEK (1997)
129 KOM (1999) 232 (FSAP) er en handlingsplan for hvordan de politiske målsætninger skal opnås. Den bygger på

programerklæringerne i grønbogen KOM (1998) 625 Finansielle tjenesteydelser: En handlingsramme.
130 KOM (1999) 232, s. 26. Se også KOM (2002) 267, s. 10.
131 De to direktiver er en omarbejdning af direktiv 2000/12/EØF om adgang til at optage og udøve virksomhed som

kreditinstitut (Kreditinstitutdirektivet) og direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og
kreditinstitutters kapitalgrundlag (Kapitalkravsdirektivet, CAD). Hertil kommer den senere ændring af
kapitalkravsdirektivet 98/31/EØF (CADII).

132 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af den 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og
kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning).

133 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af den 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning).
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og går under fællesbetegnelsen Capital Requirements Directive (CRD).134 Dog afviger direktiverne fra

Basel II-retningslinjerne på nogle væsentlige områder. Anvendelsesområdet i Basel-retningslinjerne er

kun store, internationalt arbejdende banker, mens EU-reglerne gælder for samtlige kreditinstitutter i EU

og dermed også banker, der opererer lokalt eller nationalt. Derudover er der afvigelser, som kommer af

hensyn til specifikke forhold for kreditinsitutter i EU.135 Det udvidede anvendelsesområde i EU-reglerne

er valgt for at skabe ens konkurrencevilkår i hele det indre marked og dermed undgå

andenrangsinstitutter.136

Kapitaldækningsdirektivet er et minimumsdirektiv, jf. art. 1, stk. 2, hvorefter medlemslandene således

kan indføre strengere regulering end direktiverne foreskriver, men ikke lempeligere.137

Kreditinstitutdirektivet har derimod ikke nogen bestemmelse om minimumsharmonisering.138 Dog er

der flere undtagelser hertil, og i direktivet opridses de bestemmelser, hvor der kan indføres strengere

regler, jf. præamblens betragtning 15 i KOM (2006/48/EF). Kreditinstitutdirektivet formodes derfor at

være udtryk for totalharmonisering139 med de undtagelser, hvor det specifikt nævnes, at der kan

indføres strengere regler.

I Danmark blev CRD implementeret i juni 2006 ved en lovændring af  FIL.140 I bemærkninger hertil

beskrives det, at formålet med lovændringen var, at modernisere reglerne om kapitalkrav, således at

solvenskravene mere individuelt afspejler de faktiske risici, som bankerne står overfor. Derudover var

formålet

”at styrke tilsynet med institutternes kapitalforhold og styrke samarbejdet mellem

tilsynsmyndigheder over grænserne set i lyset af  den større internationalisering, der har

præget den finansielle sektor i de senere år”.141

134 Direktiv 2002/47/EF om finansiel sikkerhedsstillelse (Collateral-direktivet), der blev vedtaget i 2002 var også
udarbejdet på grundlag af Baselkomitéens anbefalinger, og omhandlede regler for sikkerhedsstillelse mellem
aktørerne på de finansielle markeder med det formål at bidrage til et mere integreret og omkostningseffektivt
finansielt marked og et mere stabilt finansielt system. Dette sikres ved at begrænse formaliteter ved etablering og
håndhævelse af sikkerheder, beskytte aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse mod visse virkninger af en parts
insolvens. Se almindelige bemærkninger til lovforslag L11 (2003-04), afsnit ”1. Indledning”.

135 Europa-Kommissionen (2003). Review of Capital Requirements for banks and Investment Firms, Third
Consultation Paper, s. 33.

136 Baldvinsson m.fl. (2005), s. 217f.
137 Ved minimumsharmonisering fastsættes bestemmelser, som medlemslandene som minimum skal opfylde, men

derudover kan den enkelte medlemslandene vælge at supplere bestemmelsen, i det omfang det ellers er i
overensstemmelse med EU-retten. 

138 Generelt skal medlemslandene følge ordlyden i direktivet, når det er tavst om harmoniseringsgraden, og må
følgelig opfattes som en totalharmonisering på området. Se Løfquist (2008), s. 275ff.

139 Ved totalharmonisering fastsættes bestemmelser, som medlemslandene fuldt ud skal opfylde. Dermed opstår der
en fælles europæisk retsenhed på området.

140 CRD er udstedt med hjemmel i art. 47 EF og skulle være implementeret i national lovgivning 1. januar 2007 med
undtagelse af visse bestemmelser, der først måtte anvendes fra 1. januar 2008 – for kapitaldækningsdirektivets
vedkommende var disse bestemmelser art. 89, stk. 9 og 105, mens det drejede sig om art. 87, stk. 9 og 105, for så
vidt angår kreditinstitutdirektivet.

141 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”Indledning”.
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Det fremgår endvidere af  bemærkningerne til loven, at moderniseringen var nødvendig for at

imødekomme udviklingen af  stadigt mere komplicerede finansielle produkter. Det nævnes også, at

lovændringen var vigtig, teknisk kompliceret og krævede betydelige ændringer for den finansielle sektor.

Derfor var det vigtigt at give virksomhederne tid til at indrette sig på reglerne.142

2.5 Internationalt – overgangen fra Basel I til Basel II

I det følgende beskriver jeg kort det paradigmeskift, som kapitaldækningsreglerne har undergået. EU's

hensigt med at skabe et level playing field gør det interessant kort at forklare skiftet ud fra

Baselkomitéens retningslinjer. Basel I og Basel II har netop haft succes med at skabe en international

standard for regulering af  den finansielle sektor.143

I 1988 offentliggjorde Baselkomitéen, Basel I, der i hovedtræk omhandlede beregning af  kreditrisici. I

Basel I anvendte man et såkaldt ”one size fit all-princip”, hvor alle banker blev underlagt samme

målemetode. I 1996 begyndte Baselkomitéen en revision af  Basel I-retningslinjerne, der på to måder

grundlæggende ændrede fundamentet.144 For det første indførte man i 1996 bestemmelser for

beregning af  markedsrisiko, og bevægede sig derved væk fra udelukkende at koncentrere

retningslinjerne om kreditrisiko.145 Begrundelsen herfor var, at flere lande tillod finansielle

virksomheder både at drive indlån/udlånsvirksomhed samt værdipapirhandel.146 Desuden var flere

banker i stigende grad begyndt at handle med derivater147.

For det andet indførte man med Basel II-retningslinjerne i 2004148 et fleksibelt system, hvor bankerne

selv kunne vælge mellem flere metoder ved opgørelse af  risici, hvor de avancerede metoder blev

baseret på bankens interne beregninger. Dertil indførte man kapitalkrav for operationelle risici.

Paradigmeskiftet betød dermed, at gik bort fra en uniform tilgang og over til en fleksibel tilgang, der

anerkender forskelle i bankers risikoprofiler. Målsætningen var, at bankernes risikoprofil dermed i

højere grad skulle afspejle den faktiske risiko. Desuden var revisionen nødvendig for at retningslinjerne

modsvarede de institutionelle ændringer, der var sket i den finansielle sektor.

Retningslinjerne har karakter af  soft law og har dermed ingen juridisk binding. Oprindeligt var tanken,

142 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”Indledning”.
143 Se Tarullo (2008), s. 84.
144 Flere ændringer havde været gennemført tidligere. Disse gange var der tale om nogle regnetekniske ændringer,

som ikke ændrede ved Basel-retningslinjernes anskuelse af kapitalregulering. Se Tarullo (2008), s. 61.
145 http://www.bis.org/publ/bcbs119.htm  
146 I EU var implementeringen af regler fsva. markedsrisiko begyndt allerede i 1993 med vedtagelsen af CAD

(Capital Adequacy Directive).
147 Et derivat er et finansielt instrument, hvis værdi (i dag eller på en senere dato) er afledt af værdien på et

underliggende aktiv (eller en gruppe af aktiver). Se også Grinblatt og Titman (2002), s. 214-256.
148 Revisionen af regelsættet var særdeles omfattende og er kvantitativt illustreret ved, at Basel I-retningslinjerne var

på 28 sider, mens Basel II-retningslinjerne fylder 347 sider med bilag.
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at de lande, som ikke levede op til standarden, kunne forsøge at forbedre sig på konkrete områder, og

således senere hen leve op til standarden.149 Basel-retningslinjerne er dog blevet en standard, ikke bare

for Baselkomitéens medlemmer, men for mere end 100 nationer verden over til trods for, at

retningslinjerne kun var tiltænkt at gælde for internationalt arbejdende banker.150

149 Walker (2001), s. 47.
150 Der er visse variationer i implementeringen af retningslinjerne i nationale lovgivninger på grund af lokale forhold.
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Kapitel 3 - Bankernes adfærd

I dette kapitel analyserer jeg kapitaldækningsreglernes adfærdsskabende effekter. Hensigten er at

efterprøve hvilke incitamenter, der fremkommer på baggrund af  reglerne. Indledningsvis diskuterer jeg

det økonomiske rationale for regulering af  den finansielle sektor, hvorefter jeg belyser de kritikpunkter,

der er anført overfor kapitaldækningsreglerne.

Dernæst analyserer jeg, hvordan bankernes adfærd er – givet de lovgivningsmæssige rammer – der

følger af  kapitaldækningsreglerne. Der tages udgangspunkt i to forhold, som primært analyseres ved

hjælp af  spilteori, jf. afsnit 1.5. Herunder diskuterer jeg validiteten af  analysen og vurderer, om de

anførte kritikpunkter er retmæssige i forhold til analysen. Dette gør jeg ved at sammenholde

erfaringerne fra den finansielle krise i Danmark med analysens resultater.

3.1 Økonomisk rationale for regulering af  den finansielle sektor

Den finansielle sektor kan betragtes som en erhvervssektor som så mange andre, men hvorfor kræver

den en særskilt regulering? Svaret er, at sektoren har en særlig rolle i samfundet i kraft af  dens

kapitalallokerings-mekanisme. Den finansielle sektor fungerer dels som kapitalforvalter og dels som

finansieringskilde både for private personer og for erhvervslivet. Derfor er det essentielt for samfundets

bæredygtighed, at denne allokerings-mekanisme fungerer optimalt.

Hvis den ikke fungerer, kan forbrugere eksempelvis ikke skaffe finansiering til boliger, og erhvervsliv

kan ikke skaffe finansiering til rentable investeringer. Når banksektoren er i problemer, har resten af

samfundsøkonomien derfor også problemer, hvilket skaber en selvforstærkende effekt – en feedback

loop effekt151. Banker, der har økonomiske problemer, strammer deres kreditgivning, hvorefter

forbrugere og virksomheder har vanskeligere ved at skaffe finansiering. Som følge må forbrugere og

virksomheder mindske deres forbrug og får samtidig sværere ved at leve op til deres

betalingsforpligtelser. En følge heraf  er, at bankerne bliver nødt til at være endnu mere forsigtige med

deres kreditgivning, hvilket skaber en ond spiral.

På baggrund heraf  har lovgiver en overordnet målsætning om at skabe et stabilt finansielt system. Dette

mindsker desuden indskydernes søge-, informations- og opdateringsomkostninger i forhold til

indskydernes kendskab og valg af  bank. Et ustabilt finansielt system ville betyde, at indskydere skulle

afsøge de forskellige bankers økonomiske situation, inden de foretog indskud. Herefter ville de til

stadighed være tvunget til at opdatere deres viden om bankens tilstand, for at være sikker på, at

151 The Economist (28. aug. 2008). A Nightmare on Wall Street.
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indskuddet ikke gik tabt i en konkurs. Hvis der opstår bred tvivl om en banks økonomiske situation vil

indskyderne hæve deres indskud, hvilket kan forårsage et bank run. Det er derfor nødvendigt, at der er

tillid til den finansielle sektor.152

Ovenstående er det økonomiske rationale for særregulering af  den finansielle sektor. Historisk set er

regulering først indført i kølvandet på finansielle kriser, hvor kapitalallokeringsmekanismen har vist sig

ikke at fungere optimalt.153 Med andre ord, er der først vedtaget regulering, når der har vist sig at være

markedsfejl.

3.2 Kritik af  kapitaldækningsreglerne

Der er en række kritikpunkter, man kan anføre mod kapitaldækningsreglerne. Jeg vil kort systematisere

dem i det nedenstående, fordi de ligger til grund for de spil, jeg opstiller i nedenstående afsnit 3.3.

Under Basel I-retningslinjernes princip om ”one size fit all” er der mulighed for regulatorisk

arbitrage154, dvs. hvor bankens risikoeksponering ikke stemmer overens med det lovmæssige kapitalkrav.

I takt med at bankernes interne beregningsmodeller for beregning af  økonomisk kapital155 er blevet

mere sofistikerede, kan bankerne nemmere finde disse arbitrage-muligheder. At gå væk fra en uniform

tilgang understøttes af  Kim og Santomero (1988)156, der analyserer kapitalreglers effekt på bankernes

valg af  aktiver og hvor risikofyldte de er. De kommer frem til, at uniform regulering er et ineffektivt

middel mod at mindske sandsynligheden for insolvens i bankerne og dermed et stabilt finansielt

system.157

I Basel II – og afledt i CRD – forsøger lovgiver at mindske regulatorisk arbitrage. Hensigten er, at der

skal være incitament til, at bankerne benytter interne modeller, som fastsætter kapitalkravet. Dermed vil

økonomisk kapital svare til kapitalkravet og regulatorisk arbitrage er derfor udelukket.158 Den uniforme

tilgang er dog det samme for de banker, der benytter standardmodellen, fordi der – ligesom under Basel

I – anvendes risikovægte, jf. bilag 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Dog er der flere vægtklasser end

førhen, hvilket mindsker noget af  risikoen for regulatorisk arbitrage.

152 Østrup (2008), s. 45ff.
153 Tarullo (2008), s. 29ff.
154 Regulatorisk arbitrage er min oversættelse af den engelske term regulatory arbitrage.
155 Økonomisk kapital er defineret ved den kapital, der skal til, for at en bank med 99,9 pct. sandsynlighed kan

rumme udsving i markedets udsving af aktivernes værdi inden for kapitalen. Se Nationalbanken (2005), Finansiel
stabilitet, s. 88.

156 Kim og Santomero anskuer banker som forvaltere af porteføljer af aktiver, hvor kapitaldækning anses som den
faktor, der kan ændre ved solvensprocenten – og dermed ved bankens gearing af porteføljen.
Kapitaldækningsregler influerer med andre ord opnåelsen af den optimale aktiv-portefølje.

157 Begrundelsen for dette er, at uniform regulering ikke tager højde for de individuelle strukturer, der kendetegner
sektoren – med andre ord, at bankerne er heterogene. Banker, der er lidt risikoaverse har mulighed for at omgå
reglerne via finansiel gearing. For at reguleringen skal virke, skal man derfor basere den på risikovægte og gå væk
fra en uniform tilgang. De påpeger, at det vigtigt, at vægtene fastsættes optimalt. Se Kim og Santomero (1988).

158 PwC-rapporten (2004), s. 84.
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Også i forbindelse med innovation af  finansielle produkter, er der mulighed for regulatorisk arbitrage. I

det seneste årti benyttede banker sig i stigende grad af  securitisation.159 Det skal understreges, at

tilstedeværelsen af  regulatorisk arbitrage-muligheder ikke er det eneste incitament til at benytte

securitisation. For det første skaber en securitisationsproces også diversifikation af  risiko. For det andet

får bankerne adgang til finansiering på kapitalmarkederne og ikke kun via traditionel

bankfinansiering160.  Det skal også bemærkes, at securitisation ikke er særligt udbredt i Danmark, da

juridiske usikkerheder har besværliggjort brugen.161

Et kritikpunkt, der ligger i forlængelse af  problematikken omkring innovation i banksektoren, er

lovgivers kompetence. Reglerne skal til stadighed være tidssvarende med de modeller, som bankerne

udvikler til at beregne risiko samt være tidssvarende i forhold til de nye produkter, der bliver udviklet. I

praksis kan det vise sig problematisk for lovgiver at følge med udviklingen i banksektoren.162

Ligesom der kan rettes kritik mod de grundlæggende metoder og vægtklasseinddelingen, kan der også

rettes kritik mod de mere avancerede opgørelsesmetoder. VaR-modeller er en statistisk beregning af

risikoen for tab. Der er to forhold i beregningen, der er uhensigtsmæssige. For det første baseres

beregningen på historiske data, hvilket ikke kan bruges til at forudsige fremtiden. Den kan højst skabe

en prognose for fremtiden baseret på udviklingen i fortiden. For det andet sker de tab, der statistisk

observeres i den nedre 1 pct.-fraktil, jo også indimellem i virkeligheden. Da der er langt færre

observationer i halerne163 er der en risiko for, at tabet kan være langt større end statistisk forventet.

Dermed kan kapitaldækningen, der er fastsat på baggrund heraf, sagtens vise sig at være utilstrækkelig.

Såfremt ledelsen ikke er opmærksom på denne problematik, kan anvendelse af  VaR som redskab i

risikostyringen, skabe en falsk tryghed i ledelsen – og en medfølgende risiko for, at ledelsen på en VaR-

oplyst baggrund bliver mere risikovillig.

Samme kritik kan rettes mod de interne modeller, der kan benyttes til beregning af  kredit- og

operationel risiko. I forhold til interne kreditmodeller er der desuden tre øvrige svagheder. For det

første er der begrænset erfaring med brugen af  dem. For det andet bygger modellerne på et begrænset

antal observationer af  misligholdelse. Til sammenligning baseres VaR-modeller på en stor mængde

markedsdata, hvorimod interne kreditmodeller kun anvender de observationer, som banken selv har

gjort. Dette svækker det statistiske resultat.164

For det tredje er der forholdsvis løse krav til, hvilke modeller bankerne kan anvende som interne

metoder. Bankerne skal selv udforme risikovægtene i deres interne beregningsmodel, og i den

159 Tarullo (2008), s. 80f. Se også International Monetary Fund (oktober 2009), s. 84f.
160 Med traditionel bankfinansiering forstås udstedelse af aktier, obligationer, banklån eller indskud.
161 Juul (2008), s. 185f.
162 Rose og Hudgins (2008).
163 Med ”halerne” forstås enderne i den statistiske normalfordeling (dvs. i de helt ekstreme tilfælde af tab).
164 Nationalbanken (2005), kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 111f.
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forbindelse kan der stilles spørgsmålstegn ved, om de er udformet hensigtsmæssigt. Kritikken går

blandt andet på antallet af  vægte, misligholdelsesdefinitionen samt den anvendte tidshorisont. Hvis ikke

udformningen er god nok, er der fare for, at kapitaldækningen er utilstrækkelig, hvilket er negativt for

den finansielle stabilitet.165 Derudover har bankerne mulighed for at udvælge den metode – for hver

portefølje – der giver det laveste kapitalkrav, jf. afsnit 2.2.1.4.

I forhold til den avancerede metode ved måling af  operationel risiko, skal bankerne lave en beskrivelse

af  den anvendte model. Kritikken i denne sammenhæng går på, at der ikke er konsensus omkring,

hvordan man måler operationel risiko, som er meget bredt defineret og dermed en størrelse, der er

meget svær at opgøre.166

Kritikken af  kreditmodellerne i relation til IRB-metoderne er den væsentligste af  de tre, fordi bankerne

er mest eksponeret overfor kreditrisikoen. Boks 5 nedenfor viser således de 6 banker, der benytter IRB-

metoderne samt deres samlede eksponering opdelt på de tre risikotyper.

Bankens navn Kreditrisiko Operationel risiko Markedsrisiko

Danske Bank167 85 pct. 8 pct. 7 pct.

Nordea Bank Danmark168 88 pct. 6 pct. 6 pct.

Jyske Bank169 82 pct. 10 pct. 9 pct.

Sydbank170 81 pct. 9 pct. 10 pct.

Nykredit Bank171 76 pct. 3 pct. 21 pct.

Lån & Spar Bank172 65 pct. 20 pct. 15 pct.
Boks 5. Egen fremstilling.

Dertil er der en problematik omkring sammenlægning af  de tre typer risici til én størrelse. Problemet

opstår, fordi korrelation173 ikke medtages. Optimalt ville banken have et enkelt tal for risiko-

eksponeringen, eventuelt kaldet virksomhedsrisiko. Et sådan tal vil være mere sammenligneligt, og vil

dermed i højere grad kunne sikre markedsdisciplinen via gennemsigtighed.174

Der er også en problematik omkring procyklisk effekt, dvs. at kapitaldækningsreglerne forstærker den

økonomiske cyklus. Bankers udlånsaktivitet følger konjunktursvingningerne, hvilket betyder, at en bank

165 Nationalbanken (2005), kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 111f.
166 Rose og Hudgins (2008).
167 Udregnet på baggrund af Danske Banks risikorapport for 2008, s. 17.
168 Se Nordea Bank Danmarks årsapport for 2008, s. 37f. 
169 Pga. afrunding summerer tallene i boksen ikke til 100 pct. Udregnet på baggrund af Jyske Banks årsapport 2008,

s. 21.
170 Udregnet på baggrund af Sydbanks årsrapport, s. 45.  
171 Se Nykredit Bank koncernen, Risiko og kapitalstyring 2008, s. 8.
172 Udregnet på baggrund af Lån & Spar Banks årsrapport 2008, s. 38.
173 Korrelation er udtryk for sammenhængen mellem to variable, dvs. i hvor høj grad de bevæger sig sammen. Se

Grinblatt og Titman (2002), s. 107ff.
174 Rose og Hudgins (2008).
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er mere tilbøjelig til at vurdere låntagere positivt i højkonjunktur. Omvendt fører bankerne en

strammere kreditpolitik i en lavkonjunktur. Dels som følge af  en mere pessimistisk fremtidsvurdering

og dels som følge af  større behov for basiskapital. I lavkonjunktur vil en bank nærme sig den ved lov

fastsatte grænse for kapitaldækning, typisk fordi en større andel af  debitorer misligholder deres

forpligtelser overfor banken. I en sådan situation er det dyrere at tilegne sig yderligere basiskapital,

hvilket skaber et incitament for banken til at holde igen med udlånsaktiviteten. Hvis andre

virksomheder får sværere ved at låne penge af  bankerne som følge heraf, kan kapitaldækningskrav være

med til at forlænge en lavkonjunktur.175

3.3 Kapitaldækningsreglernes indvirkning

I det følgende analyseres to forhold, der gjorde sige gældende, da de nye regler i CRD blev

implementeret i dansk ret i 2006.176 Som nævnt gik man bort fra en uniform regulering og over til en

fleksibel regulering, der anerkendte, at der er stor forskel på banker, og hvor lovgiver vil tilskynde

bankerne til at investere i risikostyring.

Derfor har banker mulighed for at ansøge om at benytte mere avancerede opgørelsesmetoder, når de

opgør kreditrisiko. operationel risiko og markedsrisiko. Derfor undersøger jeg i første spil, hvilken

strategisk effekt denne valgmulighed har – i relation til konkurrencen forhold mellem bankerne.

En stor del af  den kritik, der rettes mod kapitaldækningsreglerne, er muligheden for regulatorisk

arbitrage. Derfor vil jeg undersøge, om bankerne har incitament til at søge regulatorisk arbitrage, når

den nye fleksible regulering er indført. Således tager det andet spil udgangspunkt i resultatet fra første

spil.

3.3.1 Antagelser

Nedenstående spil indeholder flere antagelser177, som jeg gør mig om de spillere178, der indgår i

gruppen. Hver spiller er en dansk bank, og derfor består den samlede gruppe af  spillere af  antallet af

danske banker. Antagelserne er følgende:

• Der er interdependens.

• Bankerne er rationelle

• Bankerne er risikoneutrale.

175 Tarullo (2008), s. 77-79.
176 Ændringen af FIL som følge af implementeringen af CRD trådte i kraft 1. januar 2007, og 1. januar 2008 for de

banker, der bruger den avancerede IRB-metode.
177 Det er antagelser, som traditionelt bliver brugt i spilteori.
178 En spiller er det samme som en beslutningstager i spilteoris terminologi.
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• Bankerne er opportunistiske.

• Der er ufuldstændig og asymmetrisk information.

For det første antager jeg, at der er interdependens, hvor bankernes handlinger påvirker hinanden enten

positivt eller negativt.179 For det andet antager jeg, at bankerne er rationelle og derved vælger den

handling, der er bedst for dem, når de tager højde for interdependens. For det tredje antager jeg, at

bankerne er risikoneutrale, hvorefter deres nyttefunktioner er lineære,180 og de foretager valg ud fra

forventet nytte.181 Jeg antager for det fjerde, at spillerne er opportunistiske og dermed forfølger deres

egne interesser. For det femte er der ufuldstændig og asymmetrisk information. Der er fuldstændig

information vedrørende lovgivningens udformning og dermed de rammer, som bankerne agerer

indenfor. Hvordan denne information bruges strategisk af  bankerne er privat information og betegner

altså en situation med asymmetrisk information. Dog kan bankerne observere hinandens handlinger.

Således opdaterer bankerne den information, de får fra tidligere observerede handlinger.

3.3.2 Valget af  metode ved opgørelse af  kreditrisiko

I det følgende analyserer jeg valget mellem standard-metoden, den grundlæggende IRB-metode og den

avancerede IRB-metode ved opgørelse af  kreditrisiko.

For lovgiver er det formålet, at en mere avanceret metode vil resultere i en mere præcis risikoprofil og

et lavere kapitalkrav end hidtil. Benytter en bank standardmodellen for beregning af  kreditrisiko, er det i

store træk samme beregningsmetode som tidligere.182 Samtidig er det forventningen, at det primært er

de større banker, der vil benytte mere avancerede modeller, da der stilles store krav til disse modeller.183

Det følger af  antagelsen om, at bankerne er opportunistiske – og dermed maksimerer deres egen nytte

– at en bank kun vælger at implementere en mere avanceret metode, hvis der er en økonomisk gevinst

ved det. Implementeringen af  IRB-metoden ses ud fra et finansieringssynspunkt som en investering.

Hvis investeringen giver afkast i form af  en kapitallempelse, vil banken foretage investeringen. Det er

meget omkostningsfuldt for en bank at indføre en kompliceret beregningsmodel, som først skal

indkøbes, udvikles, inkorporeres og formidles ud til medarbejdere i alle relevante enheder i

organisationen.

En bank skal derfor vurdere, om nutidsværdien af  investeringen har en værdi, der er højere end 0.

Hertil kan en bank benytte Net Present Value-metoden, hvor NPV ≥ 0, når alle fremtidige cash flows

179 Watson (2008), s. 1.
180 I virkeligheden vil bankerne være risikoaverse, hvor deres nyttefunktion derfor er konkave. Jo mere konkav

nyttefunktionen er, jo større grad af risikoaversion. Se også Watson (2008), s. 302f.
181 Shavell (2004), s. 177f.
182 Dvs. standardmodellen for beregning af kreditrisiko minder meget om Basel I.
183 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L 197 (2005-06), afsnit ”2. Kreditinstitutdirektivet”.
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er tilbagediskonteret til nutidsværdien. I denne sammenhæng vil det fremtidige indløbende cash flow

være i form af  en besparelse på bunden kapital. Afkastet er dermed sænkning af  det lovpligtige

basiskapital, der muliggør større frihedsgrader i kapitalstrukturen for banken, hvormed

alternativomkostningerne bliver lavere.

Udover finansieringssynsvinklen er der også en strategisk dimension for banken i valget af  metode. Der

er et signalelement i valget af  metode. Vælger en bank at benytte en IRB-metode, kan de andre aktører i

markedet se det som en styrke, fordi det signalerer bedre risikostyring. Denne signalværdi kan konkret

betyde, at banken får bedre mulighed for at låne på internationale lånemarkeder, som de ellers ville være

afskåret fra. Dette kommer sig af, at en bank, der benytter IRB-modeller, skal rates af  godkendte

kreditvurderingsbureauer184 i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen § 6, hvilket giver mulighed for

billigere låntagning og adgang til nye lånemarkeder.185

Når bankerne skal vælge metode i en strategisk optik, baseres valget desuden på konkurrenternes valg

af  metode. Nedenfor har jeg opstillet et spil-træ i ekstensiv form186, fordi bankerne handler

sekventielt187. Der er perfekt information, og bankerne kan derfor observere de andre bankers valg af

metode. Spillet skal bruges til at analysere, hvilken metode bankerne vil vælge – givet hinandens valg.

For enkelhedens skyld findes der kun to banker, som har lige store markedsandele, ens kapitalstruktur

samt lige store andele af  frie kapitalmidler. Derefter indføres de nye regler, der har baggrund i Basel II,

og herefter skal bankerne derfor vælge, hvilken metode for beregning af  kreditrisiko, de vil benytte. Der

er tre metoder at vælge imellem, hvilket afleder forskellige udfald af  nytte.

Bankerne kan afvente hinandens valg af  metode, men én vil på et tidspunkt vælge først. I det opstillede

tilfælde er det Bank A, der vælger først, hvilket betyder, at Bank B kan basere sit valg af  metode på

Bank A's valg. Bank A er selvfølgelig bevidst om dette forhold. Bankerne spiller om

konkurrencefordele, der kan give markedsandele.

184 De godkendte kreditvurderingsbureau er DBRS limited, Moody's, Standard & Poor's samt Fitch Ratings.
Se http://www.finanstilsynet.dk/Temaer/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmaegleromradet/Godkendelser-
mv/Kreditvurdering.aspx?sc_lang=da 

185 Se pressemeddelse fra Alm. Brand Bank http://www.almbrand.dk/abweb/pc?
pid=pagab_o_investorogpresse_risikoogkapitalstyring_baselii

186 Watson (2008), s. 11.
187 På engelsk: sequential.
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Størrelsen af  afkastet afhænger af, hvor stor besparelse i form af  ikke-bunden kapital banken opnår ved

at implementere de respektive metoder. Jo mere avanceret en metode, der anvendes, jo mere præcis

risikoprofil kan banken beregne, og jo lavere kapitalkrav kan banken forvente at skulle leve op til. Det

lavere kapitalkrav betyder, at banken får en konkurrencefordel, fordi den kan bruge de frie midler til

kundepleje og bedre kundefordele,188 hvilket jeg antager resulterer en større markedsandel. Benytter

bankerne derimod samme opgørelsesmetode, er der ingen konkurrencefordel, og de deler markedet

ligeligt. Spillet har altså karakter af  at være et spil om priskonkurrence189, hvor den bank, der kan tilbyde

de bedste kundeforhold (dvs. den laveste pris) vinder markedet.190

Det ses af  figur 4, at resultatet bliver (4,4), hvis begge banker vælger den strategi191, hvor de vælger

standardmetoden – dvs. strategiprofilen (st,st). Nytten192 er højere end 0 fordi, der med de nye regler er

flere vægtklasser, hvilket forventes at give lavere kapitalkrav. Nytten er ens for begge banker, fordi de

deler markedet. Af  samme årsag er nytten højere for bankerne, hvis de vælger (g,g), og højest hvis de

vælger (a,a).

Begge banker vil dog gerne have en konkurrencefordel, hvilket for Bank A betyder, at ethvert resultat,

hvor afkastet for Bank A er højere end afkastet for Bank B, er ønskværdigt. Dette kan udtrykkes

således; π(n) > φ(n), hvor π er udtryk for Bank A's afkast, φ er udtryk for Bank B's afkast, og n er

udtryk for resultatet af  spillet. Bank B ønsker det modsatte resultat, og dennes nyttefunktion er derfor

188 Spillet har karakter af Bertrand priskonkurrence. Den bank, der har mulighed for at give de bedste vilkår, f.eks.
sætte laveste gebyrer, laveste renter på udlån og/eller højeste renter på indlån, vinder markedsandele. Se også
Dutta (2001), s. 51f.

189 Dutta (2008), s. 51f.
190 Spillet kunne også anskues som værende i et marked med konkurrence på mængder, hvor den bank, der kan

udbyde flest antal lån, vinder markedet. Men et sådant spil kan kritiseres for, at der muligvis ikke er efterspørgsel
efter antallet af lån, men snarere prisen for et lån. Derfor er antagelsen om priskonkurrence mere realistisk i denne
sammenhæng.

191 En strategi er defineret som en komplet plan for spillerens adfærd. Se Watson (2008), s. 24.
192 Det er relationen mellem nytteværdierne, der er relevant. Selve nytteværdien er ikke så væsentlig.
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udtrykt ved φ(n) > π(n).

Derfor stiger nytten til 8, hvis resultatet ender med, at banken vælger en metode, der er mere avanceret

end konkurrenten. Nytten stiger til 10, hvis banken vælger en metode, der er endnu mere avanceret end

konkurrenten. Ved disse resultater er nytten 0 for den bank, der vælger en mindre avanceret metode,

fordi denne taber hele markedet.

Bank A vælger sin strategi ved at bruge backward induction193. Bank A har information om, at Bank B

vælger den avancerede IRB-metode, sa
B, hvis den står i det informationssæt194, hvor Bank A har valgt

standard, ss
A. Afkastet er nemlig større ved den avancerede metode end ved den grundlæggende

metode, fordi der er størst besparelse i form af  kapitalkrav i forbindelse med anvendelse af  den

avancerede metode. Det samme vil være tilfældet, hvis Bank A vælger strategi sg
A.

Informationen om Bank A's valg giver Bank B en second mover advantage, for så vidt angår

strategierne sst
A og sg

A. Bank A har information herom, og dens dominerende strategi er sa
A, fordi dette

valg giver den højeste nytte uanset Bank B's valg. Dette udtrykkes matematisk som følgende195

πA(sa
A , sB) > πA(sg

A , sB) > πA(sst
A , sB) , for alle sA og alle sB.

Backward induction forudsiger dermed, at Bank A vælger den avancerede metode, hvorefter Bank B vil

gøre det samme. Resultatet er, at bankerne vælger strategierne (sa
A , sa

B) og får nytten (6,6).

3.3.2.1 Analysens validitet i relation til den danske banksektor 

Til trods for at spillet viser, at der er incitament for bankerne til at vælge den avancerede IRB-metode,

benytter kun seks banker i Danmark i øjeblikket denne metode. Der er flere forhold i det opstillede spil,

der kan forklare diskrepansen mellem teori og virkelighed. Forudsætningen om, at de to banker har lige

store andele af  ikke-bundne kapitalmidler, er urealistisk. Forkastes forudsætningen, betyder det, at der

er en omkostningsfaktor, som skal tages med i betragtning, fordi bankerne da vil have forskellige

udgangspunkter for at implementere metoderne.

IRB-metoden vurderes at være særdeles omkostningsfuld at indføre og kan derfor udgøre en barriere

for nogle banker.196 Omkostningerne kan eksempelvis være for store til at en mindre bank som

eksempelvis Århus Lokalbank har råd til at indføre IRB-metoden, men ikke for en større bank som

eksempelvis Danske Bank. Desuden har den finansielle krise muligvis udskudt implementeringen i visse

193 En metode, hvor Bank A analyserer spillet baglæns. Bank A ser først på informationssæt i slutningen af spillet og
dernæst på informationssæt tidligere i spillet. Ved hvert informationssæt dropper Bank A strategier, der er
domineret af andre strategier. Se Watson (2008), s. 166ff.

194 Et informationssæt er en beskrivelse af de valg, spilleren har ved hvert beslutningspunkt. Se Watson (2008), s. 15.
195 Dutta (2001), s. 41.
196 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”7. Økonomiske og administrative

konsekvenser for erhvervslivet”.
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banker, da de har haft svært ved at skaffe kapital til at finansiere implementeringen af  den avancerede

metode.

Hvis Bank B's valgmuligheder begrænses af  omkostningshensyn, dvs. at den kun har råd til at vælge

standard-metoden, vil Bank A's valg ikke have indflydelse på Bank B. En sådan situation betyder dog

ikke, at der ikke er interdependens. Bank A vil stadig vælge en mere avanceret metode end Bank B for

at øge sin egen markedsandel, hvilket vil have en negativ effekt på Bank B.

En anden forklaring på diskrepansen kan være, at forudsætningen om, at bankerne konkurrerer på

samme marked, heller ikke er realistisk. Banker differentierer sig internt i markedet, og er ikke alle

direkte konkurrenter. Nogle bankers specialiserer sig f.eks. i privatkunder, mens andre primært

henvender sig til erhvervskunder. Det kan betyde, at Århus Lokalbanks valg af  en avanceret IRB-

metode ikke influerer på Danske Banks valg af  metode, fordi de ikke anser hinanden for konkurrenter.

En sidste forklaring kan være, at reglerne er relativt nye, i skrivende stund 2 år gamle. Man kunne derfor

forestille sig, at bankerne afventer hinandens valg af  opgørelsesmetode for at se, om afkastet er så stort,

som det forventes.

3.3.2.2 Kaldor-Hicks-kriteriet197 og valg af  metode til opgørelse af  kreditrisiko

Uanset diskussionen om spillets validitet i ovenstående afsnit 3.3.2.1, er der ifølge spillet incitament i

kapitaldækningsreglerne til, at bankerne indfører den avancerede IRB-metode. Et naturligt spørgsmål er

derfor, om dette incitament er hensigtsmæssigt i et samfundsperspektiv? Svaret herpå skal findes ud fra

en vurdering på baggrund af  Kaldor-Hicks-kriteriet.198

På positivsiden sikrer indførelsen af  en mere individuelt funderet metode, at den afdækkede risiko i

højere grad afspejler den faktiske risiko. Større viden om den faktiske risiko skaber bedre grobund for

at sikre finansiel stabilitet. Desuden betyder en bedre afspejling af  den reelle risiko, at der er mindre

incitament til at søge efter regulatorisk arbitrage, hvilket også øger den finansielle stabilitet.

På længere sigt (dvs. efter implementeringsfasen) vil de banker, der implementerer en mere avanceret

metode, få en besparelse i form af  lavere bunden basiskapital. Besparelsen vil kunne bruges på at øge

udlånsaktiviteten, udbuddet af  tjenesteydelser mv., hvilket både er til gavn for bankernes indtjening og

forbrugerne.

På længere sigt vil banker, der benytter standardmetoden og den grundlæggende metode blive

udkonkurreret af  banker, der benytter en mere avanceret metode – såfremt der ses bort fra andre

197 Kaldor-Hicks-kriteriet går ud på, at en retsregel skaber stor nok værdi for vinderne til at taberne kan kompenseres.
Se Eide og Stavang (2001), s. 22ff.

198 Kaldor-Hicks-kriteriet bruges frem for Pareto-optimalitet, jf. fodnote 253, fordi der ifølge spillet vil være tabere,
som får det værre end inden de nye regler blev indført. Se også Eide og Stavang (2001), s. 21ff.
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faktorer, der påvirker konkurrencen mellem bankerne. Den initiale investering kan være så stor, at det

ikke er muligt for banken at foretage den, selvom en beregning ville vise, at den på et senere tidspunkt

ville være rentabel, hvorfor det kun vil være store banker, der vælger at benytte den avancerede metode.

De tilbageværende banker vil dermed være dem, der vurderer NPV ≥ 0 og som kan overkomme

omkostningsbarrieren.

Konsekvensen vil ifølge analysen være, at, der kommer færre, men større banker i Danmark. Om et

sådant marked er positivt eller negativt – ud fra en økonomisk betragtning – beror på, om det vil give et

mere effektivt marked, der tilnærmer sig fuldkommen konkurrence. Der kan være andre forhold end et

synspunkt om effektivitet, der influerer på, om et sådant marked er ønskværdigt. F.eks. kan der være et

hensyn om at bevare lokale banker, der gavner små lokalsamfund. Et fyldestgørende svar på dette

aspekt kan med fordel undersøges i et særskilt studie. Dog kan det siges, at der er en risiko for, at der

opstår første- og andenrangsbanker, hvilket står i kontrast til EU's hensigt. Basel-retningslinjerne gælder

kun for store, internationalt arbejdende banker, mens CRD gælder for samtlige finansielle institutter.

EU's begrundelse for denne diskrepans er netop, at man ikke ønsker andenrangsinstitutter.199 Analysen

understøtter dermed ikke EU's begrundelse for at anvende CRD på samtlige finansielle institutter.

På negativsiden, betyder store implementeringsomkostninger, at ressourceallokeringen ikke er optimal

på kort sigt (dvs. i implementeringsfasen). Når der er mindre kapital til rådighed i implementeringsfasen

til bankens tjenesteydelser, har banken to muligheder. Enten kan den indføre en strammere kreditpolitik

eller tage større risici for at imødekomme afkastkrav. Det samme er gældende, såfremt der også er høje

driftsomkostninger forbundet med IRB-metoderne. Denne effekt vil betyde mindre finansiel stabilitet.

Endnu et negativt aspekt ligger i det faktum, at mange banker fortsat benytter standard-metoden. For

disse banker vil der stadig være incitament til at søge efter regulatorisk arbitrage indenfor de forskellige

vægtklasser. Desuden kan der være en risiko for, at den ikke-bundne kapital, bliver brugt på en mere

risikovillig adfærd. Dels i et forsøg på at konkurrere med banker, der bruger den avancerede metode og

dels for at kunne leve op til ejernes afkastkrav.

Om de nye regler samlet set er Kaldor-Hicks-efficient, er på baggrund af  ovenstående ikke entydigt.

Resultatet er Kaldor-Hicks-efficient, hvis de banker, der har vurderet NPV ≥ 0, kan betale de banker,

der har vurderet NPV ≤ 0 til at gå med på reglernes indførsel. Med andre ord skal det positive for de

banker, der indfører IRB-metoderne, være større end det negative for resten af  banksektoren. For at

undersøge det yderligere, skal kapitallempelserne for de banker, der implementerer den avancerede

metode, opgøres. Resultatet heraf  skal sættes overfor implementeringsomkostningerne adderet med

tabt indtjening for de banker, der har tabt markedsandele som følge af  de nye konkurrenceforhold.

199 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiver, omarbejdning af 2000/12/EF og 93/6/EØF. SEK(2004)921,
s. 4.
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Spørgsmålet ville med fordel kunne adresseres i et særskilt studie.200

3.3.2.3 Valget af  metode ved opgørelse af  operationel risiko og markedsrisiko.

Under samme forudsætninger som forrige spil, kan tilsvarende spil sættes op for valget af  metode ved

opgørelse af  operationel risiko og markedsrisiko. Spillet for valg af  metode ved opgørelse af

markedsrisiko, vil dog være en anelse mere simpelt, fordi der kun er to metoder at vælge imellem.

Da spillene i øvrigt er ens vil resultaterne også være det – der er incitament for bankerne til at vælge

den mest avancerede metode. En analyse heraf  vil understøtte lovgivers hensigt om et fleksibelt system,

hvor bankerne selv kan vælge opgørelsesmetode, samtidig med at der er incitament til at investere i

disse mere præcise risikostyringsmodeller – dog med forbehold for de svagheder, der er ved spillet.

3.3.3 Regulatorisk arbitrage under standard-metoden

Under afsnit 3.3.2 har jeg argumenteret for, at der er større incitament til at søge regulatorisk arbitrage,

for de banker, der fortsat vil benytte standard-metoden. I det nedenstående vil jeg efterprøve, om dette

også viser sig at være tilfældet, når en bank konkurrerer mod en bank, der ikke benytter

standardmetoden.

Ligesom før er der to spillere. En bank (BS), der benytter standardmetoden, og en bank (BIRB), der

benytter IRB-metoden. Bankerne spiller igen om konkurrencefordele, som transformeres til

markedsandele. 

I spillet skal bankerne vælge mellem to investeringer, én med høj risiko (H) og én med lav risiko (L).

Med andre ord kan bankerne enten yde lån, hvor låntager har en høj eller lav kreditrisiko. Valget kunne

eksempelvis bestå imellem at yde ét lån til én af  to SMV'er201, som bankerne har kendskab til, og som er

behæftet med forskellig kreditrisiko. Lånet til erhvervsvirksomheden med høj kreditrisiko giver højere

afkast end lånet til erhvervsvirksomheden med lav kreditrisiko, såfremt låntager ikke misligholder.

Ingen af  de to erhvervsvirksomheder bliver kreditvurderet af  et eksternt kreditvurderingsbureau og

bliver efter standardmetoden derfor tillagt en vægt på 75 pct.202 Dermed vil der være mulighed for

regulatorisk arbitrage.203

Hvis BS vælger strategi H, vil banken have større risikoeksponering end lovgivningens krav. Det vil sige,

at BS er underdækket i forhold til den faktiske risiko. Vælger BS i modsat fald strategi L, vil den være

200 Omkostningerne ved implementeringen af reglerne bliver yderligere diskuteret i afsnit 4.1.
201 Små eller mellemstore virksomheder.
202 Nationalbanken (2005). Kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 116.
203 Jeg ser bort fra bankernes tredje mulighed: ikke at investere. Det ligger i en banks rolle at allokere kapitalmidler

og er derfor nødt til at investere på et tidspunkt. Da jeg antager, at der tale om uendeligt gentagne spil, vil
muligheden for ikke at investere (yde lån) forsvinde, når spillene aggregeres.
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overdækket. BS foretrækker at være underdækket frem for overdækket, da BS kan forbedre sin

konkurrenceevne, hvis den har færre kapitalmidler bundet.

BIRB vil uanset investeringsvalg H eller L, møde et kapitalkrav svarende til den faktiske risiko, da jeg

antager, at IRB-metoden beregner den reelle risiko. For BIRB er der dermed ikke mulighed for

regulatorisk arbitrage.

Jeg antager, at bankerne træffer investeringsvalg lig med ovenstående mange gange i løbet af  ét år,

hvilket betyder, at der er tale om et spil med uendelige gentagelser. 

I figur 5 på næste side er spillet opstillet i ekstensiv form, selvom spillerne foretager deres valg

samtidigt. Det gør jeg, fordi det er nemmere at forklare min tankegang ud fra en ekstensiv form.

Bagefter opstiller jeg samme spil i dets bayesianske normalform204.

Det ses i figur 5, at BS kan vælge mellem strategi L og H. Hvis BS vælger H, er der en sandsynlighed på

0,7 (p = 0,7) for at investeringen går godt (g), og en sandsynlighed på 0,3 (1 – p) for at investeringen

går dårligt (d), og debitor misligholder. Udfaldet af  strategi L er tilsvarende bestemt af  randomisering205,

men med sandsynlighederne 0,9 for g og 0,1 for d. Sandsynlighederne er fastsat ud fra bankernes

204 Bayesiansk normalform er en normalform hvor randomisering er indregnet. Se Watson (2008), s. 292.
205 Punkterne, hvor der forekommer randomisering (randomization på engelsk) er udtrykt ved de tomme punkter.
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aggregerede information om deres tidligere låntageres misligholdelsesprocent.206 Over tid vil BS få et

signal om, hvorvidt investeringen er gået godt eller dårligt.

Dette signal modtager BIRB ikke, og denne imperfekte information er udtrykt ved en stiplet linje. Med

andre ord betyder den private information, som BS har om udfaldet på dens investering, at BIRB ikke

ved, hvilket informationssæt den står i. Uanset hvilket af  de fire informationssæt, der er tale om, har

BIRB også to valgmuligheder – L og H. Ligesom BS har BIRB privat information om udfaldet på

investeringen. Sandsynligheden for investeringsresultaterne er de samme for BIRB, fordi det er samme

typer låntagere, de står overfor.

Selvom der er imperfekt information om bankernes investeringsvalg, antager jeg, at de forskellige

potentielle udfald og tilhørende nytter207 er kendt af  begge banker. Når der er tale om uendeligt

gentagne spil og resultaterne aggregeres, kan de observeres i bankernes risikorapporter og årsrapporter.

Nytteværdierne er bestemt ud fra en betragtning om, at tre forhold har betydning. For det første hvor

stort monetært afkast investeringen giver, og for det andet om konkurrenten vinder på sin investering.

BS foretrækker g frem for d og foretrækker, at BIRB's investeringen bliver d frem for g. Når en

investering går godt, får banken hele det monetære afkast, mens banken ikke taber hele investeringen,

når det går dårligt. Begrundelsen herfor er, at jeg antager, at låntager har tilbagebetalt noget af  lånet

inden misligholdelsestidspunktet indtræder. Denne relation afspejler sig i nytten, jf. de positive og

negative værdier, der er markeret med blå og grøn ved ”godt” og ”dårligt” i skema 1 nedenfor.

Det tredje forhold, der har betydning for størrelsen af  nytte, er hvorvidt, der er overdækning eller

underdækning i forhold til den faktiske dækning af  risikoen. BS er underdækket i forhold til den faktiske

risiko, når den investerer H, og overdækket, når den investerer L. BIRB er dækket således, at det passer

med den faktiske risiko. Graden af  dækning har betydning for størrelsen på kapitalkrav, og hvis

kapitalkravet er lavere end hos konkurrenten, vil det give en konkurrencefordel, der omsættes til

markedsandele. På den baggrund er relationen mellem de to banker som følger:

• Underdækning ved en investering, der går godt, giver en konkurrencefordel for BS, fordi BS har

en mindre andel af  kapital bundet.

• Underdækning ved en investering, der går dårligt, giver en konkurrencefordel for BIRB, fordi BS

hurtigere nærmer sig solvensgrænsen, end hvis BS havde en faktisk afdækning af  risikoen.

• Overdækning ved en investering, der går godt, giver en konkurrencefordel for BIRB, fordi BS har

en større andel af  kapital bundet.

206 Watson (2008), s. 327-333.
207 Det er relationen mellem nytteværdierne, der er relevant. Selve nytteværdien er ikke så væsentlig.
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• Overdækning ved en investering, der går dårligt, giver en konkurrencefordel for BS, fordi BS

langsommere nærmer sig solvensgrænsen, end hvis BS havde en faktisk afdækning af  risikoen.

I de tilfælde, hvor BS har en konkurrencefordel og en medfølgende nytte, taber BIRB tilsvarende

nytteværdi. Det omvendte er tilfældet hvor BIRB har en konkurrencefordel. Det gælder for alle tre

forhold, at når den ene bank vinder nytte, så taber den anden bank den tilsvarende nytte.

Når man adderer de værdier, jeg har fastsat for hver af  de tre faktorer (markeret med farver), der har en

indflydelse for bankernes nytte, får man de resultater, der ses ud for hver vektor i figur 5. Nedenfor har

jeg indsat et skema 1, der viser nytten ved de tre forhold, der er beskrevet ovenfor.

Skema 1. Nytteværdier. Egen fremstilling.

Fastsættelsen af  nytteværdierne kan ydermere forklares ud fra to ekstremer, som i figur 5 er markeret

med blå og rød. Det første findes i strategiprofilen (H,H), hvor udfaldet af  randomiseringen bliver g for

BS og d for BIRB, og hvor vektoren er (90,-90). Den gode investering giver BS en nytte på 50, og hvis

konkurrentens risikofyldte investering går dårligt, giver det BS yderligere 30 i nytte. Samtidig er BS

underdækket, hvilket giver banken yderligere 10 i nytte. I alt giver dette udfald den højest mulige nytte

(50+30+10 = 90). Udfaldet er samtidig det dårligst tænkelige for BIRB. BS opnår dermed højest mulig

konkurrencefordel i denne situation – en konkurrencefordel, der omsættes til markedsandele.

Det andet ekstrem er ved strategiprofilen (H,H), hvor udfaldet af  randomiseringen bliver d for BS og g

for BIRB, med vektoren (-90,90). I denne situation har BS tabt på sin underdækkede investering, hvilket

betyder, at den nærmer sig solvensgraden med større hastighed, end hvis der havde været faktisk

dækning af  risikoen. Situationen forværres nyttemæssigt for BS ved, at konkurrenten BIRB har fået højt

afkast på sin investering. BIRB opnår dermed højest mulig konkurrencefordel i denne situation – igen en

konkurrencefordel, der omsættes til markedsandele.

Alle de mellemliggende nytter er altså udfald, der er mere eller mindre ønskværdige for bankerne. 

I figur 6 på næste side har jeg opstillet spillet i Bayesiansk normalform. Hver spiller har to strategier, og
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Randomiseringens udfald
Strategi H godt 50 50

dårligt -30 -30
Strategi L godt 30 30

dårligt -20 -20
Konkurrentens strategi H godt -50 -50

dårligt 30 30
Konkurrentens strategi L godt -30 -30

dårligt 20 20
Overdækning godt -10 10

dårligt 10 -10
Underdækning godt 10 -10

dårligt -10 10

BS BIRB



der er derfor 4 strategiprofiler i spillet. To gange sker der en randomisering, som det også ses i den

ekstensive version i figur 5. Sandsynlighederne ved om en investering går godt eller dårligt, er kendt af

alle, men der er som sagt imperfekt information om udfaldet af  randomiseringen. Ved at se på

førstnævnte ekstremum kan den forventede nytte for BS ved strategiprofil (H,H), beregnes som

følger:208

p(g)*p(g)*µ(BS
1) + p(g)*p(d)*µ(BS

2 )+ p(d)*p(g)*µ(BS
3 )+ p(d)*p(d)*µ(BS

4) (1)

hvor p(g)=0,7 ; p(d)=0,3 ; µ(BS
1)=10 ; µ(BS

2 )=90 ; µ(BS
3 )=-90 ; µ(BS

4)=-10

På grund af  randomiseringen er der fire potentielle nytteudfald for BS. Indsættes værdierne i formel (1),

bliver nytten for BS ved strategiprofil (H,H) altså fire, µ(BS
 ) = 4. Alle beregningerne ses i nedenstående

skema 2, hvor eksemplet er fremhævet med rød.

Skema 2. Nytteberegninger. Egen fremstilling.

Herefter indsætter jeg nytteværdierne i en Bayesiansk normalform, som er afbilledet i figur 6.

Figur 6. Bayesiansk normalform.
Egen fremstilling

( 4 , -4 ) ( 5 , -5 )

( -9 , 9 ) ( -8 , 8 )

Det ses i figur 6, at den Bayesianske Nash-ligevægt findes i strategiprofilen (H,H). For BS er strategi L

domineret af  H, og BIRB's bedste respons er derfor at spille H, da denne respons er nyttemaksimerende.

Der er ingen af  bankerne, der har incitament til at afvige fra deres strategi, da det vil føre til en lavere

208 Se udfaldende for strategiprofil (H,H) til højre i figur 5 for nytterne ved BS. For beregning se Watson (2008), s.
291-298.
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H L

Strategiprofil Spiller Beregning Forventet nytte

(H,H) 0,7*0,7*10+0,7*0,3*90+0,3*0,7*-90+0,3*0,3*-10 4

(H,H) 0,7*0,7*-10+0,7*0,3*-90+0,3*0,7*90+0,3*0,3*10 -4

(H,L) 0,7*0,9*30+0,7*0,1*80+0,3*0,9*-70+0,3*0,1*-20 5

(H,L) 0,7*0,9*-30+0,7*0,1*-80+0,3*0,9*70+0,3*0,1*20 -5

(L,H) 0,9*0,7*-30+0,9*0,3*50+0,1*0,7*-60+0,1*0,3*20 -9

(L,H) 0,9*0,7*30+0,9*0,3*-50+0,1*0,7*60+0,1*0,3*-20 9

(L,L) 0,9*0,9*-10+0,9*0,1*40+0,1*0,9*-40+0,1*0,1*10 -8

(L,L) 0,9*0,9*10+0,9*0,1*-40+0,1*0,9*40+0,1*0,1*-10 8

B
S
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B
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B
IRB

B
S

B
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BS
B
IRB



nytte.

Det betyder, at BS vinder markedsandele ved at søge efter regulatorisk arbitrage, fordi banken vinder

markedsandele herved. Indførelsen af  valg af  metode for så vidt angår kreditrisiko har altså ikke

mindsket problematikken omkring, at banker, der anvender standardmetoden, vil søge regulatorisk

arbitrage.

3.3.3.1 Reducering af  regulatorisk arbitrage

I et samfundsperspektiv er det uhensigtsmæssigt, at kapitaldækningsreglerne er indrettet således, at de

banker, der benytter standardmetoden kan søge regulatorisk arbitrage ved at udvælge virksomheder, der

kan give stort afkast, men som er forbundet med større risici, end vægtningen angiver. Det er derfor i

samfundets interesse at reducere regulatorisk arbitrage.

En væsentlig forudsætning for forholdet mellem BS og BIRB er, hvor megen gevinst, der er for BS i at

udnytte en mulighed for regulatorisk arbitrage. Dette kan jeg illustrere ved at gentage spillet ovenfor

fuldstændigt, men blot mindske spændet mellem gevinsten ved at spille H kontra gevinsten ved at spille

L. Med andre ord indfører jeg i dette spil flere vægtklasser i standardmetoden – i forhold til det tidligere

spil. Den ændrede variabel ses i skema 3 nedenfor, og er markeret med grøn. Til sammenligning er

nytten fra det tidligere spil klippet ind fra skema 1, og fremgår af  den øverste halvdel.

Skema 3. Ændret variabel i nytteværdien. Egen fremstilling.

Derefter beregner jeg – som tidligere – de forskellige nytteværdier og skal indsætte dem i en ekstensiv

form.209 Herefter omregner jeg til normalform.

209 Jeg undlader at afbillede den ekstensive form igen, da den kun i denne sammenhæng skal bruges i forbindelse med
omregningen til Bayesiansk normalform.
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Forrige spil: større gevinst ved høj risiko

Randomiseringens udfald
Strategi H godt 50 50

dårligt -30 -30
Strategi L godt 30 30

dårligt -20 -20
Det nye spil: mindre gevinst ved høj risiko

Randomiseringens udfald
Strategi H godt 40 40

dårligt -30 -30
Strategi L godt 30 30

dårligt -20 -20
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B
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Ændringen resulterer i en Bayesiansk normalform, som ses i figur 7.

Figur 7. Bayesiansk normalform
Mindre gevinst ved H.
Egen fremstilling

( 4 , -4 ) ( -2 , 2 )

( -2 , 2 ) ( -8 , 8 )

Nytten ved strategiprofilerne (H,H) og (L,L) er uændret. Ved (H,L) er BS's nytte – sammenlignet med

spillet i figur 6 – faldet med nominelt 7 (fra 5 i figur 6). Omvendt er BIRB's nytte steget med 7 (fra -5).

Det modsatte er tilfældet i strategiprofil (L,H), hvor BS's nytte er steget med 7 (fra -9), og BIRB's nytte er

faldet med 7 (fra 9).

I dette spil er Nash-ligevægten i strategiprofilen (H,L). For BS er strategi L domineret af  H, og BIRB's

bedste respons er derfor at spille H, da denne respons er nyttemaksimerende. Der er ingen af  bankerne,

der har incitament til at afvige fra deres strategi, da det vil føre til en lavere nytte. Jeg kan udlede to

forhold af  det nye spil:

• Højere potentielt afkast på en højrisiko-investering i forhold til en lavrisiko-investering giver

større incitament til BS for at spille H, hvilket har en negativ indvirkning på BIRB.

• Lavere potentielt afkast på en højrisiko-investering i forhold til en lavrisiko-investering giver

større incitament til BIRB for at spille L, hvilket har en negativ indvirkning på BS.

I det nye spil, hvor der er flere vægtklasser, har BS stadig incitament til at søge regulatorisk arbitrage ved

at spille H. Men fordi BIRB's bedste respons nu er at spille L, vil BIRB vinde markedsandelene. BS vil

derfor have incitament til at indføre IRB-metoden, for ikke at blive udkonkurreret på længere sigt.

Ved at indføre et vægtklassesystem, hvor der ikke er uforholdsmæssigt stort afkast ved at investere i

højrisiko-aktiver, kan lovgiver øge incitamentet for IRB-bankerne til at investere i lavrisiko-aktiver. 

3.3.3.2 Kaldor-Hicks-kriteriet og regulatorisk arbitrage

Banker, der benytter standardmetoden, har incitament til at udvælge de virksomheder, der kan give et

stort afkast, men som er forbundet med større risici, end vægtningen angiver. Uanset hvor fintmasket

lovgivningens vægtklassesystem bliver, vil der med et sådant system altid være vægtklasseinddelinger,

som ikke svarer fuldstændigt til risikoeksponeringen, hvilket betyder, at der er mulighed for arbitrage.

Da Danmark overgik fra de gamle kapitaldækningsregler, der byggede på Basel I, til de nye, der byggede
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på Basel II, blev der indført flere vægtklasser.210

For at vurdere, om regelsæt med flere vægtklasser er hensigtsmæssigt for samfundet, kan Kaldor-Hicks-

kriteriet igen benyttes. Det ses, at den samlede nytte for bankerne er lavere, når der er flere vægtklasser.

Men på samfundsniveau, er det ikke kun bankernes nytte, der tages i betragtning, men hele samfundets

nytte. Den ideelle tilstand er ud fra en økonomisk betragtning en banksektor, hvor der er fuldkommen

konkurrence.211

I et samfund, hvor der er regulatorisk arbitrage, vil konkurrencen mellem de forskellige banktyper blive

forvredet. Det fører til risikovillighed, der – hvis det går godt med investeringerne – fører til, at IRB-

banker bliver udkonkurreret. En sådan situation er genkendelig i højkonjunktur. Dette har en negativ

effekt på den finansielle stabilitet og er ikke gavnligt for samfundet.

I et samfund, hvor regulatorisk arbitrage er reduceret, vil konkurrencen mellem de forskellige banktyper

være tilnærme sig fuldkommen konkurrence. Det fører til lavere risikovillighed for IRB-banker, som

kan have en afsmittende effekt på standardbanker på længere sigt. Dette har en positiv effekt på den

finansielle stabilitet og er gavnligt for samfundet.

Hvis nytten for hele samfundet blev opjort for hver af  de to situationer ville den sidste være at

foretrække. Ud fra en Kaldor-Hicks-betragtning skal der derfor indføres så mange vægtklasser, at IRB-

bankerne får incitament til at investere i lavrisiko-aktiver, når de konkurrerer mod standardbanker.

3.3.3.3 Analysens validitet i relation til danske bankers adfærd under krisen 2007

I kapitel 2 har jeg beskrevet nogle af  de tilfælde, hvor bankerne er kommet i så alvorlige økonomiske

problemer, at Finanstilsynet har påkrævet de enkelte banker at tilvejebringe mere basiskapital. I det

følgende vil jeg diskutere, om analysen i afsnit 3.3.3 kan forklare, om indretningen af

kapitaldækningsreglerne har været en medvirkende årsag til bankernes problemer under den finansielle

krise – og dermed hvordan reglerne har vist sig at påvirke den finansielle stabiliet.

Finanstilsynet har haft sager for så vidt angår Roskilde Bank, Skælskør Bank, Alm. Brand Bank, Fionia

Bank, EBH Bank, Bonusbanken, Forstædernes Bank, Gudme Raaschou og Amagerbanken. Fælles for

alle bankerne er, at de benyttede standardmetoden, der jo til en vis grad svarer til den tidligere

opgørelsesmetode. En anden fællesnævner er, at de havde tabt på udlån til investorer på boligmarkedet

hvilket indikerer, at bankerne havde taget for store kreditrisici – og ikke havde afdækket dem.

Det kan blandt andet skyldes, at banker, der benytter standardmetoden, ifølge analysen har incitament til

at udvælge låntagere, der har større risiko, end vægtklasserne angiver. Bankers udlånsaktivitet følger

210 Nationalbanken (2005). Kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 111.
211 Eide og Stavang (2001), s. 21f.
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konjunktursvingninger, og analysen viser, at bankerne kun har incitament til at investere i højrisiko-

aktiver, såfremt der er sandsynlighed for, at det går godt med investeringen. Baggrunden herfor er, at

sandsynligheden for, hvordan det går med udlånene baseres på bankens egne estimater, som

fremkommer ved bankens egne historiske observationer, der er et rullende vindue for de historiske

observationer. Hvis vinduet for observationer eksempelvis er 2 år, vil bankens estimat af

sandsynligheden for om højrisiko-investeringer går godt, være højere i højkonjunktur.

Modsat vil det være i en periode med lavkonjunktur. I denne periode falder sandsynligheden for at

investeringer i højrisiko-aktiver falder godt ud, fordi der medtages flere observationer med

misligholdelser i beregningerne. Dermed får bankerne incitament til at yde flere lån til låntagere med lav

risiko, hvilket medfører, at bankerne er overdækkede.

Ovenstående er udtryk for den procykliske effekt. Den periode, hvor kapitaldækningsreglerne har været

gældende har været præget af  højkonjunktur, hvorfor bankerne ikke har haft en periode, hvor de har

haft overdækning. Ud fra et ønske om finansiel stabilitet, ville det være mere hensigtsmæssigt, hvis

incitamentet var omvendt – hvor standardbankerne havde incitament til at yde lån til låntagere med lav

risiko i højkonjunktur og yde lån til låntagere med høj risiko i lavkonjunktur. Det danske marked, der

består af  mange SMV'er, jf. afsnit 4.1, har ofte vanskeligt ved at skaffe finansiering i lavkonjunktur. En

kontracyklisk212 effekt ville afbøde konjunktursvingningerne frem for at forstærke dem samt afhjælpe

SMV'ers finansieringsproblemer i lavkonjunktur. Til gengæld ville der ikke være samme muligheder for

finansiering i højkonjunktur, hvilket ville hæmme væksten. En mulig løsning på problematikken

omkring den procykliske effekt bliver diskuteret i afsnit 4.3.2.

Ifølge analysen kan kapitaldækningsreglernes indretning have to afledte effekter på udlånsaktiviteten.

For det første har standardbankerne incitament til at tage større risici i deres udlånsaktivitet, hvilket i en

højkonjunktur afføder en procyklisk effekt. For det andet er der en risiko for, at standardbanken – i

konkurrence med en IRB-bank – er mere tilbøjelig til at investere i højrisiko for at modsvare afkastkrav

fra ejerne.

For IRB-bankers vedkommende viser analysen, at der næppe er incitament til at være risikovillige i

forhold til kreditrisikoen. Mindre potentielt afkast ved regulatorisk arbitrage som følge af  flere

vægtklasser betyder ifølge analysen, at IRB-banker i konkurrencen med standardbanker vil have

incitament til at vælge låntagere med lavere kreditrisiko.

På trods af  dette resultat kan analysen ikke entydigt pege på, om indretningen af  reglerne kan forklare

bankernes tab under krisen – herunder at det kun er standardbanker, der har haft økonomiske

problemer. Dels har IRB-banker større mulighed for at skaffe billig likviditet, og dels har nedgangen i

212 Modsat procyklisk.
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boligmarkedet primært ramt de banker, der har haft en stor del af  deres kreditirisiko rettet mod

boligbranchen. De større banker, der benytter IRB-metoden har til sammenligning haft større

spredning af  aktiviteter og dermed risici.

Desuden er der flere kritikpunkter, man kunne anføre overfor analysen. For det første viser den ikke,

om kapitaldækningsreglerne i dag indeholder tilstrækkelig mange vægtklasser til, at IRB-banker har

incitament til at investere L.

For det andet er forudsætningen om, at bankerne konkurrerer på samme marked, ikke nødvendigvis

realistisk – lig kritikpunktet af  spillet i figur 4. Hvis IRB-banker og standard-banker henvender sig til to

forskellige typer af  kunder og derfor ikke er direkte konkurrenter, skulle spillet i stedet bestå af  to IRB-

banker eller to standard-banker. For det tredje er antagelsen om risikoneutralitet heller ikke

nødvendigvis realistisk. Risikoaverse banker ikke kun basere sine investeringsvalg valg på baggrund af

forventet nytte.213

For det fjerde er reglerne fra CRD først trådt i kraft i Danmark 1. januar 2007 og krisen eskalerede først

i efteråret 2008 i Danmark.214 Effekter, der kunne komme med indførelsen af  flere vægtklasser for

standardmetoden, samt effekter ved indførelsen af  IRB-metoden, havde derfor muligvis ikke vist sig. 

For det femte er problematikken omkring regulatorisk arbitrage i kapitaldækningsreglerne blot én

blandt flere faktorer, der tilsammen har betydet, at danske banker – både standardbanker og IRB-

banker – i en årrække har taget større kreditrisici. Således er der en række forhold, som ligger udenfor

kapitaldækningsreglernes anvendelsesområde. I den lange periode med højkonjunktur forud for krisen

har bankerne haft gunstige finansieringsvilkår, hvilket har medført, at bankernes indlån ikke kunne

følge med deres udlånsaktivitet.215 Fra år 2000-06 har der således været stigende indlånsunderskud, jf.

figur 8 nedenfor.

213 Risikoaversion vil medføre, at bankerne vil betale for at undgå risiko. Se Shavell (2004), s. 258.
214 Nationalbanken (2008). Kvartalsoversigt, 4. kvartal, s. 31ff.
215 Nationalbanken (2007). Finansiel stabilitet, s. 18f.

55



Figur 8. Oversigt over danske pengeinstitutters indlånsoverskud, nettogæld til andre kreditinstitutter og
obligationsudstedelser i perioden 1980-2006.

Kilde: Nationalbanken.216

De gunstige finansieringsvilkår er blandt andet udsprunget af  innovation af  finansielle produkter, der

har betydet, at bankerne kunne skaffe finansiering via kapitalmarkederne217 gennem for eksempel

securitisation. Derudover har perioden i en årrække op til finanskrisen været præget af  lave renter,

hvilket har betydet gunstige vilkår for den traditionelle bankfinansiering. Det har betydet, at bankerne

har kunnet finansiere det stigende indlånsunderskud.

En anden medvirkende årsag består i, at der forud for krisen skete en brancheglidning.218 Bankerne har

lånt mere til hinanden jf. figur 8, og med denne større grad af  indbyrdes afhængighed var den

systemiske risiko blevet større. Den lange periode med højkonjunktur og bedre muligheder for at skaffe

kapital har kunnet finansiere det stigende indlånsunderskud. Øget konkurrence mellem bankerne har

sandsynligvis betydet, at ingen af  bankerne har strammet kreditpolitikken.

En sidste medvirkende årsag til omfanget af  tabene i den danske banksektor kan være grådighed eller

inkompetence i ledelsen. Roskilde banks lempelige kreditpolitik er blevet fremdraget som et eksempel

herpå.219 Såfremt grådighed er en medvirkende årsag, skal antagelsen om risikoneutralitet og forkastes.

216 Se Nationalbanken (2007). Finansiel stabilitet, s. 19.
217 Det har kunnet lade sig gøre vha. securitisationsprocesser. Se Juul (2008), s. 185ff. Se også afsnit 3.2 side 36.
218 Baldvinsson m.fl. (2005), s. 49ff.
219 Se Politiken d. 8/10 2008, ”Statsministeren kalder bankdirektører grådige og økonomiske lykkeriddere”. 1. sektion

s. 7. Se også Nationalbanken (2008), kvartalsoversigt, 3. kvartal, s. 41f.
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Kapitel 4 - Proportionalitet og lovændringer

Basalt set er kapitaldækningsregler ud fra et samfundsmæssigt synspunkt en forsikring mod, at banker

risikerer at gå konkurs i tilfælde af  modgang. Ligesom når en privatperson eller en virksomhed skal

tegne en forsikring undersøger man først, om forsikringspræmien står mål med risikoen for det tab,

man potentielt lider. På samme måde er det fra lovgivers synspunkt væsentligt at vurdere, om de

samfundsmæssige omkostninger ved kapitaldækningsreglerne står mål med de risici, reglerne skal

afdække.

I dette kapitel vil jeg derfor diskutere, om omkostningerne ved indførelsen af  Basel II via CRD er

proportionelle med den risiko, som de forsøger at afdække. Diskussionen er struktureret ud fra enkle

cost-benefit-betragtninger, hvor jeg overordnet ser på følgende:

• Omkostninger for samfundet ved indførelsen af  de nye regler.

• Fordele for samfundet ved indførelsen af  de nye regler.

• De samfundsmæssige omkostninger forbundet med den finansielle krise.

• Samfundsmæssige fordele forbundet med den finansielle krise.

En ekstrem konsekvens af, at ”forsikringspræmien” er for dyr, vil være, at man ikke tegner forsikringen,

hvilket overføres til, at der ikke indføres nye regler. En mere moderat konsekvens er, at man tegner en

”forsikring”, der kun forsikrer samfundet mod relevante risici, hvilket overføres til, at man ikke indfører

strengere regler end højst nødvendigt. Det er den sidstnævnte konsekvens, lovgiver bør opnå.

4.1 Makroøkonomiske omkostninger og fordele ved CRD

De nye kapitaldækningsregler, der baseres på Basel II, er først implementeret pr. 1. januar 2007, og de

danske banker har først i 2008 indberettet tal på baggrund af  de nye regler.220 Da den betydelige uro på

de finansielle markeder siden sommeren 2007 har betydet nedgang for de danske banker, er det

vanskeligt at udlede, hvor store kapitallempelser de danske banker isoleret set har opnået med de nye

regler. Den følgende diskussion baseres derfor delvist på prognoser, der blev udarbejdet forud for

implementeringen af  reglerne. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) offentliggjorde i 2004 en rapport (PwC-rapporten), der var bestilt af

Europa-Kommissionen, og som skulle analysere makroøkonomiske effekter ved implementeringen af

220 År 2007 har virket som et overgangsår, hvor bankerne har indberettet oplysninger efter de tidligere regler. Se
Finanstilsynet (2008). Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2007, s. 2.

57



CRD i EU.  PwC vurderede i rapporten, at ændringerne i kapitalkrav ville være begrænsede for EU som

helhed og dermed ikke gå ud over den finansielle stabilitet. Gennemsnitligt ville bankerne ifølge

prognosen få kapitallempelser på 5,3 pct.221, hvilket på lang sigt ville betyde en stigning i BNP på 0,07

pct. under forudsætning af, at bankerne fik fuld fordel af  lempelserne. Bag disse gennemsnit var der

dog stor geografisk variation, hvilket betød, at enkelte banker godt kunne opleve betydelige

kapitallempelser.222

Især de danske banker, der benytter IRB-metoden kan forvente store kapitallempelser. For de banker,

der fortsat benytter standardmetoden, vil kapitalkravet være uændret eller svagt stigende, fordi de nye

kapitalkrav til dækning af  operationelle risici mere end opvejer faldet i kapitalkrav til kreditisici.223

De banker, der især oplever kapitallempelser, er dem, hvor størstedelen af  udlånsporteføljen består af

udlån til private og SMV'er. Baggrunden herfor er, at risikovægten af  udlån til SMV'er falder fra 100

pct. til 75 pct. og vægten på boligudlån med tilstrækkelig pant i ejendommen falder fra 50 pct. til 35

pct.224 Det danske bankmarked er netop kendetegnet ved store andele af  udlån til private og SMV'er,225

hvorfor implementeringen har betydet store kapitallempelser for danske banker, jf. også nedenfor.226

For at kapitallempelserne i Danmark ikke skulle gå ud over den finansielle stabilitet, anbefalede PwC i

rapporten, at lovgiver lagde større fokus på søjle 2-kravene om opgørelse af  individuelle solvensbehov.

I løbet af  den finansielle krise, har der været flere eksempler på, at Finanstilsynet har fastsat individuelle

solvenskrav i medfør af  FIL § 143, stk. 4., jf. kapitel 2, hvilket indikerer, at PwC's prognose har været

rigtig. Samtidig må det konstateres, at Danmark har fulgt opfordringen om at lægge større vægt på søjle

2-kravene.

Derudover er der i Danmark indført overgangsregler, som mindsker det fulde udbytte af  de nye

regler.227 Dertil kommer, at kreditvurderingsbureauerne har meddelt markederne, at det vil gå ud over

kreditvurderingerne, hvis bankerne medtager alle potentielle kapitallempelser på én gang.228 Sammenlagt

blev det vurderet, at kapitallempelserne i Danmark ikke ville gå ud over den finansielle stabilitet,

hvorfor de skal ses som fordele for det danske samfund. Kapitallempelserne betød, at der var flere

ressourcer, der allokeredes mellem bankerne og samfundet. Med andre ord havde bankerne mulighed

for enten at låne flere penge ud eller bruge dem i andet forretningsøjemed. Om kapitalallokeringen er

221 I absolutte termer svarer det til kapitallempelser på 80-100 mia. € fordelt på mere end 7750 banker. Se PwC-
rapporten (2004), s. 10.

222 PwC-rapporten (2004), s. 9ff.
223 PwC-rapporten (2004), s. 35. Se også Nationalbanken (2005). Kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 115ff.
224 Se Nationalbanken (2005). Kvartalsoversigt, 1. kvartal, s. 116.
225 PwC-rapporten (2004), s. 82. Se også Moody's (2007). Rating-rapport af Danske Bank samt FitchRatings (2009).

Rating-rapport af Danske Bank.
226 PwC-rapporten (2004), s. 35.
227 Kapitalkravet maksimalt kan falde med 10 pct. i 2009 og 20 pct. i 2010. Se også kapitel 2, afsnit 2.2.1.4.
228 PwC-rapporten (2004), s. 9.
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til gavn for kunderne eller bankerne selv er dog tvetydig. Således blev de vurderet at være til fordel for

privatkunder, mens udlån til SMV'er og erhvervsliv blev vurderet at være til fordel for bankerne.229 De

bedre lånemuligheder for privatkunder blev af  PwC vurderet til at medføre stigninger i huspriserne på 1

pct. på lang sigt.230

I modsætning til Basel II, gælder CRD for samtlige finansielle institutioner.231 På trods af  diskrepansen

var det ikke PwC's vurdering, at EU's konkurrenceevne ville blive forringet overfor f.eks. USA.

Begrundelsen herfor var, at de mindre banker i USA udelukkende opererer lokalt.232

Der ikke er lavet nogen opgørelse over lempelser i Danmark, men 5 store danske banker forventede i

2008 en lettelse i kapitalkravet på ca. 34 mia. kr., hvilket svarede til en stigning i solvensprocenten på 3

pct.-point. Samlet set har implementeringen af  CRD medvirket til, at de danske banker har reduceret

deres kapitaloverdækning233, hvilket har gjort dem mere sårbare over for tab.234 

Dette billede er generelt for de danske banker, som i 2006 havde en kapitaloverdækning på 4,6 pct. af

udlån og garantier.235 I 2007 var bankernes overdækning faldet til 3,2 pct. svarende til 90 mia. kr.236, og i

2008 faldt tallet yderligere til 3 pct.237 Tallet fra 2008 er dog ikke sammenligneligt med de to tal fra 2006

og 2007, da bankerne i 2008 indberettede efter reglerne, der er baseret på CRD for første gang.

Stigningen i solvensprocenten dette år er udtryk for fald i de risikovægtede aktiver, hvilket blot

indikerer, at bankernes kapitaloverdækning reelt er faldet mere, end tallet angiver.

Der er ikke lavet nogen fuldstændig opgørelse over implementeringsomkostninger af  CRD i den

danske banksektor, men Nationalbanken konstaterede, at der var en stigning i bankernes

driftsomkostninger på 14 pct. i 2007. Af  disse 14 pct. tillagde Nationalbanken implementeringen af

CRD en høj forklaringsgrad.238

Som tidligere nævnt blev det vurderet i lovforarbejderne, at det ville være særdeles omkostningsfyldt for

bankerne at indføre interne modeller til beregning af  risici. Hvor store administrative omkostninger

bankerne kunne forvente, afhang af  hvilke metoder, banker valgte at anvende til opgørelse af  de tre

typer risici. Forud for implementeringen blev det vurderet, at der var størst omkostninger forbundet

229 PwC-rapporten (2004), s. 88f.
230 PwC-rapporten (2004), s. 120.
231 Som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4 gælder Basel II kun for internationalt arbejdende banker, jf. Basel II, pkt. 20.
232 PwC-rapporten (2004), s. 13.
233 Ved stødpude forstås den kapital, som bankerne har afsat udover det lovfastsatte kapitalkrav. Se Nationalbanken

(2007). Finansiel Stabilitet, s. 67.
234 Nationalbanken (2008). Finansiel Stabilitet, s. 27f.
235 Finanstilsynet (2007). Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2006.
236 Finanstilsynet (2008). Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2007.
237 Finanstilsynet (2009). Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2008.
238 Nationalbanken tillægger det også stor værdi, at MiFID-direktivet skulle implementeres (EU-direktiv, der skal

sikre ens regler for værdipapirhandel i EU), ligesom et stigende antal medarbejdere og filialer har haft betydning
for denne stigning. Se Nationalbanken (2008). Finansiel Stabilitet, s. 54.
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med anvendelse af  de interne modeller. Dog kunne banker, der benyttede disse, på længere sigt

forvente tilsvarende store økonomiske fordele i form af  lavere kapitalkrav. For de øvrige banker ville

der være relativt mindre administrative omkostninger, ligesom de økonomiske besparelser ville være

lavere.239

En bank, der indfører interne modeller, vil højst sandsynligt vælge at benytte lejligheden til at forbedre

kundepleje og forfølge forretningsmuligheder. Derfor er det vanskeligt at lave en isoleret opgørelse over

omkostningerne ved at leve op til kravene i CRD – hvor der altså er korrigeret for sådanne

sideprojekter, der har haft snitflader til implementeringen af  interne modeller. Eksempelvis har Danske

Bank offentliggjort, at de har brugt mellem 0,5 og 1 mia. kroner på at leve op til kravene i CRD.

Omvendt beregnede Danske Bank i 2007, at implementeringen af  CRD ville give banken en reduktion i

risikovægtede aktiver på 27 pct., hvilket betød at bankens solvensprocent steg 3,5 pct.-point. Det

samlede kapitalkrav blev beregnet til at falde med 23 pct. i forhold til de tidligere regler, der byggede på

Basel I. Danske Bank beregnede, at der var en potentiel besparelse på 20 mia. kr. i lettelse af

kapitalkravet.240

På trods af  manglen på en opgørelse over implementeringsomkostninger for den samlede danske

banksektor, indikerer ovenstående eksempel med Danske Bank, at kapitallempelserne er så store ved at

anvende interne metoder, at de fra bankernes synspunkt mere end opvejer omkostningerne ved at

implementere dem.

I forhold til den offentlige administration har vedtagelsen af  CRD haft begrænsede omkostninger.

Således blev det vurderet ved fremsættelsen af  lovforslaget, at Finanstilsynet skulle øge deres

medarbejderstab med 5 årsværk.241

4.2 Makroøkonomiske omkostninger og fordele ved finansielle kriser

Kapitaldækningsreglerne har overordnet til formål at sikre finansiel stabilitet – herunder at forhindre

finansielle kriser. Opgørelsen af  omkostningerne ved en finansiel krise er vanskelig. En metode, hvorpå

dette kan gøres, er at addere de tab, som indskyderne bærer. Der er dog to problematikker ved denne

metode. For det første er indskud ofte enten forsikret, eller også garanterer staten indskud for at

forhindre omfattende mistillid til systemet og medfølgende bank runs. Er der oprettet en statsgaranti, er

239 Se almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”7. Økonomiske og administrative
konsekvenser for erhvervslivet”.

240 Danske Banks årsrapport 2007, s. 27. http://www.danskebank.com/da-
dk/ir/Documents/2007/Q4/aarsrapport07.pdf

241 2 årsværk, der følger med opgaven om at give pengeinstitutterne tilladelse til at anvende interne modeller, 1
årsværk til at kontrollere og håndhæve de nye krav til institutterne om kapitaldækning af operationelle risici samt
2 årsværk til udbygning af tilsynsprocessen af det individuelle solvensbehov med henblik på at fastsætte øgede
solvenskrav. Se almindelige bemærkninger til lovforslag L197 (2005-06), afsnit ”7. Økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet”.
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det skatteyderne der i længden kommer til at betale for tabet. På længere sigt kan sådanne omkostninger

beløbe sig til 12 pct. af  BNP.242

Dog er en sådan opgørelse langt fra fyldestgørende, fordi finansielle kriser har negativ effekt på

realøkonomien – en effekt, der bør medregnes. I denne sammenhæng er der store forskelle på de

internationale erfaringer, man har med krisers effekt på realøkonomien, hvilket gør det svært at

generalisere. Måling af  omkostninger er desuden vanskelig, fordi den beror på, hvordan man tror

udviklingen ville have været, i fraværet af  krisen. Dertil kommer at det samlede tab på kriser afhænger

af  et start- og sluttidspunkt, der kan være svære at definere nøjagtigt.243

Den mest normale metode er at sammenligne det faktiske BNP med det BNP, der ville have været,

såfremt der ikke var opstået en finansiel krise. Det sidstnævnte tal kan enten estimeres på baggrund af

et gennemsnit af  væksten over de seneste 3 eller 10 år forud for krisen. Med et gennemsnit på 3 år,

opgøres omkostningerne ved de finansielle kriser i OECD-landene til 10,2 pct., hvor den

gennemsnitlige krise varede 4,1 år. Hvis BNP derimod estimeres på basis af  et gennemsnit af  væksten

over 10 år forud for krisen, opgøres omkostningerne til 23,8 pct. af  BNP, hvor krisens længde i

gennemsnit er 4,6 år.244

En tredje analyse beregner omkostningerne på 42 forskellige systemiske finansielle kriser245 fordelt på

37 lande. De gennemsnitlige omkostninger på disse er udregnet til 20 pct. af  BNP.246

Ingen ved, hvor store omkostninger den finansielle krise i 2007 kommer til at medføre, da

sluttidspunktet endnu ikke er kendt. BIS har beregnet omkostningerne på globalt plan til

krisehåndteringen i form af  økonomisk hjælp, bankpakker og finansiel hjælp til nødstedte banker. Dette

beløber sig indtil til lidt under 5 pct. af  det globale BNP.247

I Danmark er der ikke på samme måde lavet en opgørelse over tab som følge af  krisen. Men ifølge

Finanstilsynet, havde de danske banker et overskud i 2007 på næsten 40 mia. kr. før skat. Et tal, der i

2008 var vendt til et underskud på 5,5 mia. kroner, dvs. en nedgang på 45,5 mia. kr. I den sammenhæng

er det væsentligt at bemærke, at de danske banker allerede oplevede nedgang i 2007, som følge af  uro

på de finansielle markeder, og at nedgangen i den danske realøkonomi også i 2009 har haft negative

konsekvenser for bankernes indtjening.248

242 PwC-rapporten (2004), s. 132ff.
243 PwC-rapporten (2004), s. 132ff.
244 PwC-rapporten (2004), s. 132ff.
245 Forfatterne definerer en systemisk finansiel krise, som en situation, hvor den finansielle sektor og

erhvervssektoren, oplever et stort antal misligholdelser. Se Laeven og Valencia (2008), s. 7.
246 Forfatterne benytter et gennemsnit af væksten i BNP på minimum 3 år (op til et år før krisen). Se Laeven og

Valencia (2008), s. 6f , 17 og 24.
247 BIS' 79th Annual Report (2009), s. 136.
248 Se Finanstilsynet (2008). Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2007, s. 1, samt Finanstilsynet (2009).

Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2008, s. 1.
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I modsætning til omkostningerne ved finansielle kriser er de økonomiske fordele meget begrænsede.

For eksempel kan nævnes, at ikke veldrevne banker bliver udkonkurreret, bliver opkøbt eller går

konkurs under en finansiel krise. En finansiel krise kan også betyde, at bankerne bliver mere fokuserede

på risikostyring, ligesom de tvinges til at konsolidere og strømline deres virksomhed.

Uanset hvilken beregningsmetoder der anvendes, er finansielle kriser særdeles omkostningsfulde, hvilket

retfærdiggør, at der er omkostninger ved kapitaldækningsregler. Ud fra et samfundsøkonomisk

perspektiv skal disse omkostningerne dog minimeres for at sikre et effektivt ressourcebrug.249 Samlet

må det vurderes, at der er så store omkostninger forbundet med finansielle kriser, at det fra et samfunds

synspunkt er ønskværdigt med kapitaldækningsregler, såfremt de reducerer risikoen for kriser. 

4.3 Behovet for lovændringer

På baggrund af  ovenstående om de betydelige omkostninger, der er ved finansielle kriser, kan

kapitaldækningsreglerne kritiseres for ikke at have virket efter hensigten om finansiel stabilitet. I den

sammenhæng er det naturligt at spørge sig selv, hvilke lovændringer, der bør iværksættes for at

kapitaldækningsreglerne i højere grad sikre finansiel stabilitet. Derfor diskuterer jeg i det nedenstående,

hvilke lovændringer, der kan anbefales på baggrund af  analysen.

4.3.1 Økonomiske hensyn ved regulering af  banksektoren

Der er et grundlæggende modsætningsforhold i reguleringen af  den finansielle sektor. På den ene side

ønsker samfundet, at der er en passende sikkerhedsmargin, som kan beskytte indskydere og investorer.

På den anden side skal bankerne have tilstrækkelig spillerum til at kunne forfølge rimelige indtjenings-

og vækstmuligheder.250 Dermed er reguleringen af  den finansielle sektor en balancegang mellem at sikre

finansiel stabilitet og tillade rimelige indtjeningsmuligheder.

Der opstår typisk tre former for markedsfejl – informationsproblematikker251, moral hazard252 og

systemisk risiko253. Lovgiver kan forsøge at indføre regler, som dæmmer op for disse markedsfejl, så der

249 Eide og Stavang (2001), s. 282.
250 Baldvinsson m.fl. (2005), s. 185.
251 Eksempelvis har bankerne bedre kendskab til deres virksomhed, og deres risikoeksponering end lovgiver og

omverdenen. Denne asymmetri gør det sværere for lovgiver at lave en hensigtsmæssig regulering, end hvis der
havde været fuld information. Derudover er der informationsasymmetri mellem banker og låntagere, idet
låntagerne har en bedre information om deres kreditværdighed. Se Nationalbanken (2009). Kvartalsoversigt, 3.
kvartal, s. 65.

252 Moral hazard er en problematik indenfor principal-agent-teorien. I denne sammenhæng er lovgiver principal,
mens bankerne er agenter. Moral hazard-problemer forekommer, når pengeinsitutterne bliver tilskyndet til at
foretage uhensigtsmæssige handlinger – set fra et samfundsmæssigt perspektiv. Bankerne har ikke incitament til at
drive en forsvarlig risikostyring, hvis staten sikrer bankernes beståen. Dette er tilfældet når indskydere bliver
beskyttet i en garantifond eller hvis banken vurderes at være ”too-big-to-fail”, dvs. en bank har en betydelig
systemisk risiko. 

253 Systemisk risiko er risikoen for en systemisk finansiel krise som følge af en bankkonkurs. Øget indbyrdes
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sikres finansiel stabilitet, hvilket jo er formålet med kapitaldækningsreglerne.254 For at opnå dette mål

skal lovgiver indrette lovgivningen på en måde, som tilskynder bankerne til at bidrage til målsætningen.

Således er det er i lovgivers interesse, at der ikke bliver taget for risikofyldte investeringer, da større

risikoeksponering medfører større risiko for tab og større ustabilitet i det finansielle system. I

sammenhæng hermed er det i lovgivers interesse, at bankerne så vidt muligt bortdiversificerer den

usystematiske risiko255 for at nedbringe risikoen for tab.

Desuden er det klart, at loven skal indrettes således, at der er incitament til at overholde den. Der er

flere redskaber, der kan hjælpe i denne sammenhæng. For det første kan man sanktionere overtrædelser,

hvilket betyder at lovgiver skal føre tilsyn med bankernes virksomhed. For det andet kan lovgiver

tilskynde til, at der er en højere grad af  selv-disciplin i banksektoren. Milne (2002)256 argumenterer for,

at der med det nye regelsæt netop har været et paradigmeskift fra ekstern disciplin til selv-disciplin.257

Dette er begrundet i, at bankerne selv implementerer de beregningsmodeller, som kapitalkravet

fastsættes ud fra. Endelig skal indretningen af  lovgivningen ud fra en økonomisk betragtning munde ud

i en situation, der enten er Pareto-optimal258 eller Kaldor-Hicks-efficient.259

4.3.2 Diskussion af  behovet for lovændringer

Siden den finansielle krise begyndte, har kapitaldækningsreglerne været meget omdiskuterede, hvilket

højst sandsynligt fører til en betydelig mængde ny regulering, som danske banker skal leve op til. I den

sammenhæng er der en risiko for, at der indføres tiltag, der hæmmer indtjenings- og vækstmulighederne

i den finansielle sektor. Det erindres, at CRD ikke var implementeret, da den finansielle krise startede,

og lovgiver bør derfor være påpasselig med at indføre lovgivning, der er proportional med de mangler,

regelsættet har. Dog tyder det på, at bankernes kapitaloverdækning er blevet mindre med indførelsen af

interne kreditmodeller, og at indførelsen dermed har gjort bankerne mere udsatte over risici. Dette taler

for, at CRD – uanset en tidligere indførsel – ville have bidraget til krisen.

afhængighed øger denne risiko. Se The Economist (4. okt. 2008). Blocked Pipes.
254 Tarullo (2008), s. 19. Se også Basel II, afsnit 4.
255 Usystematisk risiko er den risiko, der ikke kan forklares af bevægelser i markedet. Usystematisk risiko betegner

den risiko, som er specifik for enkelte virksomheder, også kaldet ”firm-specific risk”.  Ved at have en
veldiversificeret portefølje kan man minimere usystematisk risiko indtil der kun er systematisk risiko tilbage.
Systematisk risiko betegner de risici, som er fælles for alle virksomheder, og er således markedsrisikoen. Se også
Grinblatt og Titman (2002), s. 176-178.

256 Milne (2002) anskuer banker ud fra en incitamentbaseret tilgang. Se VanHoose (2007). Ifølge denne tilgang er den
portefølje-baserede tilgang er mangelfuld, fordi den anskuer kapitaldækningsregler udelukkende som ex ante-
regulering. Milne (2002) argumenterer for, at der også ligger et ex post-element i reguleringen, da reglerne kan
sanktioneres. Reglerne er, påstår han, mere funderet på incitamentsskabende effekter end blot beslutninger
vedrørende porteføljesammensætningen, der træffes efter de risikovægtede aktiver er beregnet.

257 Ingen af de to skal forveksles med markedsdisciplin. Se Milne (2002).
258 En hypotetisk tilstand, hvor ingen kan få det bedre, uden at nogen får det værre. Se også Eide og Stavang (2001),

s. 21f.
259 Eide og Stavang (2001), s. 21f.
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Selvom overgangen til IRB-metoden har betydet lavere kapitaloverdækning og mindre finansiel

stabilitet, kan det ikke forsvares at bevare en uniform tilgang pga. muligheden for regulatorisk arbitrage.

Tværtimod er det samfundsmæssigt gavnligt, at bankerne investerer i risikostyring og derved får bedre

kendskab til deres risikoprofil. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der ifølge spillet i figur 4 er incitament

for bankerne til at vælge de avancerede metoder. Dog erindres det, at spillets validitet svækkes af, at kun

6 danske banker har indført metoden – og anbefalinger på baggrund af  analysen skal derfor være

forsigtige.

Med hensyn til de avancerede metoder, bør der indføres en højere sikkerhedsfaktor i forbindelse med

udregningen af  kapitalkravet.260 Begrundelsen herfor er, at datagrundlaget for interne kreditmodeller

kan være svagt, samt at operationel risiko er en vanskelig målbar størrelse. En styrkelse af  de interne

modeller understøttes af  Baselkomitéen, der har foreslået skærpelse af  beregningen af  VaR.261 Da

erfaringerne med brugen af  VaR-modeller er størst, jf. afsnit 3.2, må det antages, at der også er

grundlag for skærpelse af  de øvrige interne metoder.

Lovgiver bør indføre tilstrækkelig mange vægtklasser i standardmetoden til, at IRB-bankerne tilskyndes

til ikke at tage høje risici. Ifølge analysen, vil standardbanker dermed tilskyndes til også at investere i

interne modeller, da de ellers taber markedsandele på længere sigt. Det skal understreges, at analysen

ikke viser, om der er tilstrækkelige vægtklasser i CRD.

Derudover er der, på baggrund af  analysen, grundlag for at kritisere CRD for at være procyklisk. Som

jeg indikerede i kapitel 3, er dette uhensigtsmæssigt ud fra en betragtning om finansiel stabilitet. Der bør

skabes incitament for bankerne til at øge deres kapitaloverdækning i højkonjunkturer, således at der er

noget at tære på i lavkonjunkturer. F.eks. kunne man forestille sig, at der indføres omvendte skattesatser

i højkonjunktur – dvs. jo større kapitaloverdækning bankerne har, jo lavere selskabsskat, skal de betale.

Som nævnt i kapitel 2 afsnit 2.1 opstår der likviditetsrisici som følge af  tidsmæssige forskelle mellem

indgående og udgående pengestrømme. CRD fokuserer på solvensprocenten, selvom likviditetsrisici

udgør en endnu større risiko for, at banker går konkurs262 – hvilket også er tydeliggjort i løbet af  den

finansielle krise. EU anerkendte behovet for øget fokus på likviditetsrisici og indførte i maj 2009 øgede

krav til likviditetsstyringen i bankerne og øget tilsyn hermed.263 Desuden har G20-landene anbefalet at

260 Hermed menes den faktor, der multipliceres med resultatet af beregningen af kapitalkravet ved de interne
modeller.

261 Mange af de tab, der var i efteråret 2007, blev ikke opfanget af VaR. Grunden er, at de store tab, der kun sker med
en statistisk sandsynlighed på 1 pct. er begivenheder, der sker 2-3 gange årligt. Som supplement til beregningerne
foreslås derfor, at der skal beregnes en kapitaldækning, som har en tidshorisont på 1 år og et konfidensinterval på
99.9 pct. Derudover foreslår Baselkomitéen, at risikoen for flokadfærd i markedet ligeledes beregnes. Se BIS (juli,
2009).

262 Likviditetsstyring kan dog ikke stå alene og skal suppleres med solvenskravene. Se også Baldvinsson m.fl. (2005),
s. 312).

263 Se Nationalbanken (2009). Finansiel stabilitet, s. 36.
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indføre kapitalkrav af  bankernes likviditet.264

Dog kan der argumenteres imod, at der overhovedet findes et likviditetsproblem. Dowd (2000) påstår

således, at hvis en bank har tilstrækkelig basiskapital, vil den ikke opleve et bank run, fordi

basiskapitalen giver indskydere en rationel tillid til banken. Overfor dette synspunkt, må det anføres, at

formålet med solvenskrav ikke er at forhindre konkurser, men at sikre indskydere og investorer efter en

eventuel konkurs. Hvis lovgiver vil undgå, at banker går konkurs, herunder undgå finansielle kriser, bør

kapitaldækningsreglerne fokusere langt mere på bankernes likviditet. På denne baggrund bør lovgiver

øge fokus på bankernes likviditet.

For ikke at overbebyrde bankerne med regulering på dette område, kan det anbefales kun at indføre

kapitalkrav som en del af  søjle 1-kravene på linje med de tre øvrige risici. Dette vil medføre, at

bankerne tilskyndes til at investere i likviditetsstyringssystemer og dermed mindske behovet for

yderligere tiltag i søjle 2 og 3, da § 152 i FIL allerede kræver en forsvarlig likviditetsstyring. Desuden

skal likviditetsrisici efter gældende ret medtages ved bankernes vurdering af  solvensbehovet, jf. afsnit

2.2.2.

I forhold til problematikken omkring informationsasymmetri, bør lovgiver lægge mere vægt på

offentliggørelsen af  bankernes risikostyring for at styrke markedsdisciplinen. Ifølge Ashcraft (2006) kan

der forekomme markedsdisciplin på to måder. Den ene er ved, at bankerne tilvejebringer information

om deres konkursrisiko til markedet. Dette vil hjælpe Finanstilsynet til at allokere ressourcerne rigtigt

eller afhjælpe Finanstilsynet fra at udvise regulatorisk overbærenhed265. Den anden mulighed er, at

markedet kan disciplinere banker direkte ved at pålægge klausuler på gældsforpligtelser eller ved at

anerkende virksomhedsværdien i aktieprisen. Begge dele er betinget af  offentliggørelse af  oplysninger

om bankernes forhold.266 Synspunktet understøttes af  Baselkomitéen, der også har foreslået større

fokus på gennemsigtighed.267 I den henseende er det nyligt indførte krav om offentliggørelse af

bankernes opgørelse af  solvensbehov hensigtsmæssig. Risikoen vurderes at være, at bankerne bliver

pålagt at offentliggøre så mange oplysninger, at det mindsker bankernes konkurrenceevne.

Af  størstedelen af  de sagsforløb, der er beskrevet i afhandlingen, ses det, at de banker, der har haft

økonomiske problemer, har været eksponeret mod boligbranchen. Derfor kan det anbefales, at indføre

en maksimumsgrænse for bankers eksponering mod én branche, hvor virksomheder bliver påvirket ens,

når der sker makroøkonomiske ændringer. Ulempen ved en sådan grænse er, at mange mindre bankers

264 Se Nationalbanken (2009). Finansiel stabilitet, s. 36.
265 Man taler om regulatorisk overbærenhed når myndighederne, lader en bank overskride lovgivningen i et håb om,

at banken klarer sig igennem krisen.
266 Ashcraft (2006).
267 Baselkomitéen foreslår, at indføre offentlighedskrav til bankernes sikkerhedsstillelser og ikke-balanceførte

virksomheder. Dette skal medvirke til, at omverdenen får et bedre billede af bankens overordnede risikoprofil. Se
BIS (juli, 2009).
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primære forretningsområde netop er udlån, der har relation til én branche, boligbranchen. Dermed er

der en risiko for, at mindre banker, der ikke har så stor spredning i forretningsområderne, vil blive

nødsaget til at lukke. Det vil øge sandsynligheden for, at den finansielle sektor i Danmark vil bestå af

færre, men større banker. Derfor kunne man forestille sig, at en maksimumsgrænse kombineres med en

omsætningsgrænse, hvorefter kun større banker, der har en systemisk risiko, skal opfylde den. 

En sådan bestemmelse vil ikke afhjælpe de mindre banker fra at gå konkurs i krisetider, men da der

typisk ikke er systemisk risiko forbundet med mindre banker, vil risikoen for at sådanne konkurser

spredes til realøkonomien være begrænset (udover i lokalsamfundet).

Endelig bør den systemiske risiko adresseres. Bankerne er blevet tættere forbundne, hvilket har øget

den systemiske risiko. For at mindske denne indbyrdes afhængighed, bør der indlægges et loft på, hvor

stor en andel af  en banks finansiering, der må bestå af  lån optaget på interbank-markedet og fra

kapitalmarkederne via finansielle produkter.

Den mest åbenlyse løsning vil være at forbyde bankerne at have indlånsunderskud, da bankerne dermed

ikke er afhængige af  at finansiere underskuddet. Ulempen herved er, at en sådan regel vil begrænse

bankernes indtjenings- og vækstmuligheder betragteligt, ligesom det begrænser udlånsvæksten og

dermed væksten i realøkonomien.
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Kapitel 5 - Konklusion

I sommeren 2007 begyndte den internationale finanskrise, der for alvor eskalerede i efteråret 2008 efter

Lehman Brothers gik konkurs. Danmark blev også kraftigt påvirket af  krisen, og flere banker har

realiseret betydelige tab som følge heraf. For at stabilisere forholdene måtte Folketinget vedtage to

bankpakker, selvom bankerne i forvejen er underlagt diverse forsigtighedsregler, der netop skal sikre

den finansielle stabilitet. I denne sammenhæng er kapitaldækningsreglerne de væsentligste.

I afhandlingen har jeg undersøgt, hvorledes kapitalkravene er reguleret i dansk ret. De danske regler

bygger på tre søjler, der tilsammen skal sikre, at bankerne kan modstå de risici, som de er eksponeret

overfor, og kan alle findes i FIL. Reglerne er implementeret via to EU-direktiver, som er udarbejdet

efter forbillede i de internationale anbefalinger til regler, Basel II, for at tilstræbe et level playing field.

Undersøgelsen har vist, at selvom beregningen af  solvenskrav i søjle 1 bliver tillagt størst vægt i

lovforarbejderne, har søjle 2-kravene om bankernes solvensbehov stigende betydning i Finanstilsynets

praksis. Det er uhensigtsmæssigt, at der stilles så detaljerede krav til opgørelsen af  søjle 1-kravene, når

opgørelsen af  det individuelle solvensbehov bliver tillagt større betydning af  Finanstilsynet – især fordi

sidstnævnte indebærer en ikke-defineret grad af  skøn, hvilket kan skabe konkurrenceforvridende

forskelle mellem bankerne.

Kapitaldækningsreglerne i Danmark har i de seneste år gennemgået en omfattende revision og blev

implementeret 1. januar 2008 med overgangsbestemmelser indtil 2010. De tidligere regler var uniforme,

mens de nye regler er fleksible, hvor bankerne har mulighed for at vælge mellem mere eller mindre

avancerede opgørelsesmetoder af  kredit-, markeds og operationelle risici. Derudover er der indført

regler om bankens interne tilsyn med risici, Finanstilsynet har fået udvidet beføjelse, og der lægges

større vægt på gennemsigtighed, der skal understøtte markedsdisciplinen.

Reglernes udformning har været underlagt betydelig diskussion og kritik, og jeg har undersøgt hvilke

strategisk adfærdsskabende effekter de har, når man ser på konkurrencen mellem bankerne. Der er

overensstemmelse mellem analysen og lovgivers forventning om, at der er øget incitament for bankerne

til at vælge mere avancerede opgørelsesmetoder af  risici. Men analysen viser også, at meget få danske

banker benytter dem, hvilket svækker validiteten af  analysen.

Jeg har belyst flere kritikpunkter ved brugen af  interne modeller. Alle metoderne beror på historisk

datagrundlag, som har få observationerne i de ekstreme tilfælde. Man kan ikke forudsige fremtiden ved

at kigge på fortiden, og de ekstreme tilfælde er de væsentlige, men her er datagrundlaget svagest.

Interne kreditmodeller bygger på endnu færre observationer end VaR, hvilket yderligere er
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problematisk, da kreditrisikoen udgør den største af  de tre risici for danske banker. Ligeledes lader der

til at være rig mulighed for bankerne til at anvende den metode på de enkelte udlånsporteføljer, der

giver det laveste kapitalkrav. Ydermere er måling af  operationel risiko kritisabel, da begrebet favner så

bredt og måling er så vanskelig, at kapitalkrav i forhold til denne risiko bygger grove beregninger. I den

sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at ingen danske banker bruger de interne modeller til måling

heraf.

Problematikken omkring vægtklasser og regulatorisk arbitrage været frembragt, og min analyse af  de

nye regler indikerer, at der også i forhold til de nye regler vil være incitament for de banker, der benytter

standardmetoden til at søge regulatorisk arbitrage. Det indebærer, at bankerne tager øgede risici og ikke

har tilstrækkelig kapitaldækning i forhold hertil, hvilket går ud over den finansielle stabilitet. Også i

denne analyse har jeg sået tvivl om validiteten ved analysen – blandt andet om antagelsen om

risikoneutralitet kan forsvares samt, om der er andre faktorer, der har haft en større betydning for

bankernes risikovillighed end regulatorisk arbitrage.

Herefter har jeg diskuteret om der er proportionalitet mellem omkostningerne ved implementeringen af

CRD og den risiko, de forsøger at afdække. Selvom nøjagtigheden af  beregningsmetoderne er omtvistet

– både ved opgørelse af  omkostninger ved finansielle kriser og ved implementeringen af  CRD – er der

ingen tvivl om, at der er proportionalitet. Alligevel har jeg argumenteret for, at lovgiver skal være

påpasselig med at indføre for megen lovgivning i kølvandet på den finansielle krise 2007. Dels fordi

CRD er implementeret efter krisens start, og dels fordi det er samfundsøkonomisk ønskværdigt, at

bankerne tillades tilstrækkelige indtjeningsmuligheder samt at implementerings- og administrations-

omkostningerne minimeres.

Endelig har jeg givet bud på områder, som lovgiver bør fokusere på. For det første har analysen vist, at

en fleksibel tilgang er at foretrække frem for en uniform tilgang, da det mindsker muligheden for

regulatorisk arbitrage og tilskynder til at bankerne investerer i risikostyringsredskaber. I den

sammenhæng bør der indføres en større sikkerhedsfaktor ved de avancerede metoder for at

imødekomme problematikken omkring få observationer.

For det andet har afhandlingen belyst, at der med brancheglidning, øgede finansieringsmuligheder og

deraf  følgende øget indbyrdes afhængighed, er en større systemisk risiko end tidligere. En holdbar

løsning kunne derfor være, at indføre et loft på dels finansiering, der er skaffet via kapitalmarkederne,

dels finansiering, der er lånt på interbank-markedet.

For det tredje har sagsforløbene i Danmark vist, at eksponeringer overfor boligbranchen har medført

problemer. Derfor kan der anbefales indførsel af  en maksimumsgrænse på eksponeringer mod én

branche, dog kun for større banker.
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For det fjerde er der ikke noget egentligt kapitalkrav til bankernes likviditet, ligesom der er begrænset

fokus på at sikre forsvarlig likviditsstyring – på trods af, at banker har et særegent behov for likviditet.

Der er allerede varslet lovændringer på området, og jeg anbefaler, at der indføres et kapitalkrav for

likvidietsrisici i søjle 1, da det vil øge incitamentet til at investere i likviditetsstyringssystemer og derved

mindske behovet for yderligere tiltag i søjle 2 og 3.

For det femte har afhandlingen peget på problemområdet informationsasymmetri. Lovgiver bør øge

gennemsigtigheden, der netop mindsker informationsproblemer og derigennem øger

markedsdisciplinen.
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Perspektivering
Den finansielle stabilitet trues af  andre faktorer end iboende uhensigtsmæssige forhold i

kapitaldækningsreglerne, og det må forventes, at på trods af  optimale kapitaldækningsregler, vil der

alligevel opstå finansielle kriser. Andre faktorer, såsom makroøkonomiske ændringer og innovation i

den finansielle sektor, vil udgøre en risiko mod den finansielle stabilitet. Derfor skal kapitaldæknings-

reglerne suppleres med løsninger på andre områder. Tilsammen skal denne flerhed af  regulering ske på

internationalt niveau, fordi globaliseringen betyder, at den finansielle stabilitet ikke kan sikres ved kun at

have effektiv regulering i Danmark.

Både nationalt og internationalt er der da også meget fokus på reguleringen af  den finansielle sektor, og

der er i et stort omfang igangsat revisionsarbejde, der skal dæmme op for fremtidige finansielle kriser. I

efteråret 2007 fremlagde EU en handlingsplan for initiativer i EU-regi.268 I april 2008 kom Financial

Stability Forum (FSF) med 67 anbefalinger. I juni 2008 kom Baselkomitéen og CEBS269 med

anbefalinger. EU fulgte efter med anbefalinger i februar 2009.270 Endelig kom G20-landene i april 2009

med en handlingsplan.

Den største grad af  sikkerhed mod finansielle kriser er en finansiel sektor, hvor risici begrænses i et

omfang, som det kan være svært at opnå konsensus omkring. Dette kan illustreres i følgende citat:

”They’re not at all ready to do what needs to be done – which is to make banking boring again.”

Paul Krugman, den 9. april 2009.271

268 Det såkaldte ECOFIN roadmap.
269 CEBS er EU's tilsynskomité.
270 Det skete i Larosiére-rapporten.
271 Paul Krugman er modtager af Nobelprisen i økonomi 2008, professor i Økonomi og klummeskribent for New

York Times. Citatet er fra en af disse klummer. ”Making Banking Boring”. New York Times den 9. april 2009.
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