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Executive summary 

This master’s thesis evaluates the possible consequences for the Danish mortgage system from 

new regulatory framework from the European Union and the Danish government.  

All financial institutions in Europe have to implement the EU “Capital Requirement Directive 

IV”, called the CRD IV. This directive states the level and quality of capital an institution must 

hold in their capital reserves as well as the regulation of high quality liquidity assets an institu-

tion must hold in its liquidity reserve. Furthermore the Danish government is planning to sup-

plement this with further regulation through regulation for Systematically Important Financial 

Institutions (SIFI). 

The Danish mortgage system is unique in Europe and has a large role as the prime supplier of 

liquidity assets for financial institutions in Denmark, who primarily holds covered bonds due to 

a shortage of government bonds. Because of the shortage more than 2/3 loans in Denmark are 

mortgage loans. The system faces severe consequences from the CRD IV regulation trough a 

possibility of higher financial costs as well as a large shortfall of high liquidity assets in Den-

mark, if Danish covered bonds are not classified as Level 1 assets. Furthermore the most popu-

lar loan-type, F1, faces extinction.  

Through thorough research on potential effects of the Danish mortgage system, this report has 

concluded the following:  

The cost of capital for mortgage banks will increase as a result of the capital- and liquidity re-

quirements. This will result in an increase of contribution rates which increases the cost of 

lending. Due to match funding principle in the Danish mortgage system a reduction in equity 

costs from lower required rate of returns will only benefit lenders through lower interest on 

mortgage loans. The institution only profits directly from a contribution rate which will in-

crease with higher capital requirements and result in higher a demand on earnings for the 

institutions. Lenders have already experienced increased contribution rates from institutions.  

The increase in cost of capital will primarily be in the implementation period, where the mort-

gage banks have to increase its capital and equity reserves. After implementation is only ex-

pected a small increase in cost of capital and therefore on the future GDP growth. The margin-

al benefits from the SIFI regulation are estimated to be low hence it is recommended not to 

implement this regulation in the near future for mortgage banks in Denmark. 



Finansiel regulering  SEPTEMBER 2013 

 3 

Due to the introduction of NSFR, the dominating mortgage bond F1, will probably be faced out 

or become too expensive for lenders to finace. However new products will be introduced to 

the market with a longer refinancing period but still with a variable interest rate.  

Danish mortgage bonds will presumably be qualified as high liquid assets, L1, which was the 

biggest concern in Denmark. So the threatening shortfall in Danish high liquidity assets seems 

to be cancelled – if however the European Comission implements the initiative before regula-

tion is adopted.  

My final conclusion is that the Danish mortgage system – due to its fundamental characteris-

tics – does not necessarily need further regulation. Not even a single institute has gone bank-

rupted in its more than 200 year old history. On the positive side, the regulation will reduce 

the refinancing risk which is considered to be the most real risk in the Danish mortgage sys-

tem. In conclusion the financing costs will increase primarily in the implementation period and 

hence reduce lending growth to some extent. But nevertheless increased capital and liquidity 

requirements will have a positive effect on the security of the financial system and reduce the 

likeliness of bankruptcy costs and high losses for society.  
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Forord 

I forbindelse med udarbejdelse af denne afhandling, har en række personer været til stor 

hjælp. Der skal derfor sendes en stor tak til følgende personer for deltagelse i interview samt 

vejledning og kontantskabelse: John Kristensen (vejleder), Anne-Sofie Japhetson (Finanstilsy-

net), Karsten Beltoft (Realkreditforeningen), Jesper Rangvid (Finansielt Institut, CBS), Christian 

Sinding Bentzen (Nykredit) og Jens-Erik Corvinius (RED Property Advisers).   
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Kapitel 1 

Indledning 

På baggrund af den økonomiske recession (2008) er det blevet politisk besluttet, at det 

finansielle system skal strammes op, og vejen frem er øgede krav via regulering. Den finansielle 

sektor er i bred forstand kåret som en af hovedsynderne bag recessionen. Derfor blev ”Basel 

Committee on Banking Supervision” (herefter kaldet BCBS) kontaktet af regeringscheferne fra 

G20 landene1 i 2009 og blev bedt om at udarbejde en reformpakke af de eksisterende Basel II 

anbefalinger (Jensen, 2011: 1). 

EU Kommissionen har på baggrund af Basel III anbefalingerne nu fremlagt direktivforslaget 

”Capital Requirement Directive IV” (herefter kaldet CRD IV). Reguleringen indeholder bl.a. en 

udvidelse af eksisterende kapitalkrav samt et nyt sæt likviditetskrav til alle finansielle institutter 

i hele EU. Derudover vil Danmark selvstændigt indføre yderligere kapitalkrav til systemisk 

vigtige finansielle institutioner (Systematically Important Financial Institution) kaldet SIFI-

tillæg2 (Babic, 2011: 1). 

Institutterne udtaler, at kapitalkravene vil betyde øgede omkostninger og derved have en 

negativ påvirkning på realøkonomien. Derudover frygtes det, at likviditetskravene vil resultere i 

et underskud på højlikvide aktiver i Danmark samtidig med, at danskernes mest fortrukne lån, 

F1, bliver udfaset grundet omstændigheder i disse krav (Japhetson, 2013: 2). 

De nye kapital- og likviditetskrav stiller specielt de danske realkreditinstitutter overfor 

sektorens hidtil største udfordring, og er i skarpe vendinger blevet kritiseret af både sektoren, 

myndigheder og eksperter for flere dele af udspillet. Derfor har et bredt spektrum af førnævnte 

lobbyet3 de senere år, for at få EU Kommissionen til at ændre problematiske dele af udspillet 

for Danmark inden endelig vedtagelse. 

                                                           
1
Medlemmerne er: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Hong Kong, Indien, Indonesien, Italien, Japan, 

Holland, Kina, Luxembourg, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Singapore, Schweiz, Storbritannien, Spanien, Sverige, 
Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Tyskland og USA. 
2
SIFI-udvalget medio marts 2013 afrapporteret til Erhvervs- og Vækstministeren med anbefalinger om identifikation 

af, krav til og krisehåndtering af danske SIFIer, der pt. danner grundlag for politiske forhandlinger. På baggrund af 
resultatet af disse politiske forhandlinger, vil der ske implementering af det der opnås enighed om. Det vil vedrører 
identifikation og krav til SIFIer. Det forventes dog, at gennemførelsen af resultatet af de politiske forhandlinger vedr. 
SIFI pba. SIFI-udvalgets anbefalinger, lægger sig op ad CRD IV og CRR på en række områder og at udnytte mulighe-
den for fleksibilitet i CRD IV og CRR til at gå videre end EU-reglerne på andre områder. 

3
 Herunder – men ikke udelukkende – Sektoren, Danmarks Nationalbank, Finansrådet, Finanstilsynet, et næsten 

enigt folketing mfl. 
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Det vurderes at være særdeles relevant at undersøge, hvilke effekter CRD IV samt SIFI-tillægget 

potentielt kan få på den danske realkreditsektor. Danske institutters likviditetsberedskab er i 

høj grad bygget op omkring realkreditten, hvorfor udlånsbeholdningen af realkreditobligationer 

er meget høj relativt til landets størrelse og udgør ca. 2/3 udlånte kroner i Danmark.4 Det er det 

største lånemarked i verden af ”covered bonds” ift. BNP og et af de største markeder totalt 

(Bernstein og Nødgaard, 2010). 

Derfor er realkreditsektorens udlånsvillighed og obligationernes klassificering som højlikvide 

aktiver af meget stor betydning for dansk realøkonomi og for finansielle institutters 

likviditetsopbygning i Danmark. Opgaven vil derfor fokusere på at undersøge, om 

reguleringerne reelt vil påfører realkreditinstitutterne højere omkostninger mhp. at afdække, 

om reguleringen vil få konsekvenser for udlånsvæksten. 

God læsning! 

 

1 Problemformulering 

Hvorledes vil implementering af kapital- og likviditetskrav fra CRD IV og kapitalkrav fra SIFI 

forventeligt påvirke det danske realkreditsystem? 

Til belysning af denne problemformulering, vil jeg fokusere på potentielle effekter af følgende 

tiltag i CRD IV samt SIFI udspillet: 

1. Forhøjede kapitalkrav, fra CRD IV og SIFI 

2. Indførelse af likviditetskravene: Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net Stable Funding 

Ratio (NSFR), fra CRD IV 

Da dele af reguleringen fra CRD IV endnu ikke er endeligt vedtaget i EU, vil afhandlingen tage 

udgangspunkt i både ordlyden af Basel III udspillet samt CRD IV udspillet. Specielt LCR og NFSR 

er stadig under forhandling, mens kapitalkravene er tilnærmelsesvist fastlagt. Jeg vil basere de 

danske SIFI krav på baggrund af ”Udvalg om Systematisk Vigtige Finansielle Institutioner i 

Danmarks” rapport samt udtalelser fra interviewkilder.  

 

                                                           
4
Danmarks Nationalbank – Værdipapirbeholdning – Realkreditudstedelser, total – 2013K1 
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1.1 Hypotese 

I opgaven vil jeg forsøge at få besvaret mine egne hypoteser vedr. CRD IV’s potentielle påvirk-

ning af det danske realkreditsystem. Inden jeg går i gang med at skrive denne opgave, har jeg 

nogle forudfattede forventninger til reguleringens virke. Disse er dannet på baggrund af me-

dieomtale samt research i opstartsfasen. Mine to hypoteser er: 

Hypotese nr. 1: Øgede kapitalkrav vil øge institutternes omkostninger på kapital, og derved 

reducere udlånsvæksten i implementeringsperioden. Efter fuld implementering (2019) vil øge-

de kapitalkrav ikke resultere i øgede omkostninger til institutterne. 

Hypotese nr. 2: Danske realkreditobligationer er lige så omsættelige som statsobligationer, og 

bør derfor tælle fuldt ud som højlikvide aktiver i L1 i LCR kravet. NSFR vil gøre de korte rente-

tilpasningslån, F1, markant dyrere hvorfor F1 lån vil forsvinde fra markedet. 

 

Det vurderes at den bedst mulige metode til retvisende at kunne argumentere for denne op-

gave, er ved at søge at falsificere egne hypoteser. Gennem hypoteser vises egne forudfattede 

forventninger og jeg er dermed opmærksom på de ”bias” der ellers ville eksistere på forhånd 

hvis jeg ikke var opmærksom herpå. Jeg forsøger at falsificere egne hypoteser fordi at hvis det 

viser sig, at jeg ikke kan falsificere dem efter undersøgelse af alle muligheder inden for opga-

vens rammer, kan jeg med en vis sandsynlighed sige at mine hypoteser er tilnærmelsesvist 

sande.  

For at give en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen og opstillede hypoteser, 

afdækkes en række underområder. Til besvarelsen vil følgende punkter derfor blive gennem-

arbejdet: 

Kapitel 2 redegørelse af det danske realkreditsystem og offentlig regulering 

Kapitel 3 redegørelse af kommende CRD IV-regulering og SIFI-tillæg 

Kapitel 4 analyse af potentielle effekter fra kapitalkravene 

Kapitel 4 analyse af potentielle effekter fra de kvantitative likviditetskrav 

Kapitel 5 konklusion på problemstillingen  

Kapitel 6 diskussion af reguleringernes påvirkning på samfunds- og sektorplan 
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1.2 Metode 

Opgavens karakter og problemstilling skaber store udfordringer i forhold til at opnå retvisende 

konklusioner. Dette skyldes, at der er tale om et ”fremtidsstudie” hvor reguleringens endelige 

resultat i) ikke kendes og ii) de facto aldrig kan kendes. Resultatet kendes ikke fordi implemen-

tering først påbegyndes fra 2014. Resultatet kan de facto aldrig kendes, da ingen efter endt 

implementering kan sige; ”således har reguleringen uden tvivl påvirket udlån og væksten”. Det 

vil være en tæt på umulig opgave i 2019 at påvise, hvorvidt reguleringen reelt – og/eller i hvil-

ken grad - har påvirket vækstniveauer, udlånsniveauer, renteniveauer, produktporteføljer mv. 

Disse niveauer kunne have været de samme, ny regulering eller ej. Denne opgave skal således 

betragtes som et akademisk funderet bedste bud på den fremtidige påvirkning fra CRD IV samt 

SIFI.  

Jeg vil benytte mig af to metodistiske tilgange, nemlig den kvantitative og kvalitative metode. 

For fyldestgørende at kunne besvare netop denne problemstilling, er det en nødvendigt både 

at se på historisk og aktuel markedsdata samt at få kendskab til branchens og interessenters 

overordnede problemstillinger, meninger, ageren mv. Jeg opnår branchekendskab via inter-

views med eksperter i sektoren. Derudover vil jeg benytte mig af analyser og data baseret på 

CRD IV og SIFI som empirisk grundlag, for bredest muligt at kunne belyse evt. påvirkninger fra 

reguleringen.  

Kombinationen mellem den kvalitative og kvantitative analyse vil alt andet lige kunne give det 

mest retvisende svar på min problemstilling (Mahoney and Goertz, 2006: 228). Der er mange 

ukendte faktorer, og der eksisterer ingen faktisk data for reguleringens virke, da implemente-

ring først påbegyndes i år. Samtidig mener jeg, at det kan give det mest retvisende billede af 

reguleringens potentielle påvirkning, da både markedsdata og analyser (kvantitativ) samt in-

terviewdata (kvalitativ) kan være fejlbehæftet. Ved at kombinere disse to elementer, kan jeg 

lettere enten falsificere eller sandsynliggøre mine output (Ibid.). 

Kvalitative studier er mere dybdegående hvor kvantitative data er bredere. Da opgaven er et 

fremtidsstudie interviewes relevante personer, da kvantitativ data alene ikke kan påvise hvad 

der kommer til at ske. Jeg vurderer, at fagrelevante personer i vidt omfang kan have både dyb-

degående viden og personlige holdninger omkring den forestående regulering - viden jeg ikke 

kan tilegne mig fra dataserier. 

Derudover – men ikke udelukkende – vil jeg benytte data og analyser foretaget af branchen, 

brancheinteressenter og myndigheder som argumentationsgrundlag. De kilder, jeg anvender i 
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opgaven, oprinder fra bl.a.: penge- og realkreditinstitutters årsregnskaber, data og analyser 

udgivet af realkreditinstitutter og sektoren, brancheorganisationer, Danmarks Statistik, Dan-

marks Nationalbank, Finanstilsynet, Finans Rådet, BCBS, EU Kommissionen, EU Parlamentet, 

Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, Peter Engberg Jensens oplæg 

ved paneldebat vedr. SIFI-høring på Christiansborg den 29. maj 2013 mfl.   

 

1.3 Ekspertinterviews 

Jeg har valgt kvalitative interviews med eksperter i finansiering med tilknytning til realkredit-

sektoren, da de har en høj viden indenfor sektoren og repræsenterer flere vinkler og niveauer. 

Derfor har de et særdeles godt fundament for at udtale sig kvalificeret om emnet. Statistik og 

data kan kun begrænset forudse fremtiden, hvor mine interviewkilder har holdninger og kan 

give velovervejede perspektiver på reguleringens fremtidige påvirkning.  

Jeg vil teste deres udtalelser, for at analysere om deres forventninger stemmer overens med 

økonomisk og finansiel teori samt udarbejdede analyser (”impacts studies”) bl.a. fra National-

banken, EU Kommissionen og BCBS. Samlet er ét dog sikkert, nemlig at reguleringens reelle 

påvirkning først endeligt kan opgøres efter fuld indfasning. I bilag 5 kan ses sammendrags af 

citater fra interviewpersoner. Begrundelsen for valg af interviewpersoner følger herunder:  

Karsten Beltoft – Direktør, Realkreditforeningen 

Realkreditforeningen er en interesseorganisation under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort 

for medlemmerne Realkredit Danmark, Nordea Kredit og LR kredit. Karsten Beltoft har i sit 

virke som direktør i Realkreditforeningen været aktiv indenfor både rådgivning til egne med-

lemmer, statslige myndigheder samt lobbyarbejde ift. påvirkning af lovgivningsprocessen i EU 

for at varetage Realkreditforeningens interesser (Se bilag 1). 

Jeg vurderer, at han er kompetent i henhold til det fagspecifikke stof vedr. CRD IV – lige fra de 

overordnede linjer i udspillet ned til det mere specifikke detaljeniveau i reguleringen. Ligeledes 

formoder jeg, at han har indgående kendskab og personlig erfaring med lovgivningsprocessen 

og påvirkningen af denne. Jeg kan som udefrakommende kun læse mig til ordlyden af seneste 

lovgivningsmæssige udspil, hvorfor det er vigtigt for opgaven at få kendskab til evt. sandsynlige 

ændringer i regeludspillet, der kan få indflydelse på opgavens fundne pointer og konklusioner.  

Derfor forventer jeg via dette interview at opnå i) viden omkring Realkreditforeningens for-

ventninger til den kommende CRD IV regulering overordnet og i detaljen og ii) viden vedr. evt. 
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ændringer, der muligvis implementeres i den kommende regulering under forhandlinger i EU - 

viden jeg ellers ville have vanskeligt ved at opnå.  

Karsten Beltoft er naturligvis ikke en uafhængig kilde, og han er formentlig påvirket af sine 

holdninger til CRD IV samt SIFI qua hans position som direktør i Realkreditforeningen. Han vil 

have sektorens interesser for øje, da hans daglige arbejde består i netop dette. Der formodes 

på forhånd en potentielt for hård kritik af reguleringen, en uberettiget kritik eller en nedtoning 

af reguleringens eventuelle positive effekter.  

Jesper Rangvid – Professor ved Institut for Finansiering, CBS 

Jesper Rangvid er professor på CBS ved Institut for Finansiering. Derudover er han formand for 

”Udvalg om finanskrisen årsager”, som blev nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet den 24. 

januar 20125  for at undersøge baggrunden for årsagerne til finanskrisen.6 Udvalget har netop 

den 18. september 2013 offentliggjort deres resultater. Derudover har han publiceret en arti-

kel vedr. kapitalkravene i Finans/Invest7 (Se bilag 2). 

Jesper Rangvid er en meget kvalificeret kilde til at udtale sig om opgavens fokusområde på 

trods af, at han ikke arbejder direkte i sektoren. Han har siden finanskrisens indtræf i 2008 

arbejdet intenst med netop denne og har derfor fulgt kommende reguleringsudspil nøje. Via 

sin funktion som formand for Udvalg om finanskrisens årsager, vil han ligeledes være medvir-

kende til at komme med konkrete konklusioner og anbefalinger til Erhvervs- og Vækstministe-

riet vedr. fremtidig regulering af den finansielle sektor.  

Han bidrager til opgaven uden nogen direkte økonomiske incitamenter ift. realkreditsektoren, 

da han ikke har nogen ansættelsesmæssige interesser som følge af et arbejdstagerforhold til et 

givent institut eller organisation. Jeg vurderer derved, at han er den mest uvildige ekspert af de 

fire udvalgte, og at han samtidig er den bedste til at repræsenterer et samfundsøkonomisk 

synspunkt.  

Han er dog ikke på detaljeniveau vedr. den praktiske implementering i virksomhederne, hvor-

for jeg antager, at han primært vil kunne anskue den kommende regulering fra et teoretisk- og 

                                                           
5
 Erhvervs- og Vækstministeriet – Kommissorium for Uvalg om finanskrisens årsager 

6
 I udvalget sidder derudover Peter Schütze der er tidligere direktør i Nordea, Anders Grosen der er professor ved 

Institut for Økonomi ved Århus Universitet, Finn Østrup der er professor ved Center for Kreditret og Kapitalmar-
kedsret ved CBS, Peter Møgelvang-Hansen der er professor ved Juridisk Institut på CBS og Jens Thomsen der er 
tidligere Nationalbankdirektør 
7
 ”Strengere kapitalkrav i pengeinstitutter”: En vurdering af de (samfunds)økonomiske gevinster og tab – FinansIn-

vest nr. 8, 2010 
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samfundsøkonomisk synspunkt. Han kan altså ikke, uagtet sin store indsigt på området, for-

modes at være bekendt med de enkelte realkreditinstitutters individuelle problemstillinger.  

Christian Sinding Bentzen – Senioranalytiker ved Regulering og Rating, Nykredit 

Christian Bentzen arbejder i kontoret for Regulering og Rating, der er et nyligt oprettet kontor i 

Nykredit. Kontoret er oprettet med det formål, at få Nykredit igennem kommende regulering 

af den finansielle sektor så godt som muligt. Kontoret har til opgave at udfører Nykredits lob-

byarbejde og skal søge at påvirke beslutningstagere i Danmark og Europa. Derudover har kon-

toret også en intern funktion, hvorfra implementering af ny regulering videregives til de berør-

te afdelinger i Nykreditkoncernen. Han har ligeledes været medforfatter til en artikel udgivet i 

Finans/Invest i 2013, som omhandler øgede kapitalkrav (se bilag 3). 

Jeg vurderer, at Christian Bentzen, via sin funktion i et specialiseret reguleringskontor, har et 

højt kendskab til størstedelen af al regulering, som potentielt kan påvirke Nykredit herunder 

CRD IV og SIFI. Jeg forventer samtidig, at han kan være interessepåvirket, da han alene vareta-

ger én virksomheds interesser. Han vil måske have en tilbøjelighed til at fremhæve negativer 

og nedtone positiver. Jeg forventer derudover, at CRD IV og SIFI står relativt højt på dagsorde-

nen i kontoret, hvorfor vidensniveauet om reguleringen kan formodes at være høj – også på 

detaljeniveau og praktisk implementeringsniveau. 

Jeg har valgt at interviewe Nykredit, da de er det største realkreditselskab i Danmark målt på 

udlånsvolumen og markedsandele.8 Derudover er deres ejerstruktur interessant ift. CRD IV 

samt SIFI, da de er foreningsejet.  

Anne-Sofie Reng Japhetson – Vicekontorchef ved Kontor for Internationale forhold, 

Likviditet og SIFI-Analyse i Finanstilsynet 

Anne-Sofie Japhetsons kontor udarbejder bl.a. analyser af ny finansiel regulering. Med bag-

grund i disse studier arbejder kontoret på at påvirke lovgivningsprocessen primært i Danmark 

og i relevante institutioner i EU. Kontoret er på nuværende tidspunkt en del af de arbejdsgrup-

per, som sidder under det Europæiske Banktilsyn (EBA), hvor deres anbefalinger til den kon-

krete lovgivning fastlægges ud fra (se bilag 4).  

Jeg mener, at Anne-Sofie Japhetson har en høj grad af ekspertise indenfor den lovgivnings-

mæssige proces. Ligeledes vurderer jeg, at hun er den interviewperson der er bedst inde i lov-

givningens udvikling – hvorledes lovgivningen d.d. ser ud til at udforme sig på området.  

                                                           
8
 En markedsandel i 2012 på 43 % 
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Jeg antager ligeledes, at hun er godt bekendt med den statslige kontrol af finansiel regulerin-

gers implementering i de danske institutter. Derved kan jeg få klarlagt implementeringsgraden 

i Danmark set ud fra en tilsynsmyndigheds perspektiv. Ligeledes er tilsynsmyndighedens hold-

ninger til CRD IV og SIFI regulering interessant at belyse, da de, så at sige, sidder på den anden 

side af bordet og skal kontrollere virksomhederne.  

Japhetsons kontor er herudover arbejdsgruppe under lovgivningsprocessen i det Europæiske 

Banktilsyn, hvor foretagne analyser af danske realkreditinstitutter medtages i høring som en 

del af baggrunden for kommende lovgivningsgrundlag. Derfor antager jeg, at kontorets anbe-

falinger og analyser vil have danske interesser for øje. Ikke virksomhedernes interesser som 

udgangspunkt men den danske regerings interesser under selve lovgivningsprocessen. Når 

reguleringen vedtages ved lov, vil disse interesser dog være underordnede, da Finanstilsynet 

udelukkende skal sørge for compliance i sektoren.   

 

1.3 Teoriafsnit 

De kvalitative empiri kan dog ikke stå alene. For at besvare problemstillingen vil jeg ligeledes 

anvende finansiel teori vedr. selskabers kapitalstruktur, omkostninger på hhv. egen- og frem-

medkapital samt gennemsnitlige omkostninger ved kapital, WACC. Jeg vil primært benytte 

Modigliani and Miller (M&M) og teorien om statisk kapitalstruktur som min primære 

teoretiske tilgang (Ross et al., 2008).  

 

1.3.1 Selskabers kapitalstruktur 

Modigliani and Miller (M&M) argumenterer i deres teori om kapitalstrukturer for, at et 

selskabs kapitalstruktur, herunder hvorledes det er finansieret af enten egen- eller 

fremmedkapital, er underordnet (Ross et al., 2008: 558). Uagtet om et selskab er finansieret 

via egenkapital eller fremmedkapital, vil aktieprisen og dermed instituttets totale værdi være 

ens jf. M&Ms første sætning (Ibid.).  

M&M – uden skat 

Selvom den totale værdi af selskabet er ens uagtet finansiering i et scenarie uden skatter i 

M&Ms første sætning, har investorer generelt højere afkastkrav på egenkapital end fremmed-
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kapital. Dette skyldes, at risikoen for investorerne i egenkapital er langt højere, da det er ”egne 

penge”. M&Ms anden sætning (uden skat) fastlægger, at prisen på egenkapital er som følger; 

                 
 

 
  

Hvor Re = afkastkrav på egenkapital, Ra = afkastkrav på aktiver, Rd = afkastkrav på fremmed-

kapital og D/E = fremmedkapital/egenkapital ratioen (Ibid.: 559). Formlen viser, at ved en stig-

ning i finansiel gearing vil afkastkravet på egenkapital stige, da risikoen på egenkapital med 

øget gearing stiger. Dette betyder, at jo mere gæld et institut holder, des større afkastkrav 

kommer der på egenkapitalen. Men instituttets WACC9 forbliver den samme uanset fordelin-

gen mellem fremmed- og egenkapital. Dette skyldes, at omkostningen på gæld er lavere end 

omkostningen på egenkapital, og disse udligner nøjagtigt hinanden teoretisk set (Ibid.):  

      
 

 
       

 

 
      

Hvor E = egenkapital, V = instituttets totale værdi (E+D) og D = fremmedkapital. 

Afkastkravet på de samlede aktiver, Ra, afhænger af instituttets driftsaktiviteter og kaldes 

driftsrisikoen på virksomhedens egenkapital. Dette betegnes også som instituttets systemati-

ske risiko. Des større systematisk risiko desto højere Ra, og derved vil afkastkravet på egenka-

pital alt andet lige øges. Den anden komponent i ligningen, (Ra – Rd) X (D/E), er fastlagt ud fra 

instituttets finansielle struktur. For institutter der udelukkende er finansieret med egenkapital 

vil denne komponent være nul. Omvendt des mere fremmedkapital desto højere afkastkrav på 

egenkapital. Dette skyldes at med en stigning i fremmedkapital øges ejernes risiko, hvilket 

kaldes den finansielle risiko (Ross et al., 2008: 562).  

Et instituts systematiske risiko består af driftsrisiko og finansiel risiko. Driftsrisikoen består af 

instituttets aktiver og drift og er ikke påvirket af kapitalstrukturen. Den finansielle risiko er 

omvendt udelukkende påvirket af kapitalstrukturen.  

M&M - med skat 

I praksis, ved finansiering med fremmedkapital, kan man fratrække en procentuel del af rente-

udgiften. Fremmedkapital har derved en direkte økonomisk gevinst for et institut. Ulempen 

ved gearing er dog konkursrisikoen stiger med gearingsratioen, der potentielt øger gældsom-

                                                           
9
 Weighted Average Cost of Capital 
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kostningen via afkastkravet på gæld. Jf. M&Ms første sætning med skat fås at virksomhedens 

værdi er; 

             

hvor Tc x D er nutidsværdien af skatteskjold og Vu er værdien af virksomheden uden gæld. 

Værdien af et institut stiger lineært med stigningen i fremmedkapital.  

M&Ms anden sætning inkl. skatter fastslår ligeledes, at den bedste finansiering er via 100 % 

fremmedkapital. Dette fås via omkostningen på egenkapital og et instituts WACC; 

                 
 

 
          

og 

      
 

 
       

 

 
               

Hvor (1 – Tc) er skatteskjoldet, og Ru er den ugearede omkostningen på kapital (ibid.). 

Et instituts WACC vil derfor falde i takt med at fremmedkapital/egenkapital ratioen stiger. Der-

ved mindskes instituttets WACC des mere fremmedkapital instituttet holder over egenkapital.  

 

1.3.2 Konkursomkostninger  

Én meget vigtig begrænsning i M&Ms første og anden sætning er, at der ikke er taget højde for 

konkursomkostningen ved fremmedkapital. I takt med at et institut øger sin gearingsratio, vil 

konkursrisikoen ligeledes øges. Derved kan ejerne risikere at miste kontrollen med et institut 

til deres kreditorer. Principielt er et selskab konkurs, når værdien af dets aktiver er lig med 

gælden (Ross et al., 2008: 567). 

Omkostningerne ved konkurs kan udligne gevinsten ved rentefradrag på fremmedkapital. En 

del af institutternes værdi vil forsvinde i form af omkostninger til afvikling af konkursboet. Der-

for vil kreditorerne typisk ikke få alle deres tilgodehavender hjem, og der opstår et sam-

fundstab. Ligeledes kan staten være nødsaget til at subsidierer systemisk vigtige institutter. De 

direkte konkursomkostninger inkluderer juridiske, administrative omkostninger og statslige 

subsidier. Derudover eksisterer der indirekte konkursomkostninger, som inkluderer bl.a. udgif-

ter afholdt i forbindelse med at undgå en truende konkurs ved finansiel stress i et institut.  
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1.3.3 Statisk teori om kapitalstruktur  

Teorien fastslår, at et instituts markedsværdi stiger gradvist med andelen af gæld indtil det 

punkt, hvor én ekstra krone gæld nøjagtig udlignes af omkostningen for konkursrisiko. Derud-

over fastslår teorien, at den kapitalstruktur der maksimerer virksomhedens markedsværdi 

også er det punkt der minimerer dets samlede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC. 

Dette giver intuitivt mening. Et instituts samlede kapitalomkostninger, WACC, er således lavest 

i det punkt, hvor skattegevinsten ved 1 ekstra krone gæld opvejes af den økonomiske omkost-

ning ved konkursrisikoen (Ross et al., 2008: 568). 

Med ovenstående teorier vil jeg analysere de øgede kapitalkrav i sektoren. Jeg vil supplere 

med øvrige teorier om kapitalsammensætningen i analysen, for derved ikke kun at have én 

overordnet teori. M&Ms teori er dog den mest relevante tilgang til netop opgavens problem-

stilling, da den meget specifikt koncentrer sig om kapitalstrukturerne. 

 

1.4 Empiriske studier 

Som supplement til min øvrige metode, vil jeg benytte mig af analyser udarbejdet af flere insti-

tutter og myndigheder. Disse skal sammenholdes med mine interviewkilder samt finansiel 

teori. Ved at benytte forskellige interessenters analyser i argumentationen, vil jeg kunne bi-

drage med en bredere funderet viden til mit fremtidsstudie. Jeg har valgt at benytte analyser 

fra nedenstående kilder, da de har adgang og ressourcer til en langt større mængde data, ind-

rapportering og ekspertviden end jeg. Derfor vil denne empiri kunne supplerer min egen empi-

riindsamling med en høj grad af faktuel viden. Nedenfor er listet nogle af de kilder hvis ele-

menter jeg vil anvende i opgaven. Ingen af kilderne anser jeg for objektive, da de hver i sær har 

en rolle ift. reguleringens implementering.  

Basel Committee on Banking Supervision 

BCBS har fortaget en række påvirkningsstudier kaldet Quantative Impact Studies, QIS, i forbin-

delse med udarbejdelse af deres reguleringsforslag til EU Kommissionen. Disse studier fastlæg-

ger BCBS’ anbefalinger til reguleringens område samt deres forventede påvirkninger i marke-

det. BCBS har vha. deres mange ressourcer stor ekspertise på området. De har foretaget kon-

trolforsøg, teoretiske udledninger, og har adgang til store mængder af data via indrapportering 

fra virksomheder.  
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Ulempen ved BCBS’ data er imidlertid at de, som udførende part, vil have klare interesser og 

agendaer, hvorfor deres resultater og konklusioner kan tænkes at være mere positive overfor 

reguleringens nødvendighed og positive påvirkning på samfundsøkonomien. Dette for at få EU 

samt de øvrige verdensøkonomier til at implementere efter deres forslag. Ligeledes er Dan-

mark ikke direkte repræsenteret i BCBS, hvorfor Danmark primært kan påvirke udfaldet gen-

nem EU Parlamentet og Ministerrådet.10  

EU Kommissionen 

EU Kommissionen og European Banking Authority (EBA) har som BCBS foretaget egne Impact 

Studies og undersøgelser, for bedst muligt at kunne dokumentere reguleringens formentlige 

påvirkning på markedet. En række europæiske herunder danske institutter har i en årrække 

rapporteret til Kommissionen. På baggrund af disse data har Kommissionen fremlagt deres 

”impact assesments”. EU Kommissionen har mange ressourcer og eksperter tilknyttet, hvorfor 

de kan udarbejde dybdegående analyser af reguleringens sandsynlige påvirkning. Men de er 

som lovgivende part ikke upartiske og kan forventes at fremstille reguleringens påvirkning 

mere positiv. Derudover repræsenterer EU Kommissionen ikke virksomhederne, men den poli-

tiske agenda, der - uden at være partisk - kan siges at have været negativt stillet overfor de 

finansielle institutter efter krisen i EU. Ligeledes repræsenterer EU Kommissionen et samlet 

Europa, hvor intet system er tilnærmelsesvis lig det danske realkreditsystem. De danske inte-

resser har derfor ikke førsteprioritet.  

Danmarks Nationalbank 

Danmarks Nationalbank har foretaget flere analyser vedr. eventuelle konsekvenser af regule-

ringen. Disse studier tæller bl.a. analyser af realkreditobligationers omsættelighed, samhørig-

heden mellem kreditstandarder og kreditefterspørgsel, afkastkrav til egenkapital m.fl. Jeg vil 

anvende disse analyser i argumentation om reguleringen. Danmarks Nationalbank har i højere 

grad danske interesser for øje men er igen ikke repræsentant for de finansielle institutter. 

  

1.5 Afgrænsning 

CRD IV omfatter langt flere reguleringsområder end der belyses i denne opgave. Da jeg har 

begrænsede ressourcer, vil jeg afgrænse mig til en analyse af kapital- og likviditetskravene i 

                                                           
10

 Påvirkningen på kommissionen er begrænset, idet medlemslandene ikke må påvirke kommissærerne, jf. TEUF art. 

245, stk. 1. 
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deres kvantitative form. Jeg afgrænser mig bl.a. fra en teoretisk diskussion om typen af kapital, 

hvorfor jeg primært fokusere på krav til egentlig egenkapital samt likviditetskravene.  

En del af CRD IV reguleringen er endnu ikke endeligt vedtaget. Dette gælder primært de kvan-

titative likviditetskrav, hvor dele af disse stadig forhandles. Særligt området vedrørende real-

kreditobligationers klassificering i LCR samt NFSR definitionen er ikke endeligt på plads. Jeg vil 

dog afgrænse mig fra resultatet af evt. politiske forhandlinger og fokusere på udspillet som det 

forelægger.  

Derudover afgrænser jeg mig, i vidt omfang, fra hele principal-agent teorien, der ellers qua 

området indenfor regulering er meget relevant. Specielt det faktum at reguleringen giver mar-

kante beføjelser til myndigheder for afvikling af selskaber, hvis de kommer under de politisk 

fastsatte ”triggerniveauer” giver anledning til brug af PA teorien.  

Jeg afgrænser mig ligeledes fra al SIFI-regulering der omhandler myndighedskrav og beføjelser. 

Derfor fokuserer jeg udelukkende på de ”ekstra” kapitalkrav som SIFI-reguleringen medfører til 

institutterne. Jeg vil herunder, som inden for CRD IV reguleringen, ej heller gå ind i PA teorien 

og  fastsatte triggerniveauer, som for SIFI institutter formentligt bliver fastlagt højere.  

Jeg afgrænser mig desuden for al øvrig kommende regulering der i disse år bliver indført for 

finansielle institutter. Herunder men ikke udelukkende følgende reguleringsudspil; Responsible 

lending, Solvency II, Banking Union, Single Rule Book, Capital Requirements for Mortgage 

Loans mfl.  

 

Sammenfatning 

Jeg mener, at mit empiri- og datagrundlag er et godt fundament for at besvare opgavens pro-

blemstilling fyldestgørende og fra flere vinkler. Kombinationen mellem kvalitativ og kvantitativ 

data er helt afgørende for et fremtidsstudie, og jeg har formået at få fire meget markante og 

relevante eksperter til at udtale sig. Datagrundlagets validitet udbygges således væsentligt, da 

kvantitative data og teori ikke kan stå alene og dataserier kun begrænset kan belyse fremtiden.  

På trods af at jeg ikke kan belyse fremtiden præcist, er det ikke et problem da jeg har fire me-

get vidensfulde og relevante eksperters udtalelser, som hver i sær har holdninger til og forkla-

ringer på reguleringens sandsynlige påvirkning. Når jeg sammenstiller de fires vurderinger med 
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teori og markedsanalyser, vil jeg kunne argumenterer velbegrundet i besvarelsen af opgaven. 

Da jeg har valgt fire meget forskellige personer/fagområder, har jeg samtidig mulighed for at 

afdække mest mulig varians i markedet. Når dette kombineres med kvantitativ data og mar-

kedsstudier, vil der være tale om høj validitet i mine argumenter og udtalelser.  

Baseret på min metode mener jeg at kunne give et retvisende billede af CRD IVs kapital- og 

likviditetskrav samt SIFIs kapitalkrav mest sandsynlige påvirkning på danske realkredit. Jeg vil 

med god sandsynlighed kunne enten falsificere mine hypoteser eller sandsynliggøre dem.  

 

Kapitel 2 

Det danske realkreditsystem 

I dette kapitel redegøres der for den fundamentale struktur og opbygning på det danske real-

kreditmarked. Dette med henblik på at klarlægge den eksisterende regulering, realkredittens 

strukturelle opbygning og forhold der gør sig gældende for dansk realkredit.  

 

2.1.1 Udlånsstrukturen  

Danske realkreditobligationer er historisk set blevet betragtet som en yderst sikker investering 

(Realkreditrådet, 2012: 2). Ultimo december 2012 var der således samlet realkreditudstedelser 

for ca. 2,9 mia. kr. Til sammenligning var der udstedt for ca. 770 mio. kr. 11 statsobligationer og 

ca. 1,2 mia. kr. 12 i udlån fra pengeinstitutter. Udlånsmængden indikerer, at der må være tale 

om sikre investeringer.  

Det danske realkreditmarked er et af de største i verden på kontantsbasis og uden sammenlig-

ning det største i verden i forhold til BNP (Realkreditrådet, 2012). Markedet betegnes af inve-

storer som meget likvidt, og selv da finanskrisen var på sit højeste blev realkreditobligationer 

omsat for mia. af kr. i markedet. Alle traditionelle realkreditobligationer handles på OMX Nor-

dic Exchange, som sikre de indgående betalingsforpligtelser mellem kreditinstitutter og inve-

storer (Realkreditrådet, 2012). 

                                                           
11

 Danmarks Statistik: Værdipapirstatistik efter datatype, værdiansættelse, investorsektor, udstedersektor, løbetid, 
valuta, kupon, papirtype og tid 
12

 Danmarks Statistik: Pengeinstitutternes ud- og indlån fordelt på indlånsformer og sektor efter datatype, balance-
post, sektor og tid. Alle sektorer – ekskl. MFI-sektoren 
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Det er de færreste låntagere der har økonomi til at foretage boligkøb på kontantbasis, og lige-

ledes er det de færreste køb af erhvervs- og investeringsejendomme som handles kontant. 

Derfor er lånebehovet højt, hvorfor finansieringsstrukturen, udlånsvilkår, låneomkostningerne 

mv. spiller en stor rolle for realøkonomien.  

Et realkreditlån er et lån med pant i fast ejendom optaget i et realkreditinstitut via obligationer 

udstedt af realkreditinstituttet og solgt videre til investor (Realkreditrådet, 2012: 6). Der er en 

fastlagt lånegrænse for den enkelte ejendomstype i forhold til den vurderede markedsværdi. 

Ligeledes er der fastsat regler for løbetider og afdragsfrihed. Realkreditinstituttet kan som 

udgangspunkt kun fremskaffe kapital ved udstedelse af obligationer, der videresælges på mar-

kedet. 

Realkreditlån finansieres ved, at et institut først sælger de nødvendige obligationer i markedet 

samtidig med, at låntager for udbetalt sit lån. Derved er det markedsprisen på obligationen på 

salgstidspunktet, der er bestemmende for hvilken rente låntager får. Dette betyder, at låntager 

til en hver tid vil kunne se sine omkostninger som er markedsbestemte, bortset fra bidragssat-

sen som det enkelte institut fastlægger. Låntager kan derudover altid købe sig ud (indfri sit lån) 

ved at købe de bagvedliggende obligationer i markedet (Realkreditrådet, 2012A: 8).  

Historisk har næsten alle låntagere kunne optage realkreditlån op til lånegrænsen. I dag ses 

dog typisk en grundigere kreditvurdering af låntager og ejendommens værdi foretaget af insti-

tuttet førend, at lån bliver udstedt (Bentzen, 2013: 8).   

 

2.1.2 Lånetyper 

Der findes tre ”hovedtyper” af lån i flere forskellige variationer i hvert enkelt institut. Disse er 

hhv.; fastforrentede lån, rentetilpasningslån og lån med variabel rente (med eller uden rente-

loft). Alle kan kombineres med perioder af afdragsfrihed (Realkreditrådet, 2012A: 12). 

Fastforrentede lån er typisk fastforrentede konverterbare 30årige lån og betragtes som det 

klassiske realkreditlån (Realkreditrådet, 2012A: 13).  

Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån (med eller uden renteloft) blev i 1996 intro-

duceret, og specielt F1 lån blev hurtigt populære blandt låntagerne, grundet det lave renteni-

veau på netop disse lån. Senere kom mulighed for afdragsfrihed på lån i 2001. I dag er to ud af 

tre lån til boligejere rentetilpasningslån, og hvert andet udestående lån er afdragsfrit. En me-
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get høj andel af lån er rentetilpasningslån kombineret med afdragsfrihed (Beltoft, 2011: s. 29). 

Specielt rentetilpasningslånene er udfordret af de kommende likviditetsregler, NSFR.  

Ved rentetilpasningslån kendes de fremtidige ydelser ikke. Renten ændres kontinuerligt på 

fastlagte tidspunkter over lånets løbetid, hvor obligationerne bag lånet refinansieres i marke-

det via såkaldte auktioner, hvorefter en ny rente (markedsrenten på den pågældende auktion) 

gælder indtil næste refinansieringsperiode. Refinansiering sker typisk hvert 1 – 10. år, hvor en 

stor andel årligt skal refinansieres (Realkreditrådet, 2012A: s. 13).  

 

2.1.3 Belåningsgrad 

Belåningsgraden er forholdet mellem ejendommens værdi og lån der er ydet med pant i ejen-

dommen. Denne ratio kaldes LTV, Loan-to-value. Realkreditinstitutter må maksimalt belåne 80 

% af privatboliger og 60 % af erhvervsejendomme og fritidshuse. Belåningsgraden reducere i 

høj grad risikoen i sektoren, da der skal store fald i aktivmassen til, at der opstår tab for insti-

tutterne.  

     
                                   

                       
 

LTV beregnes på baggrund af egne ydede lån samt lån i andre kreditinstitutter med sikkerhed i 

samme ejendom. LTV tager kun højde for lån, der har samme prioritetsstilling ift. pantet. Rest-

gælden er hovedstolen fratrukket betalte afdrag tillagt evt. renterestancer. 13   

LTV er på baggrund af de faktorer der indgår i ratioen ikke en konstant. Ved afvikling på gæl-

den vil belåningsgraden falde. Omvendt vil rentestigninger og fald i ejendommens værdi kunne 

øge belåningsgraden. Ved en maksimal belåningsgrad på 80 % vil ejendomspriserne skulle fal-

de mere end 20 % førend, at der ikke længere er sikkerhed for pantet. Ved en belåningsgrad > 

100 % er låntager teknisk insolvent. Der skyldes større gæld i ejendommen end den kan sælges 

for i markedet.  

Ved traditionelle realkreditobligationer har det ingen indflydelse, hvorvidt belåningsgraden 

overstiger de fastsatte 80 % i løbet af lånets løbetid, da det er lovfæstet, at denne grænse blot 

skal være overholdt ved lånets udstedelse. Ved særligt dækkende obligationer skal institutter-

ne stille supplerende sikkerhed ved prisfald i ejendomsmarkedet således, at LTV aldrig bliver > 

80 %.  

                                                           
13

 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.  
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2.1.4 Bidragssatsen 

Bidrag er realkreditinstitutternes rentemarginal og deres eneste reelle indtjening på den direk-

te udlånsforretning. Afdrag og renter betalt af låntager administreres af realkreditinstituttet og 

sendes videre til obligationsejeren. Det er derfor i høj grad et konkurrenceparameter for insti-

tutterne. Bidraget skal således dække de administrative omkostninger, profit, kapitalopbygning 

og reserver til hensættelser på tab. Bidragssatsen er ikke fastlagt politisk, men fastsættes af 

institutterne selv.  

Realkreditinstitutterne tager ofte forskellige bidragssatser alt efter belåningsintervallet. Belå-

ning mellem 60 – 80 % vil derfor ofte være dyrere end mellem 40 – 60 % osv. Bidragssatsen 

benyttes ligeledes som metode til at ”tvinge” låntagere til bestemte låneformer (Beltoft, 2013: 

3). Dette ses f.eks., hvis et institut er blevet for risikoeksponeret grundet en for høj andel af en 

bestemt lånetype. Via bidragssatsen kan instituttet ”tvinge” låntagere over i andre låneformer, 

ved at gøre bidraget dyrere på de pågældende lån, hvis renten er fordelagtig lav. Derudover 

kan bidragssatsen benyttes til hensættelser til nedskrivninger og tab ved mere risikable lån. I 

praksis ses en klar tendens til øgede bidragssatser i perioder med høj andel af tvangsauktioner, 

kapitalopbygning samt opbygning af reserver m.v. (Beltoft, 2013: 3). Dette skyldes, at det er 

instituttets eneste indtjeningsmulighed på den direkte forretning. Bidragssatsen er derved en 

god indikator for ændringer i markedet – både i form af skiftende tilbagebetalingsevne hos 

låntagere men også i form af ændrede kapital og likviditetskrav fra offentlige myndigheder.  

 

2.1.5 Balanceprincippet  

Balanceprincippet skal mindske de finansielle risici, et realkreditinstitut kan påtage sig. Ved de 

traditionelle realkreditobligationer har det fungeret således, at der er én til én sammenhæng – 

matchfunding – mellem låntager og obligationsejer – altså at renter og afdrag betalt af lånta-

ger modsvarer renter og afdrag modtaget af obligationsejeren (Realkreditrådet, 2012A: 8): 

Betalingsstrømmene fra låntager svarer til betalingsstrømme der modtages af investor. Renter 

og afdrag er faste forpligtelser for realkreditinstituttet på både indtægts- og udgiftssiden. Bi-

draget er den eneste justerbare størrelse. Derved er det markedet der bestemmer renteni-

veauet mellem investor og låntager. Sikkerheden i systemet har således en stor rolle, og Dan-

mark er et af de billigste lånemarkeder i verden til fast ejendom (Realkreditrådet, 2012).  
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2.1.6 Risici 

Overordnet anses de danske realkreditobligationer for særdeles sikre og er populære blandt 

investorer som fundingmiddel til at opbygge deres likviditetsberedskab. De fleste danske ban-

ker, og øvrige finansielle virksomheder, ligger inde med op mod 80 % realkreditobligationer i 

deres likviditetsberedskab (Beltoft, 2013: 2). Ligeledes har de danske realkreditobligationer 

typisk den højeste rating, AAA, fra rating bureauerne. Den høje sikkerhed ligger i homogenise-

ringen af produkterne, gennemskuelighed, belåningsgrad, matchfunding,14 kapitalkrav, sikker-

heden i form af pant i fast ejendom samt låntagers personlige hæftelse for gæld. 

I nyere tid er det ikke sket, at en investor ikke har modtaget aftalte betalingsstrømme, ligesom 

ingen realkreditinstitutter nogensinde er gået konkurs (Jensen, 2011: 4). Selv da den økonomi-

ske recession var på sit højeste i 2008 – efter Lehmann Brothers konkurs – lykkedes det at refi-

nansierer samtlige lån i auktionerne kun med en lille ekstra rentemarginal (Beltoft, 2013: 2). 

Derudover blev der i 2008 og 2009 udsted bruttonyudlån for hhv. 421,43 og 503,6 mia. kr.15 

Omsætningen i markedet indikerer tydeligt, at sikkerheden og tilliden til systemet er meget 

høj. 

Men ved investering i realkreditobligationer vil der altid eksisterer en kreditrisiko. Kreditrisiko-

en ligger i instituttets manglende evne til at overholde sine forpligtelser overfor investorerne. 

Normalvis sker dette på baggrund af en konkursbegæring eller vil føre til konkursbegæring af 

instituttet. I praksis vil dette antageligt kun forekomme, hvis en høj andel af låntagere ikke 

længere kan overholde deres forpligtelser sammenholdt med store fald i ejendomspriser 

grundet strukturen med matchfunding.  

Det ses typisk i et marked i recession eller med lavkonjunktur. I sådanne markeder mindskes 

arbejdsudbuddet og arbejdsløsheden stiger og samtidig afskediger virksomheder og investerer 

mindre. Dette bevirker, at flere end normalt ikke længere er i stand til at overholde deres for-

pligtelser. Matchfunding-princippet ”redder” nødvendigvis ikke realkreditinstituttet, da det ses 

i disse markeder, at huspriser kan falde markant. Et markant fald i huspriser er senest set ved 

recession fra 2008 og frem, hvor institutterne led store tab.16 Derfor kan lånets værdi ikke 

nødvendigvis fuldt dækkes ved salg/tvangssalg i markedet, og instituttet må bære et tab. Sker 

dette i for stort et omfang, bliver instituttet insolvent og begæres konkurs.  

                                                           
14

 Èn til én sammenhæng, red.  
15

Danmarks Statistik: Realkreditinstitutternes nyudlån efter type og tid 
16

 Dansk Ejendomsmæglerforening – Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2008 til 4. kvartal 2011 
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Realkreditinstitutterne søger at afdække kreditrisikoen ved løbende at afsætte en del af bidra-

get til hensættelser til tab på udlån. Derudover skal de følge kapital- og solvenskravet fra tidli-

gere CRD III regulering indført via Lov om Finansiel Virksomhed. Kreditrisikoens relative stør-

relse ligger altså i instituttets fastsættelse af bidraget. Da kreditrisikoen er den største risiko 

for instituttet, bliver denne automatisk også den største for investor. Låntager hæfter derud-

over personligt for gælden optaget ved lån i et realkreditinstitut. Derved kan institutterne hen-

te en del af evt. tab på sigt.  

I de senere år er der sket en markant forøgelse af refinansieringsrisikoen. Refinansieringsrisi-

koen er specielt gældende for F1 lån, som udgør en markant andel af obligationsmarkedet og 

skal refinansieres årligt (Lassen og Rostgaard, 2012). Når store milliardbeløb i obligationer år-

ligt skal refinansieres, eksisterer der en risiko i markedet, hvis der opstår mistillid til realkredit-

systemet. I sådan et tilfælde vil renterne enten stige, eller markedet vil fryse helt. Institutterne 

har prøvet at imødekomme denne risiko ved at lave flere årlige refinansieringstidspunkter 

(førhen var det kun i december) og ved at lave tolagsbelåning, hvor kun en del af et lån kan 

tages som F1. Som modsvar på denne risiko, er institutterne blevet pålagt at stille supplerende 

sikkerhed på disse lån af ratingbureauerne (Bentzen, 2013: 3). 

 

Sammenfatning 

Kapitel 2 har indtil redegjort for de vigtigste karakteristika i det danske realkreditsystem. Spe-

cielt belåningsgraden, balanceprincippet og personlig hæftelse fra låntager er fundamentale 

principper i systemet, der markant øger sikkerheden ved udlån. Et resultat af den høje sikker-

hed kan aflæses direkte i den høje likviditet og omsættelighed på realkreditobligationer i mar-

kedet (Bernstein og Nødgaard, 2010: 1).  

Institutternes rentetilpasningslån, særligt F1 lånene, har i en årrække sikret stabil og billig fi-

nansiering til det danske lånemarked, og kan have været et afgørende element til vores relativ 

milde påvirkning fra den økonomiske recession. Billig finansieringsmuligheder i markedet, vil 

alt andet lige, i en økonomisk krise, tilføje positivt til udviklingen.  

Realkreditinstitutternes kreditrisiko er dog steget sammen med andelen af rentetilpasningslån 

jf. flere eksperter, herunder Jesper Rangvid (Rangvid, 2013: 4). Dette skyldes, at institutterne 

er langt mere udsatte under auktionerne, da obligationsmængden der skal refinansieres årligt 
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markant er øget. Disse forhold gennemgås i kapitel 3 og 4. Nedenfor redegøres der for bag-

grunden med offentlig regulering, samt den eksisterende regulering på markedet. 

  

2.2 Offentlig regulering 

Myndigheder regulerer i større eller mindre grad samtlige sektorer og brancher. Men hvilke 

faktorer berettiger en så høj grad af regulering møntet på en specifik sektor? Et liberalt syns-

punkt kan argumentere for, at det må være op til institutterne selv – herunder dets ejere - at 

afgøre deres egne økonomiske dispositioner og kapitalstruktur. Ved fejldisponering må insti-

tutterne gå konkurs på linje med langt de fleste selskaber i andre brancher. Hvorfor så regulere 

netop denne branche markant hårdere end mange andre? 

Den finansielle sektor har en særlig status i samfundet grundet sektorens systemiske vigtighed 

og påvirkning på realøkonomien. Derfor søger lovgivere at sikre et system, der både kan levere 

nok kapital til markedet, og herved sikre økonomisk vækst, samtidig med at konkursrisikoen 

mindskes. Det ses bl.a. på baggrund af historiske samt den igangværende ”finanskrise”, at 

ustabilitet og tab i sektoren medfører meget høje omkostninger til samfundet (Rangvid, 

2010A: 1).  

 

2.2.1 Eksisterende regulering 

Der er tre hovedprincipper for årsager til offentlig regulering af finansielle institutter. For det 

første forsøger man at reducere risikoen i finansielle virksomheder, for derved at reducere 

risikoen for samfundsmæssige tab herunder tab af husholdningers- og virksomheders formuer. 

Derfor findes der mekanismer som sikrer investorer hel eller delvis dækning af tab ved place-

ringer i finansielle virksomheder, bl.a. indskydergarantifonden (Østrup, 2010: 89). Derudover 

søges at øge effektiviteten i sektoren, og slutteligt ønskes regulering mhp. forbrugerhensyn og 

sociale hensyn.  

Regulering af den finansielle sektor fremkommer i dag hovedsageligt gennem internationale 

regelsæt udarbejdet i EU. EU har ofte benyttet BCBS samt andre internationale fora før udar-

bejdelse af direktiver og regulativer. Det er ligeledes BCBS’ anbefalinger, som har formet den 

nuværende Basel III regulering der udmøntes i CDR IV i EU. 
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I alle reguleringsniveauerne mhp. reduktion af risiko i en finansiel virksomhed søger lovgivere 

typisk at sikre en høj grad af investorbeskyttelse, samtidig med at virksomhedens effektivitet 

opretholdes. Regulering af realkreditsektoren er opdelt på to primære lovområder i Danmark. 

I) ”Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.”, indeholder regulering af bl.a. løbeti-

der, lånegrænser, obligationsudstedelse, balanceprincip og hæftelsesforhold, som anses for de 

mest relevante ift. realkreditsektoren og opgaven.17 Loven regulerer selve kernen af realkredit-

sektorens udlånsvirksomhed og er primært produktorienteret.  

ii) ”Lov om finansiel virksomhed”, som regulerer alle finansielle virksomheder i Danmark. Her 

er fokus på forhold som ejer- og ledelsesforhold, koncernregler, kapital- og regnskabsforhold, 

solvens og likviditet mv.18 Lov om finansiel virksomhed fokuserer på virksomheden, dens virke, 

drift og offentlighedskrav.  

De eksisterende CRD III-regler er ligeledes indskrevet i Lov om finansiel virksomhed, bl.a. i kapi-

tel 10, ”Solvens” og kapitel 11 ”Midlernes anbringelse og likviditet”. Når CRD IV-udspillet ved-

tages i sin endelige form vil reguleringen blive indført som en direkte lov og skal derfor ikke 

indskrives i gældende lovgivning, men vil virke direkte som en separat lov på Unions niveau 

(Japhetson, 2013: 12). Foruden disse findes en række tværgående lovgivninger i form af be-

kendtgørelser, som dækker hele eller dele af alle finansielle sektorer i Danmark herunder real-

kreditsektoren.19  

Basel II20 blev vedtaget i EU juni 2006 gennem CRD II og III.21 CRD II og III tilbragte nye koncep-

ter og udvidelser, således at det ikke længere kun var kapitaldækningsregler der gjaldt. Man 

indførte den søjlestruktur der ligeledes kendetegner CRD-reguleringen i dag. Kapitaldæknings-

kravene blev forhøjet (sølje 1), tilsyn fra myndigheder blev indført (sølje 2) og institutterne 

skulle offentliggøre regnskaber og andre data, der giver investorer mulighed for at vurderer 

bankens drift (søjle 3) (Østrup, 2010: 125).  

Sikkerhed i systemet Risici i systemet 

 Faste lånetyper, ensartede produkter 

 Belåningsgrad, LTV 

 Kreditrisiko 

 Refinansieringsrisiko 

 Afdragsfrihed 

                                                           
17

 Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., bekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008 
18

 Lov om finansiel virksomhed - lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011 
19

 Tværgående lovgivning: http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Lovsamling.aspx - Finanstilsynet - set 
den 3. maj 2013.  
20

 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basle 2003 
21

 Direktiv 2006/48/EC og Direktiv 2006/49/EC af juni 2006 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Lovsamling.aspx
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 Balanceprincip 

 Personlig hæftelse 

 Pant i aktiv og førsteprioritetsstilling 

 Mulighed for realisation af aktiv på tvang 

 Regler for løbetid og afdragsfrihed 

 Indfrielsesmuligheder 

 Transparent marked, OMX Nordic Exchange 

 Supplerende sikkerhed gennem SDO-

lovgivningen og ratingbureauer 

 Mangler ved eksisterende lovgivning og regu-

lering 

I næste kapitel redegøres for den kommende reformpakke, Basel III, der indenfor det kom-

mende år bliver implementeret i EU og Danmark gennem CRD IV. Forslaget bliver fremsat ved 

næste folketingssamling 2013/2014. Yderligere redegøres for SIFI-kapitalkravtillægget.   

 

Kapitel 3 

CRD IV og SIFI – En gennemgang af hovedproblemstillingerne 

European Banking Authority (EBA), EU Kommissionen, nationale instanser, m.fl. arbejder på de 

sidste detaljer vedr. CRD IV’s endelige ordlyd, der udarbejdes på baggrund ad BCBS Basel III 

anbefaling (Japhetson, 2013: 1). I nærværende kapitel gennemgås CRD IV samt SIFI-tillæg i 

dens ordlyd ift. kapital- og likviditetskrav. Herunder gennemgås, hvilke nye tiltag der indføres 

og evt. problemstillinger deraf for det danske realkreditsystems udlån. Disse problemstillinger 

vil efterfølgende analyseres i kapitel 4.  

CRD IV ikke er endeligt vedtaget, og visse elementer i udspillet er stadig under forhandling 

primært ift. likviditetskravene. Det samme gælder for SIFI-reguleringen. Udgangspunktet vil 

derfor være i seneste CRD IV direktiv- og reguleringsudspil fra EU-kommissionen og anbefalin-

gerne fra Udvalg om SIFIer (EU Kommissionen 2011A og D og Udvalg om SIFIer, 2013).22  

CRD IV er rent opbygningsmæssigt struktureret efter Basel-komiteens anbefalinger. Regulerin-

gen består af langt flere elementer end der medtages i opgaven her. Jævnfør problemformule-

ringen sættes fokus på følgende områder:  

 CRD IV - Kapitalkrav (er underopdelt i tre søljer)  

                                                           
22

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, COM(2011) 453 Final, 2011/0203 (COD), 
og 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, COM(2011) 452 Final, 2011/0202 (COD) 
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 SIFI-tillæg (for systematisk vigtige institutter) 

 CRD IV - Likviditetskrav23 

Herunder redegøres for områdernes mest relevante elementer ift. opgavens fokus, og slutte-

ligt i hvert afsnit opstilles problemstillingerne for det danske realkreditsystem.  

 

3.1 Kapitalkrav 

Kapitalkravene fastlægger niveauer for, hvor megen kapital finansielle institutter skal holde ud 

fra bestemte kriterier. Kapitalkravene er minimumskrav og gælder for hele den finansielle sek-

tor herunder realkreditinstitutter. Eksisterende kapitalkrav forhøjes, nye bliver indført, og kra-

vene til kapitalens karakteristika strammes med CRD IV og SIFI (Babic, 2011: 4).  

Hensigten med kapitalkravene er simpel: at tilføre mere og ”bedre” kapital i institutterne såle-

des, at institutterne bliver sikrere. Dette har til formål at reducere sandsynligheden for konkur-

ser, offentlige bailouts og den ustabilitet og høje omkostninger, disse begivenheder medfører. 

EU's mantra er: des mere og bedre kapital et institut holder, des sikrere bliver det (EU-

kommissionen 2011A: 2).  

Kapitalkravene skal indfases fra 2014 og være fuldt implementeret i 2019 i gradvise trin. Ande-

len af kapitalkrav et institut skal holde, eksisterer på baggrund af dets risikovægtede aktiver 

(RWA). Har et realkreditinstitut således et udlån på 1 mio. kr. med en risikovægtning på 50 % 

og skal holde 10 % i kapital, skal instituttet således sætte 50.000 kr. til side i kapitalberedska-

bet (10 % af 500.000).  

 

3.1.1 Basiskapital 

Den samlede kapital et institut skal holde kaldes basiskapitalen. Den består af tre elementer: 

 Ikke-hybrid kernekapital (egenkapital) – 4,5 % af RWA 

 Hybrid kernekapital – 1,5 % af RWA 

 Supplerende kapital – 2 % af RWA (fremadrettet nævnes ikke ”af RWA” men kun pro-

centsatsen) 

                                                           
23

 Basel Committee on Banking Supervision reforms – Basel III overview table 
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Ikke-hydrid kernekapital sammenlagt med hybrid kernekapital udgør institutternes kernekapi-

tal. Tillægges den supplerende kapital til kernekapitalen fås basiskapitalen (Babic, 2011: 6). De 

tre kapitaldele ovenfor er listet efter kriterierne til kapital, hvor ikke-hybrid kernekapital har de 

strengeste kriterier, og mildest er kriterierne til supplerende kapital. Minimumskravet til basis-

kapital er stadig 8 % som ved CRD III. Men kravet til andelen af ikke-hybrid kernekapital (egen-

kapital) er øget fra 2 % til 4,5 %, og kravet til den samlede kernekapital er øget fra 4 % til 6 %.  

Figur 1 - CRD IV’s minimumskapitalkrav 

 
Kilde 1 - Basel Committee for Banking Supervision, ”Basel III phase-in arrangements” – egen tilvirkning 

Andelen af egenkapital et institut skal holde er derved steget markant.  

 

3.1.2 Kapital-buffer 

Som noget nyt indføres nu krav til kapitalbuffere udover kravet til basiskapital: 

 Søjle II krav – 1,5 %  

 Kapitalbevaringsbuffer – 2,5 % 

 Modcyklisk kapitalbuffer – 0 til 2,5 % 

Bufferne skal tillægges basiskapitalkravet på 8 %. Kapitalbevaringsbufferen skal udgøre 2,5 % 

af instituttets risikovægtede aktiver i egentlig egenkapital (Grosen, 2011: 1). Modcyklisk kapi-

talbufferen skal gradvist opbygges i perioder, hvor der opbygges systemisk risici (f.eks. i perio-

der med høj udlånsvolumen) og skal til alle tider udgøre mellem 0 – 2,5 % i egentlig egenkapi-

tal (Babic, 2010: 7 og Grosen, 2011: 1). Hvornår opbygning af systemiske risici i markedet fin-

der sted – og der hvor modcyklisk bufferen skal opbygges - er op til de nationale myndigheder 

at definere. Modcyklisk bufferen indføres således for at ”reducere” væksten ved overophed-
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ning i økonomien. Derudover skal der opbygges søjle II krav på 1,5 %, der ligeledes skal bestå 

af egenkapital.  

Foruden en procentuel stigning i andelen af kapital der skal holdes i institutterne fra samlet 

(CRD III) 9,5 % til nu (CRD IV) 14,5 %, er kravene til kapitalens kvalitet ligeledes blevet skærpet. 

Andelen af ikke-hybrid kernekapital (egenkapital) øges markant, og andelen af det mindre re-

striktive supplerende kapital mindskes. Derudover skal der som nævnt opbygges både kapital-

bevaringsbuffere samt modcyklisk kapitalbuffere.  

 

3.1.3 SIFI-komponent 

Det danske Folketing er på nuværende tidspunkt i gang med at se på supplerende lovgivning til 

CRD IV, kaldet SIFI (Systematically Important Financial Institution). Det er således Regeringen 

og Folketinget som indfører SIFI-tillægget til kapitalkravene, der ikke er europæiske krav. SIFI 

kan anskues som en tillægslovgivning til de allerede eksisterende kapitalkrav fra bl.a. CRD IV 

(Udvalg om SIFIer, 2013: 33). Hvorvidt det bliver alle realkreditinstitutter eller kun de største er 

stadig ikke endeligt fastlagt. Jeg antager i opgaven, at det bliver følgende institutter; Nykredit, 

Realkredit Danmark (via Danske Bank), Nordea Kredit (via Nordea Bank) og BRFkredit, der alle 

har en samlet balance over 10 % af BNP (Udvalg om SIFIer, 2013: 41). Dermed næsten hele den 

danske realkreditsektor målt på udlånsvolumen, hvorfor jeg fremadrettet antager hele sekto-

ren.  

Da de præcise kapitalkrav fra SIFI endnu ikke er politisk fastlagt, vil jeg anvende kapitalkrav 

defineret af Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark24 (fremadrettet 

betegnes de ”Udvalg om SIFIer”) (Japhetson, 2013: 8). Udvalget anbefaler differentierede krav 

til SIFI institutterne efter systemisk vigtighed. Opgavens SIFI niveauer fastlægges ift. Nykredit, 

for at give et case-eksempel på kapitalkravet. Det faktiske niveau i procent er ikke synderligt 

relevant for opgaven, da problemstillingen ligger i, at der formentligt kommer et tillæg til CRD 

IVs kapitalkrav.  

De betragtes som systemisk vigtige, fordi der eksisterer en generel høj systemisk samhørighed 

i danske realkreditinstitutter, og enkelte realkreditinstitutter har meget store balancer – f.eks. 

                                                           
24

 Erhvervs- og Vækstministeriet har nedsat ”Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark den 
12. januar 2012. Udvalget er i rapporten: ”Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark, 2013: 
”Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark: Identifikation, krav og krisehåndtering”, kommet med deres 
anbefalinger til hvilke institutter der skal kategoriseres som SIFIer og hvilke krav disse skal pålægges.  
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er Nykredits balance 80,4 % af Danmarks BNP (Bentzen, 2013: 13 og Udvalg om SIFIer: 2013: 

35). Institutterne er således, alene grundet størrelse og udlånsvolumen i hele/dele af marke-

det, at anse for systemisk vigtige i den forstand, at økonomien ikke ville kunne klare en kon-

kurs fra et af disse institutter. Derudover kan realkreditobligationsmarkedet anskues som et 

enhedsmarked, hvor alle obligationer har omtrent samme risiko og likviditet. Nedenfor ses, fra 

Udvalg om SIFIer, institutters rente på 30årige fastforrentede lån i perioden 2006 – 2012: 

Figur 2 - Effektiv rente for obligationer udstedt af forskellige realkreditinstitutter 

 
Kilde 2 - Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark, 2013 

Der har alene været en renteforskel på 10 basispoint i perioden 2006 - 2012 på 30årige fastfor-

rentede lån. Denne ensartethed kan dels skyldes en relativ ensartet risikoprofil og dels, at til-

troen til selve realkreditsystemet er høj. Såfremt et realkreditinstitut kommer i finansiel stress, 

kan det ikke afvises, såfremt obligationsejerne lider tab, at stressen potentielt vil kunne have 

en afsmittende effekt i form af lavere tillid til samtlige realkreditobligationer og dermed til hele 

realkreditsektoren (Udvalg om SIFIer, 2013: 38).  

Det er anbefalet fra Udvalg om SIFIer, at udbygge CRD IV kapitalkravene med 2 % i SIFI-tillæg til 

Nykredit i egenkapital (Udvalgt om SIFIer, 2013: 61). Derudover skal alle systemisk vigtige insti-

tutioner nu også have en krisehåndteringsbuffer på 1,5 % i supplerende kapital. 

Nedenfor er den procentuelle fordeling af minimumskapitalkravene sammenlagt med kapital-

bufferkrav og tidspunktet for hvornår institutterne fuldt ud skal efterleve, illustreret fra CRD IV. 

SIFI-tillæg og krisehåndteringsbuffer er tillagt.  
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Figur 3 - kapitalkrav sammenholdt med tidspunkt for fuld implementering 
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Kilde 3 - Basel Committee for Banking Supervision, ”Basel III phase-in arrangements” – egen til-virkning 

Som det ses er kravene markant forhøjet, og det samlede kapitalkrav til danske SIFIer bliver 

således 18 %. Havde Danmark valgt ikke at indføre SIFI kapitalkravene, havde de danske insti-

tutter ”blot” skulle holde 14,5 % i kapital jf. CRD IV. Nedenfor ses skematisk de enkelte dele af 

kapitalkravene baseret på dette afsnit, herunder kapitalniveauer, andelen af egenkapital mv.:  

Figur 4 - Kapitalandele i % fordelt på kapitalkrav 

Kapitalandel i % CRD III*

Andel af EK, 

CRD III

CRD IV** 

+ SIFI

Andel af EK, 

CRD IV + SIFI

Basiskapital, heraf

 - Ikke-hybrid kernekapital (egenkapital) 2,0% 2,0% 4,5% 4,5%

 - Hybrid kernekapital 2,0% 1,5%

 - Supplerende kapital 4,0% 2,0%

Søjle II krav 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Bufferkrav, heraf

 - Kapitalbevaringsbuffer (egenkapital) 2,5% 2,5%

 - Modcyklisk kapitalbuffer (egenkapital) 2,5% 2,5%

Minimumkrav til kapital, CRD 9,5% 3,5% 14,5% 11,0%

SIFI krav, heraf

 - SIFI-komponent 2,0% 2,0%

 - Krisehåndteringsbuffer 1,5%

Totale kapitalkrav, CRD + SIFI 9,5% 3,5% 18,0% 13,0%

*Ved CRD III er definitionen af Basel II's RWA krav anvendt

**Ved CRD IV er definitionen af Basel III's RWA krav anvendt  
Kilde 4 - (Babic, 2011: 4, 7, Udvalg om SIFIer, 2013: 8, Grosen, 2011: 1 og Berg et al.: 2) – egen tilvirkning 

Samlet fås altså mere end en fordobling fra de eksisterende Basel II/CRD III krav, fra 9,5 % til 18 

% % i CRD IV tillagt dansk SIFI-tillæg. Derudover er kravet til egentlig egenkapital steget mar-

kant, samlet fra 3,5 % til 13 %.  
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Den finansielle sektor har i generelle vendinger udtalt, at de øgede kapitalkrav vil gøre udlån 

dyrere og derved udlånsvæksten mindre. Flere fagfolk fra sektoren, herunder Peter Engberg 

Jensen, har udtalt at de øgede kapitalkrav betyder, at Nykredit skal opbygge ca. 15 mia. kr. 

ekstra i egenkapital i 2019 grundet de øgede kapitalkrav ved det nuværende udlånsniveau. 

Øges instituttets udlånsvolumen frem til 2019 vil de 15 mia. kr. skulle have et tillæg på X mia. 

alt efter udlånsvolumen i 2019.25 Argumentet fra Peter Engberg Jensen og fra sektoren er, at 

det potentielt vil kunne hæmme væksten i økonomien (Jensen, 2013).  

 

3.2 Likviditetskrav – en ny komponent 

De kvantitative likviditetskrav er den nye komponent i CRD IV og har ikke tidligere været et 

reguleringsområde. Med de kvantitative likviditetskrav indføres nu ratioerne LCR og NSFR. 

Udgangspunktet i EU Kommissionens likviditetskrav har mødt meget uforståenhed fra hele 

realkreditsektoren, og er af flere blevet kaldt det danske realkreditsystems død. Med overskrif-

ter som ”Uvant tummel om dansk realkredit”, ”Truslen mod den danske realkredit” og ”Fortsat 

kamp for dansk realkredit”,26 har både medier, sektoren, interessenter og politikere tordnet 

mod de kvantitative likviditetskrav.  

Finansielle institutter skal fremover efterleve et nyt sæt likviditetsregler. Reglerne skal sikre at 

institutterne holder en tilstrækkelig mængde likviditet til at kunne drive udlånsvirksomhed 

(Realkreditrådet 2011: 2). I en stresset situation på de finansielle markeder skal realkreditinsti-

tutter derved kunne fortsætte sine forpligtelser, hvorfor likviditetsberedskabet skal være til-

strækkeligt til en situation med hhv. kortsigtet (LCR) og langsigtet (NSFR) likviditetsstress. Det-

te skal ske i praksis ved, at der for hvert instituts aktivklasser beregnes et forventet inflow og 

outflow. Outflow-procentsatsen er sat relativt højt og inflow-procentsatsen relativt lavt. Der-

ved søges at sikre et tilstrækkeligt likviditetsberedskab (Realkreditrådet 2011: 2).  

I dag holder specielt banker og realkreditinstitutter en høj andel af realkreditobligationer i 

deres likviditetsberedskab. Flere banker helt op til 80 %. Realkreditinstitutterne har tæt ved 

100 % af deres likviditetsberedskab i egne obligationer (Beltoft 2013: 2)..  

Som i Basel III anbefalingerne er der i CRD IV lagt op til: 

 30-dages reglen (LCR) – indføres pr. 1. januar 2015, senest pr. 31. december 2015 

                                                           
25

 Realkreditrådet – Interview med Peter Engberg Jensen efter SIFI-høring på Christiansborg, 29. maj 2013 
26

 Hhv. Berlingske Tidende, 14. juni 2012, Børsen, 11. maj 2012 og Finansrådet, 18. november 2010 



Finansiel regulering  SEPTEMBER 2013 

 36 

 1-årsreglen (NSFR) – indføres (formentlig) pr. 1. januar 2018 

Hensigten med likviditetskravene gennemgås nedenfor. Først LCR, derefter NSFR som forelagt i 

EU Kommissionens udspil.   

 

3.2.1 Liquidity Coverage Ratio 

LCR skal sikre en tilstrækkelig stor likviditetsstødpude i den finansielle sektor for at imøde-

komme kortvarigt likviditetsstress på de finansielle markeder. Hvor mange likvide aktiver et 

institut skal holde afgøres derfor af det enkelte instituts likviditetsrisici (Barbic 2011: 2). I direk-

tivudspillet skal LCR’en bestå af to aktivklasser, de såkaldte L1 aktiver (level one) og L2 aktiver 

(level two). Reglerne for aktivklasserne fastlægger en række kvalitetskrav vedr. sikkerhed og 

likviditet (omsættelighed), som et aktiv skal overholde for at kunne tælle med i likviditetsbe-

redskabet (Realkreditrådet 2011: 4). EU Kommissionen har via CRD IV fulgt BCBS’ anbefalinger 

til aktivklasserne som i nedenstående tabel: 

Tabel 1 - Kategoriseringen af L1 og L2 aktiver, karakteristika og omsættelighedskriterier efter CRD IV 

L1 aktiver, CRD IV L2 aktiver, CRD IV

Mest likvide og sikre aktiver Mindre likvide og sikre aktiver

Kan tælle deres fulde værdi Skal undergå et haircut på 15 % af værdien 

Kan anvendes i 100 % af likviditetsberedskabet Øvre grænse på 40 % L2 aktiver i likviditetsberedskabet

Denomineret i egen valuta, ellers haircut på X % Denomineret i egen valuta, ellers yderligere haircut på X %

Institutter må ikke holde egne udstedte L1 aktiver Institutter må ikke holde egne udstedte L2 aktiver

Kontanter Realkreditobligationer

Statsobligationer Virksomhedsobligationer

Øvrige aktiver Øvrige aktiver

1. Handelsvolumen

2. Udestående mængde

3. Prisgennemsigtighed og handelsinformation

4. Kreditkvalitet

5. Historisk prisstabilitet

6. Gennemsnitlige daglige handelsvolumen og handelsstørrelse 

7. Bid/ask spread

8. Resterende løbetid

9. Omsætningshastighed 

9 omsættelighedkriterier for L1 aktiver i CRD IV 

 
Kilde 5 - (BCBS, 2010: 11-17 – egen tilvirkning) 

Ud fra disse fastsatte kriterier skal LCR beregnes via en simpel formel (Babic, 2011: 5 og 

Realkreditrådet 2011: 5). 

                                        

                                      
         

(BCBS, 2010: 9). Likviditetsberedskabet bestående af L1 og L2 aktiver divideret med forventede 

nettobetalingsstrømme de følgende 30 dage skal være lig med eller større end 100 %. 
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Hvorfor har aktører indenfor realkreditsektoren bebudet disse likviditetskrav som – hårdt sagt 

– værende dødsstødet for det danske realkreditsystem? Problemstillingen ligger i, at både 

BCBS og EU Kommissionen som udgangspunkt har fastlagt, at realkreditobligationer automa-

tisk er L2 aktiver. Dette betyder på nuværende tidspunkt for den danske realkreditsektor og 

det danske finansielle system:  

1. Obligationerne kan maksimalt tælle 40 % af finansielle institutters likviditetsberedskab 

2. Obligationerne bliver underlagt et haircut på 15 % (kun kan tælle 85 % af markedsvær-

dien) 

3. Institutter ikke kan benytte egne udstedte obligationer i likviditetsberedskabet 

4. Generel mangel i Danmark på likviditetsaktiver L1, da andelen af statsobligationer er 

meget lav ift. andelen af realkreditobligationer27 

5. Udenlandske statsobligationer i likviditetsberedskabet skal – grundet denominering i 

fremmed valuta – tælle som L2 aktiver. Altså med en maksimal andel på 40 % og et 

haircut på 15 %  

6. Hæves andelen af L2 aktiver et finansielt institut i Danmark kan benytte, vil den del der 

overstiger 40 % antageligt skulle have et højere haircut end 15 % (niveau ikke fastlagt) 

(BCBS, 2010) 

L1 aktiverne indbefatter således i udgangspunktet udelukkende statsobligationer og kontanter 

i egen denominerede valuta. Kun disse anses af EU Kommissionen som aktiver med meget lav 

risiko og fuld omsættelighed. Hvilke potentielle konsekvenser dette vil få for det danske real-

kreditmarked analyseres og diskutere senere i opgaven.  

 

3.2.2 Net Stabil Funding Ratio 

Hensigten med NSFR er at tilskynde finansielle institutter til primært at benytte sig af mellem- 

og langsigtet finansiering af deres aktiver og aktiviteter (Babic, 2011: 3). NSFR fastsætter det 

minimumsniveau af stabil finansiering et institut skal holde givet instituttets likviditetsprofil. 

NSFR er en ratio der kan holde finansielle institutters likviditetsbehov op mod deres likviditets-

kilder (aktiebeholdning, egenkapital, lån med opsigelsesvarsel m.v.) (Realkreditrådet, 2011: 6). 

Stabil finansiering defineres som finansiering der forventeligt er stabilt over en 1årig tidshori-

sont, og kan anskues som en 1årig LCR (Bentzen, 2013: 5).  

                                                           
27

 Udstående realkreditobligationer og statsobligationer er pr. 2013K1 hhv. ca. 2.450 mia. kr. og 750 mia. kr. Kilde: 
Danmarks Nationalbank – Værdipapirstatistik  
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NSFR er imidlertid den mest ukendte af de behandlede faktorer i denne opgave, og er stadig 

på forhandlingsbordet hos EU Kommissionen. Der er gennemføres på nuværende tidspunkt 

under EBA en observationsperiode af NSFRs potentielle påvirkning med afslutning i 2016. Det 

endelige reguleringsudspil vil formentligt komme herefter.  

 

NSFR skal sikre, at langsigtede aktiver finansieres med en minimumsandel af stabile forpligtel-

ser i forhold til likviditetsrisikoprofilen. NSFR skal begrænse en høj afhængighed af kortfristet 

wholesale funding i tider med stigende markedslikviditet samt tilskynde en bedre vurdering af 

likviditetsrisikoen på tværs af opgjorte og ikke-opgjorte balanceposter. Derudover skal NSFR 

give incitamentet til, at institutterne ikke finansierer deres beholdning af likvide aktiver med 

kortsigtede midler (BCBS, 2010: 31). Ratio ser ud som følger: 

                                          

                                        
        

(BCBS, 2010: 31). Ratioen bygger på traditionelle nettolikvide aktiver og kontanter. I beregnin-

gen af mængden af aktiver der skal udgøres af stabil finansiering, skal den nødvendige mæng-

de af stabil finansiering af alle illikvide aktiver samt sikkerheder der holdes uagtet regnskabs-

praksis inkluderes. Mængden af tilgængelig stabil finansiering ift. mængden af nødvendig stabil 

finansiering skal være større end 100 %. Stabil finansiering defineres som den del af egenkapi-

tal og passiv finansiering der forventes at være pålidelige kilder over en 1årig tidshorisont i 

forhold med høj finansiel stress (BCBS, 2010: 32). Nedenstående kriterier definerer stabil fi-

nansiering.  

1. Kapital 

2. Sikre aktiver med udløbsdato ≥ 1 år 

3. Passiver med udløbsdato ≥ 1 år 

4. Den del af ikke udløbende indlån og/eller indskud med en løbetid på under et år, som 

forventeligt bliver hos institutionen under en idiosynkratisk stressperiode 

5. Den del af wholesale funding med løbetid under et år, der forventeligt bliver hos insti-

tutionen i en længere periode i en idiosynkratisk stressbegivenhed. 

Aktiver eller passiver der ikke opfylder ovenstående kriterier kan stadig benyttes men tillægges 

særlige krav. Kriterier der kan påvirke realkreditinstitutterne i Danmark i særlig grad er den 

1årige tidshorisont på aktiver og passivers udløb. Det defineres, at et institut skal overholde en 

Required Stabil Funding ratio (RSF) ved alle aktiver og passiver der ikke opfylder kriterierne. 
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Realkreditobligationer med en restløbetid til refinansiering på under 1 år og som er bundet op 

på lån med længere løbetid, skal opererer med en overdækning på 65 % (BCBS, 2010: 52). Et 

institut skal derfor ved udlån på 1 mio. kr., i f.eks. en F1 obligation, hensætte 650.000 kr. i sup-

plerende kapital som sikkerhedsstillelse for udlånet. Dette kan få konsekvenser for F1 lån i 

Danmark (Bentzen, 2013: 5).  

En høj andel af den udstående beholdning af realkreditobligationer er i dag lån med kortere 

refinansieringsperioder end 1 år bundet op på lån med længere løbetid. Hvis reguleringen bli-

ver indført, efter EU Kommissionens ordlyd, kan en høj andel af de udstående realkreditobliga-

tioner blive påvirket af NSFR. Derudover vil institutterne også gradvist skulle tilsidesætte sup-

plerende kapital som overdækning for obligationer, der oprindeligt var udstedt med en længe-

re refinansieringsperiode end 1 år. Dette indtræffer når der er mindre end 1 år til refinansie-

ring. Dvs. at, der også skal stilles supplerende kapital, når f.eks. en 3årig obligation har under 1 

år tilbage af sin løbetid (Bentzen, 2013: 5). Altså så længe at der er et mismatch mellem obliga-

tionen refinansiering og lånets løbetid ved mindre end 1 år til refinansiering. NSFR brøken er 

derfor en udfordring for realkreditinstitutterne, da rentetilpasningslån er opbygget som et lån 

med lang løbetid finansieret med obligationer med kortere løbetid (Realkreditrådet, 2011: 7).  

 

Sammenfatning 

Kapitalkravene øges samtidig med, at kvaliteten af kapital strammes. Derudover indføres de 

kvantitative likviditetskrav i form af ratioerne LCR og NSFR. Der er tale om markante stramnin-

ger til den eksisterende regulering for finansielle institutter, hvorfor det er vigtigt at analysere 

den potentielle virkning af denne. Realkreditinstitutterne i Danmark står overfor flere udfor-

dringer i fremtidens finansielle system, og mange spørgsmål er stadig uafklarede.  

Reguleringen virker ved første øjekast som meget omfattende. Med en stigning fra 3,5 % til 13 

% i krav til egentlig egenkapital, indførelsen af likviditetskrav samt mere end en dobling i kapi-

talkrav kan man ikke andet end tænke, at der må være væsentlige omkostninger forbundet 

med dette. Det følgende kapitel vil analysere påvirkningen fra først kapitalkravene og næst 

likviditetskravene.   
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Kapitel 4 

Konsekvenser af CRD IV samt SIFI 

Hvorvidt kapital- og likviditetskravene vil påvirke realkreditinstitutternes udlånsvilkår, vil analy-

seres i det følgende. Sektoren taler om meget markante ændringer i både vilkår, volumen, 

kreditstandarder og omkostninger pr. udlånskrone qua – ifølge sektoren – den højere omkost-

ning på egenkapital (Grosen og Nielsen, 2013: 1).  

Først og fremmest er det vigtigt at adskille de faser en sådan regulering medfører. Grundet 

både nye krav til kapital og likviditet og udbygning af eksisterende krav har EU-Kommissionen 

fremlagt forslag om en trinvis implementering frem til 2019 (EU Kommissionen, 2011A).28 Det-

te i erkendelse af at kravene er markant forøget og derfor vil kræve tid at efterleve fuldt ud i 

institutterne. Det vurderes i øjeblikket, bl.a. af Jesper Ragnvid, at der mangler et trecifret milli-

onbeløb før samtlige danske finansielle institutter kan efterleve de nye kapitalkrav fuldt ud 

(Rangvid, 2013). Derudover vurderes det ifølge flere eksperter, at Danmark har markant man-

gel på højomsættelige aktiver i L1 klassen, hvis det skulle ske at realkreditobligationerne ikke 

bliver vurderet som ultra likvide og sikre (Beltoft, 2013: 4 og Rangvid, 2013: 1). 

Først analyseres, hvorvidt kapitalkravene vil medføre højere finansielle omkostninger for insti-

tutterne. Derefter undersøges, hvorvidt de nyindførte likviditetskrav vil få indflydelse på real-

kreditinstitutternes produktportefølje. Det har til formål at svare på problemformuleringens 

spørgsmål og sandsynliggøre om de fastlagte hypoteser kan sandsynliggøres eller ej.   

 

4.1 Kapitalkrav 

Analysen tager udgangspunkt i realkreditsektoren som helhed. Herunder vil jeg dog benytte 

realkreditinstituttet Nykredit som case til at besvare problemformuleringen. Dette for at kon-

kretisere påvirkningerne på et specifikt institut. Nykredit er valgt grundet dets størrelse og 

ejerform som forening. Det analyseres hvorvidt det markant højere kapitalberedskab vil påvir-

ke SIFI institutternes omkostninger og udlånsvolumen29 (Babic, 2011: 8 og Udvalg om SIFIer, 

2013: 51).  

                                                           
28

 Basel III phase-in arrangements, 2013-2019, Basel Committee on Banking Supervision 
29

 De samlede kapitalkrav til SIFIer er 16,5 %, og består af hhv. 9,5 % egenkapital samt yderligere kapital i andre 
former end egenkapital, herunder men ikke udelukkende obligationslån samt andre udestående lån med fast løbe- 
og afdragshorisont  (Babic, 2011: 6).  
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Fagfolk fra branchen har udmeldt, at øgede krav til egenkapital vil resulterer i væsentligt høje-

re finansieringsomkostninger og dermed højere udlånsrenter og gebyrer for deres kunder (Bel-

toft, 2013: 7). Økonomer derimod har over en bred kam tilnærmelsesvist afvist branchens 

argumentation som spin og kaldt det et forsøg på, at opretholde deres ”too big to fail” subsi-

die, vis værdi øges med gældens størrelse (Grosen og Nielsen, 2013: 2).  

Peter Engberg Jensen30 deltog som oplægger i en paneldebat ved SIFI-høring på Christiansborg 

den 29. maj 2013 (Jensen, 2013). I indlægget stillede han en række spørgsmål om kapitalkra-

vene i CRD IV og SIFI reguleringen til politikerne. De samme spørgsmål har mange øvrige fag-

folk stillet, herunder både Karsten Beltoft og flere realkreditinstitutter bl.a. Nykredit i den of-

fentlige debat. Da indlægget i vid udstrækning opsummerer branchens ros og kritik af regule-

ringen, vil indlægget blive benyttet som udgangspunkt til analyse af påvirkningen fra den 

kommende regulering.  

Analysen er struktureret på baggrund af de emner rejst af Peter Engberg Jensen ved panelde-

batten af 29. maj 2013 på Christiansborg vedr. kapitalkrav i sektoren, som findes relevante ift. 

opgavens problemstillinger (Jensen, 2013). 

1. Er øgede kapitalkrav omkostningsfri? 

2. Reducerer øgede kapitalkrav væksten? 

3. Er effekten på vækst forskellig under opbygning og efter indfasning? 

4. Er marginalnytten af højere kapitalkrav konstant? 

Spørgsmålene er udvalgt eksplicit for at besvare problemstillingen og hypotese 1. Ved analyse 

af ovenstående hovedpunkter, vil jeg både få afdækket, om det kapitalkravene påvirker insti-

tutternes finansieringsomkostninger, om det i så fald reducerer væksten, og om effekten af 

reguleringen er forskellig i opbygningsfasen og efterfølgende. Marginalnytten vil besvare, om 

SIFI-tillægget er nødvendigt for realkreditsektoren i Danmark. 

 

4.1.1 Er øgede kapitalkrav omkostningsfrie  

I dette afsnit undersøges, hvorvidt øgede kapitalkrav medfører øgede omkostninger for insti-

tutterne, der kan resulterer i øgede låneomkostninger eller reduceret udlånsvækst. Økonomer 

og branchefolk diskuterer til stadighed dette spørgsmål. Analysen vil finde frem til den fremti-
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 Tidligere koncernchef i Nykredit og nuværende formand for Realkreditrådet 
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dige påvirkning fra reguleringen på realkreditsektoren baseret på markedsanalyser, økonomi-

ske tidsskrifter, kapitalteori, kvantitativ data samt egen indsamlet empiri.  

Som udledt i M&Ms31 kapitalstrukturteori stiger institutternes værdi i takt med andelen af 

fremmedkapital, indtil det niveau hvor nutidsværdien af konkursomkostningerne udligner 

skattegevinsten ved gæld. Ligeledes falder institutternes WACC i takt med øget gearing, indtil 

nettogevinsten fra gearingen bliver udlignet af konkursomkostningerne jf. teoriafsnittet (Ross 

et al., 2008: 570).  

Teoretisk er et instituts kapitalstruktur, jf. M&M, ikke underordnet. Grundet skatteforhold og 

konkursomkostninger vil der eksistere et optimalt punkt, hvor skattegevinsten ved en ekstra 

krone fremmedkapital udlignes af den øgede konkursomkostning. Ligeledes stiller M&M selv 

spørgsmålstegn ved, at ekstra sikkerhed (egenkapital) går lige op med de lavere låneomkost-

ninger den ekstra sikkerhed medfører, specifikt for det finansielle system (Jensen, 2013: minut 

6:40). På den korte bane er det meget tvivlsomt, men på den lange bane er det muligt, at der 

kan være gevinster ved ekstra sikkerhedsstillelse i den finansielle sektor generelt. Spørgsmålet 

er så, om dette også gælder for realkreditsystemet, der operer efter andre fundingprincipper 

end banker.  

Kapitalkrav sammenholdt med M&M 

Økonomer og eksperter anvender i høj grad netop M&M som argumentation for, at øgede 

kapitalkrav ikke øger institutternes finansieringsomkostninger. M&M argumenterer i kapital-

teorien for, at investorerne har samme samlede afkastkrav overfor en virksomhed, uagtet for-

delingen mellem egen- og fremmedkapital. Men M&Ms teori er baseret på porteføljeteori, 

hvor porteføljeinvestorer let kan finansierer institutternes øgede egenkapital ved blot at øge 

deres aktieandel og reducere deres obligationsandel. Derved er teorien ikke baseret på den 

faktiske situation i markedet, hvor institutterne skal have indskudt ny kapital som konsekvens 

af øgede kapitalkrav (Grosen og Nielsen, 2013: 1).  

Institutterne har ligeledes i argumentationen for forhøjede omkostninger i høj grad benyttet 

sig af matematiske beregninger fra bl.a. M&M, for at klarlægge konsekvenserne af de øgede 

kapitalkrav ift. finansieringsomkostninger og konsekvenser for udlånsrenten (Grosen og Niel-

sen, 2013: 1). Ofte illustreres pointen ved at sætte to kapitalkravniveauer i et institut, f.eks. 

krav om hhv. 5 og 10 % egenkapital, hvorefter påvirkningen findes ved de to egenkapitalande-
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le. Afkastkravet til egenkapital sættes altid højere end afkastkravet på fremmedkapital. Derfra 

beregnes f.eks. udlånsrenten for et institut ved nedenstående formel med en egenkapitalandel 

på X til samme afkastkrav: 

                     
    

 
       

 

 
 

Hvor Re er afkastkrav til egenkapital, EK X er egenkapitalandelen, Rd er afkastkrav til frem-

medkapital og D er fremmedkapitalandelen. Hvis afkastkravet til egen- og fremmedkapital er 

ens uagtet fordelingen mellem egen- og fremmedkapital, vil en højere andel egenkapital altid 

resultere i en højere udlånsrente givet formlen.  

Et konkret beregningseksempel fra Nykredit af bidragssatsen: Ved et udlån på en million kro-

ner med en risikovægt på 50 % og et kapitalkrav på 8 % kræves et samlet kapitalberedskab på 

40.000 kroner (8 % af 500.000 kr.). Med udgangspunkt i at et institut har 10 % i afkastkrav til 

egenkapital, bliver det 4.000 kr. årligt, som instituttet skal tjene fra kunden, givet at institut-

ternes eneste indtjeningsmulighed er bidragssatsen og eneste omkostning er kapitalomkost-

ninger. Altså lander bidragsprocenten på 0,40 ud af udgangspunktet på 1 mio. kr. 

Hvis kapitalkravet fordobles til 16 % vil kravet til kapitalen i forhold til det samme udlån stige til 

80.000 (16 % af 500.000 kr.). Med 10 % i kapitalomkostninger af nu 80.000 kr. stiger bidrags-

procenten til 0,80 – altså en fordobling. Og for låntager betyder det årlige omkostninger på 

8.000 kr. pr. 1 million kr. i lån i stedet for de førnævnte 4.000 kr. (Bindslev, 2013: 1).  

Men disse måder at beregne hhv. udlånsrenten samt bidragssatsen er ikke korrekt. Her tages 

der ikke højde for, at afkastkravet på egenkapital ændres (teoretisk) ud fra gearingsratioen. Jo 

mindre egenkapital i selskabet, des større konkursrisiko og jo højere afkastkrav fra investorer 

og visa versa. Som udledt i teoriafsnittet findes afkastkravet jf. M&M via følgende;  

              
 

 
 

Hvor Ra er afkastkrav på instituttets samlede aktiver, Rd er afkastkrav på fremmedkapital, D er 

fremmedkapital og E er egenkapital.  

Hvis gældsandelen øges (sidste led i formlen), vil afkastkravet til egenkapital stige. Hvis 

gældsandelen sænkes vil afkastkravet til egenkapital falde jf. formlen. Ovenstående udledning 

med basis i M&M teorien viser, at afkastkravet til den dyre egenkapital alt andet lige teoretisk 

vil falde, hvis gældsandelen reduceres. Derved er det ikke en matematisk korrekt fremgangs-

måde institutterne benytter til at påvise f.eks. afkastkravniveauer, udlånsrenten, bidragssatsen 
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mv. Institutternes konkrete eksempler har statiske afkastkrav, og tager simpelthen ikke højde 

for ændringen i afkastkrav ved en ændring i kapitalstruktur.  

Afkastkravet på egenkapital ændres fordi; i) ejerne vil have kompensation for at bære risiko, 

derfor er Ra større end Rd, ii) des større aktiv masse pr. krone egenkapital, desto større afkast 

vil ejerne kræve ud fra den givne risiko og iii) egenkapitalomkostningerne vokser lineært fra 

første udlånskrone (Grosen og Nielsen, 2013: 1).  

Figur 6 illustrerer M&M anvendt på institutternes udlånskunder (virksomheder), instituttet 

selv samt instituttets ejere og indskydere (investorer). I eksemplet eksisterer en aktivmasse på 

1.000 kr. Den faktiske aktivmasse er underordnet for eksemplet. Virksomhederne er finansie-

ret halvt med egenkapital og halvt med gæld. Denne kapitalstruktur ses ofte i ikke-finansielle 

virksomheder (ibid.). Gælden antages leveret af institutterne der er finansieret med hhv. 5, 10 

og 20 % egenkapital blot for at illustrerer forskelle i kapitalstruktur ved forskellige niveauer.  

Figur 5 - Porteføljeinvestorer som investor i både finansielle og ikke-finansielle virksomheder ved forskellige 
egenkapitalandele i banken 

A. 1.000 500 EK 25 EK Aktier 525 1.000 Opsparing

500 Gæld Udlån 500 475 Indlån Obl./indlån 475

A. 1.000 500 EK 50 EK Aktier 550 1.000 Opsparing

500 Gæld Udlån 500 450 Indlån Obl./indlån 450

A. 1.000 500 EK 100 EK Aktier 600 1.000 Opsparing

500 Gæld Udlån 500 400 Indlån Obl./indlån 400

EBIT

InvestorerVirksomheder

5 % egenkapital

10 % egenkapital

20 % egenkapital

Realkreditinstitutter

 
Kilde 6 – (Grosen og Nielsen, 2013: 1) 

For det samlede billede er kapitalstrukturen i realkreditinstitutterne jf. figuren underordnet. 

Der er ikke større risiko behæftet ved aktier end obligationer for investorerne, så den egentlige 

risiko ligger i ”virksomhederne”/udlånskunderne og deres evne til at klare fremtidige forplig-

telser samt til at skabe profit og overskud der tilbageføres til investorerne (Grosen og Nielsen, 

2013: 3). Uagtet realkreditinstitutternes egenkapitalprocent, er udlånet i modellen konstant 

500 kr. Finansieringen er dermed underordnet for udlån, og fra modellen kan udledes, at der 

ingen omkostninger er på ekstra egenkapital. Det kan ligeledes udledes, at en forøgelse af 
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egenkapital ikke er problematisk, da pengene er tilstede hos investorerne der blot skal ”bytte” 

aktier med obligationer (Grosen og Nielsen, 2013: 3). 

Institutterne er således blot en mellemstation mellem investorerne og de ikke-finansielle virk-

somheders aktiver, hvorfor det er virksomhedernes EBIT, der er afgørende for investorernes 

afkast. Det er ligegyldigt hvorledes EBIT opdeles, da den i sidste ende samles hos investorerne 

fratrukket skat. Samlet indikerer både M&Ms kapitalstruktur teori, forudsætninger vedr. af-

kastkrav samt ovenstående model, at det er underordnet hvordan kapitalsammensætningen i 

et institut er for udlånsvolumen og finansieringsomkostningerne i institutterne.  

Derved burde pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes argumenter om øgede finansie-

ringsomkostninger nemt kunne manes til jorden. Men hvilke faktorer i realkreditsektoren be-

virker, at der reelt kan blive tale om højere finansieringsomkostninger forbundet med øgede 

kapitalkrav? Sektoren har flere kritikpunkter til økonomernes M&M mantra om, at omkostnin-

gerne ikke øges som følge af øgede kapitalkrav. Ligeledes peger realkreditsektoren på, at der 

er systemiske forskelle fra realkredit til andre finansielle selskaber og ikke-finansielle selskaber 

(Berg et al, 2013: 3).  

Teori vs. praksis 

For realkreditinstitutterne gælder imidlertid, at hvis de skal have dobbelt så meget egenkapital 

”er det jo ikke sådan at prisen på egenkapital bliver halveret” (Jensen, 2013. minut 6:45). Ifølge 

Peter Engberg Jensen vil prisen for egenkapital samlet blive højere. Dette skyldes realkreditin-

stitutternes anderledes opbygning end bankernes, hvor fundingen i de to finansielle institutio-

ner adskiller sig fra hinanden. Institutterne kan låne mindre ud per kapitalkrone når de skal 

holde mere kapital, hvilket presser deres indtjening (Rangvid, 2010: 1). Ligeledes pointerer 

både Jesper Rangvid og Christian Sinding Bentzen, at f.eks. et institut som Nykredit ikke kan få 

indskudt kapital via aktieudstedelser, da de er foreningsejede (se bilag 2 og 3).  

Samtidig vil en evt. gevinst i form af faldende afkastkrav tilfalde låntagerne fordi rente på obli-

gationen falder via faldende kreditrisiko behæftet til instituttet. Til forskel fra banker tjener 

realkreditinstitutter ikke på det underliggende aktiv (obligationen bag lånet), og det er princi-

pielt underordnet for instituttets indtjening om renten er høj eller lav. Hvis kapitalkravene 

samlet går op med WACC og hvis der endda skulle komme en gevinst, vil det indebære et pris-

pres på realkreditinstitutterne. Dette er fordi gevinsten via den reducerede risiko bliver givet 

direkte videre til låntager. Prisjusteringer (bidragssatser) er derfor en matematisk nødvendig-

hed, når institutterne skal til at tjene flere penge. (Jensen, 2013: minut 7:00).  



Finansiel regulering  SEPTEMBER 2013 

 46 

Et realkreditinstitut skal selv betale for de øgede omkostninger, der er forbundet med en stør-

re kapitalandel. Disse omkostninger inkluderer bl.a., at der nu er en lavere andel i obligationer 

(gæld) der kan rentefradrages. Ligeledes skal der for hvert ekstra udlån nu tilsidesættes samlet 

18 % i kapital mod før 9,5 %. Selvom afkastkravet for kapital falder, kompenserer det ikke for 

den stigende kapitalandel. Dette vil aldrig være tilfældet, givet at instituttets WACC er uændret 

og både obligationsandelen og renten på obligationer falder. ”Konsekvensen af reguleringen vil 

være højere bidragssatser” (Berg et al., 2013: 3). 

M&M mangler meget vigtige tiltag for at kunne passe på virkeligheden (Berg et al., 2013: 3). 

Institutter med en højere gældsandel er nødt til at maksimere indtjeningen. Derudover betaler 

man ikke skat af renteudgifter, men modtager derimod et fradrag. Ligeledes vil selskabsskatten 

stige, hvis egenkapitalen vokser, da institutterne er nødsaget til at holde kapital – i hvert fald i 

opbygningsfasen. Når institutterne skal opbygge kapital, kan det således være en nødvendig-

hed at begrænse dividende betalinger og øge indtjeningen.  

Omkostninger forbundet med et instituts konkurs er høje for både kreditorer, indskydergaran-

tifonden og staten (direkte eller indirekte). Det taler for, at egenkapitalen skal være højere, da 

konkursrisikoen og konkursomkostningerne derved mindskes, ligesom M&M selv påpeger i 

deres kapitalteori. Øgede kapitalkrav reducere sandsynligheden for kreditortab og offentlige 

bailouts, men tradeoff’et bliver enten, at låntager skal betale for institutternes øgede kapital-

krav eller, at instituttet kan udlåne mindre. Ved reducerede udlån reduceres de risikovægtede 

aktiver, og derved reduceres kapitalkravet. Hvis der fjernes en omkostning fra kreditorer og 

staten, må denne omkostning alt andet lige tilføjes et andet sted – og her er der kun kunderne 

der kan betale hvis ikke udlån skal reduceres.  

Sektoren stiller sig således tvivlende overfor M&Ms teori om kapitalstrukturer. ”Økonomi er 

imidlertid ikke karakteriseret ved evigtgyldige sandheder” (Berg et al., 2013: 2). De mener, at 

den faktiske økonomi og den virkelighed realkreditinstitutterne opererer i er markant anderle-

des end i tænkte teoretiske scenarier. Hvordan afgøres de facto et instituts afkastkrav på hhv. 

egen- og fremmedkapital? I virkelighedens verden kan man ikke blot plotte tal ind i en formel, 

hvorefter investorerne kan se deres samlede afkastkrav og afkastkrav på egen- og fremmedka-

pitalen. Merton H. Miller fremsætter selv i artiklen ”Do the M&M propositions apply to banks” 

fra 1995, hvortil han i et af historiens korteste abstracts konkluderer: ”Yes and no”.  
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Empiriske analyser 

M&M kan benyttes som et godt udgangspunkt, men kun et udgangspunkt, i en analyse af kon-

sekvenserne af øgede kapitalkrav (Berg et al., 2013: 4). Der er mange faktorer i det faktiske 

marked og i realkreditinstitutternes opbygning og funding, der giver en række komplikationer 

til teorien. Flere af disse komplikationer peger i retningen af, at højere kapitalkrav øger insti-

tutternes finansieringsomkostninger, og højere kapitalkrav betyder samlet højere krav til ind-

tjeningen. En af reguleringens målsætninger er at flytte omkostningerne fra kreditorer og stat 

til institutterne – det må derfor alt andet lige må blive dyrere at være kunde.  

Der er meget blandede empiriske konklusioner fra både teoretikere, BCBS, EU Kommissionen 

og Danmarks Nationalbank. Sidstnævnte har i et notat med titlen: ”Omkostninger ved mere 

egenkapital?” sendt til Erhvervs- og Vækstministeriet den 22. maj 2013 konkluderet følgende: 

”… hvis mere kapital øger finansieringsomkostningerne, så skyldes det implicitte statsgarantier, 

risikouafhængige bidrag til indskydergarantifonden og forskelle i beskatningen af renter og 

udbytte. Det vil sige forhold, der enten er grundlæggende økonomisk usunde (implicitte stats-

garantier) eller evt. kan afhjælpes gennem skattesystemet og fordelingen af bidrag til indsky-

dergarantifonden”.  

Danmarks Nationalbank finder således, at pengeinstitutterne kan opleve højere finansielle 

omkostninger med øgede kapitalisering. Men de mener udelukkende, at dette skyldes omfor-

deling mellem institutterne og staten/indskydergarantifonden (Danmarks Nationalbank, 2013: 

1). Danmarks Nationalbank argumenterer for tre forhold, der potentielt kan øge institutternes 

omkostninger. Ingen af disse forhold skyldes direkte forøgelsen af egenkapitalandelen, da gea-

ringsratioen er ligegyldig for WACC i et scenarie uden skatter. De tre forhold er; i) værdien af 

den implicitte statsgaranti reduceres, ii) øgede skattebetalinger og reduktion i rentefradrag og 

iii) mindsker værdien af indskydergarantien32 (Danmarks Nationalbank, 2013: 2). Nationalban-

ken argumenterer således kun for øgede omkostninger grundet lovgivningsmæssige forhold og 

ikke ”rene” markedsforhold. De kommer frem til, at mulige afvigelser fra M&Ms kapitalstruk-

turteori eksisterer på grund af netop lovgivning. Derfor kan omkostningerne ved ekstra kapital 

principielt fjernes via ændret lovgivning. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved den implicitte 

statsgarantier overfor realkreditinstitutter, der aldrig i praksis har været dækket af sådanne.  
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 Det tredje punkt, indskydergarantifonden, har lidt andre karakteristika for realkreditinstitutter end for pengein-

stitutter. 
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Danmarks Nationalbank har fra EU Kommissionen og BCBS indsamlet data vedr. afkastkrav til 

seniorgæld og egenkapital baseret på deres kernekapitalprocent i europæiske pengeinstitut-

ter. Tilsvarende datasæt findes ikke udelukkende på realkreditinstitutter/mortgage banks. Jeg 

antager, at datagrundlaget fra analysen i nogen grad kan overføres til de danske realkreditin-

stitutter. På trods af forskellig finansieringsstruktur i banker og realkreditinstitutter mv., er der 

mange ligheder, og generelt er der højere afkastkrav forbundet med egenkapital end gæld. Det 

forventes således at tendensen vil være sammenlignelig.  

Nedenstående figur 7 illustrerer afkastkrav til seniorgæld i europæiske pengeinstitutter base-

ret på deres kernekapitalprocent: 

Figur 6 - Afkastkrav på seniorgæld i udvalgte pengeinstitutter i Europa ud fra deres kernekapitalprocent 

 
Kilde 7 - Danmarks Nationalbank - egen tilvirkning 
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Figur 7 - Afkastkrav på egenkapital i udvalgte pengeinstitutter i Europa ud fra deres kernekapitalprocent 

 
Kilde 8 - Danmarks Nationalbank, BCBS – egen tilvirkning 

Afkastkravene er baseret på data fra Danmarks Nationalbank og BCBS. Jeg vil nu analysere 

sammenhængen mellem kernekapital og afkastkrav fra data i figur 7 og 8.  

I ovenstående figurer ses en stor spredning på både afkastkrav til gæld og egenkapital. Dog ses 

en tendens til, at afkastkravene reduceres med øget kapitalisering. Denne tendens er imidler-

tid ikke konstant, og det ses at institutter med nogenlunde samme kernekapitalprocent har 

vidt forskellige afkastkrav fra deres investorer på både seniorgæld og egenkapital. F.eks. ses 

ved en kernekapitalprocent på ca. 11 % et afkastkrav til egenkapital i niveauet 7,6 % (DNB) til 

14,1 % (KBC). Altså en markant forskel ved ca. samme kernekapitalprocent. Forholdet mellem 

afkastkrav på gæld og kernekapitalprocenten er negativt korreleret med -0,5323, og forholdet 

mellem afkastkrav på egenkapital og kernekapitalprocenten er negativt korreleret med -0,6377 

efter egne beregninger. Dette betyder, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem de sto-

kastiske variable, og faktisk er den negative sammenhæng ret markant.  

Grundet den store spredning ved samme kernekapital vurderes det, at kapitalisering i institut-

tet ikke er den eneste faktor der afgør investorernes afkastkrav. For at kunne bekræfte afkast-

kravet, skulle tendensen have været tydeligere, og der skulle have været en positiv korrelation. 

Men spredningen er simpelthen for stor, og det vurderes derfor, at der må være andre fakto-

rer end kapitalisering som afgør et specifikt pengeinstituts afkastkrav og derved finansierings-

omkostningerne. Dog kan den store spredning i nogen grad tillægges, at dataene er baseret på 
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institutter på tværs af landegrænser. De opererer således efter mere eller mindre differentie-

ret lovgivning, markeder og skattesystemer.  

Da dataene i serierne er baseret på pengeinstitutter/banker, er de ikke nødvendigvis direkte 

sammenlignelige med danske realkreditinstitutter. Det vurderes, at der eksisterer lavere af-

kastkrav til realkreditinstitutterne på både gæld og egenkapital i markedet. Dette begrundes 

med de historisk lave risici for investorer, og den eksisterende omfattende grad af sikkerhed i 

systemets struktur med bl.a. balanceprincip, krav til belåningsgrad, krav til supplerende kapi-

tal, førsteprioritetsstilling og personlig hæftelse for gæld. Derudover er danske realkreditinsti-

tutter langt mere ens end bankerne fra dataserien. Heri skal primært forstås, at deres udlåns-

struktur, produktportefølje og obligationsrenten er tilnærmelsesvist den samme. Dog er de 

danske realkreditinstitutter differentierede i deres kapitalstruktur, hvorfor der stadig vil eksi-

stere differentierede afkastkrav fra investorerne, men man kan argumentere for, at sprednin-

gen vil være betydelig mindre end i ovenstående data. 

Vil kapitalkravene forhøje finansieringsomkostningerne 

Baseret på ovenstående analyse vurderes det, at der kommer øgede finansieringsomkostnin-

ger for realkreditinstitutterne. Ikke kun øgede omkostninger på baggrund af skattemæssige 

forhold som BCBS og Nationalbanken konkluderer, men øgede omkostninger på baggrund af 

selve kravet til mere kapital. 

Realkreditinstitutterne får ikke reduceret deres finansieringsomkostninger som følge af en 

reduceret konkursrisiko og reducerede afkastkrav, der vil tilfalde låntager. Resultatet bliver 

formentlig stigende bidragssatser da institutterne må opbygge kapital i implementeringsfasen. 

Derudover ses allerede i markedet i dag (om end for banker),33 at på trods af samme kerneka-

pitalprocent, eksisterer der vidt forskellige afkastkrav fra investorerne til de individuelle insti-

tutter. Dette taler for, at markedet ikke udelukkende baserer sin risiko på sikkerheden fra 

mængden af tilsidesat kapital. 

 

4.1.2  Reducerer øgede kapitalkrav udlånsvæksten?  

I denne del af analysen vil der blive set på, om de øgede finansieringsomkostninger vil reduce-

re udlånsvæksten af realkreditobligationer. 

                                                           
33

 Data er udelukkende fra banker 
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Peter Engberg Jensen besvarer dette med: ”Ja det reducerer væksten. En stigning i kapitalkra-

vene på den korte bane, reducerer den økonomiske vækst … Spørgsmålet er blot hvor meget, 

og det er åbenlyst, at i tilpasningsperioden vil de finansielle institutter ikke have de samme 

udlånsmuligheder, og dermed er der ikke samme mulighed for vækst i udlån” (Jensen, 2013: 

minut 3:45). 

Europa Parlamentets ”impact assesmet” konkluderer dog i nogen grad modsatrettet: ”In-

creased capital requirements have only a modest impact on cost of capital and interest rates in 

the short run and thereby on economic growth” (EU Parlamentet, 2011: 67). Sektoren og de 

lovgivende myndigheder er enige om, at en påvirkning grundet øgede kapitalkrav vil finde 

sted, men sektoren er i dennes udmeldinger generelt mere skeptisk overfor omfanget af på-

virkningen. EU Parlamentets impact assesment konkluderer, at der kun vil ske en beskeden 

påvirkning på den korte bane.   

Hvis et realkreditinstitut skal øge deres kernekapital, solvensgrad eller lignende, kan instituttet 

overordnet finansierer sig på tre måder: 

1. Udstede aktier  

2. Øge og tilbageholde overskud 

3. Sænke balancen (udlån) så den eksisterende kapital udgør en større andel af den sam-

lede balance.  

Hvorledes hvert institut vælger at opfylde egenkapitalkravet ift. dets risikovægtede aktiver er 

underordnet. Dog kan et institut som Nykredit kun benytte sig af to af ovenstående mulighe-

der, da de er en forening og derfor ikke kan udstede aktier. Deutsche Bank og Barclays har 

offentliggjort, at de vil slanke deres balancer på op mod 20 % samtidig med, at de vil udstede 

aktier som konsekvens af reguleringen.34 Det samme gælder i hhv. Danske Bank, Nordea og 

Nykredit Bank,35 hvorfor vi meget sandsynligt vil se betydeligt færre udlån i banksektoren.  

Men hvor sandsynligt det er, at der kommer færre udlån i realkreditsektoren, er mere uvist. 

Bidragssatserne kan kun hæves til et niveau, der nogenlunde følger de øvrige institutter grun-

det den store ensartethed af produkterne. Hvis Nykredit bliver markant dyrere end andre i 

form af højere bidragssatser, vil låntagerne formentlig i nogen grad vælge andre institutter – 

derfor er der en øvre grænse der følger konkurrenterne. De øvrige institutter kan vælge at 

gennemføre en aktiemission for at rejse den nødvendige kernekapital, i en mængde hvorpå de 

                                                           
34

 http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article5807163.ece 
35

 http://finanswatch.dk/Finansnyt/article4742868.ece  

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article5807163.ece
http://finanswatch.dk/Finansnyt/article4742868.ece
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vil kunne efterleve kapitalkravene. I dette scenarie skal der dog eksisterer et investorgrundlag, 

der er interesseret i at opkøbe aktierne i markedet (Bentzen, 2013: 7).  

”Jf. regnskabsberetningen har Nykredit en tilpasningsmæssig udfordring med henblik på at nå 

de lovmæssige kapitalkrav ... Vi ønsker at løse denne udfordring ved at hæve indtjeningen, og 

hvis kunderne ellers betaler den rigtige pris og tabene er små, kan det forenes med udlåns-

vækst” (Bentzen, 2013: 15).  Dog er det fra Nykredits side som tidligere nævnt vurderet, at de 

ikke vil kunne opretholde en udlånsvækst på mere end 2 % årligt (Jensen, 2013: minut 11:00). 

Dette skyldes at for hver udlånskrone vil instituttet skulle tilsidesætte en procentdel til kapital-

beredskabet for opfyldelse af kapitalkravene. Skulle indtjeningen og øgningen af egenkapital 

ikke vækste tilsvarende med fastsatte kapitalkrav, kan det resultere i en tvungen udlånsreduk-

tion. 

Empiriske påvirkningsresultater af vækst 

Både BCBS og EU Kommissionen har foretaget ”impact assessments” baseret på markedsdata. 

Disse forsøger at forudsige virkningen af lovgivningen i markedet, bl.a. baseret på data kun 

tilgængeligt for myndighederne via bl.a. indrapporteringer fra virksomheder. Derfor er disse et 

vigtigt element i vurderingen af vækstpåvirkning, og påviser resultater jeg ellers ikke ville kun-

ne komme frem til.  

BCBS udfærdigede i 2010 deres egen ”Assessing the macroeconomic impact of the transition 

to stronger capital and liquidity requirements”. EU Kommissionen har udgivet en tilsvarende 

med beslægtede resultater (EU Kommissionen, 2011E). Et større antal institutioner har I en 

længere periode indberettet påvirkningen af udlånsvirksomheden, hvorefter BCBS har samlet 

disse data og beregnet virkningerne ift. udlånsvolumen, udlånsspread og påvirkning på lande-

nes BNP:  

Tabel 2 - Estimerede afvigelser i udlånsvolumen, udlånsspread, og BNP fra baseline prognoser ved en ét procent-
points stigning i solvensprocent implementeret over otte år 

 
Kilde 9 - Tallene er baseret på et gennemsnit af alle indleverede resultater på baggrund af undersøgelsen. Resul-
taterne er indleveret af en række landes nationalbanker samt diverse offentlige institutioner, der har foretaget 
undersøgelser fra bl.a. egne landes/områders finansielle institutioner (BCBS, 2010B: 9) – egen tilvirkning 

K35 K48 K35 K48 K35 K48

Uvægtet median -1,38 -1,47 15,5 12,2 -0,15 -0,1

BNP vægtet median -1,11 -1,11 16,6 12,8 -0,21 -0,18

Uvægtet middelværdi -1,29 -1,46 18,6 17,6 -0,2 -0,16

BNP vægtet middelværdi -1,85 -1,89 17,9 16,7 -0,26 -0,22

*Resultat rapporteret fra 38 modeller

**Resultat rapporteret fra 53 modeller

***Resultat rapporteret fra 97 modeller

Udlånsvolumen i pct.* Udlånsspread i basispoint** BNP i pct.***
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Først skal det bemærkes, at der ikke eksisterer offentlige undersøgelser der udelukkende base-

re sig på realkreditsektoren. Den danske realkreditsektor er underlagt andre principper end 

banker, hvorfor effekten ikke nødvendigvis vil være ens. Herefter skal det bemærkes, at oven-

stående undersøgelse er baseret på blot 1 % øgning af solvenskravet implementeret over en 

tidshorisont på 8 år. Ved de nye kapitalkrav er solvenskravet øget betydeligt mere, og imple-

menteringsfasen er samtidig blot 5 år (primo 2014 til primo 2019). Derfor vil effekten på ud-

lånsvolumen, udlånsspread og BNP skulle ganges med faktor X.  

Som det kan aflæses i Tabel 2, finder BCBS i deres analyse frem til at udlånsvolumen, uagtet 

vægtet eller uvægtet median og middelværdi, vil påvirkes negativt i både kvartal 35 og 48. 

Dette udmønter sig i en negativ udvikling i landenes BNP, da den tilgængelige udlånsvolumen 

og udlånsspread påvirker BNP. En stigning i udlånsspread på X basispoint betyder, at omkost-

ningerne ved udlån øges for institutterne. BCBS’ egen undersøgelse, om end primært på ban-

ker, kommer altså frem til, at der vil være en negativ påvirkning på både udlånsvækst, udlåns-

omkostninger samt landenes BNP. Der er dog tale om en begrænset negativ påvirkning på BNP 

i undersøgelsen. Men den sandsynlige påvirkning for kun danske realkreditinstitutternes er 

ikke klarlagt. Et øget kapitalkrav kan have en effekt i samme retning som for banker dog sand-

synligvis i større grad i Danmark, da realkreditudlån er dominerende.   

Der er elementer i reguleringen, der taler for en udlånsreduktion og derved lavere vækst. Som 

forklaret i kapitel 3, skal der udover de faste kapitalkrav indføres kapitalbuffere og modcyklist 

buffere. Skal dette instrument fungere og dæmpe udlånsvæksten i en højkonjunktur, er det en 

direkte forudsætning, at der er omkostninger forbundet med forhøjede krav. Er dette ikke 

tilfældet – som minimum på den korte bane – vil konjunkturbufferne ingen effekt have på ud-

lånsvæksten (Berg et al., 2013: 2). Dette taler for lovgivers erkendelse af, at der vil være en 

påvirkning på væksten, da hensigten med modcykliskbufferen netop er, at dæmme op for høje 

vækstrater.  

Markedet 

Siden 2000 har realkreditinstitutterne udelukkende øget sine udlån, og den samlede volumen 

er ca. tredoblet (se figur 9). Efter den økonomiske recession har realkreditinstitutterne øget 

deres udlån endnu mere og har i nogen grad overtaget bankernes rolle på dele udlånsmarke-

det, som følge af bankernes faldende fundingmuligheder (Bernstein og Nødgaard, 2010: 4).  

Da det aldrig vil kunne påvises i hvor høj grad udlånsvolumen bliver påvirket af øgede kapital-

krav, forsøges med en modsatrettet konklusion. Mantraet i politiske tiltag i realkreditsektoren 
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har i mange år været deregulering. Specielt i 1996 hvor rentetilpasningslån blev tilladt, efter-

fulgt af muligheden for afdragsfrihed i 2001 (2003 for erhvervslån). Ligeledes var CRD III fra 

2007 en lempelse af kapitalkravene fra tidligere. Disse tiltag gjorde det markant billigere for 

låntager at låne, og som et resultat deraf steg udlånene markant.  

Figur 8 - De samlede realkreditudstedelser i markedet, 2002 - 2012 

 
Kilde 10 - Danmarks Nationalbank - Værdipapirstatistik efter datatype, værdiansættelse, investorsektor, udste-
dersektor, løbetid, valuta, kupon, papirtype og tid – egen tilvirkning 

Fra januar 2000 til og med december 2012 er de samlede realkreditudstedelser steget fra ca. 1 

mia. kr. til ca. 2,9 mia. kr. altså tæt ved en tredobling af de samlede realkreditudstedelser. En 

væsentligt højere stigning end både bankernes udlån i samme periode36, stigningen i den di-

sponible indkomst, inflationen, formuer, BNP mv. Hvis kapitalkravene øges, afdragsfriheden 

indskrænkes og rentetilpasningslånene (primært F1-lån) fjernes fra markedet, vil den modsat-

rettede konklusion være, at regulering alt andet lige vil hæmme udlånsvæksten. Hvis deregule-

ring øger udlån så må regulering sænke udlån. Dette behøver ikke medføre, at udlånsvolumen 

falder, men at de vækstrater der ellers ville have i markedet uden regulering reduceres.  

Dette sammenholdt med sektorens udtalelser og beregninger indikerer entydigt, at udlåns-

væksten vil begrænses, hvorfor den potentielle vækst i BNP kan reduceres. Vækst i BNP hæn-

ger historisk tæt sammen med muligheden for lån til private og erhverv fra den finansielle 

sektor.  

 

                                                           
36

 Danmarks Nationalbank: Pengeinstitutternes ud- og indlån fordelt på indlånsformer og sektor 
efter datatype, balancepost, sektor og tid 
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4.1.3 Er effekten på udlånsvækst forskellig under og efter imple-

mentering? 

Da det er konkluderet, at reguleringen vil øge finansieringsomkostninger og påvirke 

udlånsvækst, vil jeg i dette afsnit undersøge effekten i implementeringsfasen og efter. Alle 

interviewpersoner har påpeget, at der kan være forskel på implementeringsfasen og den nye 

ligevægt. ”Der er forskel på efter indfasningsscenariet og selve indfasningen. Det er en første 

meget vigtig skillelinje” (Rangvid, 2013: 10). Hvis der kun kommer en påvirkning i 

implementeringsfasen, kan de øgede kapitalkrav bedre ”forsvares” med argumentet om øget 

sikkerhed i sektoren som helhed efter implementering. 

Flere eksperter, herunder mine interviewpersoner har givet udtryk for, at der vil være forskel i 

faserne. Peter Engberg Jensen: ”Ja, effekten vil være størst i indfasningsperioden. Det påvirker 

væksten negativt i årgangsfasen, og hvis ”sigtekornet” sættes højere end der er behov for, 

hæmmer det yderligere i overgangsperioden. Vi kan ende med, at virksomheder tilpasser og 

polstrer sig, med lavere udlånsmuligheder til følge i de kommende år hvor økonomien i 

virkeligheden har behov for udlånsmuligheder” (Jensen, 2013: minut 4:55). ”De stramninger 

man påfører sektoren, det giver så resultat i, at det vil blive dyrere at låne, og måske også 

svære at låne for nogen. Og det har nogen samfundsmæssige konsekvenser for væksten” 

(Beltoft, 2013: 11). Altså bred enighed om mulighed for en lavere udlånsvækst. Dog er det 

vigtigt at pointerer at ingen interviewpersoner har udtalt, at udlånsvæksten uden tvivl vil 

mindskes. Derimod udelukkende, at det er sandsynligt - særligt i implementeringsfasen. 

Bidragssatsen er et godt fikspunkt til at måle om væksten potentielt bliver påvirket i 

implementeringsfasen, da det er de eneste omkostninger for låntager der ikke er markeds- 

men profitbestemte og fastlægges af institutterne. Nedenfor ses udviklingen i den 

gennemsnitlige bidragssats fra 2003 til 2012: 
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Figur 9 - Udviklingen i de gennemsnitlige bidragssatser til private låntagere for realkreditinstitutter 

 
Kilde 11 - Danmarks Nationalbank: ”Fortsat stigende bidragsbetalinger til realkreditten” 

Som det ses i Figur 10, steg bidragssatsen kun marginalt efter 2008. Men mellem 2011 og 2012 

steg den markant med ca. 15 basispoint. Bidragssatsen steg altså ikke nævneværdigt lige efter 

”finanskrisen”, men derimod først markant fra 2011 – 2012 hvor EU Kommissionen fremlagde 

CRD IV-udspillet.  En direkte konsekvens af øgede kapitalkrav er således en øget bidragssats. 

Det faktum, at kapitalkravene er øget har betydet en stigning i låntagernes låneomkostninger. 

Stigningen i bidragssatsen skyldes, at institutterne nu skal opbygge en større andel af kapital: 

”… der er helt sikkert åbenbare kortsigtede påvirkninger. Helt frem til 2019, og måske endda på 

kortere sigt, skal vi have noget der ligner 70-75 mia. kr. i egenkapital … hvor vi i dag kun har ca. 

58 mia. kr. i egenkapital – det er jo simpel købmandsregning – så mangler vi 10, 15, 20 mia. for 

at lukke det hul … Vi skal tjene noget der ligner 1-2 mia. mere om året, end vi normalt tjener. 

Det er baggrunden for at der har været bidragsforhøjelser (Bentzen, 2013: 8). 

Alle interviewpersonerne udtrykker at denne tendens muligvis vil fortsætte de kommende år, 

som en konsekvens af øget indtjeningspres. Omkostningerne ved lån bliver altså højere.37 

Prisen på produkterne 

Standard udbuds- og efterspørgselsteori dikterer, at des dyrere et produkt eller ydelse er, desto 

færre vil efterspørge det pågældende produkt. De totale udstående realkreditudstedelser er 

dog stadig høje, og nåede sit højeste niveau nogensinde ultimo 2012. Samme tidspunkt som de 

højest sete bidragssatser i nyere tid. Hævede bidragssatser burde teoretisk have reduceret 

                                                           
37

Renteomkostningerne har ikke relevans i denne sammenhæng, da realkreditinstitutterne ikke selv fastlægger et 
renteniveau, men dette sker på baggrund af obligationsmarkedets rentefastlæggelse 
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udlån med X procent. Men en anden og endog vigtigere faktor låntagernes omkostninger er 

renteniveauet. Renten er i skrivende stund historisk lav, hvorfor stigningen i bidragssatsen fra 

ca. 0,5 % til 0,7 % er meget beskeden ift. marginalrenten på alle typer realkreditlån. Specielt 

hvis man ser på den mest udbredte låneform nemlig rentetilpasningslån med 1årig 

refinansiering, hvor renten 1. januar 2013 blot var i niveauet 0,5 % og på 30årige fastforrentede 

obligationer blot på ca. 3,5 %.38 Derved bevirker den lave rente, at til trods for højere 

bidragssatser, er den samlede låneomkostning lav. Skulle der komme rentestigninger kan 

resultatet blive, at efterspørgslen vil falde og endnu mere nu givet de højere bidragssatser. 

Til trods for lave renter og det samlede totale realkreditudstedelser er højt, faldt bruttonyudlån 

efter 2008, men er i 2012 steget til samme niveau som 2008.39 Dette kan skyldes, at 

kreditstandarderne i institutterne er strammet siden finanskrisen.40 I og med at institutterne 

har øget låneomkostningerne som middel til at opfylde kapitalkravene, så kan CRD IV siges at 

have en påvirkning på kreditstandarden og derved også på udlån. Dog siger Christian Bentzen, 

Nykredit: ”…vi har ikke strammet kreditpolitikken som følge af Basel III. Vi har strammet den 

fordi, det der var før 2007 var uhensigtsmæssigt. Det var en for lempelig kreditpolitik. Så Basel 

III eller ej, så har vi strammet kreditpolitikken” (Bentzen, 2013: 8). Derudover er stramningerne 

foretaget, da Nykredit og sektoren generelt har haft høje omkostninger ifm. tab på dårlige 

udlån. Ligeledes, alt andet lige, kommer kapitalkravene mest til at påvirke prisen fordi, at den 

mængde sikkerhed der stilles som krav til låntager er steget (Bentzen, 2013: 9). 

Prisen og kreditstandarderne er altså hhv. steget og strammet, hvorfor der kan antages en vis 

påvirkning på udlånsvæksten alt andet lige i implementeringsfasen – og reguleringen er en del 

af grunden hertil. Skulle rentestigninger komme i markedet, vil påvirkningen på udlån kunne 

øges endda drastisk alt efter hvilken rentemarginal der kommer i markedet. Ved højere 

renteniveauer vil den beskedne stigning i bidragssatsen slå hårdere igennem end i dag, hvor 

renteniveauet er historisk lavt. 

Når institutterne fuldt ud efterlever de nye kapitalkrav, senest primo 2019, vil billedet dog 

formentligt se anderledes ud. Her vil institutterne ikke længere skulle udbygge kapital fra både 

nye og eksisterende lån, men kan udlåne på baggrund af den nye ligevægt. Dog vil det faktum, 
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at der nu skal holdes mere kapital pr. risikovægtet aktiv (udlånskrone), gøre udlån dyrere. 

Udlånsmængden vil sandsynligvis være under det niveau, der ellers havde eksisteret i markedet 

hvis de nye kapitalkrav ikke var indført. Institutterne vil dog efter fuld efterlevelse potentielt 

igen kunne nedsætte deres bidragssatser, der som sagt er en konsekvens af CRD IV og SIFI. Når 

de ikke længere skal opbygge kapital, er der ikke længere behov for en øget indtjening i samme 

niveau. Derfor vurderer jeg, at reduktionen i udlånsvæksten vil være størst i 

implementeringsfasen. Efterfølgende er det sandsynligt, at institutterne igen vil sænke 

bidragssatserne i nogen grad.  

”..hvis der er ”ledige” penge om 10 år, så vil det højst sandsynligt sænke bidragssatsen. Men det 

er jo ikke noget jeg hverken ved noget om, eller Nykredit har en officiel holdning til” (Bentzen, 

2013: 9). 

 

4.1.4 Marginalnytten 

Det er besluttet på europæisk plan, at kapitalkravene skal øges. Men om det i Danmark er 

nødvendigt at tilføje SIFI-tillægget til CRD IV reguleringen er omdiskuteret. Jeg vil analysere om 

marginalnytten ved øget kapitalisering er konstant eller aftagende, for derved at kunne argu-

menterer for eller imod SIFI-tillæggets indførelse til danske realkreditinstitutter. 

Samtidig er spørgsmålet – hvornår er et institut ”sikkert nok”?. Hvis man hæver kravet til 13 % 

i ikke-hybrid kernekapital (egenkapital), hvorfor så ikke 20 % eller 25 % Ved hvilke kapitalkrav 

er systemet sikkert nok, uden at omkostningerne er for høje. Hvis der ingen omkostninger er 

forbundet ved kapital og marginalnytten ved én ekstra % egenkapital er konstant, er det op til 

lovgiver blot at fastsætte det niveau hvor instituttet/sektoren bør have mindst mulig kredit- og 

konkursrisiko. Dette er teoretisk ved 100 % egenkapitalfinansiering. 

Marginalnytten falder konstant på den ekstra krone/den ekstra % kravene stiger, og i sidste 

ende kan øgede kapitalkrav i virkeligheden vise sig kontra produktive (Jensen, 2013: minut 

4:20). BCBS fastsætter i tråd med dette i ”Assessment of long-term economic impact of capital 

and liquidity requirements”, at i takt med, at systemet bliver bedre kapitaliseret, falder margi-

nalnytten af hver ekstra % tilsidesat kapital, som følge af en vægtning mellem kapitalkravenes 

påvirkning (BCBS, 2010C: 22).  

Dette skyldes to forhold; i) at hvert ekstra procentpoint i kapitalkrav har en faldende effekt på 

muligheden for stress eller krise i det enkelte institut/sektoren/økonomien, og ii) at virksom-
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hedens omkostninger stiger for hvert ekstra procentpoint i kapitalkrav, hvorfor udlånsvolumen 

kan reduceres qua højere kreditstandarder, låneomkostninger mv. Således konkluderer BCBS 

altså selv at marginalnytten falder i takt med, at institutterne bliver bedre kapitaliseret. Når 

institutter har en lav grad af god kapital er effekten af øget kapital markant, men ved øget 

kapitalisering falder denne marginalnytte i takt med, at institutterne flytter sig væk fra insol-

venslinjen (BCBS, 2010C: 22).  

Det optimale niveau? 

BCBS fastslår et optimalt kapitalniveau på ca. 13 % (BCBS, 2010C: 49).  

Figur 10 - Nettogevinst ved regulering i procent af BNP 

 
Kilde 12 - (BCBS, 2010C: 22 og Rangvid, 2010: 5) 

Som det ses i figur 11 aftager nyttegraden af øgede kapitalkrav efter 13 %. Dette betyder, at 

kapital udover dette punkt tilfører mindre sikkerhed til systemet end før niveauet. Dette tyder 

på, at særligt SIFI tillægget til kapitalkravene kan medfører højere omkostninger for danske 

institutter, end hvad der er optimalt for Danmark, og at de ekstra procent ikke nødvendigvis 

resulterer i lavere kredit- og ”kriserisiko”. Nytten reduceres bl.a. grundet sandsynligheden for 

lavere udlån og lavere vækst i samfundet, hvilket alt andet lige medfører samfundsmæssige 

tab. 

Det er usandsynligt, at den nøjagtig samme procentsats gør sig gældende for danske realkre-

ditinstitutter. Jeg mener, qua den allerede eksisterende høje sikkerhed i systemet, at det opti-

male kapitalniveau sandsynligvis er under niveauet for banker. Realkreditsektoren kan ikke 

undgå kapitalkravene fra CRD IV. Dog kan den ekstra omkostning via SIFI-tilægget undgås i 

Danmark, hvis Folketinget beslutter sig for ikke at indfører disse krav. Ifølge min analyse, vil 

nytten ved faldende konkursomkostninger af de ekstra 3,5 % fra SIFI-kapitalkrav være mindre 

end omkostningerne ved faldende udlån grundet større udlånsspread (omkostninger ved ud-

lån) – og deraf negativ påvirkning på væksten (Berg et al., 2013: 7). 
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Marginalnytten ved øgede kapitalkrav stiger i begyndelsen, men knækker efter optimum hvor-

efter marginalnytten bliver aftagende pr. enhed og efterfølgende negativ. Det skal dog påpe-

ges, at analyser og beregninger langt fra kan afspejle det ”sande” resultat, da alle data anvendt 

i disse er enten historiske eller bygger på estimater og teoretiske modeller. Marginalnytten 

aftager dog unægteligt med kapitaliseringsniveauet, men en faktisk beregning af det optimale 

niveau er tæt ved en umulighed. Ligesom et optimalt niveau for Nykredit ikke nødvendigvis er 

det samme for Credit Suisse og igen ikke det samme for Barclays. Alligevel fastsætter CRD IV 

det samme niveau uagtet land, sektor eller institut.  

SIFI tillægges synes at være unødvendigt for sikkerheden i det danske realkreditsystem, da CRD 

IV kravene i sig selv, markant øger den i forvejen høje sikkerhed. Marginalnytten ved indførelse 

af SIFI tillæg på realkreditsektoren er markant lavere end marginalnytten ved CRD IV, og om-

kostningerne derved kan vise sig for høje.  

 

Sammenfatning på kapitalkravene 

Baseret på analysen vurderes det, at kapitalkravene vil medfører øgede finansieringsomkost-

ninger til realkreditinstitutterne. En del af disse kan dog tillægges forhold, der ikke er direkte 

markedsbestemte, men derimod lovgivningsmæssige forhold i Danmark via bl.a. ”too big to 

fail” subsidier, skattepolitik og indskydergarantifonden. Dog er det primært låntager der får 

gavn af et lavere afkastkrav, da renten fastlægges i obligationer af investorerne, og gevinster 

tilfalder således ikke institutterne.  

Da den risikofri rente i øjeblikket er tilnærmelsesvis nul, er dette det eneste instrument, hvor-

ved institutterne kan hæve indtjeningen for at opbygge kapitalkravene i skrivende stund (Bent-

zen, 2013: 10). Det største institut, Nykredit, kan ligeledes ikke udstede aktier som funding til 

opfyldelse af kapitalkravene. Realkreditinstitutterne vil derfor hæve indtjeningsgrundlaget 

gennem øgede bidragssatser, der allerede er sket i markedet. 

Det bliver sandsynligvis i implementeringsfasen, at væksten vil blive påvirket mest, og udlåns-

volumen vil blive lavere end havde reguleringen ikke eksisteret. Derimod vil væksten med en 

lavere sandsynlighed blive påvirket efter den nye ligevægt. Når institutterne ikke længere skal 

øge kapitalandelen, er der mulighed for, at sænke bidragssatserne igen. Dog vil finansierings-

omkostningerne permanent være forhøjet, da direkte omkostninger på kapitalen øges, og 
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skattefordelen og det begrænsede ”too big to fail” subsidiet reduceres. Marginalnytten er ikke 

konstant, og flere empiriske studier, herunder BCBS’ egne viser, at nytten aftager ved en lavere 

procent end de fastlagte kapitalkrav i CRD IV – og markant under niveauet fastlagt inkl. SIFI 

tillæg.  

SIFI-tillægget vurderes derfor ikke at være nødvendigt for realkreditsektoren i Danmark. Sam-

let set kan der komme en påvirkning på udlånsvæksten, og låneomkostningerne vil stige i no-

gen grad. SIFI-tillægget kan fortolkes som en politisk overreaktion baseret på den seneste fi-

nansielle krise – i hvert fald for realkreditsektoren, der aldrig var i reelle problemer. SIFI-

tillægget kan potentielt være mere skadeligt end gavnligt for realøkonomien, hvis det indføres 

på realkreditinstitutterne. 

”Jeg tror ikke, at vi mener at risiciene sådan generelt er steget voldsomt, vi mener stadig, at 

realkreditsektoren er en sund og fornuftig sektor, og at den er underlagt noget meget stram 

regulering” (Japhetson, 2013: 11). 

 

4.2 De kvantitative likviditetskrav 

Likviditetskravene er den anden del af CRD IV reguleringen som bliver behandlet i denne ana-

lyse. Udspillet er baseret på BCBS’ anbefalinger til EU Kommissionen, og er vurderet af bran-

chen som potentielt ”ødelæggende” for de danske realkreditinstitutter. Kravene omhandler 

som beskrevet i redegørelsen, de kortsigtede likviditetskrav, LCR, og de langsigtede likviditets-

krav, NSFR.41  

I nedenstående analyseres hvorledes reguleringen formentligt vil ende, herunder hvorledes og 

i hvilken grad det kan påvirke realkreditsektoren i Danmark. Likviditetsreglerne er et helt nyt 

tiltag, hvorfor konsekvenser og effekter ikke kan aflæses fra historisk data. Derfor vil denne del 

af analysen primært blive baseret på interviewkilder, sammenholdt med analyser og data fun-

det fra Nykredit, BCBS, EU Kommissionen og Danmarks Nationalbank. BCBS og EU Kommissio-

nen har ikke i deres officielle impact studies, set på de særlige forhold der gælder på det dan-

ske marked.  

 

                                                           
41

 LCR – institutterne skal nu holde højomsættelig likviditet hvormed de kan modstå et 30 dages likviditetsstress.  
NSFR – institutterne skal nu have en højere andel af stabil finansiering med længere tidshorisont, således at de bl.a. 
for en lavere refinansieringsrisiko (BCBS, 2010: 9 og 31) 
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4.2.1 Liquidity Coverage Ratio 

Med LCRen er hovedproblemstillingen udgangspunktet i CRD IV udspillet, hvor det kun er nog-

le aktiver der kan benyttes i kategorien Level 1 (L1), højlikvide aktiver. Udspillet ligger op til, at 

realkreditobligationer ikke er i denne kategori, men derimod i kategorien Level 2 (L2). 

I dag benytter penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber mv. en 

markant højere andel af realkreditobligationer i deres likviditetsberedskab. Jf. Karsten Beltoft, 

op mod 80 % af disse institutters likviditetsberedskab består således af realkreditobligationer, 

primært de kort refinansierede F1’ere (2013: 2). Ligeledes holder realkreditinstitutterne en 

meget stor andel af egne udstedte obligationer i likviditetsberedskabet. Realkreditinstitutterne 

benytter realkreditobligationerne til et dobbeltsiddet formål. De anvendes i det daglige likvidi-

tetsberedskab, og de anvendes til indfrielsesformål for låntager. Således kan låntager i dag 

indfri lån før tid, uden at behøve at opkøbe obligationerne bag lånet i markedet, men derimod 

direkte fra instituttet. 

I LCR reguleringens ordlyd fra CRD IV, vil disse fundamentale karakteristika ved det danske 

realkreditsystem potentielt kunne forsvinde, og markante ændringer i systemet kan være en 

direkte konsekvens. Hvis de danske finansielle institutter under en bred kam ikke længere kan 

anvende realkreditobligationerne fuldt ud, er man nødsaget til at finansierer sit likviditetsbe-

redskab med andre aktiver. Andre aktiver fra danske udstedere eksisterer i ikke tilstrækkeligt 

omfang, og anvendes udenlandske aktiver der ikke er denomineret i egen valuta, skal disse 

også undergå et haircut på 15 %. Ligeledes vil finansieringen af livkditetsberedskabet ved et 

haircut på 15 % gøre likviditetsberedskabet dyrere.  

Det danske system er anderledes struktureret end det øvrige Europas over en bred kam, hvor 

en klassificering i L2 for realkredit ikke udgør nævneværdige problemer (Rangvid, 2013: 3). De 

øvrige lande anvender i høj grad statsobligationer samt andre aktiver i deres likviditetsstyring. 

Problemet er imidlertid i Danmark, at vi ikke har en beholdning af L1 klassificerede aktiver der 

kan dække det hul en 40 % grænse medfører. Der eksisterer en markant mindre mængde ude-

stående statsobligationer i Danmark.  

Formålet med 40 % grænsen og haircuttet på 15 % er jf. Anne-Sofie Japhetson; ”… formålet er 

ligesom to ting. Det ene er at sikre at institutterne har en likviditetsbuffer … hvis et likvidets-

stress opstår. Det andet er at forsøge på at mindske de kortsigtede likviditets risici ved at insti-

tutterne nu skal holde en likviditetsbuffer, og at de likvide aktiver er relativt høje (Japhetson, 

2013: 4).  
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En del af grunden til, at nogle pengeinstitutter under den finansielle krise gik konkurs skyldes, 

at deres likviditetsberedskab var utilstrækkeligt. De kunne simpelthen ikke opfylde deres kort-

sigtede forpligtelser. Derfor er der nødvendigheden for regulering til både mængden og kvali-

teten af den likviditet et institut skal holde reel. Problemstillingen for de danske realkreditinsti-

tutter, samt hele den danske finansielle sektor er imidlertid, at realkreditobligationer i ordly-

den automatisk klassificeres som L2 aktiver, og altså ikke højlikvide aktiver. 

Danmark har den klare opfattelse, at langt de fleste realkreditobligationstyper er højlikvide 

grundet omsætningen i markedet. Både Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Finansrådet, 

Danmarks Nationalbank, Regeringen og Folketinget, Finanstilsynet m.fl. har advokeret kraftigt 

for dette faktum overfor EU Kommissionen, BCBS og EBA med henblik på at få ændret definiti-

onen i udspillet for hvilke kriterier, der skal afgøre omsættelighed (Bilag 1 – 4). Danmark har på 

baggrund af vores finansielle system et klart ønske om, at aktiver der klassificeres som L1, skal 

være på baggrund af omsættelighed i markedet – ikke af udstederen.  

Lobbyarbejdet ser ud til at have båret frugt. Både Karsten Beltoft, Jesper Rangvid, Anne-Sofie 

Japthetson og Christian Sinding Bentzen har udtrykt, at alle aktiver formentlig vil blive vurderet 

på baggrund af omsættelighedskriterier – og dermed ikke udelukkende på baggrund af udste-

der: ”… har påvirket så succesfuldt, at realkreditobligationer kommer til at tælle med som hy-

perlikvide. Det er vist det seneste der er kommet fra EBA – det tyder på at det ryger ind – det er 

virkelig et lettelsens suk. Men det skal jo stadig ind i CRD IV lovgivningen” (Rangvid, 2013: 3).  

Det er således endnu ikke skrevet ind i CRD IV, ej heller i seneste udspil for 2013. Men sandsyn-

ligvis vil realkreditobligationer – hvis de klare omsættelighedskriterierne – kunne ryge i L1, og 

derved undgå 40 % grænsen og haircuttet. Jeg vil nedenfor analysere hvorvidt danske realkre-

ditobligationer vil opfylde omsættelighedskriterierne fra CRD IV.  

Omsættelighed 

Jeg vil i dette afsnit analysere på omsætteligheden af danske realkreditobligationer. Samtlige 

af mine interviewkilder argumenterer for, at de fleste danske realkreditobligationer bør tælle 

med i L1 som højlikvide aktiver, der kan benyttes fuldt ud og uden haircut (se bilag 1 – 4).  

Danmarks nationalbank indledte ”Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2009” med en analyse af danske 

realkreditobligationer under den finansielle uro. Den kommer her bl.a. med en udtalelse om-

kring obligationernes omsættelighed. Analysen argumenterer, at fra efteråret 2008 på det 

europæiske marked forsvandt likviditeten fra markedet for covered bonds. ”Det var pludselig 
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ikke muligt eller attraktivt at udstede denne type obligationer, og det var heller ikke muligt at 

handle allerede udstedte obligationer. Det danske realkreditmarked var i vid udstrækning en 

undtagelse. Sammenlignet med de fleste andre europæiske markeder forblev det danske real-

kreditmarked relativt likvidt, og der blev fortsat udstedt danske realkreditobligationer” (Ander-

sen og Johansen, 2009; 1).  

Til trods for den økonomiske recession og vanskeligheder i Europa i afsætningen af covered 

bonds, var Danmark det land hvor der stadig blev omsat realkreditobligationer. Dette konklu-

derer både Jesper Rangvid og Karsten Beltoft under interviewsne. ”…Ser man på udstedelser af 

covered bonds i 2008 – der var ét land hvor der blev udstedt – og det var Danmark” (Rangvid, 

2013: 12). Empirisk data viser endvidere, at likviditeten i danske realkreditobligationer bevise-

ligt er på lige fod med danske statsobligationer – også i tider med alvorlig finansiel stress og at; 

danske realkreditobligationer er det dominerende aktiv i danske finansielle institutters likvidi-

tetsberedskab. Reguleringen vil betyde et alvorligt underskud af likvide aktiver for danske ban-

ker. Underskuddet svarer til ca. 81 % af det samlede udestående beløb i DKK denominerede 

statsobligationer ultimo 2010 (Bernstein og Nørgaard, 2010: 1). Dette forhold har i dag ikke 

ændret sig markant.  

Statsobligationer er ikke mere velegnede end realkreditobligationer i finansielle institutters 

likviditetsberedskab ud fra LCR definitionen i både Basel III og CRD IV-udspillet. Faktisk er det 

påvist, at antallet og mængden af handler med realkreditobligationer, median handelsvolu-

men, og turnover raten for korte realkreditobligationer er steget under den finansielle krise. 

Det er ligeledes påvist at lange 30årige realkreditobligationer er lige så likvide som lange stats-

obligationer, og at korte realkreditobligationer endda er endda mere likvide end korte statsob-

ligationer (Berstein og Nødgaard, 2010: 2).  

Dette kan dokumenteres ved, at se på de illikvidfaktoren der defineres som den procentuelle 

prisændring på aktivet divideret med handelsvolumen.  
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Figur 11 - Månedlig median i procentuel prisændring divideret med handelsvolumen – lange obligationer 

 
Kilde 13 - Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet (Bernstein og Nørgaard, 2010: 3) 

Under den finansielle krise er der relativt store udslag i illikvidfaktoren for både de lange real-

kredit- og statsobligationer. Dog følger de lange realkreditobligationer tilnærmelsesvis identisk 

de lange statsobligationer i procentuel prisændringer ud fra handelsvolumen, og er meget 

positivt korrelerede. På den korte bane af markedet (se figur 14) var illikviditets målingen høje-

re for statsobligationer end for realkreditobligationer i flere måneder af krisen. En del af dette 

resultat kan forklares ved, at de kortsigtede statsobligationer defineres som obligationer med 

en løbetid på mindre end fem år, og de har generelt en længere løbetid end de kortsigtede 

realkreditobligationer der ofte har en løbetid på under 5 år.  

Imidlertid, på den meget korte bane vil statsobligationer grundet den betydeligt mindre ude-

stående volumen, være meget utilstrækkelig som aktiv til at dække finansielle institutters li-

kviditetsbehov. Udspillet kan faktisk tvinge de finansielle institutter til at benytte de lange 

statsobligationer i likviditetsberedskabet, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. omsætning i marke-

det (Bernstein og Nørgaard, 2010: 3). Hele pointen med likviditetsberedskabet er, at de skal 

kunne omsættes med kort varsel. Samlet indikerer resultatet tydeligt, at markedet anser begge 

”produkter” for tilnærmelsesvist lige attraktive. Ses der på de korte realkreditobligationer og 

korte statsobligationer fås følgende illikviditet i markedet i perioden: 
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Figur 12 - Månedlig median i procentuel prisændring divideret med handelsvolumen – korte obligationer 

 
Kilde 14 - Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet (Bernstein og Nørgaard, 2010: 4) 

Udover at de korte realkreditobligationer er meget positivt korreleret med korte statsobligati-

oner, er det interessant at se udviklingen under og lige efter den finansielle krise. Her er der 

mindre prisændringer på de korte realkreditobligationer end på de korte statsobligationer, 

hvilket indikerer, at markedet søgte ”sikker havn” i realkreditten. Dette mener jeg kan skyldes 

historikken, hvor især det danske investormarked altid har betragtet realkreditsystemet som 

ekstremt sikkert. Da krisen kom, led de fleste aktivklasser og altså også de kortestatsobligatio-

ner i nogen grad. 

Der sås også kun mindre rentestigninger på danske realkreditobligationer samtidig med, at det 

danske realkreditmarked var det eneste der stadig blev omsat i. Investorerne er bekendt med 

de restriktive danske regler vedr. realkreditsystemet, der basalt set gør, at institutterne kun er 

behæftet med en meget lav kreditrisiko. Når dette sammenholdes med, at ingen realkreditin-

stitutter er gået konkurs og at systemet er meget transparent, må likviditeten i systemet, spe-

cielt under finanskrisen, være dokumenteret. Markedet vurderer altså realkreditobligationerne 

som værende ekstremt sikre.  

Den tætte forbindelse mellem lån og obligation, balanceprincippet og muligheden for låntager 

til at indfri før tid ved opkøb af de bagvedliggende obligationer bevirker, at realkreditobligatio-

nerne ikke kan handles med særlig stor discount ift. kreditkvaliteten af de dækkede aktiver, 
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uden at tiltrække køberinteresse fra låntagerne. Balanceprincippet udvander derved (i hvert 

fald teoretisk) muligheden for særlig store udsving i markedet på den korte bane.  

Balanceprincippet bevirker derudover, at realkreditinstitutterne reelt ikke behæftes med an-

det end kreditrisikoen fra låntager (Bernstein og Nørgaard, 2010: 4). Kreditrisikoen er reduce-

ret betydeligt via en række tiltag i dansk lovgivning, primært udmundet i ”Lov om realkreditlån 

og realkreditobligationer m.v.” og ”Lov om Finansiel virksomhed” samt en række bekendtgø-

relser i forbindelse med lovens virke. Bl.a. belåningsgraden på maksimalt 80 % for privatboliger 

og 60 % for erhvervsejendomme samt sommerhuse.42 Derudover har realkreditinstitutterne 

første prioritetspant i ejendommen der betyder, at hvis låntager defaulter kan instituttet sælge 

huset på tvang, og derved reducerer et potentielt tab. Ligeledes elimineres låntagernes ”stra-

tegiske” default mulighed, da låntager hæfter personligt for gælden.  

Realkredittens omsættelighed kan ligeledes aflæses fra efteråret 2008. Institutterne har, i 

endnu højere grad end tidligere, overtaget bankernes udlånsrolle efter finanskrisen. Det var 

ikke længere muligt for bankerne at udlåne i samme niveau grundet bl.a. finansieringsproble-

mer og markant strammere kreditstandarder. Realkreditinstitutterne har derimod markant 

øget deres udlån fra ca. 2 mia. DKK udestående i januar 2009 til 27,45 mia. DKK i januar 2013. 

Faktisk har stigningen i lån via realkreditobligationer udlignet faldet i resten af banksystemet 

(Bernstein og Nødgaard, 2010: 5).  

Efterlevelse af LCR krav i markedet  

Skulle LCR kravet i seneste CRD IV-udspil (juli 2011) blive gennemført således, at realkreditobli-

gationer ikke kan tælle i L1, vil de danske finansielle institutter blive nødsaget til at finde alter-

nativ finansiering. For at afdække om der reelt set eksisterer likviditetsmangel i markedet, 

beregnes en række nøgletal fra danske pengeinstitutter (se tabel 2). Ud fra nøgletallene be-

regnes i) pengeinstitutternes nuværende LCR (estimeret fra årsrapporter), ii) deres manglende 

likviditet i mio. kr. og iii) estimeret LCR hvis covered bonds klassificeres som L1 aktiver men 

stadig med et haircut på 15 %. Jeg har tillagt et haircut på 15 % i række 3 for at klarlægge et 

”gennemsnitscenarie”, hvor 40 procents grænsen ophæves, men haircuttet fastholdes. Dette 

kunne være et realistisk resultat af politiske forhandlinger i EU Kommissionen. Resultaterne er 

beregnet baseret på formlen for LCR. 

                                                           
42

 Efter at ”Lov om særligt dækkende obligationer” blev indført i 2007, er en meget stor majoritet af den udeståen-
de obligationsmængde udstedt som SDO’er. Det betyder, at belåningsgraden til en hver tid maksimalt må udgøre 
hhv. 80 % og 60 % Dvs. at i tilfælde af prisfald i markedet over belåningsgraden, skal institutterne stille supplerende 
sikkerhed.  
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Tabel 3 - Udvalgte institutters opfyldelse af LCR krav, 2012 

 
Kilde 15 - Pengeinstitutternes årsrapporter og Nykredit – egen tilvirkning

43
 

Flere danske pengeinstitutter opfylder ifølge min analyse allerede i dag kravene til LCR, hvor 

realkreditobligationer kun medregnes i 40 % af beholdningen og med et 15 % haircut. Dette er 

således gældende for de første 10 institutter i ovenstående tabel. Dog opfylder de følgende 25 

pengeinstitutter ikke kravene, hvor den nedre kvartil kun er på 31 % opfyldelse. Den totale 

manglende likviditet i kr. estimeres i niveauet 116 – 118 mia. kr. baseret på 2012 årsrapporter. 

                                                           
43

 Sølje 1: Opfyldelsesgrad af LCR krav hvis realkreditobligationer kommer i L2 (grænse på 40 % og 15 % haircut) 
Sølje 2: Manglende likviditet i mio. kr. ved nuværende opfyldelsesgrad hvis realkreditobligationer kommer i L2 
Sølje 3: Opfyldelsesgrad hvis 40 % grænsen ophæves men haircuttet på 15 % stadig gælder 

Udvalgte pengeinstitutters opfyldelse af LCR

Institut

LCR - estimeret 

efterlevelsesnive

au i % - 

nuværende krav

LCR - manglende 

likviditet (i mio. kr.) - 

nuværende krav

LCR covered 

bonds level 1 

(minus 15% 

haircut) - 

estimeret

Grønlandsbanken A/S 477,1% -                          818,0%

Nordfyns Bank A/S 364,1% -                          382,9%

Lån & Spar Bank A/S 342,7% -                          342,7%

Bank Nordik 334,4% -                          642,9%

Frøs Herreds Sparekasse 278,5% -                          562,2%

Skjern Bank A/S 253,2% -                          349,0%

Salling Bank A/S 227,8% -                          230,0%

Totalbanken A/S 172,5% -                          172,5%

Kreditbanken A/S 139,8% -                          398,5%

Danske Bank A/S 121,9% -                          216,8%

Sparekassen Himmerland A/S 94,5% 36                           294,2%

Middelfart Sparekasse 92,6% 6                             1739,4%

Den Jyske Sparekasse 89,8% 136                         302,5%

DiBa Bank A/S 76,2% 138                         260,1%

Nordjyske Bank A/S 74,5% 75                           338,5%

Svendborg Sparekasse A/S 71,6% 90                           249,1%

Sparekassen Thy 69,6% 78                           590,8%

Sparekassen Kronjylland 69,3% 523                         228,9%

Nykredit Bank A/S 66,5% 11.099                     176,2%

Vordingborg Bank 64,8% 85                           122,7%

Østjydsk Bank A/S 64,8% 85                           122,7%

Sparekassen Faaborg A/S 52,2% 291                         228,7%

Spar Nord Bank A/S 50,4% 4.282                      215,6%

Ringkjøbing Landbobank A/S 48,9% 1.150                      173,0%

Arbejdernes Landsbank A/S 33,8% 5.282                      122,9%

Alm. Brand Bank A/S 33,2% 1.027                      341,4%

Sparekassen Vendsyssel 29,7% 1.051                      155,5%

Nørresundby Bank A/S 24,5% 661                         235,9%

Jyske Bank A/S 22,3% 45.987                     117,4%

Møns Bank A/S 20,5% 110                         298,1%

Sparekassen Hobro 20,2% 186                         393,3%

Vestjysk Bank A/S 19,6% 8.426                      69,1%

Sparekassen Sjælland 14,6% 1.017                      413,6%

Djursland Bank A/S 13,5% 777                         169,8%

Sydbank A/S 9,5% 34.262                     88,5%

Total, gennemsnit 112,5% kr. 116.859 330,4%
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Fjernes 40 % loftet for covered bonds, drejer det sig om blot to institutter, som på nuværende 

tidspunkt ikke opfylder likviditetskravene. Samtidig stiger den gennemsnitlige efterlevelse af 

likviditetskravene fra 112,5 % til 330,4 %. Skulle haircuttet på 15 % ligeledes fjernes, vil samtli-

ge institutter opfylde LCR kravet.  

Det vigtigste for det danske finansielle system kan således siges at være, at få fjernet 40 % 

grænsen, da institutterne holder så stor en mængde realkreditobligationer, at haircuttet på 15 

% af værdien reelt vil være uden større effekt.  

LCR kravene er imidlertid blevet kreeret med det formål, at sikre at finansielle institutter har 

højlikvide aktiver nok til en 30 dages likviditetsstødpude skulle de komme i et likviditetsstress. 

Det kan være vanskeligt at lave en regulering der ”matcher” samtlige landes systemer, og som 

ikke kommer til at klemme et bestemt land (Japhetson, 2013: 1). Da det danske realkreditsy-

stem adskiller sig markant i struktur fra de øvrige europæiske systemer, og udlånsmængden er 

markant højere end øvrige landes, kan det være en vanskeligt overbevise EU Kommissionen 

om systemets sikkerhed og omsættelighed. Selv om både sikkerhed og omsættelighed doku-

menteres og accepteres, kan det tillige være problematisk at få danske covered bonds tilgode-

set, uden at medtage covered bonds fra andre mere uhensigtsmæssige systemer, hvor sikker-

heden og omsætteligheden ikke er tilnærmelsesvist den samme.  

Argumenter for og imod LCR 

Omsætteligheden i de danske realkreditobligationer beror i høj grad på tilliden til systemet, 

bl.a. grundet historik. Skulle det ske, at et institut en dag kom i alvorlige problemer kan marke-

det som helhed risikerer at fryse. Dette skyldes institutternes og produkternes ensartethed. 

Hvis ét institut er i problemer kan det betyde problemer i flere eller alle institutter. Uagtet 

udsteder handles samme obligationstyper til næsten præcis samme kurs i markedet som do-

kumenteret tidligere i analysen. 

Dette mener jeg er en reel, om end mindre, risiko. I en ny teoretisk finansiel krise, hvor tilliden 

til realkreditobligationer skulle forsvinde, vil det faktum at pengeinstitutter holder så markant 

en andel af realkreditobligationer i likviditetsberedskabet, kunne blive et problem. Hele tesen 

omkring LCR er, at de skal være højlikvide. Det er basal porteføljeteori, at man skal risikospre-

de sine aktiver. Skulle det tillades at anvende realkreditobligationer fuldt ud som L1, vil de 

danske pengeinstitutter sandsynligt fortsat holde en meget markant andel i realkreditobligati-

oner. Skulle stress i markedet for danske realkreditobligationer opstå, kan det blive problema-

tisk for både obligationsejere, investorer samt naturligvis realkreditinstitutterne.  
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Det er dog en vigtig pointe, at BCBS, EU Kommissionen samt EBA ikke ligger vægt på risiko-

spredning i systemet. Et institut kan i reguleringsudspillet sagtens blot holde f.eks. statsobliga-

tioner, der i EU – ubegrundet - altid uagtet udstederland betragtes som højlikvide og omsætte-

lige. Dette uagtet om der er tale om Grækenland eller Sverige. Mange vil nok argumenterer 

for, at dette ikke er tilfældet.  

Derfor, på trods af et potentielt godt argument for kvoter i aktivfordeling i likviditetsporteføl-

jen, er dette ikke et argument i denne sammenhæng. Et eller flere landes statsobligationer, 

kan lige så vel som hvilken som helst anden aktivklasse/udsteder blive ramt af stress og mang-

lende omsætning i markedet. Sydeuropa er et tydeligt eksempel.  

De danske realkreditobligationer bør kun kunne tælle med, hvis de er højlivkide og kan opfylde 

LCR definitionens 9 kriterier herfor. ” Det er vores klare formodning at danske realkreditobliga-

tioner for lov til at tælle med. I hvert fald en meget stor del af dem” (Bentzen, 2013: 3). Karsten 

Beltoft pointerer ligeledes, at det er hans klare formodning, at der vil blive opstillet en række 

klare markedsmæssige kriterier for, hvornår et aktiv kan tælle med i L1. Derved ser det ud til, 

at EU Kommissionen er ved at gå lidt væk fra udstederdoktrinen, til ligeledes at på omsætte-

lighed mm. Ligeledes fremhæver Karsen Beltoft, at han har svært ved at forestille sig, at samt-

lige af de danske realkreditobligationer ikke vil opfylde disse kriterier (Beltoft, 2013: 3). Den 

samme vurdering har jeg på baggrund af LCR analysen. 

 

4.2.2 Net Stabel Funding Ratio, NSFR 

Dette analyseafsnit fokuserer på potentielle konsekvenser for de korte refinansierede lån, 

rentetilpasningslån med primært fokus på de såkaldte F1’ere. Reguleringen søger at påvirke 

institutterne i retning af længere refinansieringsperioder, for derved at reducere refinansie-

ringsrisikoen i markedet. Hensigten er, at få institutterne til i højere grad at benytte mellem- 

og langsigtet finansiering af deres aktiver (Babic, 2010: 3). Da dette ikke er databaseret, an-

vendes interviewkilder samt anden empiri i analysen. Det skal pointeres, at NSFR endnu ikke er 

endeligt vedtaget, men på nuværende tidspunkt undergår en testperiode frem til ultimo 2015.  

Målet med reguleringen er, at få løbetid på lån og finansiering af lån til i højere grad at matche. 

De såkaldte F1 lån, der er 30årige lån med 1årig refinansieringsperiode, er derfor i reel risiko 

for at blive markant forandret/udfaset. Dette skyldes reguleringens ordlyd, hvor der lægges op 

til, at institutterne skal stille en overdækning på op mod 65 % af ved lån med under 1 år til 
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refinansiering. Derved vil lånene for institutterne blive så dyre, at de formentligt vil udfases i 

nuværende form, da omkostningerne vil skulle flyttes til låntager.”Er det så et problem? – Ja, 

det er et kæmpe problem for F1erne som de ser ud i dag” (Bentzen, 2013: 5).  

NSFR kan således blive medvirkende til at reducere refinansieringsrisikoen i markedet, da de 

kortvarige lån er behæftet med en vis usikkerhed overfor f.eks. rentestigninger som påvist 

tidligere. De danske realkreditinstitutter er imidlertid ikke direkte påvirket af renten, da denne 

overføres direkte til låntagerne. Det er derfor i praksis låntager og obligationsejer der enten 

”vinder eller taber” hvis renten hhv. falder eller stiger. Skulle en markant rentestigning i mar-

kedet dog indtræffe, vil institutternes nedskrivninger på tab mm. antageligt stige markant, 

hvorved deres kreditrisiko vil stige.  

Da en betydelig del af de udestående realkreditobligationer er rentetilpasningslån, og en væ-

sentlig del af disse samtidig er med refinansiering årligt (F1), vil NSFR grangiveligt kunne mind-

ske realkreditinstitutternes kreditrisiko. Den generelle opfattelse fra sektoren og øvrige inte-

ressenter har været, at refinansieringseksponeringen har været høj (Rangvid, 2013: 9). Real-

kreditsektoren har derudover udtalt, at en reduktion af F1 lån, uagtet CRD IV, ville finde sted. 

Alle interviewpersoner mener, at refinansieringsrisikoen har været for høj. Men samtidig har 

de mere eller mindre alle ytret, at det danske system er så sikkert, at tiltaget ikke er særdeles 

nødvendigt i sektoren, der grundet pres fra rating bureauer alligevel ville have reduceret 

mængden.  

Påvirkning fra NSFR 

Ratioen dikterer institutternes nødvendige beholdning af stabil funding, til dækning af illikvide 

aktiver og ”sikkerheder” der holdes efter direktivets definition heraf. Stabil finansiering er de-

fineret som typen og mængden af egenkapital og forpligtet finansiering, der kan forventes 

over en 1årig tidshorisont under et scenarie med udvidet stress i markedet. Herunder gælder 

præferenceaktiver med udlån om højere end et år, der i realkreditten vil sige udestående obli-

gationer med en løbetid større end 1 år (BCBS, 2010A: 32).  

Dette vil betyde for de danske realkreditinstitutter, at der til den høje udestående mængde af 

rentetilpasningslån med refinansiering under 1 år, skal stilles supplerende sikkerhed på op 

mod 65 %. På denne baggrund kan to scenarier hænde; i) F1 lån udbydes, men ved en betyde-

ligt højere bidragssats tilknyttet produktet således at institutterne har midler til at stille sup-

plerende sikkerhed, eller ii) F1 lån udfases og evt. nye produkter, der kan overholde ratioen, 

indføres. 
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Selvom F1 lån udfases, vil realkreditinstitutterne skulle stille supplerende sikkerhed på samtli-

ge lån, hvor der er mismatch mellem finansiering (refinansiering) og løbetid. F.eks. vil også F3 

og F5 der er bundet op på 30årige lån, i det sidste år inden refinansiering skulle få stillet sup-

plerende sikkerhed. Fjernes F1 lån, vil denne andel dog blive betydeligt lavere, da det derved 

kun bliver den udestående mængde af obligationer, som på et givent tidspunkt har en tidshori-

sont til næste refinansieringsperiode på under 1 år. Realkreditsektoren har kun ét fundin-

ginstrument; at sælge obligationer. Derfor vil konsekvensen formentlig blive, at F1 lån udfases 

med tiden (Beltoft, 2013: 5). Dette vil sandsynligvis ikke ske med nedlæggelse af F1 lån og 

tvang fra realkreditinstitutternes side, men derimod via økonomiske incitamenter via forhøje-

de bidragssatser og nye låneprodukter på markedet (Beltoft, 2013: 6).  

Dette argument kan bakkes op af de senere års ændringer i realkreditinstitutternes bidrags-

struktur. Bidragssatserne er hævet for de korte rentetilpasningslån, hvor man tidligere betalte 

en bidragssats på baggrund af belåningsgraden uagtet produkt, til nu at være differentierede 

bidragssatser på baggrund af lånetypen (Beltoft, 2013: 5). Dette er institutternes forsøg på at 

rykke kunderne længere ud af rentekurven, ved at bidragssatsen mindsker den økonomiske 

gevinst, der ellers eksisterer via de lavere tilknyttede markedsrenter for de korte rentetilpas-

ningslån.  

Der vil altså med overvejende sandsynlighed ske ændringer i produktporteføljen. F1 lån vil ikke 

nødvendigvis udfases men vil, på baggrund af NSFR, formentlig blive så dyre for låntager, at de 

i praksis vil ophøre som finansieringsmulighed. Nykredit har allerede i dag indført det såkaldte 

2-lags belåning. Låntager kan derved i dag kun få afdragsfrihed og F1 lån på de første 60 % af 

ejendommens værdi. De følgende 20 % skal være fastforrentede, og uden afdragsfrihed (Bent-

zen, 2013: 6). Realkredit Danmark og Nordea Kredit har i højere grad differentieret bidragssat-

serne efter risikoen på lån. Derudover har Realkredit Danmark indført et variabelt forrentet 

lån, men refinansiering hvert tredje år, samtidig med en rentefastsættelse efter CITA44 renten 

hver tredje måned.45 Dvs. en 3årig refinansieringsperiode, men med kvartalsvis rentefastsæt-

telse efter CITA renten. Nykredit forventer ligeledes i den kommende tid, at udbyde lignende 

produkter (Bentzen, 2013: 5). ”F1’erne vil blive ændret uden tvivl af NSFR” (ibid.).  

                                                           
44

 Cita-renteswappen baserer sig på den Tomorrow/Next-rente, som Nationalbanken dagligt indsamler og beregner. 
Den udgør den variable del af renten, mens bankerne dagligt vil indberette, hvilket fast rente, de vil bytte T/N-
renten til over forskellige løbetider. Den rente vil være Cita-renteswappen. Kilde: Finanswatch, 2. januar 2013 
45

 Realkredit Danmark lancerer FlexKort™ og ændrer priser – Realkredit Danmark, pressemeddelelse af 22. august 
2013.  
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Realkreditinstitutterne vil derved udbyde produkter med længere refinansieringsperioder, 

formentlig 3-5 år, men samtidig have kortere rentefastsættelsesintervaller fastsat til f.eks. CITA 

(Japhetson, 2013: 2). Derved bliver det ikke længere markedsrenten fastsat i refinansierings-

puljen der afgør obligationernes renteniveau. Dette kan fjerne en del af risikoen for illikviditet 

– med dertilhørende rentestigninger – i markedet, og derved mindske refinansieringsrisikoen. 

Men CITA renten vil ligeledes være behæftet med en hvis risiko for rentestigninger hvorfor, at 

kreditrisikoen måske ikke synes mindsket i denne henseende. Refinansieringsrisikoen vil dog 

alt andet lige falde ved færre auktioner og mindre volumen.46 

Det kan diskuteres hvorvidt denne risiko er reel i det danske realkreditsystem. Historien taler 

for, at yderligere regulering ikke er nødvendig som argumenteret tidligere i opgaven. Men der 

foreligger en risiko, specielt grundet den høje mængde af rentetilpasningsobligationer, F1. F1 

lånene har kun en kortere årrække bag sig (1996), og den meget høje andel er kun set fra ca. 

2004. Derfor kunne der opstå et reelt refinansieringsproblem i fremtiden, hvis ikke andelen 

sænkes. Risikoen ligger i refinansieringsauktionerne, for hvad sker der hvis en auktion ikke 

skulle gå igennem. Obligationerne klarede sig gennem krisen – 2008/2009 – men dette skete 

bl.a. gennem politiske tiltag, hvor der blev ændret på pensionskassernes fundingkurve (Japhet-

son, 2013: 8), hvor pensionskasser fik mulighed for at i højere grad at købe fleksobligationer på 

daværende tidspunkt. Det kan dog ikke klarlægges, hvorvidt auktionerne alligevel havde gået 

igennem, hvis dette tiltag ikke var indført fortæller Japhetson ligeledes.  

Bemærkninger om refinansieringsrisikoen 

Skulle der derfor skabes tvivl om det danske realkreditsystem i fremtiden, vil andelen af rente-

tilpasningslån, herunder især F1’ere, kunne udgøre en stor finansiel risiko i markedet, og der-

ved potentielt bevirke en fremtidig krise. Så på trods af historien er det tidligere set i andre 

lande, at der ”pludselig” opstod tvivl om ellers tilsyneladende sikre og risikofri systemer, hvor-

efter markederne er gået i stå. NSFR vil være medvirkende til at reducere denne risiko, ved at 

mindske mængden af obligationer der årligt skal auktioneres i markedet. Det er ligeledes ikke 

blot myndigheder, danske som EU, som ønsker at adresserer den potentielle risiko. Rating 

bureauer har ligeledes, de senere år, krævet, at institutterne risikospreder deres udestående 

aktiver og reducere andelen af kort finansierede obligationer på lange lån (Bentzen, 2013: 6). 

Der er altså en grad af konsensus på alle sider af bordet. 
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 1 mia. kr. der skal refinansieres hvert tredje eller 5 år, efterlader en lavere refinansieringsrisiko end 1 mia. kr. der 
skal refinansieres årligt.  
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Da alle indikatorer peger i samme retning kan det velbegrundet vurderes, at NSFR vil ændre på 

realkreditinstitutternes produktspredning mod at være mere differentieret. Derved er rente-

tilpasningslånet F1, formentlig ikke at finde i sin nuværende form eller omfang om en kortere 

årrække. Men det ses allerede nu, at institutterne udbyder nye låneformer og finansieringsmu-

ligheder samt differentierer på bidragssatsen i markedet for at imødekomme regulering og 

rating bureauernes krav.  

Det betyder ikke nødvendigvis dyrere lån. Realkredit Danmark har indført 3- og 5årige lån med 

variabel rente, og Nykredit har udtalt, at der kommer lignende tiltag i fremtiden. Afhængig af 

CITA rentens udvikling og niveau, vil den fremtidige boligfinansiering godt kunne blive som ved 

historisk niveau (Beltoft, 2013). Grunden til rentetilpasningslånenes popularitet, særligt i de 

senere år, har været de historisk lave renteniveauer. De danske låntagere har haft adgang til 

meget billig finansiering via disse lån. Renten vil formentligt stige på sigt, hvorfor rentetilpas-

ningslånene ville blive dyrere. 

Det kan antages, at en del låntagere i den sammenhæng ville omlægge til andre lånetyper, da 

låntagerne historisk har omlagt til de billigste muligheder ved en afvejning af pris og risiko. Da 

det i høj grad er renten der er afgørende for låntagers valg af obligationer, er det vanskeligt at 

afgøre hvorvidt prisen på lån ved eksisterende eller nye lånetyper vil stige, falde eller tilnær-

melsesvis vil følge rentetilpasningslånene. I pressemeddelelsen fra Realkredit Danmark vedr. 

deres nye produkt, FlexKort der er bundet til CITA, udtaler Carsten Nøddebo, adm. direktør: 

”Vi forventer … at den samlede pris for låntagere vil være på niveau eller måske marginalt lave-

re end prisen på F1-lån”. Jeg mener dog kun, at der kan gisnes herom, og at det i praksis vil 

være meget svært, også efter fuld implementering af CRD IV, at forudse om finansieringen er 

blevet dyrere eller billigere end havde F1 lånene været bevaret. Refinansieringsrisikoen vil dog, 

alt andet lige, falde med færre auktioner.  

 

Sammenfatning 

Realkreditobligationer er beviseligt ligeså likvide som statsobligationer. De korte realkreditob-

ligationer klarede sig endda endnu bedre end de korte statsobligationer i 2008/2009, da de 

øvrige landes covered bonds markeder frøs fast. Baseret på EU Kommissionens definition af 

højomsættelige aktiver, bør danske finansielle institutioner kunne benytte danske realkredit-

obligationer uden begrænsninger og til deres fulde værdi. Dog kun de aktiver der overholder 

en række omsættelighedskriterier. Skulle haircuttet på 15 % ikke blive fjernet, vil det dog ikke 
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have den store effekt jf. egne beregninger. Det ser ud til, at alle de aktiver der kan opfylde 

EU/EBAs omsættelighedskriterier i fremtiden vil kunne tælle med i likviditetsberedskabet.  

Fremtiden for F1 lån, og korte rentetilpasningslån som helhed, ser noget usikker ud. De vil som 

konsekvens af NSFR formentlig blive udfaset eller reduceret kraftigt, og nye produkter vil 

komme til. Om det bliver dyrere at være låntager i Danmark er uvist, og kan formentlig ikke 

måles i markedet. Hvis de nye produkter tages godt i mod på markedet, kan finansieringen af 

det danske boligmarked fortsat forblive billig. Med NSFR vil en direkte positiv konsekvens bli-

ve, at refinansieringsrisikoen reduceres ved færre og mindre auktioner.  

 

4.3  Er øget regulering nødvendig for realkreditsektoren 

Ingen realkreditinstitutter er nogensinde gået konkurs siden oprettelsen af Danmarks første 

realkreditinstitut i 1797. Ligeledes har alle investorer i ”nyere tid” fået deres investeringer til-

bage (Jensen, 2011: 4). Dette indikerer at systemets struktur i sig selv er sikker, og at der er 

meget få risici behæftet for investorer, låntager og institutterne.  

På trods af dette er det usandsynligt, at der ingen risici er behæftet til realkreditinstitutter. 

Dette grundet den brede enighed fra både økonomiske professorer, politikere samt branchen 

selv om at den systematiske risiko er øget i sektoren som resultat af en høj mængde af udestå-

ende rentetilpasningslån samt høj andel af lån med afdragsfrihed: ”Det er ikke kun lovgivere 

der ikke er så tossede med F1ere, det er også rating bureauer. Så der er lavet en række tiltag 

hvor vi prøver at mindske både F1ere og afdragsfrihed” (Bentzen, 2013: 6). Dette indikerer, at 

flere interessenter til realkreditsystemet mener, at risikoen er blevet for høj i sektoren.  

I følgende vil det derfor blive analyseret, hvorvidt yderligere stramninger rent faktisk er nød-

vendige. Da baggrunden for udbygning af eksisterende regulering kommer af den seneste øko-

nomiske recession, vil analysen ske på baggrund af data fra perioden op til 2008 til og med i 

dag. Figur 12 viser sammenhængen mellem bruttonyudlån, nettoudlån samt ”årets resultat” i 

Nykredit og Realkredit Danmark fra før, under og efter den økonomiske recession. Eksisterede 

der både udlån i markedet, og havde institutterne overskud er det en klar indikator på, at regu-

lering er mindre nødvendig.  
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Figur 13 - Sammenhæng mellem markedets samlede bruttonyudlån og nettoudlån samt ”årets resultat” fra Ny-
kredit og Realkredit Danmark, 2000 – 2012 

  
Kilde 16 - Danmarks Statistik, Nykredit årsrapport 2012, 2007, 2004 og Realkredit Danmarks årsrapport 2012, 
2007, 2004 – egen tilvirkning. Bruttonyudlån og nettoudlån er for den samlede realkreditsektor. Regnskabstal er 
kun indsamlet fra 2002, da Nykredits ikke er offentlige tilgængelige fra tidligere år 

2008 var det eneste år med et negativt ”årets resultat” efter skat i Nykredit på 695 mio. kr. I 

alle øvrige perioder før og efter krisen, havde både Nykredit og Realkredit Danmark positive 

resultater. Ligeledes ses det, at bortset fra i 2005 med et meget højt bruttonyudlån, har brut-

tonyudlån været stabilt fra 2000 til 2012 på mellem 300.000 – 500.000 mio. kr. pr. år. Nettoud-

lånet har siden 2000 totalt været mellem ca. 50.000 – 180.000 mio. kr. pr. år. De samlede brut-

tonyudlån og nettoudlån sammenholdt med årets resultat efter skat indikerer, at de danske 

realkreditinstitutter aldrig har været i en egentlig konkursrisiko.  

Bruttoudlånet fik dog et større knæk fra 2009 – 2011, men steg igen i 2012. Ligeledes sås et 

samlet faldende resultat i begge institutter fra 2008, hvor især Nykredits resultat blev kraftigt 

reduceret. I 2012 var det igen næsten på niveau med niveauet før recessionen. Dette indike-

rer, at institutterne har været påvirket af finanskrisen, men at de har ikke været stressede i 

samme grad som andre typer af finansielle institutter som f.eks. nogle banker.  

Nedenfor er udvalgte nøgletal for Nykredit og Realkredit Danmark beregnet; egenkapital, årets 

resultat i % af gns. egenkapital, solvensprocenten og kernekapitalprocenten. Alle beregninger 

er lavet på baggrund af årsrapporter fra institutterne.  
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Tabel 4 - Nøgletal for Nykredit og Realkredit Danmark 2008 - 2012 

 
Kilde 17 - Nykredit årsrapport 2012 og Realkredit Danmark årsrapport 2012 – egen tilvirkning. Kernekapitalpro-
centen er defineret som den mest sikre andel af egenkapitalen i et selskab efter CRD IV definitionen 

Ens for begge selskaber er, at den samlede egenkapital er steget kontinuerligt fra 2008 – 2012 

under og efter den økonomiske recession. Nykredits med ca. 7 mia. kr. og Realkredit Danmarks 

med ca. 8 mia. kr. Institutterne har altså tjent penge under krisen.  

Det er bl.a. en konsekvens af de nye kapitalkrav fra CRD IV: ”… jamen så er det allerede i dag 

sådan, at vi tænker Basel III i stort set i alt hvad vi gør ift. kapitalkravene” (Bentzen, 2013: 2). 

Derfor er kapitalopbygningen allerede iværksat.  

Solvensprocenten og kernekapitalprocenten ekskl. hybrid kernekapital (egenkapital) er dog 

modsatrettet i de to selskaber, da andelen er steget i Nykredit47 men faldet markant i Realkre-

dit Danmark.48 At selskaberne i dag har hhv. 15,8 % og 33,7 % i kernekapitalprocent, tyder på 

relativt sunde institutter, der for Nykredits vedkommende næsten lever op til kommende kapi-

talkrav fra CRD IV, og Realkredit Danmark er markant over både CRD IVs kapitalkrav samt et 

evt. SIFI tillæg. Dog er Realkredit Danmarks kernekapitalsprocent faldet markant fra 56,5 % til 

33,7 % fra 2008 til 2012.  

Det er nu konstateret, at der før, under og efter 2008 har været stigende udlån i markedet, og 

at selskaberne tjener penge. Derudover er deres egenkapital de senere år forøget, og begge 

selskaber har solide solvens- og kernekapitalsprocenter. På trods af dette mener flere eksper-

ter, interessenter og til dels endda institutterne selv (i højere eller mindre grad), at realkredit-

sektoren er blevet mere risikabel i deres udlånsstruktur end hidtil.  Det er specielt den høje 

andel af udestående lån i form af rentetilpasningslån, med eller uden renteloft specielt med 

                                                           
47

 Nykredits basiskapital blev 62,4 mia. kr., og de risikovægtede poster udgjorde 326,8 mia. kr., svarende til en sol-
vensprocent på 19,1. Nykredits beregnede individuelle solvensbehov er opgjort til 9,6%.  
48

 Koncernens basiskapital udgjorde 45,1 mia. kr. og solvensprocenten 34,3.  
Risikovægtede aktiver (RWA) udgjorde 131,5 mia. kr. ultimo 2012. I 2012 skal kapitalkravet i medfør af overgangs-
reglerne efter CRD regelsættet mindst udgøre 80 % af kravet opgjort efter de tidligere regler, svarende til 26,0 mia. 
kr. og et solvensbehov på 19,7 %. Koncernen har en basiskapital på 45,1 mia. kr. svarende til en overdækning på 
19,1 mia. kr. 

Nykredit Nøgletal 2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapital 50.377 51.241 55.320 55.310 57.556 

Årets res. i % af gns. EK -1,3       0,3        7,2        2,0        4,7        

Solvensprocent 14,7      17,8      18,5      17,1      19,1      

Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 13,5      13,5      15,1      13,9      15,8      

Realkredit Danmark Nøgletal 2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapital 38.568 41.162 42.883 44.757 46.410 

Årets res. i % af gns. EK 7,6        6,5        4,1        4,3        5,4        

Solvensprocent 56,6      44,6      39,4      35,8      34,3      

Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 56,5      44,2      38,8      35,4      33,7      
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afdragsfrihed, der omtales som det egentlige problem. Det øger den systematiske risiko i sek-

toren, der som sagt er anerkendt i højere eller mindre grad af samtlige interviewede parter. 

”Det gør både institutterne udsatte, fordi de hele tiden skal til markedet for at finansierer dem. 

Det gør sådan set også boligejerne mere udsatte fordi man får større renteeksponering” (Rang-

vid, 2013: 6). Som det fremgår af tidligere afsnit i dette kapitel, er det ikke kun politikerne der 

ønsker at institutternes udlån omstruktureres, men er ligeledes et krav fra institutternes rating 

bureauer.  

Rentetilpasningslån og øget systematisk risiko 

Flere kritikere i dag, stærkt anført af det amerikanske rating bureau Moody’s, mener at den 

systematiske risiko i sektoren er blevet for høj. Moody’s valgte derfor, at nedgraderede hhv. 

Nykredit, DLR Kredit og Danmarks Skibskredit med tre trin i 2012, samt stemplede dem med 

”negativ outlook” (Lassen og Rostgaard, 2012). "De seneste års stigende brug af korte rentetil-

pasningslån betyder, at danske realkreditinstitutter er meget sensitive over for skiftende tillid 

fra investorerne. Det er en svaghed, og refinansieringsrisikoen er øget betragteligt", har Simon 

Harris fra Moody’s udtalt. Refinansieringsrisikoen skyldes, at der før rentetilpasningslånene 

(præ 1996) skulle finansieres for markant lavere årlige beløb (Lassen og Rostgaard, 2012).  

Hvis den systematiske risiko i sektoren reelt er øget, er dette et godt argument for, at ”pol-

strer” institutterne i højere grad med mere og sikrere kapital. Alt andet lige, vil en øget kerne-

kapitalprocent reducere sandsynligheden for stress, markedsuro samt evt. konkursomkostnin-

ger. I nedenstående tabeller 3 og 4 ses andelen samt fordelingen af afdragsfrie rentetilpas-

ningslån efter løbetider: 

Tabel 5 - Andelen af afdragsfrie lån af realkreditinstitutternes samlede udlån 2003 – 2012 

 
Kilde 18 - Finanstilsynet – Markedsudvikling i 2012 for realkreditinstitutter – egen tilvirkning 

 

Tabel 6 - Andelen af rentetilpasningslån af realkreditinstitutternes samlede udlån 2003 – 2012 

 
Kilde 19 - Finanstilsynet – Markedsudvikling i 2012 for realkreditinstitutter – egen tilvirkning 

Andelen af afdragsfrie lån er steget markant fra 5,5 % i 2003 til 53,9 % i 2012. 87 % af disse er 

samtidig rentetilpasningslån. Derudover er den samlede andel af rentetilpasningslån steget fra 

35,8 % i 2003 til 72,6 % i 2012 og er på intet tidspunkt i observationsperioden faldet. De kort 

Pct. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Afdragsfrie lån 5,5 16,9 27,4 35,2 42,9 47,9 50,8 52,6 54 53,9

 - Heraf andelen af rentetilpasningslån 87,1 85,4 76,1 72 68,7 69,8 80,4 84,9 86,2 87

Pct. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rentetilpasningslån (alle løbetider) 35,8 44,3 51,4 51,9 52 54,4 64 69,3 71,6 72,6

 - Løbetid til og med 1  år 50,1 57,9 72,1 75,7 76,2 76,5 75,8 73,1 71,7 69,9

 - Løbetid over 1  år 49,9 42,1 27,9 24,3 23,8 23,5 24,2 26,9 28,3 30,1
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finansierede rentetilpasningslån, der i sær er argumentet for den systematiske risiko i sekto-

ren, er kun faldet begrænset fra peaket i 2008 med 76,5 % til nu at udgøre 69,9 % af de samle-

de rentetilpasningslån. I samme periode er rentetilpasningslån med en refinansieringsperiode 

over 1 år kun steget fra 23,5 % i 2008 til 30,1 % i 2012. Samlet var andelen af rentetilpasnings-

lån af samtlige udlån i realkreditsektoren i 2012 på 72,6 % hvoraf 69,9 % af disse skulle refi-

nansieres årligt. Det samlede udlån i realkreditobligationer var i december 2012 på ca. 2,9 mia. 

kr.49  

Tabel 7 - Samlede årlige refinansiering af rentetilpasningslån med løbetid til og med et af de samlede udstående 
realkreditobligationer 

 Kilde 20 - Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet– egen tilvirkning 

Herved ses det, at den årlige refinansiering alene på F1 lån rent faktisk udgjorde ca. 1,5 mia. kr. 

i december 2012. 10 år forinden i december 2003, udgjorde den samlede årlige refinansiering 

blot ca. 285 mio. kr. En øgning på ca. 1,2 mia. kr. på en 10årig periode. Dette har skabt store 

bekymringer fra bl.a. rating bureauet Standard & Poors.  

Den øgede eksponering i form af markant højere årlige refinansieringer vil kunne øge den sy-

stematiske risiko i sektoren. Givet volumen af obligationer der skal refinansieres, øges rente-

eksponeringen for forbrugerne hvorved institutternes kreditrisiko øges. Skulle der opstå for-

hold i markedet, der skaber mistillid til systemet eller opstå manglende likviditet til at aftage 

de fulde auktioner mv., vil det kunne sætte sig i markant højere renter på obligationerne eller i 

værste fald kan markedet fryse. Kan samtlige obligationer ikke bortauktioneres ved rente X, vil 

renten stige til det niveau Y. Realkreditinstitutterne kan naturligvis aftage en del af egne obli-

gationer til likviditetsberedskabet, men kun til og med et vist punkt.  

Skulle markedsrenten stige markant, vil en andel af låntagerne ikke kunne efterleve deres for-

pligtelser med renter og afdrag, hvorfor det kan give store tab først til investorerne og derefter 

institutterne. Låntagerne med rentetilpasningslån har en markant renteeksponering i marke-

det, hvorfor institutterne via den høje andel rentetilpasningslån har en markant kreditrisiko. 

Hele sikkerheden i systemet er således bygget op omkring tilliden til danske realkreditobligati-

oner. Nationalbankdirektør Lars Rohde har i denne forbindelse udtalt, at Nationalbanken vil 

holde hånden under boligmarkedet i det tilfælde, at det ikke er muligt at få solgt obligationer-

                                                           
49

 Danmarks Nationalbank: Værdipapirstatistik efter datatype, værdiansættelse, investorsektor, 

udstedersektor, løbetid, valuta, kupon, papirtype og tid 

 December måned, i mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Samlede realkreditudlån 1.588.822 1.834.042 2.097.806 2.160.287 2.312.043 2.401.355 2.732.430 2.783.526 2.495.354 2.926.558 

Andel af rentetilpasningslån 35,8% 44,3% 51,4% 51,9% 52,0% 54,4% 64,0% 69,3% 71,6% 72,6%

 - Løbetid til og med 1  år 50,1% 57,9% 72,1% 75,7% 76,2% 76,5% 75,8% 73,1% 71,7% 69,9%

Samlet årlig refinansiering 284.968     470.426     777.434     848.740     916.124     999.348     1.325.556 1.410.087 1.281.045 1.485.152 
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ne der ligger bag F1-lånene ved at opkøbe disse (Lønstrup og Andersen, 2013). Dette er en 

meget markant garanti der i) øger sikkerheden i systemet betragteligt og derved skaber stor 

investortillid og ii) reducere rating bureauernes stigende bekymringer.  

Fordele og ulemper 

I en økonomi kan det være særdeles risikabelt at være så afhængig af tilliden til ét finansielt  

produkt, nemlig realkreditobligationerne. Med en udestående volumen, alene i rentetilpas-

ningslån med årlig refinansiering, på mere end det samlede danske bruttonationalprodukt er 

det en sektor, der i sig selv vil kunne skabe en økonomisk krise med høje samfundsmæssige 

omkostninger til følge. Styrken ved ensartetheden i produkterne kan ved mistillid til systemet 

samtidig blive den største svaghed ved systemet. Obligationerne uagtet udsteder vurderes i 

markedet som tilnærmelses ens, og handles til samme renteniveauer. Derfor vil mistillid til blot 

en udsteder kunne spredes til hele sektoren.  

Dette taler for, at institutterne polstres bedre med likvid kapital samt en større andel af egen-

kapital. ”…det danske realkreditsystem er jo langt hen af vejen utrolig ens  på tværs af institut-

terne .. .det er stadigvæk langt hen af vejen de samme principper: balaceprincippet, samme 

type produkter osv.” (Rangvid, 2013: 7). Institutterne har meget ens risikoprofil, produktporte-

følje og obligationerne sælges på tværs af institutterne i markedet til en meget lille rentemar-

ginal (Udvalg om SIFIer, 2013: 38). Dette indikerer, at udstederen (instituttet) af obligationen 

ikke er så vigtigt for investor, men at tilliden til markedet er meget høj. Skulle et institut kom-

me i reel problemer, vil det derfor kunne have afsmittende effekt på samtlige institut-

ter/realkreditobligationer (Udvalg om SIFIer, 2012: 38). Des større kapitalkrav des længere er 

der til tab og de afsmittende effekter, der kan opstå deraf.  

 

Det der taler imod øgede kapitalkrav er, at et sådan scenarie aldrig er hændt. ”Ser man på 

udstedelser af covered bonds (realkreditobligationer) i 2008 – der var ét land hvor der blev 

udstedt – og det var Danmark” (Rangvid, 2013: 12). På trods af chokket i markedet over en 

bred kam, var det kun meget små stigninger i rentemarginalen der blev en realitet på realkre-

ditobligationsmarkedet i Danmark. Ses der på sektoren som helhed, var der en samlet egenka-

pital på mere end 158 mia. kr. og en solvensprocent på 19,4 i 2012 (Finanstilsynet, 2013). Med 

øgede kapitalkrav er faren, at sektoren bliver overreguleret, hvilket kan hæmme væksten i 

realøkonomien.  
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”I would recommend the system of mortgage credit used in Denmark, where loan-to-value 

ratios and underwriting standards are strictly enforced by a single, strong regulator” - citat 

George Soros”.50 

 

Kapitel 5 

Konklusion 

Jf. min problemstilling - Hvorledes vil implementering af kapital- og likviditetskrav fra CRD IV og 

kapitalkrav fra SIFI forventeligt påvirke det danske realkreditsystem? – kan det konkluderes, at 

kombinationen af kvantitativ og kvalitativ empiri herunder markedsdata, impact studies og 

interviews har været en valid metode til at undersøge de potentielle konsekvenser af CRD IVs 

kapital- og likviditetskrav samt kapitalkrav fra SIFI. Hvor kvantitativ data har vist sig 

ufuldkommen til at give en forklaring, har mine interviewkilder dannet grundlag for en 

fyldestgørende analyse og vurdering af reguleringens konsekvenser.  

Jeg har undersøgt hvorvidt kapitalkravene vil øge finansieringsomkostningerne i 

realkreditsektoren, og det kan her konkluderes at omkostningerne vil øges. Hvor meget eller 

hvor lidt, stiller jeg mig dog tvivlende overfor. Empiriske studier viser, at det bliver lidt men ikke 

meget dyrere at drive realkreditinstitut. Omkostningerne vil være størst på kort sigt, indtil 

implementeringen er fuldendt. På lang sigt vil institutterne ikke længere skulle opbygge ekstra 

kapital, men de vil stadig kunne udlåne en lavere andel pr. udlånskrone, da andelen af hver 

udlånskrone der nu skal stilles til side er blevet større. Selvom afkastkravet falder, vil 

størstedelen af denne gevinst for realkreditinstitutterne tilfalde låntager via lavere renter. 

Derfor vil institutterne efter fuld implementering stadig opleve øgede omkostninger i et 

beskedent omfang.  

At institutternes omkostninger er øget ses allerede fra stigende bidragssatser samt 

udmeldinger i markedet om flere stigninger i den kommende tid. Men den gennemsnitlige 

stigning i bidragssatserne må siges at have været beskeden indtil nu omend høj procentuelt.  

Udlånsvolumen er ikke faldet siden markedet blev bekendt med CRD IV og SIFI, men volumen 

har derimod nået det højeste niveau nogensinde. Dette på trods af øgede bidragssatser i 

                                                           
50

 George Soros, Amerikansk forretningsmand og mangemilliardær, er manden bag indførelsen af en dansk realkre-
ditmodel i Mexico 
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institutterne. Det kan konkluderes, at de lave renter i markedet på specielt 

rentetilpasningslånene har været en markant årsag til, at der ikke er set fald i udlånet. Alt 

andet lige burde der være sket en mindre reduktion med øgede omkostninger for låntager. Hvis 

renten i de kommende år stiger, vil denne sammenholdt med bidragsstigninger være 

medvirkende til fald eller stagnering i udlånsvolumen. En højere bidragssats vil ved 

rentestigninger medvirke til en større effekt end renteniveauet alene. 

Det vurderes, at danske realkreditobligationer vil blive klassificeret som højlikvide aktiver i L1. 

Finansielle institutter i Danmark kan derfor fortsat benytte realkreditobligationer i deres LCR til 

deres fulde værdi og uden en begrænsning på andelen der må benyttes. Derved undgår 

Danmark forventeligt et truende shortfall der ellers havde eksisteret på højlikvide aktiver, som 

følge af vores lave beholdning af statsobligationer mv. 

Derudover kan jeg konkludere, at den mest reelle risiko ved realkreditobligationer i Danmark; 

refinansieringsrisikoen, med NSFR vil blive reduceret – i så fald at NSFR indføres i 2018. NSFR vil 

reducere en del af det mismatch der i dag eksisterer mellem rentetilpasningslån med kort 

finansiering bundet på lange lån. Dette vil primært betyde, at det meget udbredte F1 lån 

formentligt vil blive udfaset, og andre lånetyper vil komme til. Refinansieringsperioden på disse 

lån bliver formentlig hhv. 3, 5 og 10 år, og obligationerne bliver bundet op på en variabel rente 

med rentefastsættelse hver tredje til sjette måned. 

Da en meget markant andel af obligationerne i dagens marked er F1 lån o. lign., bliver det 

interessant at se, hvorledes markedet vil prissætte de nye obligationstyper. Det kan ikke 

udelukkes, at markedet vil kræve et højere afkast på de nye lån og derved en højere 

rentebetaling fra låntager grundet én til én sammenhængen. Omvendt kan de nye 

produkter/obligationer også blive billigere for låntager.  

Uanset om der kommer højere renter på de lånetyper der nu indføres i markedet, vil 

finansieringsomkostningerne for institutterne, og derved låneomkostningerne for låntager, 

stige. Dette må alt andet lige betyde færre eller dyrere udlån end der ellers ville have været i 

markedet. Dette skal ikke forveksles med, at bruttonyudlån og den samlede udlånsvolumen 

nødvendigvis vil falde, men kun at væksten vil blive mindre end ellers. 

Jeg kan ikke konkludere at systemet med den nye regulering er blevet markant mere sikkert, da 

konkursrisikoen fra realkreditsektoren og dertilhørende påvirkninger på realøkonomien i 

forvejen er lav. Empirisk har realkreditsystemet aldrig påført omkostninger på samfundet fra 
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deciderede stress scenarier. Dette med undtagelse af, at NSFR adresserer den reelt 

eksisterende refinansieringsrisiko. 

Det vurderes, at marginalnytten ved at indføre SIFI vil være ganske ubetydelig for sikkerheden i 

realkreditsektoren, hvorfor jeg vurderer, at det bør overvejes om disse tillægskrav skal påføres 

realkreditinstitutterne. SIFI-tillægget kan potentielt øge omkostningerne, uden at tilføre nogen 

ekstra reel sikkerhed til realkreditsystemet. 

Når det så er sagt, så vil ekstra og bedre kapital samtidig med krav til mængde og kvalitet af 

likviditet, uagtet ulemper, gøre realkreditsektoren endnu sikrere end før. Ligeledes vil de 

samfundsmæssige omkostninger ifm. finansielle kriser reduceres betydeligt, hvis hele den 

finansielle sektor tages i betragtning. Det vurderes dog, at reguleringen – særligt SIFI – ikke er 

nødvendig for dansk realkredit der i forvejen er underlagt streng dansk regulering, der har vist 

sig fyldestgørende selv under historiens mange kriser. Den eneste umiddelbare risiko i systemet 

– refinansieringsrisikoen – kunne være adresseret mere effektivt gennem national specificeret 

lov. 

Hypotese nr. 1: Øgede kapitalkrav vil øge institutternes omkostninger på kapital, og derved 

reducere væksten i bruttonyudlån i implementeringsperioden. Efter fuld implementering (2019) 

vil CRD IV samt SIFI-tillægget ikke tilføje øgede omkostninger til institutterne. 

Det kan derfor konkluderes, at min hypoteses første del ikke kan falsificeres, og derfor kan den 

sandsynliggøres. CRD IV samt SIFI vil tilføje omkostninger i implementeringsperioden for real-

kreditinstitutterne, og lån er allerede blevet dyrere hvilket reducere væksten. Den anden del af 

hypotesen kan falsificeres. Nok falder omkostningerne efter fuld efterlevelse, men det generel-

le omkostningsniveau vil konstant være højere end i dag, da ekstra kapital skal holdes per ud-

lånskrone.  

Hypotese nr. 2: Danske realkreditobligationer er fuldt ud lige så omsættelige som statsobliga-

tioner, og bør derfor tælle fuldt ud som højlikvide aktiver i L1 i LCR kravet. NSFR vil gøre de 

korte rentetilpasningslån, F1, markant dyrere hvorfor F1 lån vil forsvinde fra markedet. 

Den første del af hypotesen kan ikke afkræftes, hvorfor der er en god sandsynlighed for at 

denne er valid. De danske realkreditobligationer er ligeså omsættelige som statsobligationer, 

og de korte realkreditobligationer har endda vist sig at være mere omsættelige. Det ser 

ligeledes ud til, i kraft af politiske forhandlinger, at realkreditobligationerne som opfylder 

omsættelighedskriterierne vil blive kategoriseret i L1. Den anden del af hypotesen kan ligeledes 
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valideres. Indføres NSFR vil omkostninger via overdækning på lånene bevirke, at F1 lånene vil 

blive meget dyre. Det ses allerede nu, at nye produkter kommer på markedet som erstatning 

herfor.  

 

Kapitel 6 

Perspektivering 

I ovenstående konklusion er det konkluderet, at finansieringsomkostningerne vil øges primært i 

implementeringsfasen. Derudover vil F1 lån over en kortere årrække udfases – begge 

elementer der kan påvirke realøkonomien. I dette afsnit vil jeg argumenterer hvorvidt 

yderligere regulering end CRD IV er nødvendigt for den danske realkreditsektor.  

Det er sikkert, at CRD IVs kapital- og likviditetskrav, vil blive implementeret qua vores 

medlemskab af EU. Men med ovenstående in mente bør politikerne genoverveje, at indføre 

danske SIFI krav på realkreditsektoren inden for nærmeste fremtid. Det vurderes, at SIFI-

tillægget ikke vil tilføre nogen betydelig grad af ekstra sikkerhed til systemet. Hvis den ekstra 

sikkerhed ikke slår igennem i markedet via lavere renter, og konkursrisikoen ikke mere end 

opvejer påvirkningen på realøkonomien gennem øgede finansieringsomkostninger, bør 

forslaget tages af bordet. 

Grundet den danske og europæiske økonomiske situation bør politikerne være varsomme med 

”panikløsninger”, da overregulering uden tvivl vil have en negativ indflydelse – ikke kun for 

institutternes profit, men for hele realøkonomien og væksten i landet. Adgang til billig 

finansiering har altid været en forudsætning for vækst i samfundet. Øges omkostningerne pr. 

udlånskrone reduceres udlånsvæksten i realkreditsektoren.  

Recessionen var økonomisk hård for Danmark, Europa og verden som helhed, og vi er ikke helt 

ovre den endnu. Derfor er det forståeligt, at politikerner ønsker mere sikre finansielle systemer. 

Højere kapitalkrav end de der implementeres via CRD IV, er muligvis også berettigede for 

mange finansielle institutter, som har ageret for risikabelt og har en betydelig konkursrisiko. 

Dette kommer Udvalg om finanskrisens årsager ligeledes frem til i den såkaldte 

”Rangvidrapport” af 18. september 2013. Men med CRD IV alene højnes både kvaliteten og 

kvantiteten af kapital i et sådant omfang, at marginalnytten ved yderligere krav er meget lav for 

realkreditsektoren specifikt.  
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Alene på baggrund af CRD IV kravene vil vi opleve både dyrere adgang til finansiering i de 

kommende år som minimum under implementeringen. Ikke kun fra realkreditten men også fra 

bankerne. Hvis SIFI-tillægget vitterligt ønskes indført bør politikerne time implementeringen 

således, at det ikke er sammenfaldende med CRD IV implementeringen. En mulig løsning kunne 

være et forslag om, at SIFI i realkreditsektoren først skal implementeres med begyndelse i 

2020/2021. På dette tidspunkt vil man i højere grad kunne vurdere og analysere effekten af 

CRD IV. Derpå kan man revurdere, om yderligere regulering er nødvendig for dansk realkredit.  

 

Des dyrere det er at låne, des mindre kan låntager betale for sin ejendom. I dag er 270.000 

boliger mindre værd end på købstidspunktet.51 Dette skal ikke forveksles med, at samme antal 

er teknisk insolvente, da nogle ejere vil have formuer, egenkapital eller lignende, så de kan 

bære et tab i salg uden at blive forgældet. 

Selvom samtlige 270.000 boligejere ikke er teknisk insolvente, vil salg i dag stadig betyde et 

økonomisk tab i formue og derved ringere mulighed for at erhverve ny ejendom samt lavere 

forbrugsmulighed og lavere rente- og skattebetalinger til staten. Øgede låneomkostninger kan 

derfor forværre et i forvejen trængt ejendomsmarked og forsinke et opsving yderligere. 

Specielt teknisk insolvente borgere og selskaber, der grundet erhvervelse af ejendom, vil 

opleve en forsinkelse som meget hård, hvilket vil påvirke deres nytte negativt, når der tages 

højde for socioøkonomiske forhold. 

Ligeledes vil hhv. prisstigninger, reduktion i udlånsvolumen primært ramme den del af 

befolkningen som får den laveste kreditværdige rating af institutterne. Derudover vil øgede 

bidragssatser i sig selv sænke forbrugs- og investeringsmuligheder, da pengene brugt til 

bidragssatser ikke bliver til forbrug eller opsparing Der vil komme rentestigninger i markedet på 

et tidspunkt, og kombineret med stigende bidragssatser vil et øget antal låntagere i 

realkreditsystemet få lavere forbrugsmuligheder med en dertilhørende påvirkning på 

realøkonomien. 

Det skal naturligvis fastlægges endnu engang, at de vurderede påvirkninger vil være 

begrænsede og vil primært opstå i implementeringsfasen. Efter fuld implementering vil 

påvirkningen reduceres, og en ny ligevægt vil indtræffe. 

                                                           
51

Realkredit Danmark: ”Første fald i antallet af ”tabsgivende” bolighandler i to år” 
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Fremtiden 

Det bliver interessant i fremtiden at se på den faktiske udvikling i låneomkostninger og 

udlånsvæksten. Naturligvis bliver det en meget svær opgave at påvise de nøjagtige 

konsekvenser reguleringerne får for realøkonomien. 

Efter 2019 ville det være spændende at vende tilbage til opgaven, og analysere påvirkningen på 

sektoren baseret på faktiske datasæt, og derfra vurdere nødvendigheden for yderligere 

regulering end CRD IV alene. Hvis økonomien ikke vurderes at være særligt påvirket af 

reguleringen, og at det derfor vurderes, at realkreditsystemet burde blive yderligere polstret, 

vil man kunne indføre et SIFI-tillæg. 

Man bør kunne udforme en form for ”SIFI-tillægs-option”, som kan blive iværksat, hvis det 

vurderes at være nødvendigt efter implementering af CRD IV. Derved risikerer man ikke i 

samme grad overregulering, og institutterne har indtil 2019 til ”blot” at indføre CRD IV kravene. 

Denne opgave er udformet med fokus på det danske realkreditsystem, da internationale 

analyser fra BCBS og EU primært fokuserer på banksektoren og påvirkninger af denne – og med 

god grund, da den danske realkreditmodel kun eksisterer i Danmark. Opgaven har haft til 

formål at belyse de helt unikke problemstillinger der opstår med både de kapital- og 

likviditetskravene. Det har været en lærerig rejse. 

 

Slutteligt vil jeg pointerer, at regulering i alle henseender altid har været til debat. Den ramte 

sektor og ejerne, er som regel altid mere sortseende omkring reguleringens påvirkninger end 

øvrige interessenter og lovgivere. De maler ”fanden på væggen” så at sige, og med god grund 

baseret på selskabers generelle interesser.  

Lovgivere har omvendt efter kriser – ofte på baggrund af virketrang – en tendens til at 

overregulerer til et niveau der ikke er samfundsøkonomisk efficient. Således er der igennem 

tiden ofte set, efter lange perioder med deregulering efterfulgt af krise, en 180° vending mod 

overregulering der efterfølgende kompenseres med tiden.  

Hvorvidt CRD IV samt SIFI viser sig at være det ene eller det andet, må tiden vise.  
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Bilag 1 
Interviewguide 

Briefing: I dag skal jeg interview Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen - interesse-
organisation under Erhvervs- og vækstministeriet ressort for medlemmerne Realkredit Dan-
mark, Nordea Kredit og LR kredit - i forbindelse med mit speciale på cand.merc.fir om Basel 
III-reguleringens potentielle påvirkning af danske realkreditinstitutter.  

1. Hvordan I forbereder/har I forberedt jer og jeres medlemmer på den kommende Ba-
sel III-regulering? 

i. Hvad har I gjort indtil nu? 
ii. Hvad gør I i dag, 2013? 

iii. Hvor langt er I i processen? 
iv. Hvorledes ser planen ud frem til 2019? 

 
2. Nu vil jeg gerne fokusere på den del af Basel III der primært kan få konsekvenser for 

dansk realkredit, i form af de kvantitative likviditetskrav  ”som udlagt i lovforslaget i 
dag”.  

a. LCR, Liquidity Coverage Ratio. 
b.  – Vil det få konsekvenser, hvis realkreditobligationer som udlagt maksimalt 

kan udgøre 40 % af basiskapitalen og samtidig kun tælle 85 procent af deres 
værdi/Et haircut på 15 %? (For udlån, sektoren samt investorer?) 

c. NSFR, Net Stable Funding Ratio. 
d.  – Hvilke konsekvenser tror du regeludspillet vil få på dansk realkredit? (For 

rentetilpasningslån (de 30årige udlån finansieret ved 1årige obligationer, F1-
lån, hvis der skal opereres med en overdækning på 65 procent?) 

e. Hvilke ”overgangsproblemer” kan der opstå i forbindelse med skifte fra rente-
tilpasningslån med kort finansierede obligationer hvis disse må udfases? 

f. Hvilken effekt kan det få, at realkreditinstitutter ikke længere kan holde egne 
obligationer i likviditetsberedskabet? 

g.  – Hvad vil konsekvensen af dette forslag blive for institutter, låntagere og evt. 
investorer? 
 

h. Findes der anvendelige alternativer i Danmark til realkreditobligationer, og i 
givet fald hvilke? (Såsom aktiekapital, reserver, overført overskud og uden-
landske statsobligationer) 

i. Afslutningsvis: Hvorledes mener du, at LCR, NSFR og manglende brug af egne 
obligationer samlet vil påvirke realkreditsektoren og dens interessenter i 
Danmark? 
 

3. Nu vil jeg gerne spørge til påvirkning af institutternes produktportefølje og udlånspo-
litik 

a. Bliver det nødvendigt at omstrukturerer karakteristika ved realkreditobligatio-
ner, og i givet fald hvilke? ( variabelt forrentede lån, rentetilpasningslån, fast-
forrentede lån samt afdragsfrihed på disse) 

b. Vil indførelsen af Basel III bevirke ændringer i produktporteføljen, f.eks. mod 
en større andel af fastforrentede lange realkreditobligationer? (Finansiering > 
1 år) 
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c. Hvad tror du der vil ske med de obligationstyper, der ikke bliver kategoriseret i 
den sikreste kategori, L1? (kun må vægte med 85 %, operere med overdækning 
på 65 % eller ikke kan dække mere end maks. 40 % af basiskapitalen).  

d. Forventer i overordnet, at Basel III vil påvirke realkreditsektorens udlånspoli-
tik/ udlånsvillighed/udlånsvilkår?   

e. Har Basel III allerede påvirket i en given retning (bidragssatser m.v.)? 

 

4. Hvad er de 3 største fordele/ulemper ved den kommende Basel III regulering? 
a. På branche- og virksomhedsplan 
b. I forhold til investorer/låntagere 
c. Samfundsøkonomisk 

 
5. De senere år er flere større danske realkreditinstitutter blevet nedgraderet, og har 

for første gang fået reel kritik af bl.a. Moody’s grundet andelen af kort finansierede 
obligationslån - rentetilpasningslån (F1) - og andelen af afdragsfrie lån, som de me-
ner øger risikoen i sektoren. 

a. Hvad mener du om kritikken? 
b. Er der foretaget tiltag for at imødekomme kritikken? 
c. Mener du, at den strukturelle forandring (høj andel af rentetilpasnings-

lån/flekslån, der skal refinansieres årligt), udgør et problem?  
d. I lyset af den potentielle øgning af risiko i sektoren, kan yderligere regulering 

af sektoren så siges at være samfundsmæssig forsvarlig, da regulering derved 
kan mindske risikoen for både investor, låntagere og samfundet? 

e. Mener du overordnet at Basel III-regulering som udspillet foreligger er beretti-
get i forhold til dansk realkredit? 

 

6. Er der områder i Basel III reguleringen, hvor i mener at danske realkreditinstitut-
ter/obligationer bør blive undtaget af Basel III-reguleringen eller få særstatus? 

a. Hvis ja, hvilke obligationer og på hvilken baggrund bør de få særstatus? 
b. Hvad gør I for at påvirke lovgivningsprocessen i EU? 
c. Er det sandsynligt at dette vil blive imødekommet?  
d. Argumentationen omkring adgang til billig finansiering via vores realkreditsy-

stem: er det principielt ikke ligegyldigt med omkostninger på finansiering? Det 
vil jo blot sætte sig i ejendomspriserne? 

e. Mener i, at den umiddelbare mangel på opbakning til danske særreglerfor re-
alkreditsystemet er en del af en ”harmoniseringsstrategi” i realkreditsektoren 
fra EU? (Senest set ved Magrethe Vestagers møde med Basel-Komiteen, febru-
ar 2013) 

 

7. Afslutningsvis 
a. Er der områder du mener, er relevant som vi ikke kom ind på? 
b. Kender du nogen der evt. vil kunne supplere med yderligere gavnlig informati-

on ift. opgavens fokus? 
c. I tilfælde af manglende informationer, vil jeg kunne sende dig nogen kortfat-

tede spørgsmål via mail, eller telefonisk? 
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Transskribering – Interview med Karsten Beltoft, 27. maj 2013 

Simon Weileby Lütscher (S): Så vil jeg sætte i gang, og jeg vil starte med introduktionen… I dag 
vil jeg interview dig – Karsten Beltoft – der er direktør i Realkreditforeningen, som er en inte-
resseorganisation under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort og øh brancheorganisation for 
Realkredit Danmark, Nordea Kredit og LR Kredit.  

Karsten Beltoft (K): Ja, det er korrekt 

S: Det er i forbindelse med mit speciale på cand.merc.fir for at undersøge Basel III-
reguleringens potentielle påvirkning af de danske realkreditinstitutter. Jeg vil starte med vil jeg 
bare gerne lige høre øh lidt indledende til hvordan i har forberedt jer og jeres medlemmer på 
den kommende regulering – hvad i har gjort indtil nu, hvad i gør i dag, hvor langt i er i proces-
sen og hvordan planen ser ud frem til 2019. Jeg har taget 2019 for det er der de mener det 
sidste skal være implementeret af de sidste tiltag. 

K: Man kan sige, det der ligger hos os det ligger jo i den politiske behandling af forskrifter der 
nu skal implementeres. Den praksiske implementeringen og hvordan man nu vælger at gøre 
det ude i de enkelte institutter er vi sådan set ikke involveret i – øh – så vores arbejde har be-
stået i at drøfte reglerne og finde ud af hvad vej peger de, hvordan kunne vi godt tænke os det, 
hvad betyder det her overordnet set for realkreditten, så det er sådan på et lidt mere overord-
net plan vil jeg kalde det. 

S: Ja…  

K: Øh – og ikke den – hvad skal man sige – den politiske del af det – øh – så det der har været 
hidtil, det har været at finde ud af, i de forslag der ligger de har undergået en skal vi sige for-
andring undervejs og også en proces – øh - hvad er det der generer os mest – og der er jo, skal 
vi sige, ekstrem mange forskellige elementer i CDR IV og der har vi jo måtte prioriterer og sige, 
hvad er det for nogle slåskampe vi vil kaste os ud i. Og det vi har fokuseret mest på, det er li-
kviditetsreglerne og det har været ud fra, at det er der at det nye sker – øh – kapitaldelens 
reglerne er også blevet ændret i kvaliteten af den kapital der nu skal være og selve størrelsen 
af kapitalen. Det har ligesom været kendte håndtag man bare har drejet lidt mere på. Så der 
kender vi nogenlunde effekten og konsekvenserne af det.  

S: Ja, det kan jo siges blot at være en udvidelse af gældende regler 

K: Likviditetsreglerne, det er noget helt nyt man kaster på banen der, og det er også der det 
har haft de største konsekvenser for realkreditten.  Og derfor der hvor vi har lagt langt de fle-
ste af vores kræfter. Øh, og det der har været det helt grundlæggende i det, og det der faktisk 
stadig ikke er 100 procent afklaret, det har været LCR’eren og spørgsmålet om realkreditobli-
gationer de kan tælle med som ekstremt likvide aktiver.  

S: Mmm. Vil du udbyde? 

K: Det har været i de første udspil har de ikke været det, for der har man sat en grænse ind 
hvor man siger at der må max være 40 procent der er placeret i realkreditobligationer og der 
skulle skæres 15 % af værdien når man nu opgjorde den. Og det ville være nok til at kunne 
ødelægge dansk realkredit hvis det skulle blive slut resultatet fordi som det er i øjeblikket, når 
bankerne de holder en likviditetsreserve så holder de omkring 75 til 80 procent af den likvidi-
tetsreserve er placeret i realkreditobligationer, korte realkreditobligationer. 

S: Mmm. Er det helt generelt for samtlige banker i Danmark, eller er det nogen bestemte? 

K: Nej det vil være samtlige banker i Danmark der har det der. Det er et sektor tal, og der vil 
selvfølgelig være nogle variationer… 
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S: Ja 

K: Men langt de fleste, eller alle pengeinstitutterne vil have langt den overvejende del placeret 
i det… Og det er der flere grunde til, et er at vi har ikke ret mange statsobligationer i Danmark, 
og det er jo så en god ting, men vi har ikke haft så stort statsunderskud, og derfor er der kun 
udstedt statsobligationer for rundt regnet ¼ af hvad der er udstedt af realkreditobligationer. Så 
obligations realkreditmarkedet i Danmark er ekstremt stort i forhold til statsobligationer. 

S: Okay 

K: Så Basel reglerne oprindeligt lage op til at man skulle have placeret i statsobligationer så 
man kan sige at der ikke er nok statsobligationer i Danmark. Så kan man jo selvfølgelig købe 
tyske statsobligationer eller nogle andre lande, men så er man ude i noget valutarisiko. 

S: ja 

K: Og se fra vores synsvinkel, så vil vi have at vi skulle afsætte en meget stor del af vores obli-
gationer til anden side end bankerne, hvis ikke de måtte bruge den som likviditetsreserve. Og 
det ville helt klart gå ud over prisen på obligationerne. Og det ville for os også betyde at vi skul-
le udenlands for at finde afsætningskanaler – og så er man igen ude i noget valutarisiko, fordi 
udenlandske investorer, de vil nok ikke i den størrelsesorden købe realkreditobligationer i dan-
ske kr., de vil nok foretrække realkreditobligationer i euro, kunderne vil stadig have nogle i 
danske kr. og så vil vi være nødt til a lave valutaveksling der, så det ville være tæt på ødelæg-
gende for det danske system, hvis likviditetsreglerne ikke blev ændret.  

S: Okay 

K: Det tror vi så på at de bliver… Så realkreditobligationen kan blive karakteriseret som eks-
tremt likvide. Men det vi har lobbyet for, det er at sige, at det skal være nogle markedsmæssi-
ge kriterier der er afgørende for om obligationer de er likvide eller ej, det er ikke spørgsmålet 
om den nu er udstedt af et realkreditinstitut eller om det er udstedt af en stat.  

S: Mmm. 

K: Og det synspunkt har man så heldigvis fulgt, og nu er EBA, det Europæiske Banktilsyn, så i 
gang med og opstille de kriterier, altså hvad for nogle branchemæssige kriterier, og de er ikke 
på plads endnu. Så derfor kan man sige, at det ikke for vores vedkommende er endeligt endnu. 
Men vi har på den anden side fået en formodning om at, de kriterier man stiller op, at du fin-
der ikke noget der er meget mere likvidt end danske realkreditobligationer, så vi har svært ved 
at se for os, at man kan finde nogle kriterier som vi ikke kan opfylde. Men det er så vigtigt lige 
at sige, at det er altså et punkt der ikke er helt afklaret endnu.  

S: Okay, har i primært – øh – fokuseret på lobbyarbejde, påvirkning eller har i også fokuseret 
meget på – hvad skal man sige – guidelines til jeres medlemmer om hvordan de skal forholde 
sig til det… 

K: Nej det har været på lobbydelen. Både – kan man sige – i Danmark overfor danske politikere 
og ministerier, finanstilsyn, men også overfor – via vores europæiske paraplyorganisation, IMF, 
vi har kontakt til Europaparlamentarikere og vi har kontakt til Kommissionen, så det har været 
at vi indledte med at realkreditobligationer skulle klassificeres som likvide og dermed forklare, 
eller ved at forklare hvordan vores system hænger sammen, og hvorfor at det er et system så 
stort i Danmark, og obligationerne er ligeså likvide som statsobligationer… 

S: Mmm 

K: Og også via Danmarks Nationalbank som heldigvis har bakket os op i vores synspunkter, og 
hele det danske setup lige fra ministerier til tilsyn – øh – har også bakket op om det synspunkt. 
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S: Okay. Ja, vi kan jo lige komme lidt mere ind på det, og du har måske allerede sagt det, ift. de 
kvantitative likviditetskrav, LCR krav, øh – altså hvad er det det vil få af konsekvenser, hvis det 
skulle blive at de højt må udgøre 40 procent af kapital og have et haircut på 15 procent… 

K: Ja 

S: Som det er i udspillet. Nu siger du godt nok at det er ved at blive fjernet. 

K: Vi har en forventning om, at de kriterier EBA udstikker de så ender et andet sted. Men vi kan 
jo ikke være sikre endnu. Og vi kan heller ikke være helt sikre på hvordan det så – og om hair-
cuttet på de 15 procent – stadigvæk vil være der, og så om der stadig vil være grænser på hvor 
mange man må ha’ eller hvordan det nu lander. Men hvis vi havde endt med grænsen på de 40 
procent, så som jeg sagde før, havde det nok endt med – som jeg sagde før – at vi skulle afsæt-
te en meget stor del i obligationer i udlandet. Eller vi skal ud og finde nogle nye investorer i 
hvert fald.  

S: Mmm. 

K: Om de kan findes i den danske sektor – øh – det har jeg svært ved at se for mig. Fordi den 
målgruppe for de her korte obligationer, jamen det er nogle der bruger dem som likviditetsbe-
redskaber… 

S: Ja 

K: … og hvis bankerne ikke må aftage andet end en vis del af dem, så er det udenlandske penge 
vi skal ud og have fat i. Vi sælger også nogen til pensionssektoren, men de har ikke i samme 
omfang behov for et likviditetsberedskab. De er mere interesseret i lange faste renter på obli-
gationer, de har jo lange forpligtigelser som jo også kan have nogle lange placeringer. Så de vil 
ikke i samme – de vil ikke kunne afsætte den mængde som pengeinstitutterne aftager i dag.  

S: Det vil sige at, hvis man så siger, at der kommer denne regulering, vil det så påvirke mæng-
den af udlån – øh – eller renteniveauerne… 

K: Hvis vi ikke kommer i mål med det, så er det, jo sværere det er at afsætte en obligation. Det 
vil jo slå ud i prisen, så renten den vil blive højere. Det kan da også godt være det så dæmper 
efterspørgselen, og derved mindske vores behov for at udstede obligationer. Der er ingen tvivl 
om at renten vil stige, og det vil da delvis også have nogle konsekvenser på efterspørgslen af 
den type obligationer.  

S: Ja. Så i forholdt til Net Stable Funding Ratioen, der har jeg været inde og fået det undersøgt 
lidt, og det så ud som om at de, rentetilpasningslånene vil blive hårdt ramt, og at det et dem 
der skal refinansieres hvert år, de skal opererer med en overdækning på 65 %.  

K: Ja 

S: Hvad vil det kunne få af konsekvenser – hvis man siger at den regel bliver indført – nu ved 
jeg ikke hvor sandsynligt det er at den overdækningsprocent osv. er, men umiddelbart er det 
der den lander.  

K: Nu er det ikke bare sådan lige. Den er skudt til hjørnespark indtil 2016, hvor vi skal diskute-
rer det igen, og så med ikrafttræden i 2018, så vidt jeg husker. Så den lurer lidt i fremtiden, 
men det er da en diskussion og debat om stabil funding man vil have på den ene eller den an-
den led… Det vil jo blive temmelig dyrt hvis man skal køre med en overdækning på 65 procent, 
fordi du kan jo sige … det er jo sådan set møntet på en pengeinstitutverden hvor man har haft 
forskellige funding instrumenter. Vi har kun ét funding instrument, og det er at sælge obligati-
oner, så jeg tror godt at konsekvensen ville blive at F1’erne vil forsvinde som de ser ud i dag.  
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S: Ja. 

K: Så vil man måske i højere grad gå over og bruge nogle 3 eller 5årige obligationer, men så vil 
den årlige rente fastsættes – men så har du ikke helt samme udfordring. Så jeg tror det vil be-
tyde, at produktmikset vil blive ændret, hvis vi ender med at få en NSFR som den ser ud i øje-
blikket. 

S: Er – hvad så med eventuelle overgangsproblemer for alle de udstående rentetilpasningslån i 
F1 lån, for det er jo en høj andel… 

K: Jeg tror ikke at man vil gå ud og sige til kunderne, at nu er reglerne ændret så nu må i flytte 
jeres brev, men man vil give nogle incitamenter til at få kunderne til at rykke over i nogle F3ere 
eller F5ere eller de produkter der måtte komme. 

S: Ja, altså simpelthen motiverer… 

K: Ja, for du kan sige, at der er allerede sket det at bidragsstrukturen er allerede blevet ændret 
de senere år, hvor man tidligere der betalte du bidrag ud fra belåningsgraden, og så i øvrigt 
samme bidrag uanset hvilket lån du valgte. Det er ændret nu sådan så, at rentetilpasningslån 
er dyrere end et fastforrentet lån, og lån uden afdrag er blevet dyrere end lån med afdrag. Og 
man har også differentieret på rentetilpasningslånene, på prioriteringen. Det trækker også i 
retning af at F1’erne er blevet dyrere end F3’ere, forholdsmæssigt dyrere. Så derfor har der 
allerede været gjort forskellige incitamenter til at få kunderne til at rykke ud af rentekurven 
som vi kalder det… 

S: Mmm. 

K: over til F3’ere eller F5’ere – og den proces er allerede i gang, og der er en del kunder der ved 
seneste rentetilpasning er flyttet. Men altså. Det vil afhænge af en rentestruktur fremadrettet 
der kan godt være at de flytter tilbage til en F1 næste gang. Det kan man ikke vide. Men hvis vi 
ender med at der kommer en NSFR, så vil man lave nogle præcise incitamenter, at en stor del 
af kunderne er jeg ret overbevist om, at der gør at en stor del af kunderne vil blive gjort mere 
attraktive og rykke længere ud af rentekurven, og derved mindske problemstillingen.  

S: Ja. Okay. Som det også ser ud nu, så er et af forslagene også at realkreditinstitutter ikke 
længere må holde egne obligationer, egne udstedte obligationer i likviditetsberedskabet. Hvad 
vil det – hvis det nu bliver gennemført – hvad vil det påvirke institutter og låntagere. Altså, 
hvilke konsekvenser vil det ha’? 

K: Det vil bero på, at der har vi indstillet skydningen. Fordi vi må simpelthen erkende at vi ikke 
er kommet igennem med at forklare problemstillingen, overfor EU-Kommissionen. Det er fordi 
de betragter det som om, at vi derved kan printe vores egne penge ved at udstede nogle obli-
gationer. Uanset at vi har forsøgt at forklare dem, at der skal være en kunde der skal efter-
spørge et lån, og der skal være salg af en ejendom osv.  

S: Mmm. 

K: Jeg tror den praktiske konsekvens vil blive, at – øh – realkreditinstitutterne vil bytte obligati-
oner med hinanden. Og det vil så have en eller anden… De gode obligationer vil kunne byttes -  
jeg tror at RD-kredit, Nordea Kredit og Nykredit nok vil bytte internt – om de vil have BRF med i 
den klub, det kan jeg være lidt i tvivl om, men så kan BRF og DLR jo så bytte obligationer. Så jeg 
tror man vil lave en måde, hvor man skifter hinandens obligationer. 

S: Okay. Så det er simpelthen det man vil gøre. Så det burde ikke komme til at påvirke mulig-
heden for at indfri. Så vidt jeg forstår så i dag, er der mange der indfrier ved at instituttet selv 
holder nogle obligationer, og så sælger dem når der indfries. 
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K: De vil stadig selv holde obligationer, der hvor det har betydning det er jo de hvad skal man 
sige, det er gennem de store hvor der er stor likviditet så er det jo ligegyldigt. Så derfor tror jeg 
også at det kun er på de korte obligationer er der hvor det betyder mest, for der indgår i dan-
ske bank indgår RD’s obligationer naturligvis som en del af deres likviditetsportefølje, og tilsva-
rende i Nordea Bank indgår de også Nordea Kredits obligationer, så der vil de to så måske byt-
te. Og de vil jo også typisk have den sammen rating og være substitutter.  

S: Mmm. 

K: Hvorimod måske på nogle af de der obligationer hvor det jo knapt så likvidt, der vil de stadig 
selv holde dem – der vil de ikke gå i gang med – det er ikke ligeså sjovt at bytte de mindre li-
kvide obligationer med hinanden. Jeg kan kun forestille mig, at de er de meget likvide de vil 
bytte, og det er også der, det har størst mening at håndtere obligationer. 

S: Ja, det kan jeg godt se. Men det vil sige, at det faktisk godt ku ske at nogle instiutter som 
måske ikke betragtes som ligeså sikre, eller have ligeså mange højsikre udstående obligationer, 
at det ville kunne blive et problem for dem. Potentielt? 

K: Ja, altså jeg tror det tre store Nykredit, RD og Nordea Kredit – deres obligationer er jo lige 
sikre, og et eller andet sted er BFRs jo også sikre. Men der er givet en lille prisforskel. Det har 
der været tidligere hvert fald, men nu er BRF kommet bedre med nu, og har måske mere obli-
gationer der matcher de andres. Men det kunne godt være, at man ikke var helt ligeså vilde 
med dem, som Nordea Kredit, eller RD eller sige – jamen vi bytter lige over, fordi man måske 
ikke helt synes at det er sammen kvalitet.  

S: Så man vil kunne formode at man ville kræve et risikotillæg… 

K: Ja, der kunne godt komme en eller anden afregning til at bytte… 

S: En intern afregning… 

K: Ja altså, det bliver mere bøvlet, men det er ikke værre end at man finder ud af at løse det.  

S: Okay. Ja, så vil jeg gerne lige komme lidt ind på om der findes anvendelige alternativer til 
realkreditobligationerne i Danmark. Altså er om der er en høj nok mængde… 

K: Ja der er jo det i det, at det er der faktisk ikke, fordi der ikke er statsobligationer nok. 

S: Nej… 

K: Vi skal reddes af, at EBA kommer ud og siger at markedskriterierne kan opfyldes af realkre-
ditobligationer. Men hvis det ikke lykkes, så er det bedste, det er at vi så kan blive godkendt i 
en undtagelse, ved at vi ikke har statsobligationer nok. Det er også der også åbnet op for i lan-
de hvor der ikke er nok alternativer, så kan man også anvende realkreditobligationerne i større 
udstrækning.  

S: Mmm. 

K: Men det er sådan lidt en second best løsning. Vi vil helst have den direkte ind der siger, at 
realkreditobligationer de er likvide, ultralikvide og derfor kan de bruges. Fremfor for undtagel-
sen – hvis der ikke er tilstrækkeligt gode alternativer, så må i gerne bruge jeres realkreditobli-
gationssystem. Men det er mulighed nummer 2, der også stadig er god.  

S: Men det vil egentlig også – hvad siger man – hvis det skulle gå hen og blive en undtagelse, så 
vil det vil også være en lidt negativt stempel specielt overfor udenlandske investorer der ikke 
er ligeså bekendte med det danske system… 

K: Ja ja… 
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S: Så vil de vil vel kunne betragtes som mere risikable end statsobligationer? 

K: Ja så kan det ses som at EBA i hvert fald tilkendegivet at de ikke er lige gode, og det vil vi da 
være kede af.  

S: Ja. Lad mig lige se engang – øh – nu vil jeg gerne lidt ind på produkterne og udlånspolitikken 
i sektoren. Det var vi selvfølgelig snakket lidt om. Jeg tænker mest på om vi nødvendigvis 
grundet de tre tiltag, LCR, NSFR og brugen af egne obligationer – hvis de bliver indført – om 
udlånsprodukterne vil blive omstruktureret ift. i forhold til variable lån, rentetilpasningslån og 
fastforrentede lån, og om man vil se en tendens til obligationer med længere finansieringspe-
riode. 

K: Det tror jeg under alle omstændigheder – også qua diskussionen om refinansieringsrisiko 
osv. – så tror jeg at der vil komme en tendens til at udstede længere løbende obligationer. Det 
kunne være 3 eller 5årige, de vil være oplagt. Derudover med en årlig rentefastsættelse og 
med refinansiering hvert tredje/femte år men med rentefastsættelse hvert år. Det tror jeg 
kommer indenfor overskuelig fremtid. Nordea Kredit havde jo sådan set allerede annonceret 
at de ville tilbyde sådanne obligationer baseret på CIBOR renten sidste forår. Men så kom hele 
CIBOR diskussionen, så nu er det ikke CIBOR men nu er det den rente der hedder CITA. Det tror 
jeg da, der kommer når det bliver udviklet og realkreditten har committet sig til 1. januar 2014, 
så tilbyder vi nye obligationer baseret på CITA reference rente. Og så tror jeg da også, at når de 
bliver introduceret, at der hen af vejen kommer 3/5årige obligationer baseret på CITA, og så 
måske med halvårlig eller helårlig rentefastsættelse. 

S: Ja,okay. 

K: Men det er jo nogle overvejelser der ligger hos de enkelte institutter.  

S: Ja, okay. Øh – Samlet set tror du at realkreditsektorens udlånspolitik og villighed, vilkår vil 
ændres nu her efter Basel reglerne fuldt ud skal implementeres. Formenligt fra næste år? 

K: Ja men, jeg tror ikke at priserne vil stige – der har vi allerede set at priserne/bidragssatserne 
er steget. Og det kan man på ingen måde udelukke at der vil komme yderligere prisstigninger, 
så det vel både hvor man allerede har været inde nu og regulerer, og det kan der også ikke 
udelukkes, at man skærper kreditpolitikken en lille smule fordi at det tab bliver så at sige dyre-
re. Finanstilsynets nedskrivningsregler har her også en rolle. Jeg tror ikke at det bliver nogen 
markante opstramninger, jeg tror primært at det er via prisstigninger at man vil gøre det dyre-
re at låne – vi plejer at udtrykke det på den måde – at der skal være en bedre sammenhæng 
mellem risiko og pris. 

S: Mmm. 

K: Det er også derfor at man har hævet prisen, differentieret den mellem produkterne, sådan 
så det fastforrentede lån med afdrag det er det billigste, og så er det næst billigste fastforren-
tet uden afdrag, og så kommer rentetilpasning med afdrag og så rentetilpasning uden afdrag. 
Så realkreditinstitutterne har lavet en gruppering af lånene, så de siger at jo mere risikofyldt 
det er set fra instituttets synsvinkel jo dyrere skal det være. Det vil jeg godt kunne forudse at 
det bliver strammet yderligere.  

S: Mmm. Blive mere markant 

K: Ja. Også i relation til lånegrænserne, hvor det der betyder meget i øjeblikket det er hvornår 
man skal stille supplerende sikker og derfor har man også indført nyt skærpet – skal vi sige – 
prisstigninger ved 60 procent. Sådan at den del der ligger over 60 procent og er afdragsfri, den 
bliver så markant dyrere. Det er også for at sige, at der er der risiko for at priserne falder, ejen-
domspriserne falder, og at man skal stille supplerende sikkerhed. Det påvirker jo institutternes 
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omkostninger, og de omkostninger giver man så til de kunder/produkter hvor risikoen er størst 
og hvor de kommer til at overskride lånegrænsen.  

S: Ja og… 

K: Det kan jeg godt se for mig blive skærpet 

S: Ja, men er man stadig nervøse for yderligere prisfald i ejendomspriserne i Danmark, eller 
kigger man mere på det som en stagnering.  

K: Jeg tror forventningen er at priserne nok er ved at have nået bunden, men derfor er man 
nødt til at forholde sig til at der kan være en risiko for at de falder yderligere. Det skal man 
have kapital til at kunne håndterer hvis priserne falder yderligere, så ud fra en risikobetragt-
ning så er man nødt til at have buffere hvis de eksempelvis skulle falde.  

S: Okay 

K: Men det er ikke det der er den udbredte holdning, at priserne vil falde yderligere, men man 
er nødt til at garderer sig. 

S: Ja. Just in case. Det var også det jeg ville komme ind på afslutningsvis, om Basel III allerede 
har påvirket i en given retning? Eksempelvis ift. bidragssatsen. 

K: Ja en ting er at reglerne træder i kraft – men fra 1. januar 2014 og andre måske senere hen, 
men markedet forventer jo så snart man kender reglerne, så begynder man at indrette sig 
efter det. Sådan så at man ikke først ser en eksempelvis at NSFR indtræder 1. januar 2015, så 
er det ikke sådan at i andet halvår 2014 så finder man ud af hvordan man indretter sig efter 
det, så indretter man sig efter det allerede nu.  

S: Ja, det kan jeg godt se 

K. Og det er den forventning der ligger i markedet. Det kan godt være at lovreglerne først træ-
der i kraft senere, men institutterne er i fuld gang med at indrette sig efter dem.  

S: Ja, hvad ser du som de største fordele og de største ulemper ved den kommende Basel III 
regulering. Både på brancheplan, ift. investorer/låntager og rent samfundsøkonomisk? 

K: Samfundsøkonomisk, det er jo at det jo … For realkreditten tror jeg ikke der er de store ge-
vinster ved det, for bankerne er der en gevinst, da man gerne vil have en større finansiel stabi-
litet, og undgå at knap så mange banker går ned. Der har ikke været nogen realkreditinstitutter 
der har været i så seriøse problemer… 

S: Nej 

K: Så derfor hvor den samfundsmæssige betydning kommer ind, set fra realkreditten, det bli-
ver i form af at man får en dyrere lån… Det bliver dyrere at låne i realkreditten. Til gengæld får 
man så – skal vi sige – et mere sikkert system. Men man kan jo diskutere hvor meget mere 
sikkert bliver systemet fremadrettet. Det har jo sådan set vist sig at være et meget, meget sik-
kert system allerede, så om der behov for at man sådan set laver et mere sikkert system – det 
synes jeg godt man kan diskuterer. Men… Den diskussion er sådan set politisk set overstået. 
Nu strammer man sådan set kravene på alle leder og kanter, også overfor realkreditten.  

S: Mmm. 

K: Så jeg synes da, at måske – ser man på sektorplan er der da absolut nogen samfundsmæssi-
ge gevinster isoleret set for realkreditten. Kan man diskutere om der er nogen samfundsmæs-
sige gevinster synes jeg. Man har ikke oplevet at nogen realkreditinstitutter er gået ned, man 
har ikke engang oplevet at nogen har været tæt på. Øh – så de samfundsmæssige gevinster er 
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måske tvivlsomme i en realkreditsammenhæng. Men de stramninger man påfører sektoren, 
det giver så resultat i at det vil blive dyrere at låne, og måske også svære at låne for nogen. Og 
det har nogen samfundsmæssige konsekvenser i … for væksten. Jo dyrere det er at låne, jo 
færre vil låne og jo færre projekter vil blive sat i gang. Det har nogle vækstmæssige konsekven-
ser. 

S: Det kan vel egentlig rent teoretisk så også være medvirkende til fald i ejendomspriser, hvis 
man siger at låntagning bliver dyrere. Så vil det jo højst sandsynligt automatisk sætte sig ind i 
prisen på ejendommen? 

K: Ja det kan man sagtens antage. Så tror jeg dog, at man skal sige – heller ikke male fanden på 
væggen – det er ikke fordi de prisstigninger vi har set ift. de renteudsving der har været set 
gennem tiderne, er det jo stadig i småtingsafdelingen. Det kan godt være at prisen den bliver i 
gennemsnit – når det hele er tilendebragt – så er priserne også måske steget fra 0,5 til 0,75 
procent. Det er jo stadigvæk nede i småtingsafdelingen. 

S: Ja, det kan jeg godt se 

K: Hvis vi ser på at renterne – hvor meget de kan svinge. Men en rente der i gennemsnit er 
0,25 procent dyrere end den ellers ville have været, det har selvfølgelig nogen konsekvenser, 
og det har da en betydning. 

S: Ja. Jeg vil gerne ind på …. Den kritik der har været fra nogle forskellige kreditratingbureauer, 
især Moody’s, af danske realkreditinstitutter, der primært har bygget på andelen af kort finan-
sierede obligationslån, rentetilpasningslån og samtidig med at meget af gælden er afdragsfri, 
som de mener øger risikoen i sektoren. Hvad mener du om deres kritik, er den berettiget, eller 
forfejlet? 

K: Jeg synes specielt Moody’s har været noget overdrevet. Der er en udfordring med rentetil-
pasningslånene eller refinansieringen af dem mere præcist. Og derfor har sektoren også valgt 
at sprede den ud over året frem for som tidligere hvor man havde en enkelt årlig refinansiering 
i december måned. Nu er der optioner 3-4 gange i løbet af et år… Der var skal vi sige, en hvis 
bekymring i efteråret 2008 – november og december – da vi skulle ud og lave en refinansiering 
i 08, da krisen var på sit højeste. Der var tvivl om salgbarheden. Men også der blev de solgt til 
”komma” stigende renter, men stadig til moderate renter. Så med den proces der har været i 
gang med at sprede dem ud over året – så synes jeg det har været noget overdrevet de krav 
som Moody’s havde stillet til institutterne. De krav de stillede i overdækning … vi kan jo regi-
strere at stort set alle institutter har sagt – set ift. de krav de andre ratingbureauer stiller så er 
Moody’s helt hen i vejret. Og dermed har de opsagt samarbejdet med dem. 

S: Mmm. 

K: Jeg tør ikke sige hvor meget de nu – jeg forestiller mig, at kravene steg – så vidt jeg husker – 
fra 30 mia. til 60 mia. i overdækning. Men det er sådan set ikke så afgørende. Men det er me-
re, at uden at man fra Moody’s kan forklare hvad der er sket i sektoren, siden at der er så me-
get mere risikofyldt som tallene. Hvad er det der retfærdiggør at krav til supplerende sikker-
hed, overdækning at de stiger så kolosalt meget. Og hvis vi ikke kan forstå hvorfor, så kommer 
man ud med en tilfældighedsfejl. Hvad siger de så næste gang? Hvis der ikke er nogen synlige 
argumenter – det er begrundet i det og det og det – hvad siger de så næste gang. Lad os sige at 
det var rigtigt med de fra 30 til 60 mia. Siger de så næste gang 90? Og så 120 mia. eller … Når 
det er svært at se metodikken i det de gør... 

S: Ja 
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K: Så bliver man nervøs for hvor meget man nu skal bestræbe sig på at opfylde kravene denne 
gang, og det giver en usikkerhed omkring hvad sker der så næste gang. Når man ikke kan følge 
konsistensen i det, følge deres tankegang og sige: hvad er det der gør, at det lige præcis blev 
det niveau – hvorfor skal det lige pludselig hedde x mia. og ikke y mia. Det er derfor man har 
stoppet samarbejdet. Man kunne simpelthen ikke følge deres logik mere. Den afveg tilsynela-
dende så meget fra de andre ratingbureauers logik… 

S: Så man valgte at sige stop…? 

K: Ja man har valgt at stoppe samarbejdet med dem.  

S: Så man har aldrig, heller ikke efter finanskrisens start haft markante afsætningsproblemer… 

K: Nej 

S: I refinansieringsperioderne… 

K: Nej 

S: Det har kun været mindre rentestigninger der skulle til for at komme af med obligationerne? 

K: Ja, lavere rentestigninger i slutningen af 2008, blev den nye rente pr. 1. januar 2009, hvor 
renten steg til 5 procent, og den stigning siden 09 og 10 har den jo dykket, og vi har ekstremt 
lave renter. Danske realkreditobligationer betragtes som sikre investeringsobjekter, sikker 
havn. De udenlandske investorer har også søgt dem i stor stil, så der har ikke været nogen 
afsætningsmæssige problemer på obligationerne.  

S: Så det… 

K: For at tage et så drastisk skridt som at opsige et samarbejde med et ratingbureau, så hører 
man også lige rundt hos de større toneangivende investorer, og siger – hvad vil i sige hvis vi gør 
sådan og sådan –  

S: Ja øh… 

K: Og da har været tilbagemeldingen været ingen problemer… 

S: Okay. Så der har været forståelse for beslutningen 

K: Ja, og en meget bred del af investorerne er også danske investorer, og de kender det danske 
realkreditsystem ganske udmærket, så de tillægger ikke Moody’s så stor værdi. De kender til 
systemet – ud og ind – og det er vigtigere for dem, end hvad Moody’s siger. Så er der proble-
met overfor udenlandske investorer, der betyder det mere.  

S: Ja, det tænker jeg også. Det har vel en større betydning – de følger vel ratinger mere… 

K: Ja man kan sige at i dag skal man have rating fra mere end et rating bureau, så man har også 
haft Standard & Poors stadigvæk og derfor er Fitch også ved at komme mere på banen. Så der 
er to nu – S&P og Fitch. Moody’s er ved at blive kørt ud på et sidespor.  

S: Okay – i forhold til danske realkreditinstitutter… 

K: Ja, nemlig. Jeg tror kun det er BRF der kun har et ratingbureau. Pengeinstitutterne bruger 
stadig Moody’s, ellers tror jeg kun det er Nordea Kredit der stadig har et samarbejde med 
Moody’s… 

S: En del af den rentestigning der kom i 08, er vel også blot på baggrund af psykologi og nervø-
sitet i markedet. 

K: Ja, der steg alle renter nu – man viste ikke rigtig hvad der skete nu, og der var en generel 
nervøsitet på markedet. Det er også derfor at vi siger, at selv i så stresset scenarie kunne man 
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altså afsætte realkreditobligationer. Så det er lidt svært at forestille sig hvad der skal til, for at 
man ikke kan afsætte dem. Det betyder selvfølgelig ikke at man skal sige, at der ikke kan være 
problemer osv. Det er også derfor man er gået i gang med at sprede refinansieringen. I løbet af 
få år, er der kommet en forholdsvis jævn spredning ud over året. Man vil prøve at tage den 
usikkerhed ud af systemet.  

S: Er det så et af de tiltag der er lavet for at imødekomme kritikken? 

K: Ja det er det. Bestemt.  

S: Så jeg spørge til om du mener at den strukturelle forandring man har set fra 1996 hvor ren-
tetilpasningslån blev indført – om du mener det udgør et problem? 

K: Nej, jeg tror… Der er to vinkler på det: det ene det er, er det et problem fra XXXX’s synsvin-
kel at de har en variabel rente. Det merner jeg ikke at det er. For der er dansk realkredit sta-
digvæk – bolig finansielt – stadigvæk unik. Men ikke qua at vi har variabel rente, tværtimod 
fordi vi stadig har 1/3 af boligmarkedet som har en fast rente. Det får du ikke andre steder. Så 
andre steder får du faktisk – eller meget tæt på 100 procent som er finansieret med variabel 
rente. Så det at 2/3 af boligejerne har en variabel rente ser jeg ikke som noget problem over-
hovedet. Der hvor udfordringen kan ligge, det er ved den måde vi har valgt at skrue vores sy-
stem sammen på ved at vi har balanceprincippet der gør en 1 årig rente til en 1årig obligation – 
og det vender tilbage til refinansieringsrisikoen. Det er en problemstilling at tale om refinansie-
ringsrisiko. Og derfor har vi spredt det ud over året – refinansieringerne – og derfor tror jeg 
også at man på et eller andet tidspunkt, så begynder man nok – øh – og i større stil at lave 
nogle obligationer med 3-5 års løbetid og så en 1årig rente eller en halvårsrente. Så mindsker 
du refinansieringsproblematikken.  

S: Mmm. 

K: Variabel rente – ingen som helst problemer… I relation til refinansieringsrisiko – der er det 
fair nok at kigge på problemer. Hvad man kan gøre ved det. 

S: Okay. I lyset af den potentielle risiko der kan komme i sektoren via refinansieringsrisikoen – 
om man så kan sige at yderligere regulering kan siges at være samfundsmæssig forsvarlig, så at 
mindske den risiko overfor og låntagere og investorer. Og i sidste ende, at hvis det nu skulle gå 
helt galt overfor samfundet hvis nu et institut gik konkurs? 

K: Ja, men refinansieringsrisikoen er fair nok at diskuterer, og … i relation til SIFI diskussionen – 
hvad man gør ved store systemisk vigtigt finansielle institutioner, så er der jo allerede i real-
kreditten regnet meget præcist på hvad man gør hvis et realkreditinstitut kommer i økonomi-
ske problemer. Og der har man bl.a. sagt at der – i gamle dage kunne man sådan set bare kører 
videre. Der havde man givet 30årige lån til 30årige obligationer. Derfor kunne man sådan set 
bare sætte sig ned og administrerer det. Det kan man ikke i dag, hvor man har rentetilpas-
ningsobligationer hvor der skal ske en refinansiering. Men der kunne en kurator eller admini-
strator også have mulighed for at gå ud og refinansierer – altså sælge nogen nye 1årige obliga-
tioner hvis der er behov for det. Så man har sådan set lovgivningsmæssigt også taget højde for 
– hvad gør man hvis der en dag er et institut der kommer i finansielle problemer, og de måske 
endda kommer tæt på konkurs, og der kommer en kurator eller administrator ind – jamen så 
har de jo også nogle håndtag og nogle redskaber de vil kunne bruge. Derved vil de kunne holde 
realkreditinstituttet i live indtil lånene er udløbet.  

S: Okay ja. Hvad med fortsat overlevelse? 

K: Man kan selvfølgelig ikke udstede nyudlån, men refinansiering kan finde sted. 
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S: Hvem vil i sådan et scenarie gå ind og være administrator – blive udpeget til det? Vil det 
være Finansiel Stabilitet der udpegede et andet realkreditinstitut til at administrerer, eller ville 
det være en udefrakommende tredjepart? 

K: Jaaa… 

S: Jeg ved det er et tænkt scenarie, og at der ikke lige har været et konkret eksempel… 

K: Jamen i princippet så er det jo obligationsejerne som skal finde ud af det. Det vil typisk være 
en advokat til at administrerer. Så mon ikke de store institutionelle investorer ville sætte sig 
sammen, og finde ud af hvem de vil pege på. Det tror ville blive en advokat, men det kunne 
også godt være at Finansiel Stabilitet. Det tør jeg ikke give et klart svar på. Højst sandsynligt en 
advokat der kan opnås enighed om.  

S: Okay, jeg tænkte bare at det var meget interessant at hører hvad du kunne forestille dig.  

K: Man kan sige, i modsætning til bankerne hvor det er … indskydergarantifonden jo som man 
sådan set skal gå ind og dække af sammen med det offentlige, og den der finansielle stabilitet 
kommer på banen. Så vil man her sige, at det jo sådan set er nogle obligationsejere der skal 
dækkes ind. Så det vil være de store investorer der vil afgøre det.  

S: ja… 

K: Hvis der skulle opstå et konkurs bo, ville de udpege en advokat til at gøre det bedst muligt.  

S: Ja, det… Det virker meget sandsynligt…  

K: Det er ikke noget vi har erfaring i 

S: Jeg vil spørge til hvad du mener ift. Basel III-reguleringen sådan som udspillet foreligger nu – 
og ikke i forhold til om der kommer særlige undtagelser – er berettiget ift. det danske realkre-
ditsystem? 
K: Nej, jeg tror ikke – set ud fra et dansk realkreditsystem, så havde der ikke været behov for 
Basel III reglerne, CRD IV reglerne – så udfordringen har gået på at få dem vedtaget på en må-
de så de ikke generer os unødigt. Et eller andet sted med, at kapitalkravene nu skal øges osv. 
set ud fra investorer – der kan man bruge – det er fair nok at kigge på det for den finansielle 
sektor som helhed, for der var kapitalkravet nok for lavt, derfor er det fair nok at sige at nu skal 
vi have højere kapital krav. Men om det samme gælder for realkredit, det kan jeg godt have 
mine tvivl om. Vi har jo slet ikke været ude i problemer som minder om det man har set andre 
steder i pengeinstitut delen.  

S: Mmm. 

K: Så derfor har det været lidt at sige, at når nu EU reglerne kommer, lad os så få dem tilrettet 
på en måde så de generer os mindst muligt. Og det kan jo selvfølgelig siges at det er fair nok at 
hæve kapitalkravene i et eller andet niveau, så kan man diskuterer hvor meget de skal være. 
Men en eller anden stigning har været ok. Og det er sådan set også fair nok, at se på nogle 
likviditetsmæssige regler, for det var et af de lag hvori vi fik finanskrisen. Likviditet var jo noget 
af det der dræbte nogle af institutterne… 

S: Mmm. Ja. 

K: Så derfor er det også fair nok at kigge på det. Bare det bliver tilrettelagt på en hensigtsmæs-
sig måde, og at man tager hensyn til – set med min kasket hvert fald – også nogle aktiver som 
synes at have bevist at de er absolut likvide og kan sælges i det mest stressede scenarie vi har 
haft hidtil har de været salgbarer.  

S: Mmm. 
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K: Så det er sådan set fair nok, at man kigger på de to ting – likviditetskrav og kapitalkrav – 
bare de bliver udformet på en hensigtsmæssig måde.  

S: Hvor sandsynligt tror du det er at Danmark får indført deres synspunkter i den kommende 
regulering – når reglerne nu endeligt vedtages, at der bliver taget hensyn til det danske real-
kreditsystem? Også ift. hvor sandsynligt … 

K: Ift. LCR – det er ikke danske særregler – vi vil gerne have nogle generelle regler der passer til 
dansk realkredit. 

S: ja 

K: Og vi ønsker markedsmæssige kriterier. Så hvis vi opfylder de kriterier og i øvrigt andre typer 
af obligationer også opfylder de samme kriterier, så skal de også tælle som ekstremt likvide. 
Men selvfølgelig er det målrettet realkredit, og vi tror på at de er så likvide, at uanset hvilket 
kriterier de opretter, så skal de nok opfylde dem. Øh – det tror jeg er meget sandsynligt. Men 
mht. NSFR, hvor den ryger hen, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Om vi kommer i 
mål med noget der eller ej, det er jeg mere usikker på… 

S: Øh – jeg har læst noget litteratur omkring hele realkreditsektoren i EU, hvor jeg har lagt 
mærke til at det virker som om der er en politisk agenda om harmonisering af realkreditsekto-
ren i hele Europa. Kan det tale for, at man prøver at tvinge det danske system i en retning af 
resten af EU.  

K: Ja, der er ingen tvivl om at hele EU er et stort projekt om at få ensrettet ting, og på den må-
de vil de gerne have ensrettet sektorerne … På mange leder og kanter, har Kommissionen også 
tidligere også rost det danske system, fordi at det er et meget gennemskueligt system, det er 
et billigt system og det er meget nemt at indfri og let gennemskueligt. Der kan der være andre 
lande hvor det er mere besværligt at indfri, hvor man skal betale en strafrente for at få lov at 
indfri. Så det danske system har egentlig fin tro i Kommissionen. På den anden side er det også 
så specielt, så det er også utopisk at tro at man bare lige indføre det i nogle af de andre lande. 
Så derfor er man gået en lille smule bort fra harmoniseringstankegangen til at sige, at man 
egentlig ikke længere vil have at man gør det på samme måde – til mere at sige at regler der 
ligesom skal sige, hvordan … hvordan får man ens krav til når man nu udsteder nogle obligati-
oner og nogle lån – hvordan skal man så gøre det – skal man vælge det jeg kalder en bank mo-
del hvor man giver boliglån hvor noget finansieres ved covered bonds og noget ved indlåns-
overskud og på anden vis. Jeg tror ikke at man mere tror på at man kan ensrette systemerne, 
da de er så forskellige i landene – og det hænger sammen med boligmarkederne er så forskel-
lige at boligfinansiering er et meget nationalt anlagt i de forskellige lande. Så jeg tror ikke mere 
man satser på ensretning.  

S: Okay. Det var godt lige at høre hvad du mente om det.  

K: Tidligere var ensretning mantraen, men jeg tror det er lidt på tilbagetrækning. 

S: Så har jeg kun lidt afslutningsmæssigt tilbage. Men jeg vil hører om der er noget du mener er 
relevant, som vi ikke kom ind på og som du måske gerne vil have medtaget? 

K: Jeg tror udover … de nye CRD IV regler, så noget af det der fylder meget for os, og som vi 
diskuterer meget, det er supplerende sikkerhed når man udsteder SDO’er. Der må man låne op 
til 80 procent … om man så løbende skal tjekke om den lånegrænse nu bliver overholdt. Hvis 
der så ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i murstenene, så skal man stille noget andet sik-
kerhed. Og med de ejendomsprisfald vi har haft, så har det nok været de største udfordringer 
her de seneste år. Så der tror jeg alle institutter har overvejet hvordan man kan mindske af-
hængigheden af de supplerende sikkerheder som Nykredit bl.a. gennem deres 2-
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belåningsmodel bl.a. på den yderste del, og det med at man løbende skal overholde lånegræn-
serne. Andre har diskuteret andre metoder, RD har foreslået at man kan kigge på om vi altid 
bare skal belåne 80 procent, eller om man skal lave en mere variabel lånegrænse, det gør de 
lidt alene og det vil de andre ikke være med på, så den er lidt skrinlagt. 

S: Okay. Udbyd gerne 

K: Myndighederne overvejer også noget på den her front. Så de supplerende sikkerheder er 
noget af det der optager os, også i de kommende år og i forhold til sektoren, og de tiltag der 
måtte komme fra myndighedernes side også overfor sektoren.  

S: Det er vel en mulighed, kun at udstede almindelige RO’er.  Kun på belåningstidspunktet, så 
det er vel en mulighed at gøre det på en del.  

K: Ja det er det, og det er så det Nykredit er gået i gang med. Men de har jo stadigvæk hele 
porteføljer de har givet – det er en fremadrettet løsning – hvis vi får en kraftig prisstigninger og 
priserne efterfølgende falder, så får de nye lån bedre sikkerhed. For alle de eksisterende lån 
der ikke er omlagt, og som er givet fra 2007 og fremefter, så hovedparten af den portefølje har 
man ikke sikret sig endnu. De er stadig baseret på det gamle system. Hvis ejendomspriserne 
falder, så skal man stille supplerende sikkerhed.  

S: Det har man vel så været nødsaget meget de seneste 4 år. 

K: Ja det er kolossalt store beløb der er stillet i supplerende sikkerhed. Jeg tror ikke at der er 
tradition til lovgivningskrav, så tror jeg det er ca. 130 mia. kr. som sektoren som sådan som 
helhed har stillet som supplerende sikkerhed. Ratingbureauerne mener der skal stilles endnu 
mere sikkerhed, der mener der skal være en overdækning på noget der minder om 120 mia. 
mere, så samlet set omkring 250 mia. sektoren har stillet som supplerende sikkerhed. Det er jo 
gigantisk store beløb.  

S: ja 

K: Der er grænser for, hvor længe man kan fortsætte med det. Men der er også meget forskel-
lige muligheder hvis man når dertil hvor man ikke kan stille supplerende sikkerhed. De er bare 
lidt drastiske. Man kan stoppe med at have de obligationer udstedt – at omdanne dem til 
RO’er, men det har nogle ret drastiske konsekvenser hvis man gør det, så det er noget de fær-
reste – eller ingen ønsker at nå dertil.  

S: Hvad er begrundelsen for at man udsteder klart flest SDO’er 

K: De er billigere – set fra låntagers synsvinkel så er de billigere, de har en lavere rente… 

S: De er vel også billigere qua at der skal stilles supplerende sikkerhed, og så kræver investo-
rerne mindre afkast… 

K: Ja, det er kapitalkravet investorerne skal vi sige falder – de køber en obligation som er SDO 
end RO – så derfor vil RO’erne vil altid være dyrere end en SDO. Og i konkurrencen om låne-
kunderne så vil institutterne selvfølgelig helst udstede SDO’er. Det er en af grundene til at de 
andre institutter ikke har fulgt Nykredits eksempel. De har så valgt i stedet at hæve bidragssat-
serne, sådan så renterne for kunden er de samme. Men Nykredit vælger at sende pengene 
videre til obligationsejerne der køber RO’er, hvor andre institutter vælger at få så megen ind-
tjening – mod at de selvfølge også løber en risiko for at de skal stille mere supplerende sikker-
hed.  

S: Nu tænker jeg bare lidt teoretisk – nu hvor ejendomspriserne er faldet de senere år – hvor-
dan kan det så være at SDO’erne stadig er billigere? 



Finansiel regulering  SEPTEMBER 2013 

 106 

K: Jo, men du kan sige at institutterne har suppleret op med anden sikkerhed, så set fra inve-
storerne så har de jo stadig max 80 procents risiko for dem. Da belåning er højere på 90 pro-
cent, så der har instituttet selv stillet supplerende sikkerhed, så belåningsgraden stadig kun er 
80 procent. Så når værdien af obligationer overstiger belåningsgraden, så sætter man nogle 
andre værdier ind. F.eks. statsobligationer eller lignende. Så uanset ejendomspriserne er fal-
det, så har investorer stadig fuld sikkerhed.  

S: Og det har de ikke ved RO’en.  

K: Nej 

S: Jeg tror det var det. Mange tak for i dag Karsten.  

 

Bilag 2 
Interviewguide 

Briefing: I dag skal jeg interview Jesper Rangvid - professor på Handelshøjskolen, CBS, ved 
Institut for Finansiering - i forbindelse med mit speciale på cand.merc.fir vedr. Basel III-
reguleringens potentielle påvirkning af danske realkreditinstitutter.  

1. Til at begynde med vil jeg gerne spørge lidt ind til din baggrund vedr. Basel III og an-
den forskning.  

a. På hvilket område/forskning har du dit primære fokus på nu? 
b. På hvilken måde er du bekendt med de kommende Basel III-regler? 
c. Har du udgivet artikler eller foretaget anden forskning på området? 

 
2. Hvad mener du om det danske lobby-arbejde foretaget af de primære aktører; Real-

kredit Foreningen, Realkreditrådet, Finansrådet og Danmarks National Bank? 
i. Hvad de har gjort indtil nu? 

ii. Hvad de gør i dag, 2013? 
iii. Hvor langt mener du, at er de i processen? 

 
3. Hvad er de 3 største fordele/ulemper ved den kommende Basel III regulering? 

a. På branche- og virksomhedsplan 
b. I forhold til investorer/låntagere 
c. Samfundsøkonomisk 

 
4. Nu vil jeg gerne fokusere på den del af Basel III der primært kan få konsekvenser for 

dansk realkredit, i form af de kvantitative likviditetskrav ”som udlagt i lovforslaget i 
dag”.  

a. LCR, Liquidity Coverage Ratio: 
b.  – Vil det få konsekvenser, hvis realkreditobligationer som udlagt maksimalt 

kan udgøre 40 % af basiskapitalen og samtidig kun tælle 85 procent af deres 
værdi via et haircut på 15 %? (For udlån, sektoren samt investorer?) 

c. NSFR, Net Stable Funding Ratio: 
d.  – Hvilke konsekvenser tror du kravet til stabil finansiering vil få på dansk real-

kredit? (For rentetilpasningslån (de 30årige udlån finansieret ved 1årige obli-
gationer, F1-lån, hvis der skal opereres med en overdækning på 65 procent?) 

e. Hvilke ”overgangsproblemer” kan der opstå i forbindelse med skifte fra rente-
tilpasningslån med kort finansierede obligationer hvis disse må udfases? 
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f. Hvilken effekt kan det få, at realkreditinstitutter ikke længere kan holde egne 
obligationer i likviditetsberedskabet? 

g.  – Hvad vil konsekvensen af dette forslag blive for institutter, låntagere og evt. 
investorer? 

h. Findes der anvendelige alternativer i Danmark til realkreditobligationer, og i 
givet fald hvilke? (Såsom aktiekapital, reserver, overført overskud og uden-
landske statsobligationer) 

i. Afslutningsvis: Hvorledes mener du, at LCR, NSFR og manglende brug af egne 
obligationer samlet vil påvirke realkreditsektoren og dens interessenter i 
Danmark? 

 

5. Nu vil jeg gerne spørge til påvirkning af institutternes produktportefølje og udlånspo-
litik 

a. Bliver det nødvendigt at omstrukturerer karakteristika ved realkreditobligatio-
ner, og i givet fald hvilke? (variabelt forrentede lån, rentetilpasningslån, fast-
forrentede lån samt afdragsfrihed på disse) 

b. Hvad tror du der vil ske med de obligationstyper, der ikke bliver kategoriseret i 
den sikreste kategori, L1? (kun må vægte med 85 %, ikke kan dække mere end 
maks. 40 % af likviditetsberedskabet eller kun operere med overdækning på 65 
%).  

c. Forventer du, at Basel III vil påvirke realkreditsektorens udlånspoli-
tik/udlånsvillighed/ 
udlånsvilkår?   

d. Har Basel III allerede påvirket i en given retning (f.eks. bidragssatser m.v.)? 
 

6. De senere år er flere større danske realkreditinstitutter blevet nedgraderet, og har 
for første gang fået reel kritik af bl.a. Moody’s grundet andelen af kort finansierede 
obligationslån - rentetilpasningslån (F1) - og andelen af afdragsfrie lån, hvilket de 
mener øger risikoen i sektoren. 

a. Hvad mener du om kritikken? 
b. Kender du til tiltag foretaget for at imødekomme kritikken? 
c. Mener du, at den strukturelle forandring (høj andel af rentetilpasnings-

lån/flekslån, der skal refinansieres årligt), udgør et problem?  
d. I lyset af den potentielle øgning af risiko i sektoren, kan yderligere regulering 

af sektoren så siges at være samfundsmæssig forsvarlig, da regulering derved 
kan mindske risikoen for både investor, låntagere og samfundet? 

e. Mener du overordnet at Basel III-regulering som udspillet foreligger, er beret-
tiget i forhold til dansk realkredit? 
 

7. Er der områder i Basel III reguleringen, hvor du mener at danske realkreditinstitut-
ter/obligationer bør blive undtaget af Basel III-reguleringen eller få særstatus? 

a. Hvis ja, hvilke obligationer og på hvilken baggrund bør de få særstatus? 
b. Er det sandsynligt at dette vil blive imødekommet?  
c. Er lovgivningens påvirkningsområde for bredt? Her menes, om den rammer 

skævt i forhold til realkreditinstitutterne, og snarere burde have været møntet 
kun på pengeinstitutterne 

d. Mener du, at den umiddelbare mangel på opbakning til danske særregler for 
realkreditsystemet kan ses som en del af en ”harmoniseringsstrategi” fra EU? 
(Senest set ved Magrethe Vestagers møde med Basel-Komiteen, februar 2013) 
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e. Er Basel III-reguleringen svaret/en del af svaret på at hindre en ny finanskrise? 

(I lyset af, at der historisk er lavet regulering på baggrund af kriser, men at kri-
ser alligevel altid har opstået) 
 

8. Afslutningsvis 
a. Er der områder du mener, er relevant som vi ikke kom ind på? 
b. Kender du nogen der evt. vil kunne supplere med yderligere gavnlig informati-

on ift. opgavens fokus? 
c. I tilfælde af manglende informationer, vil jeg kunne sende dig nogen kortfat-

tede spørgsmål via mail, eller telefonisk? 

Transskribering – Interview med Jesper Rangvid, 6. juni 2013 

Simon Weileby Lütscher (S): Goddag, så vil jeg gerne starte med at sige, at i dag skal jeg inter-
view Jesper Rangvid, der er professor på Handels Højskolen CBS, ved Institut for Finansiering, i 
forbindelse med interview til mit speciale på cand.merc.fir vedrørende Basel III-reguleringens 
potentielle påvirkning af Danske realkreditinstitutter. Til at starte med vil jeg gerne spørge ind 
til dig, Jesper, baggrunden for din viden omkring området – øh – og jeg vil gerne spørge til hvil-
ket område du har dit primære fokus lige nu inden for forskning? 

Jesper Rangvid (J): Det er sådan forskellige områder, men det som jeg bruger meget tid på nu 
omkring de problemstillinger som vi skal snakke om nu, jamen det er at jeg er formand for det 
udvalg der skal undersøge baggrunden for årsagerne til finanskrisen. Og det vi jo kigger på er, 
hvad skabte finanskrisen, men vi kigger også på den regulering der har fulgt efterfølgende. Og 
det er jo ikke mindst Basel III, som bliver omsat til CRD IV. Så på den måde bruger jeg utrolig 
meget tid faktisk på det problemstillinger.  

S: Ja, interessant 

J: Vi fokuserede rigtig meget på pengeinstitutter der, men vi kigger bestemt også på realkredit-
institutter.  

S: Det følger også meget godt op på mit næste spørgsmål – hvordan er du bekendt med de 
kommende Basel III-regler  

J: Ja, det kan jeg godt. Inden jeg startede med det her udvalg, synes jeg det var spændende 
med finanskrise og hvad der skete.  

S: Har du udgivet nogen artikler eller foretaget andet forskning – decideret forskning på områ-
det? 
J: Jeg vil sige at jeg har lavet en, som man kan sige går rimeligt på det her - den går ikke på 
realkreditinstitutter, men mere generelt på effekter og … Basel III’s idéer – er det gode eller 
dårlige. Så det er sådan set på et mere samfundsøkonomisk perspektiv, er det så fornuftigt 
eller ikke fornuftigt. Den prøver at komme med nogle argumenter … så jeg har én artikel om 
det område vil jeg sige 

S: Det er den der er udgivet i Finans Invest, som jeg også har læst.  

J: Ja 

S: Det var mest for at høre til om der var andet du havde udgivet jeg ikke er bekendt med 

J: Nej, der er ikke andet som, som, som virkelig går på det her. Det mener jeg ikke at der er. 
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S: Nej okay. Jeg vil gerne spørge til om du er bekendt med det danske lobbyarbejde der er fo-
retaget af realkreditsektoren på det her område. Det har primært været Realkreditrådet, Real-
kreditforeningen, Finansrådet og Danmarks Nationalbank der har lobbyet for den danske real-
kredit. Kender du til deres – øh – tilgang til området? 

J: Sådan nogenlunde. Det er klart, at jeg følger jo ikke sådan – det er jo dem der laver lobbyar-
bejdet. Men jeg har da fuldt nogenlunde med i hvad der er foregået omkring problemstillin-
gerne. Så jeg kan da sige noget, og har også snakket med dem og andre om de ting osv. Så jeg 
har et vist kendskab til det… 

S: Mener du, at de har forsøgt så godt som muligt at beskytte danske interesser… 

J: Der er slet ingen tvivl om, at der har været alt hvad der overhovedet kan sættes ind, er ble-
vet sat ind på det her. For som du nævner har rigtig mange været i spil. Man har fået National 
Banken i spil, man har fået regeringen i spil, man har fået EU-parlementarikere i spil, man har 
fået European Banking Authoroties i spil, dem som jo i sidste ende kommer med anbefalinger 
til Kommissionen til, hvordan de her forskellige aktiver skal klassificeres – øh – og det er jo 
selvfølgelig også særligt ift. om de er hyperlikvide eller high liquidity 

S: Mmm 

J: Og altså der har jo været sat enormt mange kræfter ind på det her, set fra dansk synspunkt. 
Så der kan man sige, at det er jo – det reflekterer jo at man er ret enige om både at dansk real-
kredit er noget specielt, men også at den regulering der først lå i kortene – den kunne faktisk 
være et problem. Det er jo nærmest hele spektret der har været involveret. National Banken 
osv. Så det har været imponerende og kraftfulgt lobbyarbejde man må sige.  

S: Ja. Så har jeg lidt overordnede spørgsmål omkring hvad du mener er de største ulemper og 
fordele på den kommende Basel III-regulering. Først og fremmest på branche plan, altså ift. 
dansk realkredit, og så i forhold til investorer/låntagere og på samfundsmæssigt plan. Sådan 
rent samfundsøkonomisk.  

J: Det er klart, det debatten har drejet sig om, det er jo om de danske realkreditobligationer de 
covered bonds, de bliver udstedt med sikkerhed i noget – de er covered – om de kunne tælle 
som høj likvide aktiver i LCR’eren – liquidity coverage ratio – de har jo været hovedkernen i 
problemstillingen. For hvis de ikke kunne tælle med som værende meget likvide, jamen så ville 
vi have et problem i Danmark for at sige det helt ærligt. Realkreditsystemet er jo meget, meget 
vigtigt, for hele den måde vi finansierer – rigtig meget – finansieres med realkredit i Danmark. 
Det er bolighandel det er jo klart, men det er også alt muligt andet. Det er jo set siden finans-
krisen, at pengeinstitutternes udlån er faldet ganske kraftigt. Men omvendt så er realkreditud-
lån steget. Selv virksomheder de er begyndt at benytte realkreditlån i stedet for banklån. Så 
der er virkelig meget involveret i det fra dansk side.  

S: Ja – er det noget du kan gå længere ind i? 

J: Og der kan man jo så sige, hvis det ikke måtte komme med som hyperlikvide aktiver, så ville 
de simpelthen blive mindre attraktive. Det ville blive mindre attraktivt for investorerne, og de 
ville – altså bankerne – som køber rigtig mange af de her realkreditobligationer – hvis de ikke 
kan bruge dem til at opfylde det her LCR krav, så ville der simpelthen være mindre efterspørg-
sel. Og bankerne aftager jo rigtig mange af de her realkreditobligationer. Så det var virkelig – 
jeg mener det er vigtigt – det det tyder rigtig meget på nu – jamen det er jo, at man netop har 
påvirket så succesfuldt, at realkreditobligationer kommer til at tælle med som hyperlikvide. 
Det er vist det seneste der er kommet fra EBA – det tyder på at det ryger ind – det er virkelig 
”puha” lettelsens suk. Det skal jo stadig ind i CRD IV lovgivningen… 
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S: Ja, det er ikke kommet ind endnu vel 

J: Nej 

S: Så vidt jeg er bekendt 

J: Men dem som anbefaler til Kommissionen hvad der skal stå i lovgivningen, de siger nu ok. Så 
man er jo kommet enormt langt simpelthen. Og det er meget positivt… Jeg ved ikke om jeg fik 
svaret på spørgsmålet, men det ligesom er kernen, hvis de ikke var hyperlikvide – så ville der 
være mindre efterspørgsel efter det fra bankernes side – så ville de blive mindre attraktive, 
hvilket ville sætte sig i en rente – øh – og den rente ville selvfølgelig flyttes over på hushold-
ninger og virksomheder – og i sidste ende gå ud over – ja samfundsøkonomien simpelthen.  

S: Jeg vil gerne ind på de mere – hvad skal man sige – de kvantitative krav der har været i ud-
spillet 

J: Ja 

S: Jeg har taget udgangspunkt i hvordan udspillet ligger, ikke hvad der evt. bliver implemente-
ret.  

J: Ja ja.  

S: Og mit første spørgsmål går på LCR’eren. Hvilke konsekvenser det vil få hvis de nu ikke talte 
som højomsættelige aktiver, i den sikreste kategori, L1? Det ser selvfølgelig ud som om, at det 
kommer de til. Men samtidig skulle de jo også indregnes med et haircut på 15 % af deres vær-
di. Hvad vil ville konsekvensen være af det? 

J: Ja altså konsekvensen ville klart være at der simpelthen ville være mindre efterspørgsel efter 
dem. Altså det ville være konsekvensen af det. Det vil sige at, at hvis man var en bank der skal 
opfylde et LCR krav – og man kan købe en statsobligation hvor der ikke er haircut, og den bare 
er likvid så at sige, eller de kan købe en realkreditobligation med et haircut på 15 procent. Ja-
men så skal man jo have… 

S: Ja 

J: … simpelthen 15 procentpoint mere for at opretholde LCR kravet. Det samme med LCR kra-
vet. Der skal komme 15 procentpoint mere, så det ville jo blive dyrere for banken og holde 
realkreditobligationer hvis der er 15 procent haircut, ift. at holde statsobligationer.  

S: Ja, og betydningen af det? 

J: Og det det betyder, det er så vil der jo være mindre efterspørgsel efter realkreditobligationer 
fordi de bliver mindre attraktive, og det vil jo så betyde at i sidste ende at realkreditobligatio-
ner skal give et bedre afkast, for at det er attraktivt nok for banken at holde dem. Og den måde 
at det afkast så bliver genereret på, er jo netop via balanceprincippet – så dem der netop beta-
ler for de her realkreditobligationer det er jo låntager. For der er jo én til én korrespondance 
mellem udsteder og lån.  

S: Ja 

J: Og det betyder jo også, at der er ikke nogen vej udenom for dem der skal betale den ekstra 
rente – det er låntager, det er husholdninger og virksomheder. Og det betyder jo så højere 
rente for dem, og det er dårligt for økonomien.  

S: Kan det ikke være fordele 

J: Man kan også komme den der lidt mere anden problemstilling og løsning, det der med – den 
her diskussion der har været om, at der er nogen lande – og det er jo så f.eks. Danmark, hvor vi 



Finansiel regulering  SEPTEMBER 2013 

 111 

jo – hvis realkreditobligationer ikke måtte tælle med som højlikvide, jamen var der så overho-
vedet nok statsobligationer som ville være likvide. Det vil sige at bankerne vil stå med et pro-
blem. Enten kan de købe realkreditobligationer som ikke er højlikvide, hvor der er haircut og 
alt muligt andet. Eller også er der bare ikke nok statsobligationer 

S: Mmm. 

J: til at dække behovet 

S: Nej, der er ikke udsted mange i Danmark 

J: Nej lige præcist – vi har ikke en særlig stor statsgæld, med det der ligger i det. Så det vil sige, 
at det vil være noget ”juks” ikk, næsten lige meget hvordan man vender og drejer det.  

S: Jeg kommer lige tilbage til den der faktisk. Men det er jo en meget god pointe. Sådan som 
jer ser det nu, også med LCR’eren er det udlagt, at de maksimalt måtte udgøre 40 procent af 
likviditetsberedskabet. Den del af det, hvordan ser du udfordringen der for institutionelle inve-
storer der benytter realkreditobligationer i deres likviditetsstyring? 

J: Præcis. Jamen problemet er jo, simpelthen – det eneste der – vi har jo ligesom det yderligere 
problem: hvad skal man gøre hvis man skal holde statsobligationer. Der har vi jo bare det lille 
problem, at vi har danske kroner i Danmark – øh – så det vil sige, hvor jo andre lande de vil 
kunne bruge andre – f.eks. Luxenborg er der måske ikke særlig meget statsgæld – der kan de jo 
f.eks. bruge tyske statsobligationer. Det kan vi jo selvfølgelig også i Danmark, men der kommer 
valutakurs risiko oveni hatten, som der jo også på en eller anden måde skal ind og dækkes.  

S: Men er risikoen stor når vi nu er bundet når vi nu er bundet til Euroen? 

J: Nej, men det er jo overhovedet ikke – økonomisk der den ikke stor, men rent spekulativt er 
der jo – sådan som jeg har forstået det – så er det jo et problem for en bank. Altså det der tæl-
ler kun som højlikvid er statsobligationer i egen valuta. Og det er bare ikke egen valuta, så det 
er et problem. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der reelt ikke er nogen valutarisiko og alt det der, 
men det er jo – det vil sige regulatorisk så tæller det ikke med som et lands egen statsobligati-
on i egen valuta – og derfor med haircut og sådan nogle ting.  

S: Okay 

J: De generelle formuleringer i Basel III er, at der lande som Danmark hvor man godt kan regne 
ud at der ikke er nok statsobligationer og man derfor må finde en vej ud. Men som loven er så 
at sige: så er det jo sådan at okay: der er kun X antal danske statsobligationer og de andre de 
kommer enten med haircut såsom eurostatsobligationer eller de kan ikke tælle med for et 
dansk pengeinstitut som L1 likvide. Så det er næsten – man er simpelthen presset på alle sider. 

S: Kender du til 40 procents kravet – øh – om det ser ud til, at det stadig vil blive implemente-
ret? 

J: Nej det tør jeg ikke sige 

S: Okay. Da jeg talte med Karsten Beltoft, var han også i tvivl om den del af det ville blive æn-
dret/lidt nervøs for det. Mange finansierer sig helt op til 80 procent realkreditobligationer. 
Så er der også Net Stabil Funding Ration, som også kan komme til at påvirke dansk realkredit i 
det her krav om stabil finansiering. Det er jo primært ift. rentetilpasningslånene, men finansie-
ring under eller op til et år. Hvor det udlagt står at de skal opererer med en overdækning på 65 
procent. Hvilke konsekvenser vil det få på rentetilpasningslånene, F1 lånene? 

J: Det er jo et – som du præcis siger – primært F1’erne. Den mest sandsynlige udgang på det er 
jo at bidragssatsen på F1’erne bliver skruet væsentligt op set fra institutternes side. Dvs. man 
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jo vil prøve at få folk væk fra F1’ere simpelthen, og det vil sige det er der allerede en tendens 
til at vi ser nu. Nogle af regelkreditinstitutterne, Nykredit de har deres 2-lagsmodel hvor man 
ikke kan få variabelt forrentet – altså man skal have fastforrentet på de sidste 20 procent – fra 
60 – 80 – og så selvfølgelig Realkredit Danmark der er begyndt at differentierer bidragssatser-
ne alt afhængig af hvor ”risikabelt” lånet er, og der tror jeg at man vil gå videre den vej, og sige 
at sådan et F1 lån det bliver rigtig, rigtig dyrt. Jeg tror godt man vil blive ved med at kunne få 
dem, men at man bare vil skulle betale ekstra for at optage dem.  

S: Ja, spændende. Nu ved jeg ikke om du forventer at det krav vil blive slækket ift. dansk real-
kredit, eller om du tror det vil blive implementeret i sin nuværende ordlyd. 

J: Det tør jeg selvfølgelig ikke sige, men det jeg kan sige er selvfølgelig jeg jo helt sikkert også 
synes at vi havde et rigtig godt argument for at sige, at danske realkreditinstitutter er højom-
sættelig. Jeg mener at vi F1’ere i Danmark var omsættelige gennem krisen, og alt det som Kar-
sten Beltoft sikkert har forelagt. Det er faktisk rigtigt – eller det vurderer jeg også som rigtigt. 
Men som hovedprincip med F1, der har man ikke et særligt godt argument synes jeg. Altså set 
fra dansk side. Fordi F1’ere er noget risikabelt noget.  

S: Hvorfor det? 

J: Det gør både institutterne udsatte, fordi det hele tiden skal til markedet for at finansierer 
dem. Det gør sådan set også boligejerne mere udsatte fordi man får større renteeksponering. 
Det er svært rigtig at argumenterer for F1’ere. Det var enormt godt – altså der var nogle gode 
ting, helt sikkert. Men det er meget svært bare at sige, at her skal vi have en undtagelsesregel i 
Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke vi får. Vi har slet ikke et argument.  

S:  Det har selvfølgelig bidraget positivt i den forstand at de har givet nogle billige lån de senere 
år. 

J: Det er der ingen tvivl om. Overhovedet. Men det der selvfølgelig er problemstillingen – som i 
november 2008 – hvor National Banken måtte hæve renten.  Kommer vi i sådan en situation 
igen, så er det altså ikke særligt sjovt at skulle refinansiere – på det tidspunkt renten bliver 
hævet. Så der er jo klare fordele, men det er også nogle svagheder. Derfor er argumentet fra 
andre EU lande stærkt.  

S: ja. Nu er der jo en betydelig mængde af de danske realkreditlån der er rentetilpasningslån, 
og heraf en betydelig mængde der er F1’ere. Øh – hvilke overgangsproblemer tror du der kan 
opstå fra at reguleringen med overdækningen på 65 procent bliver implementeret mht. de 
udestående lån der eksisterer i markedet?  

J: Meget svært at vurderer synes jeg. Der er nu en klar tendens for at få folk væk fra F1’ere. 
Realkreditinstitutterne er gået i gang med at få dem væk derfra. Hvor meget man når inden 
det så begynder, det tør jeg ikke sige. Jeg ved det faktisk ikke. Tendensen er der faktisk allere-
de, så selvfølgelig kan man løse det. 

S: At man kan få så mange væk, at det ikke betyder noget den dag reglerne evt. kommer? Der 
er også et punkt med, at der i udspillet er fremlagt at realkreditinstitutterne ikke længere må 
holde egne obligationer i deres likviditetsberedskab. Hvad tror du konsekvenserne af det kan 
blive? 

J: Altså jeg synes det er lidt noget … det danske realkreditsystem er jo langt hen af vejen utrolig 
ens  på tværs af institutterne. Der er kommet mere opdelingen gennem de seneste år ift. de 
foregående 200 år. Men det er stadigvæk langt hen af vejen de samme principper: balaceprin-
cippet, samme type produkter osv. Nu er der så noget med Nykredits 2-lagsbelåning, som de 
andre ikke vil være med på. Så der begynder at komme en vis form form opsplitning og ikke 
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helt standardiseret, men det er stadigvæk langt hen af vejen standardiseret. Så kan man sige, 
hvorfor siger jeg det nu. Det siger jeg fordi, det betyder jo – der hvor problemer opstår, for at 
sige det helt klart – Det er realkredit Danmark og Nykredit. Altså de køber jo realkredit, Danske 
Bank køber RD’s obligationer og Nykredit køber Nykredits. Så kan man jo sige, at hvis de kun 
må holde op til 40 procent – og grænsen så på den måde bliver bindende. Så kunne man sag-
tens forestille sig, at Nykredit køber RD’s og omvendt.  

S: Så det altså bare bytter? 

J: Ja bare bytter lige over. Så kan man sige, har man egentlig opnået noget bare ved det, det er 
jeg ikke helt sikker på. Fordi systemerne er så ens. Så det der ville gøre, hvis et af de store insti-
tutter kom i problemer, det ville næsten kræve at boligmarkedet kollapsede. Den type af bolig-
investeringer. Og det tror jeg vil ramme dem alle sammen. Så jeg er ikke sikker på – selv om 
der er masser af god idé i det. Der er jo sådan set et meget godt forslag – men i Danmark fordi 
vi jo kun har det så koncentreret systemerne her, er jeg ikke sikker på at det vil have en 
enormt stor effekt. Man vil komme udenom, og man vil lave nogle julelege med at ”så køber 
du mine og jeg køber dine”. Men der hvor det skulle batte noget, ville være en situation i en 
krise, hvor et institut var på vej til at komme i problemer. Så er de andre også i problemer, 
fordi så er det hele boligmarkedet der er i problemer. Så jeg tror sådan set – jeg er ikke sikker 
på at det for Danmark er enormt givende.  

S: Nej okay … Tror du at det kan komme til at påvirker låntagers mulighed for indfrielse, hvor 
de i dag ofte kan indfri til kurs 100 uden omkostninger? 

J: Nej jeg tror ikke – det er er mest sandsynlig er jo bare at de swapper. Det er det der er mest 
sandsynligt. Så jeg tror ikke at det kommer til at betyde enormt meget. Obligationsudstederen 
er rimelig ligegyldig.  

S: Mmm. Jeg vil gerne lidt mere ind i alternativerne til realkreditobligationer i Danmark, hvis 
man siger f.eks. at 40 procents cap’en bliver indført, kan man finde nok højlikvide aktiver i 
Danmark. Altså sådan noget som statsobligationer, kontanter, aktiekapital, reserver osv. Er 
finansieringsmuligheder i Danmark høje nok. 

J: Altså jeg har ikke beregnet på det.  

S: Hvad tror du umiddelbart? 

J: Det er indiskutabelt at vi har et problem der. Den store af de forskellige du nævner, det er jo 
statsobligationer. Det er dem der ligesom vil skulle tage langt størstedelen. Man kan selvfølge-
lig også bruge kontanter, men det er ikke særlig interessant at sidde med kontanter, der giver 
nul i afkast. Så der skulle være den største del være statsobligationer. Og som jeg forstår det, 
er der for få.  

S: Kan man forestille sig at den danske stat vil overtage en finansiel rolle, ved at udstede stats-
obligationer, eller er det utænkeligt … hvis staten ikke har noget der skal finansieres 

J: Det tror jeg er ret utænkeligt. Statsgælden er som statsgælden er, den er jo finansieret af 
statens finansieringsbehov. Man kan jo godt prøve at – hvad skal man sige – det man jo tænker 
meget over, det er jo at sørge for, at der er nok likvide serier af statsobligationer. Man kan 
optimere lidt på statens udstedelser, ved f.eks. at købe nogle serier, som er begyndt at løbe ud 
og så udstede nogle nye større serier. Mængden af statsobligationer den er jo i sidste ende 
givet ved mængden af statsgæld. 

S: Mmm. Den er jo ”heldigvis” ikke så betydelig som i mange andre lande. 

J: Nej, og det skal vi vist være meget glade for. He.  
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S: Nu jeg gerne lige hører til – øh – produktporteføljen i kreditinstitutterne og lidt ind til ud-
lånspolitikken. For det første – jeg deler den lige lidt op – tror du, at det vil komme til at påvir-
ke produktporteføljen i højere grad end det er set før, tror du den vil blive mere differentieret 
og tror du bidragssatserne vil stige eller falde. Hvilke forhold tror du vil ændres? 

J: Jeg tror at vi vil se mere af det vi har set gennem de sidste par år. Jeg tror at vi vil se mindre 
differentiering af produkterne, som en konsekvens af at man begynder at ændre mere på bi-
dragssatserne. Den tendens der er sådan set sket nu, og man vil – realkreditinstitutterne – selv 
har set, at det var blevet lige lovlig risky. Man havde lige lovlig mange F1’ere og lige lovlig man-
ge afdragsfrie lån. Det tror jeg selv de har indset, og alle andre presser jo sådan set også på for 
forandring. Så det tror jeg er en fælles forståelse.  

S: Okay.  Hvad vil det betyde? 

J: Det har jo så gjort, at vi har fået en tendens hen i mod større sikkerhed i låneoptagningen 
hos husholdninger og virksomhederne. Det trækker jo imod mindre differentiering. Det træk-
ker mod en form for tilbagevenden mod den ”gamle” model. Hvor der er mindre risiko sim-
pelthen. Det tror jeg vil fortsætte. Og jeg tror det vil fortsætte vil endnu et hak op i bidragssat-
serne. Dette skyldes den helt anden del af Basel III – vi snakker nu likviditet – men der er jo 
også kapitaldelen, der er en helt anden del af Basel III, der bestemmer niveauet for egenkapi-
tal. Den skal de jo også på en måde have finansieret. Hvis udlånene er mere risikable så skal de 
holde mere egenkapital. Så fra kapitalsiden, har de et incitament til at få låntager til at være 
mere sikker. 

S: Mmm 

J: Så jeg tror, at der er alt muligt i ”sol og måne” der tegner mod højere bidragssatser. Selve 
udbuddet af obligationstyper – det vil sikkert ikke ændres, men spredningen af hvor stor en del 
af lånemassen på de forskellige bliver mindre. Jeg tror folk koncentrerer sig eller bliver tvunget 
hen imod noget mere sikkert.  

S: Okay 

J: Det gør det dyrere for låntager – hvis ikke du kan købe F1’ere, så skal du ned i en F2’er, F3’er 
eller F5’er, og så stiger rentebetalingen. Men på den anden side bliver systemet også mere 
stabilt.  

S: Øh – tror du, under implementeringsfasen og efter, at udlånsvilligheden vil ændres? 

J: Ud over det vi nu har sagt mht. bidragssatser m.v. som betyder noget for udlånsmikset … det 
er jo en meget stor diskussion om det med de nye kapitalregler bliver dyrere for penge- og 
realkreditinstitutter bliver dyrere at låne. De siger selv, at det vil gøre det dyrere for dem at 
finansierer udlån. Men vi forskere siger, at det er vi ikke helt sikre på er tilfældet. Så det er en 
meget, meget stor diskussion, ikk… 

S: Ja, det var også den jeg gerne ville hører ind til. For nu er det jo primært branchen og organi-
sationerne jeg interviewer – derfor er det interessant at høre fra en der ikke er så økonomisk 
påvirket af svaret i en bestemt retning så direkte som de er.  

J: Jeg tror jo … Der er flere elementer i det. Det første er, at hvis der er … efter 2019, altså i en 
ny ”ligevægt” og en ny situation efter indfasning. Der er forskel på efter indfasningsscenariet 
og selve indfasningen. Det er en første meget vigtig skillelinje.  

Jeg er ikke særligt bekymret efter indfasningen. Hvis vi nu kommer hen til 2019 uden proble-
mer, så er det faktisk rigtig godt, fordi jeg tror rigtig meget på at når kapitalen er opbygget i 
den nye situation, så tror jeg ikke at der er særlig store omkostninger ved at have lidt ekstra 
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kapital. Det gør simpelthen instituttet mere stabilt, og det betyder at den rentebetaling de skal 
betaling, og mht. funding, det bevirker at den egenkapitalforrentning de skal love deres inve-
storer den bliver mindre. Dette skyldes at de bliver mere stabile ved den ekstra egenkapital de 
har opbygget – Miller & Modigliani once again.  

S: Hvad så med på kort sigt? 

J: Det er en helt anden problemstilling – hvad sker der så nu – altså hen mod 2019 i opbyg-
ningsfasen. Der kan man være lidt mere bekymret vil jeg lige. Det er tricky og svært at svare 
på. Der er flere perspektiver i det. Det ene perspektiv er, at vi har f.eks. ét stort institut i Dan-
mark, Nykredit, der ikke er børsnoteret. Dvs. de kan ikke bare gå ud og sælge aktier medmin-
dre de laver sig om. Og det er de nok ikke interesseret i. Så de har – som Peter Engberg (For-
mand for Nykredit, red.) – de en udfordring. Han kan godt ved den forventede indtjening de 
forventer at få gennem de næste par år, så kan de godt holde en udlånsvækst på – jeg mener 
de siger 2 procent – samtidig med at de opbygger kapitalen. Men de kan ikke lave en højere 
udlånsvækst. Så skulle der blive ønske eller behov for udlån af større mængder kapital, så kan 
de ikke. For de kan ikke rejse mere kapital, som Peter Engberg siger. Så det er hele Nykredit. 
Men det er jo grundet deres ejerstruktur. Men jeg mener, at det er en god pointe – men de har 
selv valgt at de ikke vil være børsnoteret, og de har valgt at de vil ”være på den måde”. Men 
man kan godt forstå deres problemstilling … 

S: Ja, det er jo den helt store i Danmark … 

J: Ja det er den store, og hvis de siger at vi vil ikke lave ejerstrukturen om, og vi kan ikke låne 
mere ud, så er det da et besyv. Så kan man sige, hvad så med de andre – så kan de jo tage over 
for Nykredit. Hvis RD og Danske Bank koncernen skal til at låne mere ud, jamen så skal de have 
mere kapital. Derfor kan man godt være lidt bekymret for, hvor meget kapital de egentlig skal 
rejse. Og om der er kapital nok man kan bruge og låne, til en pris der er nogenlunde fornuftig. 

S. Mmm 

J: Så hvad er det jeg siger hvis vi skal sammenkoge: Jeg synes at Basel III-reguleringen er frem-
ragende, jeg synes det er rigtigt at regulerer sektoren yderligere. Men jeg er også lidt bekymret 
for overgangsfasen. Jeg er måske også lidt bekymret – jeg adskiller mig lidt fra mine kollegaer 
der siger, at det ikke er noget problem at rejse kapital, for der er kapital nok. Det er jo bare en 
hindring for udlånsstrukturen. Så pengene er der, de er ovre på passiverne. Det skal bare lige 
laves lidt om – så i stedet for at investor køber en obligation udstedt af et institut, så skal de 
købe en aktie. Det kan jo sådan set være ligegyldigt, for når der kommer flere aktier, så vil de 
også blive mere sikre.  

Jeg er måske ikke helt sikker på, at det er så helt utroligt nemt, og der er jeg bekymret for ind-
fasningen.  

S: Spændende. Jeg har også tænkt, at specielt i overgangsperioden – når de først opfylder kra-
vene vil det altid være nemmere at overholde dem må man antage. Men undervejs, kan der 
være bekymring for at de udlån der er behov for i markedet ikke kan finde sted.  

J: Præcis 

S: For samfundsøkonomiens vækst. Det vil naturligvis være vanskeligt at måle på 

J: Meget vanskeligt 

S: For det vil skulle bygge på uoverskueligt mange antagelser.  
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J: Så kan man sige, jeg tror nu ikke at problemet er helt så stort i Danmark som det er i Sydeu-
ropa. Det er umuligt for dem at rejse kapital, der er ikke mange der vil købe bankaktier i Syd-
europa. Der er vi dog bedre stillet, ikke.  

S: Jeg hopper lige videre. Jeg vil gerne spørge til omkring den kritisk der har været rejst, af spe-
cielt Moody’s, ang. Realkreditinstitutternes systematisk risiko er blevet meget større i sekto-
ren, qua andelen af rentetilpasningslån, F1’erne og afdragsfrie lån. Er denne kritik berettiget? 
Empirisk har de jo ikke haft problemer med refinansiering, heller ikke i 2008 da finanskrisen 
var på sit højeste. 

J: Jamen … både og … Jeg synes jo, at det var blevet lige lovligt risikabelt – der var for mange 
afdragsfrie lån og F1 lån. Så jeg delte også i en vis grad den bekymring Moody’s gav udtryk for. 
På den anden side, synes jeg også at Moody’s overdrev. Ser man på udstedelser af covered 
bonds i 2008 – der var ét land hvor der blev udstedt – og det var Danmark. Alle andre lande 
der var bare nærmest ingen udstedelser. Så selv da det hele var værst, så kunne danske real-
kreditinstitutter sagtens udstede covered bonds. Så jeg har det sådan – og jeg synes i det hele 
taget at Moody’s er noget negativ på dansk økonomi i det hele taget. Så det hænger jo sam-
men. De har et meget negativt syn, som er lidt ude af proportion og sortsynet.  

De har også rigtig stor bekymring for den høje gæld i husholdningerne – der jo er meget høj i 
Danmark – men det er altså vigtigt at huske på, at der er rigtig man aktiver i Danmark, og at de 
faktisk er nogenlunde fornuftigt fordelt (gælden) på tværs af befolkningen.  

De peger dog på nogle rigtige ting, men er for negative i deres fortolkning af økonomien i 
Danmark.  

S: I lyset af den potentielle øgning af risikoen i sektoren, mener du så at regulering såsom Basel 
III kan siges at være samfundsmæssig ansvarlig for låntager/investor og samfundet generelt. At 
reguleringen kan sænke risikoen i både sektoren og i samfundet? 

J: Hvis vi går op i et helikopterperspektiv, så mener jeg at Basel III er en god ting. Systemet var 
alt for underkapitaliseret, og alt for stor en likviditets- og kapitalrisiko. Så det mener jeg. Jeg 
synes nærmest alle studier der har været – bortset fra nogle enkelte bankers – de prøver at 
måle det hele op. Man skal jo have omkostningerne ved kriser med, det er tit det man glem-
mer i sådan nogle studier. De siger at kapital koster X og likviditet koster Y, og ergo er det en 
dårlig idé. Men man bliver nødt til at have med, at når et institut er mere stabilt, så er sandsyn-
ligheden for en krise også lavere – og det er en vigtig pointe. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at 
sektoren – og de siger de også selv – at det var jo for vidt i 2007. Jeg tror også at de mener det, 
når de siger det. De kunne jo selv se at de var ved at dø – hvilket de heller ikke selv synes var 
sjovt. Så det er der ikke nogen tvivl om, at retningen i Basel III er rigtig.  

Så kan man begynde at diskuterer en masse detaljer – som vi har siddet og gjort – nemlig at 
det ikke er rigtig kalibreret alle mulige steder – og der er også hele den danske SIFI problema-
tik, som man også snakker om er en trigger der måske sættes ind på et for tidligt tidspunkt. Så 
vi kan snakke en masse detaljer, det synes jeg. Men oppe i helikopteren er det fornuftigt, at 
man nu i stedet for 2 procent egenkapital skal have 4 procent – jo jo. Det er jo en fordobling, 
men 4 procent er stadig lavt, så det er fornuftigt.  

S: Så det samme spørgsmål, men kun ift. dansk realkredit hvor de jo aldrig har været i alvorlige 
problemer, og aldrig problemer de ikke selv har kunne rode sig ud af. Er det så berettiget ift. 
det? Eller kan man sige, at det er en lovgivning der rammer for bredt … 

J: God pointe … 

S: Og rent faktisk regulerer – eller ved at regulere et område der ikke havde behov.  
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J: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål … Altså … Det jeg mener med det, er at jeg et pænt 
stykke af vejen er enig. Men igen, det var blevet for risikabelt. På den baggrund skulle der ta-
ges noget risiko ud. Det er jo det de sådan set er begyndt på. Så kan man diskuterer om det går 
hurtigt nok og langt nok.  

Så kan man sige – adresserer Basel III det problem? Hvad mener jeg når jeg siger for risikabelt? 
Der mener jeg, at vi har et system der har levet i 200 år, og er fantastisk. Men nu er det rigtig 
meget F1 lån, og i det hele taget kort variabelt forrentet – og det er jo … Adresserer Basel III 
det? Næ, det gør det jo egentlig ikke. Altså der er lige lidt med F1’eren, men ikke F2’eren osv. 
Så det adresserer ikke helt problemet med risiko i realkreditsektoren. Så derfor kan man godt 
sige at Basel III rammer en sektor som var blevet lidt for ustabil, men det er ikke de rigtige 
skruer de skruer på for lige nøjagtig realkreditten. Det er jo fordi at Basel III er globalt, og alt 
det der, og vi har et realkreditsystem i Danmark der er specielt.  

Jeg er enig med, at set fra realkreditinstitutternes synspunkt, så er Basel III nok ikke jordens 
fedeste ting. Men det betyder ikke, at der ikke var behov for ændringer – også i realkreditsy-
stemet.  

S: Kunne du have tendens til at mene, at det de danske realkreditinstitutter skal have en form 
for særregler eller undtagelser ift. Basel III reglerne. De kunne f.eks. blive undtaget for nogle 
regler, men at der så kom specifikt adresserede regler til sektoren.  

J: Det er jo næsten det der er ved at ske. Der står ”Danmark” henover kommende ændringer 
pga. lobbyvirksomheden fra dansk side.  

S: Sådan helt overordnet – og en lille smule afsluttende – Basel III reguleringen … er det rigtige 
svar på at hindre en ny finanskrise. Historisk har man jo altid lavet regulering på baggrund af 
kriser, men alligevel er de altid opstået. Tror du at de rammer ”plet” denne her gang? 

J: Jeg synes at man adresserer nogle rigtige ting. Men har man lavet noget regulering som 
adresserer nogle meget specifikke ting for en krise, så når der så kommer om 20 år noget nyt, 
så kan det godt været man har forhindret den krise der var for 20 år siden, men man står bare i 
en ny krise. Den slags vil der altid være. Men jeg synes at det er nogle ret generelle ting man 
gør i Basel III. Man øger simpelthen egenkapitalkravet hvilket betyder at de har mere at stå 
imod med. Så er det så spørgsmålet om man i fremtiden begynder at lave regulatorisk arbitra-
ge, finder smuthuller osv. Men det fundamentale princip med mere kapital og mere likviditet – 
det er jo godt. Set fra et finansielt stabilitetssynspunkt, der er det positivt.  

S: Fra samfundet? 

J: Ja der er det godt. Man har langt hen af vejen lavet tiltag der gør sektoren mere robust. Så er 
der detaljer og ting der ikke spiller ordentligt sammen. Men det er overordnet fornuftigt.  

S: Er der noget afslutningsvis du synes er relevant ift. dansk realkredit som vi ikke er kommet 
ind på? Om du har gjort dig nogle tanker eller lignende.  

J: Nej jeg synes, vi har været meget godt omkring det. 

S: Men, så vil jeg sige mange tak for et godt interview.  
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Bilag 3 
Interviewguide 

Briefing: I dag skal jeg interviewe Cristian Sinding Bentzen – Senioranalytiker ved Regulering 
og Rating i Nykredit, Danmarks største realkreditinstitut - i forbindelse med mit speciale på 
cand.merc.fir om Basel III-reguleringens potentielle påvirkning af danske realkreditinstitut-
ter.  

1. Hvordan forbereder/har I forberedt jer som virksomhed på den kommende Basel III-
regulering? 

i. Hvad har I gjort indtil nu? 

ii. Hvad gør I i dag, 2013? 

iii. Hvor langt er I i processen? 

iv. Hvorledes ser planen ud frem til 2019? 

 

2. Nu vil jeg gerne fokusere på den del af Basel III der primært kan få konsekvenser for 
dansk realkredit, i form af de kvantitative likviditetskrav ”som udlagt i lovforslaget i 
dag”.  

a. LCR, Liquidity Coverage Ratio. 

b.  – Vil det få konsekvenser, hvis realkreditobligationer som udlagt maksimalt 
kan udgøre 40 % af likviditetsberedskabet og samtidig kun tælle 85 procent af 
deres værdi/Et haircut på 15 %? (For udlån, sektoren samt investorer?) 

c. NSFR, Net Stable Funding Ratio. 

d.  – Hvilke konsekvenser tror du regeludspillet vil få på dansk realkredit? (For 
rentetilpasningslån (F1-lån, hvis der skal opereres med en overdækning på 65 
procent?) 

e. Hvilke ”overgangsproblemer” kan der opstå i forbindelse med skifte fra rente-
tilpasningslån med kort finansierede obligationer hvis disse må udfases? 

f. Hvilken effekt kan det få, at realkreditinstitutter ikke længere kan holde egne 
obligationer i likviditetsberedskabet? 

g.  – Hvad vil konsekvensen af dette forslag blive for institutter, låntagere og evt. 
investorer? 

h. Findes der anvendelige alternativer i Danmark til realkreditobligationer, og i 
givet fald hvilke? (Såsom aktiekapital, reserver, overført overskud og uden-
landske statsobligationer) 

 

3. Nu vil jeg gerne spørge til påvirkning af institutternes produktportefølje og udlånspo-
litik 

a. Forventer i overordnet, at Basel III’s likviditetskrav vil påvirke udlånspolitik og 
hvordan? 
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b. Forventer i overordnet, at Basel III’s kapitalkrav/solvenskrav vil påvirke ud-
lånspolitik og hvordan? 

i. På kort sigt (mens kapital skal opbygges) 

ii. På lang sigt (efter kapital er opbygget) 

c. Har Basel III allerede påvirket i en given retning (nyudlån, renteniveauer, bi-
dragssatser m.v.)? 

4. De senere år er flere større danske realkreditinstitutter blevet nedgraderet, og har 
for første gang fået reel kritik af bl.a. Moody’s grundet andelen af kort finansierede 
obligationslån - rentetilpasningslån (F1) - og andelen af afdragsfrie lån, som de me-
ner øger risikoen i sektoren. 

a. Hvad mener du om kritikken? 

b. Er der foretaget tiltag for at imødekomme kritikken? 

c. Mener du, at den strukturelle forandring (høj andel af rentetilpasnings-
lån/flekslån, der skal refinansieres årligt), udgør et problem?  

d. I lyset af den potentielle øgning af risiko i sektoren, kan yderligere regulering 
af sektoren så siges at være samfundsmæssig forsvarlig, da regulering derved 
kan mindske risikoen for både investor, låntagere og samfundet? 

e. Mener du overordnet at Basel III-regulering som udspillet foreligger er beretti-
get i forhold til dansk realkredit? Eller er det regulering af en sektor, der i for-
vejen er rigeligt reguleret? 

f. Er der nogen samfundsøkonomiske konsekvenser af den stigende mængde af 
regulering? Herunder påvirkning af udlån? 

g. Falder kreditrisikoen med Basel III’s øgede egenkapitalkrav, solvenskrav, buf-
ferkrav? 

i. Vil det udmøntes i lavere renter? 

 

5. Er der områder i Basel III reguleringen, hvor i mener at danske realkreditinstitut-
ter/obligationer bør blive undtaget af Basel III-reguleringen eller få særstatus? 

a. Hvis ja, hvilke obligationer og på hvilken baggrund? 

b. Hvad gør I for at påvirke lovgivningsprocessen i EU? 

c. Er det sandsynligt at dette vil blive imødekommet?  

 

6. Hvad mener du er de største fordele/ulemper ved den kommende Basel III regule-
ring? 

a. På sektorplan  

b. I forhold til investorer/låntagere 

c. Samfundsøkonomisk 

 

7. Afslutningsvis 
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a. Er der områder du mener, er relevant som vi ikke kom ind på? 

b. Kender du nogen der evt. vil kunne supplere med yderligere gavnlig informati-
on ift. opgavens fokus? 

c. I tilfælde af manglende informationer, vil jeg kunne sende dig nogen kortfat-
tede spørgsmål via mail, eller telefonisk? 

 

Transskribering – Interview med Cristian Bentzen, 14. juni 2013 

Simon: I dag der skal der tale med Christian Bentzen som er senior analytiker på regulering og 
rating hos Nykredit. Det er i forbindelse med mit speciale på cand.merc.fir. om Basel III regule-
ringens potentielle påvirkning på danske realkreditinstitutter. Og til at starte med vil jeg gerne 
lige høre overordnet, hvad du laver her i nykredit og hvad din arbejdsfunktion.  

Christian: Jeg sidder i det kontor som hedder regulering og rating, som er et kontor som blev 
oprettet, jeg tror for tre år siden, så det er et helt nyt kontor, hvis eneste formål er at få Ny-
kredit øhh skånsomt igennem den her øhh nye flodbølge af regulering som rammer Danmark 
og verden, så vi snakker lige før øh fordi at Danmark for det første er speciel og fordi Nykre-
dit… Danmark er et lille land med en meget speciel reakreditsektor, dvs. at vi har en kæmpe 
interesse i, ikke at blive kørt over i de her ting. Så hvis man ikke er vågen og man ikke reagerer 
i tide, jamen så er det ting som øhh i princippet kan slå Nykredit ihjel. Øhhh dvs. altså mange af 
de her love, altså ny lovgivning som kommer, som ikke er designet til Nykredit forhold, så der 
vil ganske givet være en hel del som kan have konsekvenser…. som kan være ret hårde for 
Nykredit, fordi vi har det her specielle danske realkreditsystem. Så vores kontor har både et 
lobby kontor, hvor Nykredit prøver at påvirke politikere, embedsmænd og interesseorganisati-
oner rundt omkring, både i Danmark og i Europa. Men så er vi selvfølgelig, øhh … det er også 
os som har ansvaret for at involvere de relevante forretningsenheder, så de forstår hvordan 
verden kommer til at se ud, og så de tilpasser forretningen efter.. øhh.. der er jo rigtig mange 
områder, hvor vi ikke er fag specialister. Men vi er ofte dem som, altså det kontor som får in-
formationen først, så vi skal selvfølgelig sørge for, at øh enhederne rundt omkring er complian-
te med de her nye regler, og vi prøver at få dem til at regne på, hvad de her tiltag kommer til at 
betyde i kroner og ører.. 

Simon: ja, ja.. 

Christian: Så… Så det er det vi prøver på at kommunikere ud. Og så også prøver vi også at 
påvirke hvordan lovgivningen kommer til at se ud.  

S: Okay, ja så er du vist den rigtige mand at snakke med… Øhh jeg har lige til at starte med et 
overordnet spørgsmål, og det er lidt omkring jeres forberedelser.. altså hvordan i har forberedt 
jer på de nye Basel III regler, så sådan hvad i har gjort ind til nu, hvad i gør i dag, og hvad i reg-
ner med der kommer til at ske frem til år 2019, som umiddelbart er tidspunktet hvor det skal 
være fuldt implementeret sådan som det ligger nu…? 

C: Ja, ja.. Øh ja, bl.a. så har vi jo etableret et kontor som vores. Altså en ting er at mange af 
tingene først skal være fuldt implementeret i 2019, men der er mange af tingene der allerede 
bliver markedskrav før, så selvom, at, at så at sige nøglen ikke bliver drejet om hvis vi ikke op-
fylder kapitalkravene på x procent i 2015 fordi vi har ind til 2019, jamen så er det allerede i dag 
sådan så vi tænker Basel III i stort set i alt hvad vi gør. Ja hmm, så det kan godt være, at ja, at vi 
har 6 år formelt, men reelt så har vi langt kortere tid fordi f.eks. markedet stiller krav, ratingbu-
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reauet stiller krav, mmm, så Basel III gennemsyrer alt hvad der foregår eller sådan kan i hvert 
fald jeg godt lide at tænke det.. men jeg sidder jo også med det hele tiden.. men, men, men 
det gør det.  

S: hmmm.  

C: hmm. Ja det bliver det taget rigtigt store skridt til..  

S: Hmm, Ja det er et stort fokusområde?!! 

C: ja, ja 

S: Okay, ja. Jeg vil gerne lige ind i nogle af de sådan mere konkrete specifikationer i lovforsla-
get. Øhh. Og til at starte med vil jeg gerne ind på likviditetskravene.. Øhm. Og LCR’erne.. og der 
vil jeg gerne høre, hvilke konsekvenser det kan få hvis man siger f.eks. realkreditobligationer, 
sådan som det bliver udelagt nu så kan de udgøre 40% af likviditetsberedskabet og der er lagt 
et haircut ind på 15%..? 

C: Øh ja.. der er jo to sider i den sag..  

S: Ja, ja  

C: Ja både hvad det betyder for Nykredit og så hvad det betyder for så at sige investorerne i de 
her realkreditobligationer.  

S: Ja.. Du må gerne komme ind på begge ting..  

C: Ja okay. Øhhm.. Altså helt grundlæggende så har du en stærk formodning om at Basel komi-
teens udkast fra 2009 og så udgivet i starten af i år, men ikke revideret i nogen form som har 
nævneværdig betydning for Danmark..? så det er strengt taget 2009 versionen? … 

S: Jamen det var også det jeg bed mærke i, at 2013 versionen stort set var det samme.. 

C: Ja i hver t fald i vores.. øhmm.. altså vi tror ikke at den politiske løsning der kommer.. altså 
så at sige, en del af det er blevet.. det der hedder CRD IV som er så at sige EU-lovgivning er 
blevet vedtaget pr. marts. Den siger at, så at sige det europæiske banktilsyn skal komme med 
nogle retningslinjer for, hvilke aktiver som kan tælle med blandt de super likvide aktiver og der 
er det jo vores klare formodning at danske realkreditobligationer, for lov til at tælle med. I 
hvert fald en meget stor del af dem.    

C: Okay, ja det er så det første?  

S: okay, så det forventer i? 

C: Ja, det føler vi os ret overbeviste om. Altså det første er at vi tror ikke det går så galt som 
Basel.. eller vi er ret sikre på at det ikke går så galt. Øh, når det så er sagt, så ja altså så har vi jo 
brugt meget krudt på lobbyarbejdet omkring obligationerne?? Fordi det vil have en kæmpe 
effekt. Fordi på den måde, at i Danmark er hele den finansielle sektor konstrueret på den må-
de, at hvis Basel III skal implementeres i sin fulde ordlyd… igen dels på grund af realkreditinsti-
tuttet.. altså jeg mener, for Nykredit specifikt, men i lige så høj grad for investorer som jeg 
mener det er ca. halvdelen af de korte realkreditobligationer mv. som bliver brugt af de danske 
pengeinstitutter i deres daglige likviditetssystem.. Så hvis de lige pludseligt ikke kan bruge det 
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instrument som de alle sammen bruger i dag, fordi.. som de ikke kan bruge til at opfylde LCR 
med som også institutterne skal opfylde, jamen så skal de jo ud og købe noget andet.  

S: Mmmm 

C: og der har man f.eks. et problem ved at Danmark faktisk ikke har en særlig høj statsgæld, og 
derfor er der ikke så mange statsobligationer, og så det vil helt sikkert påvirke markedet for 
statsobligationer enormt meget, og det vil så betyde at.. markedet er højst sandsynligt ikke 
stort nok til at kapere denne kæmpe store efterspørgsel. Og så vil det i høj grad påvirke det 
danske realkreditmarked og i sidste ende dem der har, altså dem der har lån via de her real-
kreditobligationer, hvis f.eks. F1’erne ikke får lov til… Og altså hvis du lige pludseligt investorer 
til F1’eren og de her pengeinstitutter ikke kan bruge det, ja så har du i hvert fald en masse 
låntagere som kan komme til at betale en væsentligt højere rente.. eller alternativt fuldstæn-
digt at…. Ja, så det vil have kæmpe konsekvenser både for Nykredit men i lige så høj grad for 
vores kunder og for Danmark som sådan. Så en af grundene til, at Danmark er kommet så rela-
tivt nænsomt igennem den finansielle krise, jamen det er jo de her enormt lave renter, som.. 
fordi vi har den her status som sikker havn, og ja man kan sige de lave renter der er kommet, 
jamen de slår jo allerhårdest igennem på de korte obligationer, så hvis man lige pludselig ikke 
kan bruge dem som realkreditinstitut fordi de ikke opfylder LCR jamen så vil det umiddelbart 
have den betydning at et rentefald som slår igennem for låntagere. Så det vil skabe et kæmpe 
stort fald.  

S: Mmm okay. Hvordan kan det være at man ikke allerede nu har set den effekt i markedet, 
hvis det er en forventning i markedet at f.eks… at det vil komme til at ske, så burde det vel 
allerede have udmøntet sig i renten. 

C: jaa men det er jo fordi at det ikke er en forventning.. 

S: nej for markedet forventer at de bliver kategoriseret i L1 som høj likvid.. Ja… men har man 
nogle forventninger til den.. hvad siger man… til den maksimale grænse der ligger lige nu på de 
40 %, forventer man så også at den vil blive fjernet, og der ikke vil komme en grænse for hvor 
mange realkreditobligationer man kan holde? 

C: nej, altså… De 40 procent som sådan er grænsen for hvor meget L2 man kan holde. Vi tror så 
bare at danske realkreditobligationer rykker op i L1, så der er stadig det her split på 60/40, 
men det bliver så forhåbentlig ikke relevant for os. Og forhåbentligt vil man også kunne have 
andre, men det er lidt mere usikkert. Men hvis vi kan blive i L1, så betyder grænsen ikke noget. 
Det er meget enten eller. Ligeledes jævnfør Basel revisionen er det eneste der strengt taget 
betyder noget det er om aktiver er L1. Og hvis realkreditobligationerne kommer i L1, så ryger 
haircuttet og 40 procents grænsen. 

S: Okay. Er forventningerne altså at de vil blive L1 

C: Ja. Hvis du kigger på det i dag, hvis du skal prøve at beregne LCR for danske pengeinstitut-
terne under forudsætninger om, at Basel Komiteens definition gælder, så tror jeg at 1/3 af 
pengeinstitutterne i dag ikke kan vil kunne opfylde LCR kravet. Selvfølgelig har de frem til 2019, 
men det siger lidt om hvor meget det betyder. Hvis realkreditobligationer får lov at tælle med i 
L1, så er det stort set alle danske pengeinstitutter der opfylder kravet. Det er sådan nogle tal 
man antager.  

S: Hvis man siger der kommer et haircut på 15 pct. så vil det vil udmunde sig i en lille rentestig-
ning? 
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C: En ting er jo også … ikke nødvendigvis … alt andet lige skulle man teoretisk komme frem til 
det, men hvis vi f.eks. ser at danske pengeinstitutter som er store investorer på de korte real-
kreditobligationer – hvis de altså – en ting er lovens minimumskrav, der siger at du skal have 
en LCR på x procent – noget andet er hvordan man i praksis vælger at styrer sin daglige likvidi-
tet. Hvis du har en tilstrækkelig stor buffer, som hvor de 15 procent så ikke gør noget på bund-
linjen for dem, så er det ikke sikkert at der sker noget ved renten. Men i princippet er det selv-
følgelig dyrere. 

S: Okay 

C: Jeg har nogle beregninger du kan få sendt hvis du er interesseret i det. 

S: Det vil jeg da meget gerne. 

S: Nu vil jeg spørge til NSFR. Sådan som det ligger nu, skal de kort refinansierede lån opererer 
med en overdækning på 65 pct.  

C: Ja, det er der er det største problem med NSFR er, at hvis du har en – en NSFR er strengt 
taget bare en længere LCR. Det er lange lån der skal fundes langt, korte lån skal fundes kort – 
og cuttet det er sådan set strengt taget bare et år. Det vil sige, at NSFRren er måske en LCR på 
et år. LCR er ift. 30 dages stress, mens NSFR’en er strengt taget bare en lang LCR, hvor cuttet 
går ved 1 år. Dvs. at det vil ikke være muligt, selvom du har F1er f.eks. eller stadig har boliglån 
der bliver refinansieret hvert eneste år – så siger loven, at lån der er over 1 år skal have fun-
ding der også er over et år lovmæssigt. Man vil lovmæssigt ikke kunne bruge en F1ere til at 
funde et realkreditlån.  

S: Fordi at realkreditlån typisk er bygget op på 30årige lån? 

C: Ja… Så du vil have et kæmpe stort mismatch. Så i princippet kan du godt have nogle lån, 
hvor der er mismatch mellem refinansiering og løbetid. Men NSFR vil også betyde noget for 
F2ere, F3ere osv. NSFR er et krav der skal opfyldes løbende og hele tiden. Efter 1 år og 1 dag, 
så vil din F2er lige pludselig være et 1årigt lån, og så vil NSFRer betyde at man hele tiden – eller 
refinansieringsfrekvensen – skal blive væsentligt længere.  

S: okay  

C: Er det så et problem? – JA, det er et kæmpe problem for F1erne som de ser ud i dag. Men 
det er bestemt politisk. Jeg ved ikke om du har set at RD eller Nordea de vil lave et variabelt 
forrentet realkreditlån, hvor obligationerne de bliver refinansieret hvert tredje år, mens den 
variable rente er sat til CIBOR og CITA, men så på 3 måneders fix, så det vil sige at du kan godt 
have et realkreditlån der er baseret på at du har en variabel rente, men hvor obligationerne de 
bliver refinansieret med en lavere frekvens. Så F1erne vil blive ændret uden tvivl af NSFR. Det 
skal selvfølgelig nævnes, at NSFR den ikke er politisk vedtaget endnu, men er i en prøvefase. 
Men LCReren den gælder fra 2015.  

S: Jeg tager dog udgangspunkt i selve oplægget og ordlyden af dette 

C: Man kan godt lave en obligation hvor renten er variabel over tid, men hvor at refinansierin-
gen er længere. Jeg må indrømme at jeg ikke ved hvor meget man tænker i de baner, men jeg 
vil tro at Nykredit også laver et produkt der tilpasses.  

S: F1erne er højst sandsynligt færdige sådan som de ser ud nu, hvordan vil i for det første få 
dem udfaset, og hvilke overgangsproblemer kan der være, grundet den betydelige mængde 
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udestående F1 lån? Der skal man vil på en måde få presset låntagerne over i andre obligations-
typer. 

C: Vi er allerede i gang med at gøre det. De første 60 procent af lånet kan man nu – lige så tos-
set man vil – vælge F1ere og afdragsfrihed. Mens fra 60 til 80 procent, der kan man hverken 
have F1 eller afdragsfrihed. Så vi er allerede i gang med det. Men der er der nu også andre 
årsager til. Det er ikke kun lovgivere der ikke er så tossede med F1ere, det er også ratingbu-
reauer. Så der er lavet en række tiltag hvor vi prøver at mindske både F1ere og afdragsfrihed. 
Men nu må jeg indrømme, at det ikke er mit ekspert område – men hvis man synes at F1 er en 
rigtig god ide som mange af vores kunder, så kan man i princippet hvis man gør som RD, at lave 
noget der er bundet op på CITA renten, med refinansiering hvert tredje år. Så kan man snildt 
have noget der ligner en F1, der bare hedder noget andet. Så i den forbindelse er det ikke et 
stort problem. Men vi gør jo meget for at få folk til frivilligt at både afdrage og vælge andre lån. 
Bl.a. pga. ratingbureauer der ikke er vilde med F1 lån. Men der er mange danskere der godt 
kan lide et F1 lån, og det forstår man godt, for det har historisk givet dem den laveste rente. 

S: Ja 

C: Hvis man kigger på finanskrisen i Danmark, så er der nok ikke nogen tvivl om – det kan godt 
være at F1 lån og afdragsfrihed var med til at skabe finanskrisen i Danmark – men der vel ingen 
tvivl om, at givet vi har mulighed for både F1 og afdragsfrihed, så vil man også vide at det 
nærmest er gratis at låne penge i dag. Så man skal da virkelig komme galt af sted. Men antallet 
af tvangsauktioner er selvfølgelig en stor frygt vi har. Hvis renten lige stiger til x procent, om 
det skyldes makroøkonomiske forhold, eller om det skyldes reguleringspolitik for os, jamen det 
er jo ikke investorer til obligationer der kommer til at lide men os der knækker nakken og får 
tabet. Så vi er i hvert fald glade for at der er mulighed for afdragsfrihed i dag. Men vi synes 
selvfølgelig kan være problemstillinger ved afdragsfrihed og F1ere som vi godt kan forstå, men 
reglerne skal i hvert fald ikke bare implementeres fra dag til dag, at folk bliver tvunget over til 
andre lånetyper. Jeg mener, at Nykredits rådgivere som udgangspunkt rådgiver til at tage 
30årige lån. Det er min vurdering. Men ja, der er så mange kunder der efterspørger de korte 
billigere lån.  

S: Er der reelt i Danmark nogle alternativer til statsobligationer i virksomheders likviditetssty-
ring? 

C: pengeinstitutterne bruger realkreditobligationer. Og der er selvfølgelig alternativer. Så vidt 
jeg ved har f.eks. store svenske banker udstedt certifikater til centralbanken, og så kan de bru-
ge dem til at opfylde deres LCR – så teknisk kan det godt lade sig gøre. Men det der er meget 
skægt ved hele reguleringen er, at en masse af Basel III det omhandler virksomhedernes likvi-
ditet – man tvinger bankerne til at blive mere polstrede. På aktivsiden siger man at en større 
del af bankernes aktiver skal placeres i meget sikre og meget likvide papirer, hvor der dermed 
også må forventes at der er en lavere forrentning. Men omvendt kan man sige, at i dag bruger 
danske pengeinstitutter meget realkreditobligationer der har en lav forrentning, så hvis man så 
kræver at forrentningen skal være endnu lavere – derved virker for virksomheden nærmest 
som en ny skat – omkostningsniveauet i bankerne hvis deres likviditet forrentes lavere vil alt 
andet lige blive lagt på kunderne. Min pointe er, at teknisk skal man nok finde ud af alternati-
ver til realkreditobligationer hvis det bliver nødvendigt. Men hvis realkreditobligationer ikke 
kan benyttes i samme grad og risikoen falder (renten falder, red.), er der kun kunderne til at 
tage omkostningerne.  
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S: Man må heller ikke længere kunne holde egne obligationer i likviditetsberedskabet. Får det 
nogen reel effekt, eller kommer institutterne bare til at lege ”bytte, bytte, købmand” med hin-
anden? 

C: Ja, det vil institutterne gøre. Nu er der jo ikke så mange realkreditinstitutter i Danmark, men 
det bliver nok noget med at foretage trading med de øvrige institutter. Vi vil nok ringe til RD og 
bede om nogle obligationer og omvendt.  

S: Vil det have nogle konsekvenser for låntagere og investorer ift. indfrielse af lån – kan det 
tænkes at der kommer en form for transaktionsomkostninger ved at man mellem institutter 
skal bytte. Eller vil det bare fungere som altid? 

C: Man kan sikkert lave en teoretisk model for, at der et eller andet sted vil komme en transak-
tionsomkostning. Men jeg ved slet ikke hvordan det konkret kommer til at foregå. Det er jo 
ikke fordi at RDs kunder får en Nykredit obligation og omvendt.  

S: Tror du, at det kan blive problematisk for de mindre realkreditinstitutter? I og RD er måske 
ikke interesseret i at bytte med nogle af de mindre? 

C: Ja, men et eller andet sted så tror jeg ikke at det er et problem. For man vil også gerne risi-
kosprede, så det vil gavne de mindre. Men problemet ligger i at Nykredit og RD har 80-85 pct. 
af markedet, jamen så kan man reelt næsten kun bytte over med hinanden, og holde langt 
flest af hinandens. Men jeg tror ikke, at det bliver et problem for de mindre, da man gerne vil 
diversificere.  

S: Nu vil jeg gerne ind omkring evt. effekter på udlånspolitikken. Først vil jeg tale lidt likvidi-
tetskravene og derefter de nye kapitalkrav. Forventer i overordnet, at likviditetskravene vil 
ende med at påvirke jeres udlånspolitik på hhv. kort sigt og på lang sigt? 

C: Jeg tror ikke at likviditetskravene kommer til at påvirke udlånspolitikken. Men det kommer 
måske til at påvirke vores indlånspris. Hvis f.eks. at LCR kører 30 dage. Så hvis du har en ind-
lånsmulighed hvor der er 31 dages opsigelse, kan man bruge det på en helt anden måde ift. 
LCR. Så det har vi faktisk gjort en masse lån, hvor der er en lidt højere rente, skal der være en 
opsigelsesfrist på min. 31 dage. Det tror jeg at samtlige banker har indført efter Basel III. Indlån 
med 31 dages opsigelse er konsekvensen af LCR kravene i Basel III. Det er jo sikkert meget for-
nuftigt, men isoleret set tror jeg ikke at likviditetskravene vil påvirke udlån.  

S: Hvad forventer i så overordnet mht. de nye kapitalkrav? Ift. til indlån og udlån? 

C: Alt andet lige, bør der ikke være en udlånseffekt. Volumenmæssigt. Fordi en kunde der 
kommer ind, og har en god kreditrating, og vi kan sætte det til den rigtige pris, så vil det stadig 
være en god forretning for os at udlåne. Og det er prisen der er nøgleordet!!!  

S: men det kan vel blive dyrere at låne grundet kapitalkravene? 

C: ja, det ER blevet dyrere at låne for låntager. Der er to sider af denne sag – lang sigt og kort 
sigt. På lang sigt så det at man holder mere kapital, det vil måske gøre at investorer måske vil 
tænke at afkastkrav til egenkapital vil falde, og derfor falder fundingomkostningerne, og det vil 
overføres til vores kunder. Det er måske rigtig nok. Men der er helt sikkert åbenbarer kortsig-
tede påvirkninger. Helt frem til 2019, og måske endda på kortere sigt, skal vi have noget der 
ligner 70-75 mia. kr. i egenkapital. Så for at opfylde lovens krav, plus selvfølgelig HVAD, hvor vi 
i dag kun har 58 mia. kr. i egenkapital – og det er jo simpel købmandsregning – så mangler vi 
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10, 15, 20 mia. for at lukke det hul. Det kan Nykredit kun lukke på en måde – det er ved at ud-
stede nogle aktier, men det kan vi ikke for vi er en forening. Men selvom vi kunne, så skulle 
folk også ”gide” at købe dem hvis de tror det giver en vis forrentning. Så for os er der kun én 
måde at lukke hullet, givet at vi ikke kan trykke penge som nationalbanken, så må vi tjene dem. 
Vi skal tjene noget der ligner 1-2 mia. mere om året end vi normalt tjener. Det er baggrunden 
for at der har været bidragsforhøjelser.  

S: Så det er primært ved bidragssatsen at der har været en påvirkning? Der har ikke været en 
udlånspåvirkning? 

C: Man har helt sikkert i baghovedet, at hvis man ikke kan finde den rigtige pris, så er man nødt 
til at cutte på udlånene. Men officielt har vi ikke strammet kreditpolitikken som følge af Basel 
III. Vi har strammet den fordi det der var før 2007 var vanvittigt. Det var en for lempelig kredit-
politik. Så Basel III eller ej, så har vi strammet kreditpolitikken.  

S: Så det er på baggrund af dårlige udlån? 

C: Ja, en ting er selvfølgelig at lovgiver gerne vil lære os en lektie, men vi har jo også selv lært 
det. Det er jo os selv der taber alle pengene, så vi kan jo godt se at kreditpolitikken var for 
lempelig. Vi har strammet, fordi at vi har tabt en masse penge – det har været dyrt lært, ikke at 
låne penge ud til hvem som helst. Det kan samtlige banker skrive under på. En ting er, hvad 
myndighederne tvinger os til, det andet er at vi er interesseret i ikke at tabe igen i fremtiden. 
Nogle vil måske sige, at den er strammet for meget – det kan hurtigt blive en akademisk dis-
kussion – som nationalbanken siger, så ender kreditpolitikken måske mere i det niveau der var 
i slutningen af 90’erne. Hvor det faktisk var kreditpolitikken op til krisen, som er den folk hele 
tiden sammenligner sig med, at banken siger nej – det var den der var usund, ikke så meget 
den der er i dag. Så ja, alt andet lige, kapitalkravene kommer mest til at påvirke prisen fordi at 
den mængde sikkerhed der stilles som krav til låntager er steget. Så hvis vi siger nej til et real-
kreditlån, er primært fordi at politikken før krisen var for lempelig.  

S: På lang sigt, når i har opfyldt kapitalkravene, formoder du så at der sker at udlån enten vil 
øges eller at bidragssatserne vil falde igen? 

C: I princippet ja. Nu er det svært at spå om fremtiden, og det er ikke mig der træffer de be-
slutninger. Men Nykredit er ejet af låntagerne, altså obligationsejerne. Og i og med at lånta-
gerne er vores ejere, så vil der være interesse i ikke at tvinge låntagerne til at betale mest mu-
ligt. Så hvis der er ”ledige” penge om 10 år, så vil det højst sandsynligt sænke bidragssatsen. 
Men det er jo ikke noget jeg hverken ved noget om, eller Nykredit har en officiel holdning til. 
Det er sådan set et problem for et institut at renten er så lav, at i princippet er den risikofri 
rente i dag noget med 0 pct. eller endda negativ. Det betyder at, at den pengekasse Nykredit 
har, at den hele tiden har ligget markant over lovens mindstekrav. Men nu kommer vi så til at 
ligge lidt under. Men altså, før Basel III, lå vi med en markant afstand til lovens mindste krav. 
Dvs. at vi har en pengekasse der bliver forrentet. Hvis den risikofri rente er 5 pct. så vil forrent-
ningen af den pengekasse være stor. Problemet er i dag hvor den er 0 pct. så er den eneste 
måde Nykredit kan tjene penge på den rigtige forretningsdrift. Man kan også snildt forestille 
sig, at fremtidens risikofri renter bliver højere, så der ikke længere er ligeså stort et behov for 
at have et forrentningsafkast der er så højt. Realkreditvirksomheder er en ekstremt sikker for-
rentning, og i og med at vi er foreningsejet, så har vi en interesse i hvert fald ikke at tjene unø-
dige penge på vores kunder. Det er der sikkert mange kunder der ikke er enige i, men i interna-
tional sammenhæng, jamen så det utroligt billigt at være låntager og finansieres sit danske hus 
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via danske realkreditinstitutter. I Sverige, hvad der svarer til en F1er i Sverige, koster 3 pct. inkl. 
rentemarginalen. Hvor i Danmark er det dyreste 0,9 pct. Så det er væsentligt under.  

S: Nu vil jeg tale om de senere års kritik af det danske realkreditsystem, primært anført af 
Moody’s der har været en skarp kritiker grundet andelen af de F1ere og afdragsfrie lån, som de 
mener har øget den systematiske risiko i sektoren. Hvad mener du om kritikken? 

C: Jeg kan godt forstå den, men lige præcis Moody’s har været lidt for negative. Men vi kan 
godt forstå substansen. Og vi mener, at på mange andre punkter er vores system robust nok til 
og forsvarer at ratingen skal være høj. Men vi kan bestemt godt forstå kritikken. Vi er jo så 
også begyndt på en række tiltag, for at imødekomme kritikken.  

S: Som f.eks. to-lagsbelåning? 

C: Ja, og bare sådan noget som auktioner. Førhen op til 2007 blev samtlige F1 lån refinansieret 
1 gang årligt i starten af december. I dag har man 4 årlige auktioner, således at skulle der lige 
pludselig ikke findes nogen købere på obligationer, og det skyldes en ”bad timing”, så har vi 
lagt 4 auktioner der om ikke andet ikke er samme volumen der skal refinansieres på én gang. 
Den måde det danske system fungere på er, at det kan godt være at risikoen er øget. Men ved 
at man har F1 lån – hvis der lige pludselig ikke er nogle købere til auktionerne, jamen så pres-
ses renterne i princippet op i et ublu niveau, og så siger standard økonomisk teori, at så må der 
på et tidspunkt være en invester der køber.  

S: Ja 

C: Og den høje rente der så kommer bliver lagt på låntager grundet én  til én sammenhængen. 
Så givet, at der på et tidspunkt skulle komme et tidspunkt hvor renten skulle stige så meget … 
vi mener ikke at Moody’s helt forstår det danske system. I og med at renteforhøjelsen bliver 
lagt på låntager, at er vores risiko så ikke lige så stor. Men Moody’s siger naturligvis, at strengt 
taget så øges vores kreditrisiko på den baggrund. Men uagtet dette synes vi, at kritikken var 
for voldsom. Det mener de fleste danske pengeinstitutter og ikke kun realkreditinstitutterne. 
Det er i den sammenhæng også interessant, at Standard & Poors og Fitch – to andre af de sto-
re ratingbureauer – de ikke har delt Moody’s holdning – endnu i hvert fald.  

Men Moody’s kritik har ikke haft den store effekt. Renteniveauerne er lave, og investorerne er 
meget interesserede stadig i vores produkter. Men det hænger jo selvfølgelig også sammen 
med at en stor del af investorerne af danske realkreditobligationer er danske pengeinstitutter.  

S: Hvor stor en del er danske investorer? 

C: Jeg mener ca. 85 pct.  

S: Så det er primært udenlandske investorer der påvirkes af ratings? 

C: Ja det vil det være. Men det vil helt sikkert få en effekt, hvis også Standard & Poors og Fitch 
skulle komme med lignende udmeldinger. Der er altid efterspørgsel fra danske investorer lige-
som der også er med dansk statsgæld og statsobligationer. Der har været god funding, og der 
har ikke været nogen downgrades, og folk tror på det danske realkreditsystem… LANG STØJ ….  

De omkostninger der har været i Danmark vs. Sverige, det har mere at gøre med at banken har 
… end det har at gøre med at banken har … De to andre ratingbureauer er positive.  
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S: Den regulering der kommer, hvordan den så end umønter sig – mener du overordnet set, at 
den er berettiget ift. dansk realkredit. Altså berettiget ift. at mindske risikoen i den danske 
realkreditsektor. Eller er det regulering der simpelthen rammer for bredt, og den danske real-
kreditsektor burde være undtaget. 

C: Både ja og nej. Jeg har jo forståelse for, at når man er et lille land, kan man ikke altid få det 
som man vil have det. Og man kan ikke bare få skrevet en undtagelse, for hvis Danmark vil 
have en undtagelse uagtet gode argumenter, så er meget af fællesnævneren regulering, så 
kommer det danske realkreditsystem på tværs af de Europæiske lande. Det synes jeg dybest 
set kommer an på en form for harmoniseringsstrategi. Det med at der skulle være en undta-
gelse for danske realkredit – jeg synes at der er mange af tingene i reguleringen der strengt 
taget er behov for, for at sikre systemet. Men jeg kan godt se flere argumenter for ikke at lave 
fodnotepolitik. Så derfor synes jeg, at det er langt bedre, det med f.eks. at tage hensyn til 
LCRern, der strengt taget er et likviditetsspørgsmål bare kan testes for – så er det bedre hvis 
realkreditobligationerne kommer under omsættelighedskrav i stedet for undtagelser i regule-
ringen.  

S: ja 

C: men det er klart at der er en masse issues, hvor jeg strengt taget ikke mener, at der er be-
hov for at regulere på dansk realkredit. Det havde måske været nemmere hvis Tyskland havde 
haft sammen realkreditmodel, så var vores holdninger nok lettere kommet frem. Vi må så bare 
tage de kampe der skal tages, for at systemet bliver i en retning som vi ønsker det. Det har vi 
indtil videre været forholdsvis succesrige med. Selvom det bestemt ikke er meget nemt. Men 
det er lykkes os at få overbevist dem der skal lovgive, at danske realkreditobligationer er me-
get likvide. Og det er ubetinget den vej man skal gå.  

S: Så få lovgiver til at fokusere på omsættelighed af aktivet og ikke på udstederen 

C: Ja, som udgangspunkt. Der er nogle steder vi har prøvet at argumentere for en undtagelse, 
og har også fået den. Men der er meget af reguleringen, hvor det selvfølgelig ville være nem-
mere bare at få en undtagelse, men det er ikke altid langtidsholdbart, så det er bedre at over-
bevise at der er en berettigelse i dansk realkredit, at det ikke skal slås ihjel. Der er ting der gi-
ver skrammer, der er ting man skal på hospitalet af og så er der ting man kan dø af. Hvis der 
kommer regulering af teknisk karakter kan ødelægge dansk realkredit – jamen, der må man så 
gøre det klart for politikerne at det skal fjernes og det har en konsekvens.  

S: En undtagelse kan vel også se negativ ud i udenlandske investeres øjne? At obligationerne 
ikke er lige så likvide og omsættelige, men at de bare er undtaget grundet politiske forhandlin-
ger. Så derfor vil man vel gerne undgå undtagelser. 

C: Ja 

S: Samlet set kan man vel godt sige at egenkapitalkravene og solvenskravene vil mindske kre-
ditrisikoen i sektoren? 

C: Kreditrisikoen for banker… vores aktiver ændres ikke … vores låntagerens kreditrisiko æn-
dres praktisk taget ikke. Afstanden til at banker kommer i problemer bliver mindre, og dermed 
er kreditrisikoen for banker mindre.  

S: Men jeres som realkreditinstitut vil vel også mindskes, hvis i skal have større kapitalkrav. 
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C: Jo, helt bestemt. Men sandsynligheden for at vi får tab, er jo vores kunder. Den er måske 
uændret. Men kreditrisikoen på Nykredit bliver mindre, hvis afstanden til at man kommer i 
problemer er større.  

S: Her til sidst: hvad mener du er hhv. de største fordele og ulemper vil den kommende Basel 
III regulering. Både ift. sektoren, for investorer/låntagere og samfundsøkonomisk.  

C: Der er ingen tvivl om, at den største fordel er at den finansielle stabilitet øges. Det er på alle 
niveauer. Ulempen er på alle niveauer, om man kommer til at overregulerer. Bankerne er, om 
ikke skyldige så medskyldige i den eksisterende krise. Problemet er jo bare, at en bank ikke er 
et lukket system. Det har nogle konsekvenser at bankerne ikke får de samme midler til at udfø-
re deres samfundsmæssige opgave – nemlig at låne penge ud. Hvis reguleringen rammer rig-
tigt bør det gøre sektoren mere sikker, men der er ingen der siger at det korrekte niveau for 
egenkapital er 15 pct., 20 pct., 25 pct. Hvordan kan man vide det. Problemet er hvis man 
kommer til at gå for langt, så kan det gå ud over långivningen og dermed væksten for et land. 
Både for virksomheder og forbrugere. Fordi der både kan komme et pres nedad på mængden 
af udlån, eller at udlånene bliver dyrere. Det er helt klart ulempen – hvis politikerne regulerer 
for hårdt, kan man komme til at slå patienten ihjel mens man er i gang med at opererer.  

Der er vel en tendens til, at man har haft 20-25 år med deregulering, og det har alle fundet ud 
af gik for vidt. Men måske at det ikke var alle tanker i dereguleringen der var dårlige. Der er 
mange politikere der ikke synes at den finansielle sektor kan blive reguleret hårdt nok. Det kan 
få en stærk negativ effekt.  

S: Kan man forestille sig, at under implementering at det vil kunne begrænse samfundsvæk-
sten. 

C: ja, i aller højeste grad. Hvis man tror at bankers udlån til virksomheder betyder noget for at 
der kan skabes vækst – hvis der så kommer begrænsninger – så tror jeg helt sikkert at væksten 
kan hæmmes. Omvendt kan det have en langsigtet positiv effekt i og med at risikoen for finan-
sielle kriser mindskes, det er så en vinding. Det er to tradeoffs man skal balancere. Det er ikke 
sikkert, at for meget regulering er god idé. 

S: På den lange sigt, kan den mindskede risiko vel betyde et lavere krav til egenkapitalforrent-
ningen? 

C: Ja 

S: Her til sidst, er der noget relevant vi ikke kom ind på?  

C: Det skulle være at du ikke skal kigge for meget kun på Basel III, men hvad det rent faktisk 
ender med i EU loven/dansk lov. Der er jo mange nye tiltag udover Basel III. Bl.a. de nye SIFI 
regler er af stor betydning for os.  

S: Schweiz har haft det i en række år. 

C: Ja og nogle andre er i gang, Sverige, England… Det er yderligere kapitalkrav til systemisk 
vigtige institutter, der kommer til at ramme alle danske realkreditinstitutter. Hvis banken eller 
instituttet ikke efterlever SIFI kravene, ja så kan man gå hen og fyrer ledelsen, og prøve at af-
hjælpe på et langt tidligere stadie end i dag. Det ville være meget godt at perspektivere til.  

S: Så vil jeg sige tak for et godt interview 
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Tillæg – mailkorrespondance af 16. august 2013 

 

Kære Christian 

Jeg lavede et speciale interview med dig den 14. juni 2013 vedr. mit speciale omkring Basel 
III/CRD IV og dansk realkredit. 

Jeg vil først og fremmest takke for et godt interview, der har været meget brugbart.  

  

Men jeg sidder nu med et teoretisk spørgsmål, jeg ikke rigtig kan komme frem til svaret på. Det 
er sikkert meget basalt, når jeg først får "svaret", men jeg har siddet og revet mig selv lidt i 
håret over det de sidste dage. 

Hvorfor vil øgede kapitalkrav sandsynligvis hæmme udlånsvæksten, i sær på den korte bane, i 
realkreditsektoren? 

Jeg ved godt, at institutter i dag opkøber en del af deres egen obligationer til dels likviditetsbe-
redskabet og dels således at indfrielse af lån kan finde sted. Men ved de lån der nu engang 
godkendes efter givne kreditstandarder i de enkelte institutter, der burde de obligationer vel 
blot kunne sælges i markedet og dække lånene? Således er det jo ikke institutternes egne mid-
ler, der finansierer udlån men derimod markedet, og derved burde de efterspurgte lån (til en 
given rente) vel kunne udbydes?  

Ligeledes tjener institutterne jo penge på bl.a. bidragssatsen fra udlån, så en højere udlåns-
mængde bør vel resultere i hurtigere efterlevelse af kapitalkravene alt andet lige?  

Jeg håber du vil bruge 5 min. på at forklare hvorfor væksten vil hæmmes grundet øgede kapi-
talkrav specifikt i realkreditsektoren. 

 

Hej Simon 

Øgede kapitalkrav vil heller ikke nødvendigvis hæmme udlånsvæksten – det håber jeg ikke, at 
jeg har sagt. 

Men de kan muligvis gøre det.  

Finansielle virksomheder, der som følge af lov- eller markedsmæssige krav er nødt til at booste 
deres egenkapitalpct., kan gøre det på tre måder: 

·         Udstede aktier (kan Nykredit ikke som forening) 

·         Tjene nogle flere penge og tilbageholde overskuddene, således at kapitalen gradvist øges 

·         Slanke balancen (udlånet) så den eksisterende kapital udgør en større andel af den sam-
lede balance 

Det er sådan set ligegyldigt, at Nykredit finansierer realkreditudlånet via obligationsudstedel-
ser. Hver gang vi tager et lån på bøgerne bliver vi kapitalbelastet af det, dvs. vi skal have nogle 
flere knaster på kistebunden. Kapitalen skal sikre, at vi som virksomhed er tilstrækkeligt pol-
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strede til at kunne klare store (uforventede) tab. Obligationsejerne mister først penge, hvis 
Nykredit går ned, og det er denne sandsynlighed man ønsker at mindske ved de nye skrappere 
krav. I den forbindelse kan man indvende, at de samfundsmæssige skadevirkninger ved at Ny-
kredit skulle gå ned alt andet lige er mindre, idet der ikke er nogle simple indskydere, der mi-
ster penge, men udelukkende, hvad der må formodes at være oplyste investorer.    

Jf. regnskabsberetningen har Nykredit en tilpasningsmæssig udfordring med henblik på at nå 
de lovmæssige kapitalkrav i 2019. Vi ønsker at løse denne udfordring ved at hæve indtjenin-
gen, og hvis kunderne ellers betaler den rigtige pris og tabene ellers er små, kan det godt 
forenes med udlånsvækst.  

Andre finansielle virksomheder vælger måske alle tre muligheder. Fx har Deutsche Bank og 
Barclays netop bekendtgjort, at de vil slanke deres balancer med op mod 20 pct. samtidig med, 
at de udsteder nye aktier. Disse banker er således villige til at give afkald på forventet fremtidig 
indtjening på denne del af balancen, hvor de jo i princippet blot kunne udstede nogle flere 
aktier. Dette må jo være fordi, at det er betydelige omkostninger specielt på kort sigt ved at 
hæve egenkapitalandelen i banker, ellers ville de jo nok ikke gøre det (med mindre de 20 pct. 
de sælger fra selvfølgelig er noget junk – men så havde formentlig solgt det fra for lang tid 
siden). I øvrigt særdeles relevant i forhold til den diskussion, der igen er blusset op i det sene-
ste nummer af Finans/Invest… 

 

Bilag 4 
Interviewguide 

Briefing: I dag skal jeg interviewe Anne-Sofie Reng Japhetson – Vicekontorchef ved Kontor for 
Internationale forhold, Likviditet og SIFI-Analyse i Finanstilsynet - i forbindelse med mit specia-
le på cand.merc.fir om Basel III-reguleringens potentielle påvirkning af danske realkreditinsti-
tutter.  

1. Har i gjort jer nogen forberedelser ift. den kommende Basel III-regulering, og hvilke? 
i. Hvad har I gjort indtil nu? 

ii. Hvad gør I i dag, 2013? 
iii. Hvor langt er I i processen? 
iv. Hvorledes ser planen ud frem til 2019? 

 
2. Hvilken rolle vil i få som tilsynsmyndighed ift. udmøntning af de kommende kapital 

og likviditetskrav? 
a. Har i nogen rådgivningsopgaver overfor virksomheder? 
b. Hvordan fører I i praksis tilsyn med virksomheders ”compliance” når ny lovgiv-

ning som Basel III indtræder på markedet? 
c. Hvilke fremafrettede opgaver får i på baggrund af Basel III og SIFI 
d. Oplever i generelt at de danske institutioner implementerer som de skal 

i. Hvilke generelle problemer er der 
 

3. Nu vil jeg gerne fokusere på den del af Basel III der primært kan få konsekvenser for 
dansk realkredit, i form af de kvantitative likviditetskrav ”som udlagt i lovforslaget i 
dag”.  

a. LCR, Liquidity Coverage Ratio. 
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b.  – Hvad er formålet med likviditetskravene? Realkreditobligationer som udlagt 
maksimalt kan udgøre 40 % af likviditetsberedskabet og samtidig kun tælle 85 
procent af deres værdi/Et haircut på 15 %? (For udlån, sektoren samt investo-
rer?) 

c. NSFR, Net Stable Funding Ratio. 
d.  – Hvad er formålet med de langsigtede stabile finansieringskrav? Hvilke kon-

sekvenser forventer i for bankerne (For rentetilpasningslån (de 30årige udlån 
finansieret ved 1årige obligationer, F1-lån, hvis der skal opereres med en over-
dækning på 65 procent?) 

e. Findes der anvendelige alternativer i Danmark til realkreditobligationer, og i 
givet fald hvilke? (Såsom aktiekapital, reserver, overført overskud og uden-
landske statsobligationer) 

f. Hvordan forventer i, at de nye SIFI-krav vil påvirke realkreditinstitutterne i 
Danmark. (stort set hele sektoren kategoriseres som SIFI virksomheder) 

g. Hvad bliver jeres opgave ift. disse regler? 
 

4. De senere år er flere større danske realkreditinstitutter blevet nedgraderet, og har 
for første gang fået reel kritik af bl.a. Moody’s grundet andelen af kort finansierede 
obligationslån - rentetilpasningslån (F1) - og andelen af afdragsfrie lån, som de me-
ner øger risikoen i sektoren. 

a. Hvad mener du om kritikken? 
b. Mener du, at den strukturelle forandring (høj andel af rentetilpasnings-

lån/flekslån, der skal refinansieres årligt), udgør et problem? Har i observeret 
problemer i sektoren? 

c. I lyset af den potentielle øgning af risiko i sektoren, kan yderligere regulering 
af sektoren så siges at være samfundsmæssig forsvarlig, da regulering derved 
kan mindske risikoen for både investor, låntagere og samfundet? 

d. Mener du overordnet at Basel III-regulering som udspillet foreligger, er beret-
tiget i forhold til dansk realkredit? 

5. Forudser i nogen problemer på baggrund af den massive mængde af regulering der i 
de kommende år bl.a. rammer dansk realkredit, herunder Basel III-reguleringen, SIFI 
osv.? 

a. Det ses at sektoren som helhed har en solvensprocent på 18,9 ud fra et nuvæ-
rende krav på 8 procent. Selv med kommende SIFI-krav (15,5%) er solvensgra-
den allerede på nuværende tidspunkt dækket ind. Er der så reelt et problem?  

b. Hvad sker der, hvis virksomhederne ikke efterlever kravene? Sanktionsmulig-
heder 

i. Er der samfundskonsekvenser ved forkert implementering? 
 

6. Hvad er de største fordele/ulemper ved den kommende Basel III regulering i jeres 
optik? 

a. På branche- og virksomhedsplan 
b. I forhold til investorer/låntagere 
c. Samfundsøkonomisk 

 
7. Afslutningsvis 

a. Er der områder du mener, er relevant som vi ikke kom ind på set fra jeres per-
spektiv? 
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Transkribering – Interview med Anne-Sofie Japhetson af 18. juni 
2013 

Simon: I dag skal jeg interviewe Anne-Sofie Japhetson, som er vicekontorchef ved kontoret for 
internationale forhold likviditet og SIFI-analyse i finanstilsynet. Og det er i forbindelse med mit 
speciale på cand.merc.fir. omkring Basel 3 og SIFI-regulerinegen potentielle påvirkning af den 
danske realkredit sektor. Øhmm… Til at starte med vil jeg lige komme med lidt indledende 
spørgsmål. Og det er omkring hvad i har gjort jer af forberedelser af den nye Basel III regule-
ring som kommer og.. hvad for nogle forberedelser i har gjort. Det er sådan lidt med henblik på 
hvad i har gjort ind til nu og hvad i gør i dag og hvad jeres strategi er fremadrettet, ind til det er 
fuldt implementeret i 2019 sådan som det ligger nu.  

AS. Altså man kan sige, for det første er Basel III ikke noget regulering. Basel kommer med nog-
le anbefalinger, det er er ikke regulering som sådan, det skal så implementeres nationalt og i 
Danmark der bliver det så implementeret igennem EU-regulering igennem CRD IV og CRR. Så, 
så det vi gør det er selvfølgelig at følge med i den proces der foregår med den pågældende 
implementering. Og… Der foregår jo også en del arbejde i det europæiske banktilsyn som skal 
komme med en del anbefalinger og så videre i forhold til hele CRD IV processen, så det er så-
dan den generelle del af det.. Og det er så den del af arbejdet vi er med i..  

Simon: Ja.. 

AS: ja og så laver vi jo en del analyser i forhold til hvordan, altså den europæiske implemente-
ring af Basel, altså hvordan kommer det til at påvirke danske institutter og altså om der er nog-
le særlige forhold man skal være opmærksomme på… altså i forhold til realkredit institutter og 
obligationer, og så prøver vi selvfølgelig at påvirke lovgivningsprocessen i den forbindelse.. 

S: så i forhold til at lave sådan noget lobby arbejde.. ?? 

AS: Jeg ved ikke om man kalder det lobby arbejde… men jo måske en del af det… Altså vi delta-
ger jo i altså.. i det europæiske banktilsyn og de processer de har omkring de her ting, og hvor-
dan bl.a. i øjeblikket skal lave en definition af likvide aktiver… sådan altså implementeringen af 
LCR kravet.. Ja så er vi jo så en del af de her arbejdsgrupper som sidder med det her.. Og der 
forsøger vi selvfølgelig at få dem til at være så repræsentative for de ting vi nu mener gælder 
ift. de danske forhold. Og så gør vi opmærksomme på de steder hvor der er nogle uhensigts-
mæssigheder i de lovforslag der kommer, hvor det måske ikke lige passer til det danske sy-
stem. Det er måske svært at lave en regulering som skal passe til alle kreditinstitutter i Europa, 
sådan så man ikke lige kommer til at klemme et bestemt land. Og der er realkreditsektoren og 
institutterne i Danmark jo meget specielt skruet sammen, så man kan måske ikke lige placere 
dem i de standardkasser man sådan laver regulering på. Så vi prøver selvfølgelig at gøre op-
mærksom på.  

S: På mig der virker det også som om at der er sådan rimelig klar dansk holdning til at man 
meget gerne vil undgå visse tiltag i Basel III udspillet i forhold til realkreditsystemet, at der er 
sådan en bred kam både politisk og for branchen og sektoren, at, at der er noget der er uhen-
sigtsmæssigt i forhold til…  

AS: Ja… Altså I Danmark er holdningen generelt at nogle realkredit obligationer bør være højt 
likvide aktiver i LCR-sammenhæng. Det tror jeg der er enighed om, altså blandt branche og 
tilsynsmyndighed, og det arbejder vi selvfølgelig på... Altså at der bliver taget højde for det, og 
det man kan sige er at det første skridt det har været i det hele taget at sætte den proces i 
gang omkring, at man ikke bare skal tage den definition der ligger i Basel, når man implemen-
terer i Europa, men man skal gå ind og se på de faktiske likviditetsegenskaber af forskellige 
aktive klasser, og det er så det arbejde EBA laver lige nu, og så kommer man med en eller an-
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den anbefaling, og så skal der så være en politisk stillingtagen til, hvordan det implementeres.. 
Øhmm. Og nu må vi så se hvor det ender henne. Og så er der jo nogle andre ting i Basel III, 
f.eks. de her NSFR, som selvfølgeligt er uhensigtsmæssige i forhold til rentetilpasningslån her-
hjemme som nok vil ramme rimeligt hårdt, hvis man implementerer det sådan som det ser ud i 
dag, og det er jo ret uhensigtsmæssigt. Men der foregår jo også en revisionsproces i Basel om-
kring NSFR, og det kommer der jo til at være.. I øjeblikket har man mest fokuseret på LCR og så 
har man udskudt NSFR, for lige at fokusere på en ting af gangen.. Men en af de ting man vil 
kigge på, det er iht. NSFR, det er også det her med at man har en meget skarp linje imellem 
ting som har løbetid under et år og over et år, så under et år tæller ingen ting og det over et år 
tæller.. At man vil kigge nærmere på det under et år, sådan så kan man lave en mere findeling, 
sådan f.eks. 3 måneder, 3-6 måneder og 6-9 måneder og sådan kan man have en gradvis deling 
i hvor meget det kan tælle med. Og det er også hvordan skal man kigge på hvor lang tid kre-
ditmodellen og cash-flow funding og sådan nogle ting, hvordan skal man så tage højde for det i 
NSFR. Så ind til videre er det lidt, altså det er der hvor der stadig skal ske noget i Basel og CRD 
IV er der lige som lagt op til at kommissionen først i 2015 skal kigge på om det vil være fornuf-
tigt at indføre NSFR lignende ratioer i EU. Så der er ligesom lidt – det er lidt på standby i øje-
blikket i forhold til det her.. Det er selvfølgeligt noget vi vil, hvis vi går i gang igen, så vil vi skulle 
overveje, hvordan det så passer ind i det danske setup med rentetilpasningslån. Men der er jo 
fra myndighedernes side og også fra især Nationalbankens side at man ikke er interesserede i 
at man fortsætter helt sådan som det setup ser ud i dag, altså med de meget korte F1’ere at 
det måske er okay at skubbe ud.  

Simon: Lidt længere refinansieringsperioder?  

AS:  ja altså 3 år eller 5 år, og altså der er også kommet forslag for 30 år men med en variabel 
rente i stedet for altså.. Ja der er mange modeller. Det er jo ikke. Nu er NSFR ikke på plads i nu, 
men det de prøver at håndtere det er jo det her mismatch imellem kort funding og lange obli-
gationer, altså obligations, altså lån og det er jo i princippet det vi har i det danske system.. Så 
der er jo en reel likviditets risiko i at fonde 30 årige lån et årigt, og at skulle rulle dem hvert år. 
Men vi mener jo bare generelt i Danmark, at det skal vi nok kunne klare. Men det jo en reel 
risiko som den her NSFR prøver på at påpege og så er spørgsmålet, hvor skal man skelne det, 
skal man helt stoppe rentetilpasningssetuppet eller skal man.. eller er der nogle gode ting i 
det, som man måske kunne tilpasse det, så det ikke er helt så markant som det er i dag. Der er 
rigtig mange som ligger i den helt korte ende. Øhm.. Det er meget…  

Simon: Øhm. Ja.. Hvilke rolle vil i få som tilsynsmyndighed i forhold til, hvad skal man sige, den 
praktiske udmøntning ude i institutterne. Øhmm. Vil de kommende kapital og likviditetskrav… 
Har i en rådgivningsfunktion over for virksomhederne? Eller hvordan fører i i praksis tilsyn med 
at virksomhederne efterlever den nye lovgivning?  

AS: Altså som en rådgivende funktion.. Men vi forsøger selvfølgelig at sørger for at de er klar.. 
Og altså det kan jo godt være lidt svært. Altså det er jo ved at udsende materiale og holde nog-
le følge grupper og holde dem orienterede om hvad der sker lovgivningsmæssigt, og altså hvad 
de skal være klar på. Og vi har kontakt til Finansrådet og pengeinstitutter og interesseorganisa-
tioner, og sørger for at de også informerer deres medlemmer om hvad der sker, så de gør sig 
klar til det. Og så er der nogle klare rapporteringskrav på LCR og NSFR og sådan og nogle øvri-
ge, og kapitalkrav, som jeg så ikke har så meget med at gøre. Men det er er.. Der er nogle faste 
ting som de skal indrapportere på.      

S: Overfor jer?  

AS: Ja overfor os.. Og der giver vi selvfølgelig noget vejledning om hvordan det skal udfyldes, 
ja, skriftligt, og hvis de henvender sig i øvrigt også. Og så kommer der jo selvfølgelig nogle ting 
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når det er implementeret, jamen så holder vi jo øje med de ting som de indrapporterer, og ja 
så når vi er på tilsynsbesøg, så bliver det også gennemgået, hvordan de lever op til de her krav, 
for at sikre at de overholder de her krav.  

S: selvom CDR IV ikke er blevet vedtaget endnu, er man så allerede er begyndt at rapportere 
på de områder som man forventer vil blive implementeret i den form som det ligger nu? 

AS: Altså man laver… Basel laver jo sådan nogle QIS, Quantiative Impact studies, og har gjort 
det i nogle år nu. Nogle af tingene. Især LCR og NSFR og det er sådan nogle ikke krav at man 
deltager, men man har set at coorporating institutter eller langt de største institutter har del-
taget deri, så de har rapporteret kvartalsvist omkring LCR her de sidste par år. Og to af institut-
terne er så også begyndt på det her.. Og så er EBA så også begyndt at lave sin egen indrappor-
tering. Tilsvarende hvor de så også laver indrapportering kvartalsvis. Men ellers er indrappor-
tering vist planlagt til at begynde en gang næste år. Øhm. Og laver EBA sådan nogle skemaer til 
hvordan det her det skal indrapporteres. Sådan så det bliver nemmere at implementere.  

S: Okay. Øhm. Sådan helt generelt i den danske finansielle sektor.. Øhm.. Hvordan er 
compliance i sektoren med den regulering der nu er på markedet? Er viksomhederne gode til 
det?  

AS: Altså den nuværende regulering eller? 

S: Ja altså det de nu skal indrapportere? 

AS: Ja de skal overholde det. Og indrapportere, for ja ellers så får de jo påbud.. Og det kan man 
jo læse, altså påbuddene de er jo ligesom offentliggjorte. Det er heldigvis ikke så tit det sker. I 
Danmark har vi et kvantitativt likviditetskrav og har haft det siden 1916 eller sådan et eller 
andet, sådan der omkring, så det har institutterne været vant til, og det er generelt ikke noget 
der volder de store problemer, det er paragraf 152 krav, ja så det overholder de sådan helt 
generelt.  

S: Ja 

AS: ja så de overholder sådan set den gældende regulering, ja ellers så får de jo påbud.  

S: I forhold til de kvantitative likviditetskrav.. Ja nu har du jo godt nok været lidt inde på dem.. 
men altså LCR kravene øhhm, set fra et samfundssynspunkt eller et myndighedssynspunkt 
hvad er så formålet med dem, og hvad kan der være godt ved den type af LCR-krav som kom-
mer ind nu, og hvad kan være problemet med dem? 

AS: Ja altså LCR kravenes formål er selvfølgelig at håndtere institutternes kortsigtede likviditets 
risici. Altså hvor du kigger på, altså fastsætter stress scenarier på en periode på 30 dage, hvor 
meget kan de i de her stress scenarier risikere at have af afløb af likviditets, og ja den afløbs-
mængde skal de så kunne håndtere ved i stedet for at holde nogle likvide aktiver som de i prin-
cippet kan likvidere løbende for ligesom at modgå deres forpligtigelse. Så formålet er ligesom 2 
ting. Det ene er at sikre at institutterne har en likviditetsbuffer, altså at de har noget at stå 
imod med, hvis likvidetsstress opstår. Og det andet er så at forsøge på at mindske de her kort-
sigtede likviditets risici ved at… altså det at du skal holde en likviditetsbuffer og at dine likvide 
aktiver er relativt høje, jamen det koster dig noget, at skulle ligge med dem i stedet for at skul-
le ligge med nogle mindre likvide eller lavere.. fordi det er de obligationer i stedet for.. så den 
omkostning gør at du måske vil minimere dine kortsigtede likviditetsrisici. Og det er vi selvføl-
gelig også interesserede i at det ligesom holdes. 

S: Realkreditobligationerne, ser det ud til at de vil komme i L1 kategorien, eller det er stadig et 
stort spørgsmålstegn? Hvad sker der med likviditetsopbygning i DK hvis det nu skulle blive at 
de kommer i L2 og ikke? 
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AS: Hvis man holder fast i Basel definitionen..  

Ja 

S: Ja hvis man tager det som udgangspunkt..  

AS: Ja så er problemet selvfølgelig delvist at der egentligt ikke er nok level 1 aktiver i Danmark 
til, at institutterne bare kan holde det der står i Basel definitionen. Og der har man i Basel nog-
le muligheder for nogle såkaldte ”duregations”, muligheder for at lave særregler for lande som 
ikke har tilstrækkeligt likvide aktiver, det kunne så være en mulig at komme ind under sådan 
en regel. Basel foreslår at så kan man f.eks. lave nogle credit lines til nationalbanken, som så 
kan indregnes ved at dvs. Du kan lægge ikke-level 1 som sikkerhed for nationalbanken så de 
kan få nogle kontanter ud som de kan bruge som level 1 aktiver. Det har man ikke været så 
interesserede i i Danmark fra Nationalbankens syn, da det ligesom påvirker deres mulighed for 
at føre pengepolitik og valutapolitik og så videre. En anden mulighed er så at man kunne holde 
aktiver i en anden valuta end din egen, for egentligt skal du matche valutaen.. din cash-outflow 
skal matche valutaen i dine obligationer..  

S: ja ellers er det at der kommer et hair-cut ikke?  

AS: Ja barer som udgangspunkt skal de matche. Men hvis du så ikke kan. Jamen så er det den 
her undtagelsesmulighed for at holde en anden valuta, ja så sætter man så et ekstra haircut 
på, for dem i stedet for, for ligesom at tage højde for denne her ekstra valuta risici der måtte 
opstår der. Og den tredje mulighed som Basel foreslår er simpelthen i nogle lande at hæve den 
her grænse for hvor mange  level-2 aktiver man kan holde. Lige nu er der den her 60-40 græn-
se, så kunne man ændre det til 50-50 eller hvad der nu ville passe, og hvad der ville være til-
strækkeligt. Det er jo så ligesom Basels forslag, og så skal det jo så implementeres i EU i CRD IV 
teksten, og det arbejder man så på i øjeblikket på hvordan det skal implementeres, og hvordan 
fastsætter man om et land har en utilstrækkeligt mængde level 1 aktiver eller ej. Øhm.. Så det 
vil sige det er den ene mulighed, hvis Basel reglerne bliver indført, så kunne Danmark måske 
komme med i sådan en, og der vil vores foretrukken så være at vi kunne ændre den her 60-40.. 
Så man kunne holde flere, og stadig have et højere haircut på level 1 og man måtte holde en 
større andel, altså så der kunne man håndtere problemet der. 

S: Det er vel også et problem for dem.. for institutterne hvis bankerne skal lave løsningen med 
Nationalbanken, så vil de jo ikke kunne få forrentet deres kapital.  

AS: Nej det vil koste nogle penge selvfølgelig.  

S: nej så deres egenkapital vil jo i det scenarie blive dyrere.  

AS: ja altså.. Tanken er at den her likviditetslejen skal koste dig det samme som hvis du skulle 
holde level 1 aktiver i princippet. Hvis du kunne holde level 1 aktiver i stedet for, så du bare… 
Så du ikke får en fordel i at det er level 2 aktiver du kan ligge som sikkerhed. Øhm.. Så det er 
ikke tanken at det skal koste mere end hvis det var level 1 aktiver. Øhm.. i hvert fald.  

S: okay..  

AS: Og hvis man så ikke får det der igennem, ja så ved jeg det ikke lige. Så kan det vel ende 
med at institutterne bare bruger en hel masse igennem nationalbankens eksisterende facilite-
ter, for der er jo ligesom i Basels forslag.. Øhm.. Du kan hvis du laver repoer, med en central-
bank så skal du ikke, selvom de løber mindre en 30 dage, så skal du ikke tælle forfaldet som et 
out-flow. Du kan i princippet godt bare lægge level 2 aktiver ind til centralbanken i de nuvæ-
rende 7 dages operationer og få kontanter ud der og så lade dem ligge rulle lidt hele tiden. 
Men det tror jeg heller ikke nationalbanken er så glad for.  
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Nej så en eller anden løsning skal vi jo lige som have fundet frem.. Jamen og der arbejder vi jo 
så for at få nogle realkreditobligationer op som level 1 aktiver, men det hmm. Første del er 
ligesom at vise helt konkret analytisk at de er lige så likvide som andre aktiver og der har nati-
onalbanken allerede skrevet nogle working papers hvor de ligesom har vist at altså de analyser 
vi laver de viser altså det samme. Men det er jo en politisk beslutning til sidst. Øhmm. Der står 
noget om i LCR at man må forvente at statsobligationer og meget likvide covered bonds, kan 
tælle som level 1. Men altså. Jeg vil ikke sige at det i  sig selv er nok til at vi kan være sikre på 
hvilket level de vil være på.  

S: Så der er stadig usikkerhed 

AS: ja det må man sige.  

S: men er i overvejende positive overfor at de vil blive kategoriserede sådan.  

AS: Det er jo svært for det er et meget politisk spørgsmål, og der er nogle lande som er meget 
politisk i mod det, det er ikke sådan så lige til. Det er sådan hvad man forventer. Vi har jo ar-
bejdet så godt vi kan, men ja…  

S: for selve sektoren vil det vel være sådan naturligvis være bedre hvis de bare bliver kategori-
seret som højlikvide..  

AS: selvfølgelig 

S: og særregler er jo altid negative specielt i udenlandske investorers øjne.  

AS: selvfølgelig. Men der er jo andre lande som mener at vi ikke skal.. For det første. En ting er 
at åbne op for danskerne, men hvordan sikre du at du ikke får nogle andre landes covered 
bonds med som du måske ikke var interesseret i. Hvordan laver du det skel? Man kan jo ikke 
sige kun danske realkreditobligationer. Det køber man ikke rigtigt i EU perspektiv. Så du må på 
en eller anden måde kunne dele det så du undgår at have det med du ikke vil have med, og så 
du gør andre tilsynsmyndigheder og andre lande tilfredse med at de ikke får for meget.  

S: i forhold til NSFR… Hvad vil der ske ved specielt bankers likviditets styring, hvis man siger at 
man ikke længere kan benytte rentetilpasningslånene i likviditetsberedskabet, den der skal 
refinansieres årligt? Altså man kan jo selvfølgeligt godt, men de operere jo med en høj over-
dækning som udgangspunkt øhm, så de vil jo som regel blive meget dyrere? 

AS: Ja de vil høre op så.. 

S: så vidt jeg er orienteret så er det specielt banker som bruger de korte rentetilpasningslån.. 

AS: Ja.. Nu skal jeg lige ud på NSFR, fordi det er jo. Den er jo sådan lidt modsat LCR.. Altså hvor 
det især er.. Det største problem er jo i forhold til stramningen.. en udstedelse af en kort LCR 
kan jo ikke tælle med. Kan eller kan ikke tælle med jo dine stabile funding, hvis du har available 
stable funding og required stable funding  og i et available stable funding der vil et F1 obligati-
on så ikke kunne tælle men det 30-årige lån der ligger bagved det skal tælle 100%. Så det du 
snakker om det er så deres beholdninger af korte obligationer, og de vil jo så skulle indgå i 
beregningen af required stable funding, og det er altså så lang tid siden jeg har kigget på det, 
men der har jeg bare at, ja der er der netop korte obligationer er billigere at holde end korte 
obligationer. Så. Det kan godt være det er mig der lige husker forkert..  

S: Øhmm.  

AS: fordi man jo netop skal holde.. Altså der er der jo tale om at man netop holder et kort aktiv 
i stedet for et langt aktiv, og så er der jo sådan. Altså man må jo gerne funde et kort aktiv med 
en kort funding, men du må ikke funde et langt aktiv med kort funding  
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S: nej det er jo netop sådan som rentetilpasningslånene er 

AS: Ja fordi de netop vil være et kort aktiv.. Ja så her burde det jo ikke være et problem.  

S: Nej men jeg tror at problemet er ved udstedelse så skal, altså sådan som det originalt ligger 
så skal institutterne ligge 65% ekstra til side i overdækning, for de udstedelse..  

AS: ja altså som udstedelser så er det helt klart 

S: Ja så de vil jo reelt blive så dyre så de ikke kan..  

AS: de vil ikke rigtig udstede dem længere.. Det kan ikke rigtig betale sig.. Og der er spørgsmå-
let jo hvor meget får du så lavet den her findeling af under et år, om det er nok til at det kan 
betale sig eller… altså der er så mange udeståender på NFSR stadig så det er lidt svært at sige 
hvad det kommer til at betyde endeligt.. I Danmark nu. Det er så den næste forhandlingspro-
ces man ligesom skal i gang med. Men tanken med den er jo selvfølgelig at man ikke skal have 
en hel masse kort funding, så på en eller anden måde vil det jo nok påvirke.  

S: Har i oplevet nogen problemer i Danmark med de korte, altså med rentetilpasningslånene, 
F1’erne?  

AS: Ikke herfra tilsynet.. Altså risikoen ligger jo altid i refinansierings auktionerne, hvad sker der 
hvis sådan en auktion ikke går igennem, og der har de jo selvfølgelig klaret sig igennem krisen, 
men man lavede jo også nogle tiltag under krisen, f.eks. at ændre på pensionskasserne fun-
dingskurve sådan så de i højere grad kunne købe flex obligationer tilbage i 2008-2009. Ikke 
dermed sagt at auktionerne ikke var gået igennem hvis man ikke havde haft de her ting, men 
hvis problemet havde været, altså nu lå problemet jo ikke i hvordan at der blev skabt tvivl om-
kring de danske realkreditobligationer og den danske boligsektor på det tidspunkt, det var det 
amerikanske boligmarked og CDO’er og alle mulige andre ting. Altså problemet havde været at 
der lige pludseligt var blevet stillet tvivl om de danske realkreditobligationer og deres stabilitet 
og så videre. Jamen så er det jo netop et stort problem at du skal ud og refinansiere så store 
mængder i et hak. Det har vi heldigvis ikke oplevet endnu, men det er jo ikke ensbetydende 
med at det aldrig kommer til at ske. Det ville være træls at stå herhenne og så sige, jamen det 
skete så, hvis du spørger Lars Rohde (Nationalbankdirektør, red.) som var en af dem som var 
med til at foreslå hele den her rentetilpasnings setup i sin tid.  

S: ja han var vist en af idémændene bag..  

AS: ja og som han selv siger så, altså hvis han havde vist at det var blevet så omfattende som 
det er nu, ja så havde han aldrig.. Ja det var absolut ikke intentionen. Jamen, så det er ikke.. 
Det at have noget rentetilpasning er ikke noget problem i sig selv, men at have det i sådan et 
stort omfang som man har i dag, altså det kunne man godt blive lidt bekymret for..  

S: Mmmm. Ja.. Det er jo også hvad jeg har fundet ud af efterhånden, altså at derfor er der 
mange af institutterne som har differentieret bidragssatserne og gøre det dyrere på F1’erne 
eller hæve bidragssatserne i forhold til de mere stabile obligationer.. 

AS: ja de lange obligationer..  

S: Ja de lange..  

AS: ja for der er en risiko forbundet med det. Selvom man som udsteder ikke har en renterisiko 
fordi du bare .. Det er straight passthrough til aftageren, så er det stadigvæk, du har stadigvæk 
givet et lån, og du skal gerne have det fundet. Hvis du ikke kan sælge obligationerne så… 

S: Men.. det er jo egentligt meget interessant, fordi på en eller anden måde så kan man jo sige 
at det jo lidt er.. Man kan i hvert fald godt have den vinkel at det er regulering på et område 
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der egentligt ikke har behov for det, og selv i 2008 da stresset vel var det højeste i måske i det 
her århundrede 

AS: Jaahh.. 

S: Der fik de stadig omsat de obligationer i puljen..  

AS: Ja og der er min pointe igen at årsagen til stresset var ikke i aktiver, hvis der i stedet for 
pludseligt blev rejst spørgsmål til hvad ligger der i en CDO og nu vil vi ikke holde en CDO, og der 
blev rejst spørgsmålstegn til hvad er det egentligt der ligger i de her RCL er det 100% afdrags-
frie lån og har kreditudbyderne været for lempelige og hvad ved jeg, ja så kunne der sagtens 
medføre et stress i de her auktioner..  

Altså du havde jo også.. Altså i USA havde du jo sådan nogle auktioner i muncipality udstedel-
ser som du aldrig havde forestillet dig kunne gå galt, men de failet ikke bare at de ikke højere 
renter, men de kunne simpelthen ikke sælge deres udstedelser. Og der havde man jo aldrig 
forestillet sig at det her kunne gå galt. Så altså det kan godt opstå hvis.. Altså det er jo baseret 
på tillid, og du har tillid til det produkt som ligesom bliver solgt, og hvis der opstår tvivl omkring 
det, jamen så kan det da godt være at køberne de lige pludseligt forsvinder. Så vil man helst 
ikke stå i den situation at du har så stort et marked at det betyder så meget…  

S: Nej det er klart, men selve matchfunding princippet i Danmark gør vel, at de.. 

AS: Ja men det stadig de 30-årige lån, ja og du kan jo ikke bare sige til alle dem der - hvis det er 
70% af dine udlånsmasse der er fondet med F1 lån, så kan du jo ikke sige til dem alle sammen 
at så bliver vi nødt til at kalde jeres lån i dag, sandsynligheden for at de alle sammen kan betale 
tilbage det er jo ikke sådan lige… 

S: Nej det er rigtigt.  

AS: Så det er nok ikke, det ville nok ikke være et problem hvis det var en mindre marked… men 
det er jo sådan lidt en smags sag, om man mener at det handler om hvad der kommer til at 
ske, og om det er noget man skal håndtere eller ej..  

S: Hmm.. I forhold til de nye SIFI krav.. uden at være fuldstændig sikker, så har jeg læst mig 
frem til og hørt, at samtlige realkreditinstitutter og hele sektoren som helhed vil skulle følge 
SIFI-kravene fremadrettet 

AS: Ind til videre er der jo kun kommet det her SIFI-udvalgs anbefalinger. Og de anbefaler at de 
5 største banker og realkreditinstitutter , og det er jo så ikke ensbetydende med at det er det 
der rent faktisk sker, for det er jo en politisk beslutning. Men det er jo kun noget som SIFI-
udvalget har anbefalet, men jo det er udgangspunktet at det skal implementeres.  

S: Ja men det er det jo fordi – de udgør jo en så stor del af den danske udlånsmængde. 

AS: Ja og nogle af de institutter er jo f.eks. specialiseret inden for f.eks. landbrug, og inden for 
de områder der gør de jo en stor andel af det..  

S: Hvordan tror i at det vil komme til at påvirke realkreditinstitutterne?  

AS: det kommer an på hvordan man ser kravene.. Det er jo så heller ikke fastlagt endnu, hvad 
de nøjagtige krav vil være. 

S: men de vil jo højst sandsynligt få et godt nyk op af i kapitalkrav.. hvad de skal stille i deres 
solvenskrav osv. Om det ikke potentielt kan hæmme deres udlån? 

AS: Det er ikke det jeg sidder med mest, så der for er det begrænset hvad jeg sige som kan 
udtale mig omkring det her…  
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S: forventer i at det vil blive noget problem for dem.. Altså igen nu ved man jo ikke præcist 
hvordan det bliver, men alt efter hvordan det bliver så..? 

AS: altså der står vel i SIFI-udvalgets bemærkninger at man skal tage højde for realkreditmodel-
lerne og man skal også tage højde for f.eks.. Ja altså Nykredit er jo ikke et aktie selskab.. Det er 
ligesom fondsejet, så de kan ikke bare udstede.. Der skal være nogle instrumenter tilstede som 
de kan udstede for at kunne skaffe kapital, så det skal jo selvfølgelig kigges nærmere på hvor-
dan man gør det.  

S: hvorfor nogle modeller kan man lave med f.eks. Nykredit? De er jo…  

AS: ja det er ikke så… det er jo rimelig… det må være en eller anden type kapital som de har 
mulighed for at rejse.. Det er nok det eneste jeg kan sige.. Men det er jo det der så kan påvirke. 
Interessen er jo selvfølgelig ikke at de ikke skal kunne, på nogen måde, leve op til de her krav… 
det.. Men jeg ved ikke hvor langt de er fra det må jeg indrømme. Der er det nogle andre du 
skal spørge.  

S: I forhold til de senere år der har været en del kritik også omkring de rentetilpasningslån, 
hvor bl.a. rating bureauet Moody’s har været meget… efter både danske banker og realkredit-
institutter. Mener i som tilsynsmyndighed at kritikken har været berettiget? Øhh i forhold til 
realkreditsektoren? 

AS: altså hvad tænker du på her. 

S: At de gik ned og downgradede samtlige realkreditinstitutterne generelt fra en trippel A til en 
A eller et eller andet. Pga. at de mente at den systematiske risiko lige pludselig var blevet så 
stor, så de ikke var nær så sikre, og at sektoren ikke var nær så sikker mere for investorer at 
investere i.  

AS: jeg tror ikke at vi som tilsyn har haft en samlet holdning til det, og man kan sige at person-
ligt, eller jeg mener.. jeg tror ikke, at vi mener at risiciene sådan generelt er steget voldsomt, vi 
mener stadig at realkreditsektoren er en sund og fornuftig sektor, og at den er underlagt noget 
meget stram regulering. Øhm. Men jeg kan ikke sige sådan at vi mener det ene eller det andet. 
Det tror jeg ikke vi har en holdning  til. Jeg kan da godt give dig min personlige holdning til det, 
ja at det måske er lige i overkanten øhm.. Men jeg kan ikke sige at tilsynet mener et eller an-
det. 

S: nej det er selvfølgelig ja, ok.. 

S: Mener i at Basel III reguleringen den er.. eller generelt at yderligere regulering som Basel III 
ligger op til, at det er berettiget i forhold til dansk realkredit? Nogle mener jo lidt at den ram-
mer skævt og hårdt på det, og rammer en sektor som egentligt ikke har brug for yderligere 
regulering end den der allerede eksisterer, og at den måske mere skulle have været møntet på 
udlån fra pengeinstitutter?  

AS: Jamen det man kan sige er jo at, Basel III er jo også møntet på store internationale, altså 
Global Banking Models, så Basel III har sådan set ikke sagt at det her det skal være små penge-
institutter eller realkreditinstitutter eller noget helt andet. Det er så et spørgsmål om hvordan 
man i EU har valgt at implementere det, og der har man så valgt at implementere det for alle 
institutter. Og der i blandt også små pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Og der kan man 
så sige at dele af Basel III passer ikke ret godt på realkreditinstitutter, og vi har i princippet 
noget andet lovgivning som vi måske mener passer bedre, men nu er det jo sådan at man i EU 
har sådan et harmoniseringsprincip så det er lidt svært at komme uden om det, og så må man 
så prøve at få det tilpasset så godt som vi nu kan, og de steder hvor der er nogle uhensigts-
mæssigheder der kan vi så påpege dem og så få det indføjet i reguleringen.  
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S: hvis man siger at der kommer nogle meget uhensigtsmæssige reguleringskrav over for den 
danske realkredit sektor, vil man så, fuldt ud, efterleve det, tror du? 

AS: ja det skal man.. 

S: Ja det er selvfølgelig så nemt. Ja jeg læste bare en artikel i Bloomberg hvor Finansrådet sag-
de at der var nogle ting man måske ikke kunne være med til at acceptere.. men er det sandsyn-
ligt… 

AS: At man kommer der til?  

S: Ja? 

AS: jeg tror det er usandsynligt at vi kommer der til hvor vi skal have en folkeafstemning om at 
melde os ud af EU fordi.. Ja.. Så længe vi er med i EU så skal vi jo overholde de regler der bliver 
sat. Så det er jo sådan lidt.  

S: Men sådan helt generelt, når man ser på implementering fra EU er der jo lande som imple-
menterer det mere eller mindre direkte efter ordlyden i alle mulige forskellige sammenhænge. 

AS: Ja og der kan man jo sige. Det man går ind og laver nu her det er jo netop.. Man forsøger 
på at gå ind og harmonisere sådan så man skriver nogle ting ind.. Altså det som er direkte det 
skal ikke skrives ind i national lovgivning, det gælder lige som, som det er. LCR skal skrives ind i 
national lovgivning, og det gør at du nødvendigvis ikke har mulighed for, ikke at skrive det helt 
ind, eller skrive det lidt anderledes ind.. så der er ikke sådan så mange muligheder for.  

S: så den bliver altså direkte lovgivning? 

AS: Ja. Det gør den.  

S: som ikke skal implementeres i nuværende lovgivning?  

AS: Ja der er forskel på om det er direktiv eller direkte regulering, om det så skal implemente-
res i dansk lovgivning, eller om det direkte er gældende, når man lige som har sagt at nu er det 
sådan. Og så skal vi også nogle gange forklare hvordan vi implementerer nogle ting i dansk 
lovgivning.  

Og der kan vi nok ikke lige skrive at danske realkreditinstitutter skal ikke være dækket af det 
her, fordi det synes vi ikke, der står jo i lovgivning at realkreditinstitutter skal være dækket af 
det her. Så ja de ting vi vil skulle gøre for at det ikke skal ramme os, jamen de er ret store og 
det er ikke bare lige noget man lige kan snige ind.. Men man tager jo højde for at regler og 
lovgivning lige som er tilpasset til at man kan leve med det. 

Såå.. Nu må vi se.  

S: Hvad sker der egentligt sådan rent praktisk hvis et institut ikke efterlever kravene? Er det så 
først en henstilling.. eller hvad gør man sådan rent praktisk?  

AS: Ja det er ikke det.. Det er jeg ikke helt nok inde i. Men som udgangspunkt får du nogle på-
bud hvis du ikke lever op til kravene, og jeg tror også i LCR er der jo også regler for hvor hurtigt 
du skal genoprette.. altså hvor hurtigt du lever op til LCR igen f.eks. eller hvordan at du lige.. ja 
det er der nogle regler omkring. Ja og sidst hvis du ikke overholder reglerne, ja så må du så 
blive lukket ned.. men der er jo et stykke vej 

S: Selvfølgelig. kan man gå ind og… Nu mener jeg med de nye SIFI krav.. Hvor man kan gå ind 
og erstatte ledelsen? Så vidt jeg er orienteret? 

S: hvis man kommer under et vist niveau og har været der en perioden? 
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AS: Ja det kan man sandsynligvis, men jeg kender ikke rigtig de regler godt nok til at jeg kan 
sige noget om det. 

S: Nu jeg har jeg lige noget af det sidste her. Det er sådan ret overordnet og generelt. Øh hvad 
er fra jeres optik, hvad er de største fordele og ulemper ved Basel III eller CDR IV, sådan som 
det ligger nu? Og SIFI-kravene, både fra jeres synsvinkel, men også sådan på branche og virk-
somhedsplan, og sådan rent samfundsøkonomisk? 

AS: Jamen fordelen er selvfølgelig at vi får nogle bedre regler og forhåbentligt også nogle reg-
ler som gør at vi får nogle mere sunde pengeinstitutter og realkreditinstitutter, så..  vi ikke 
ender i finansielle kriser i helt samme udstrækning som man har set det her de sidste år, og 
der hvor man undgår de her chok i realøkonomien, hvor man kører op i en periode og så ned i 
den næste og så det hele til sidst brænder ud.  

Øhm, på likviditetsområdet der har vi haft kvantitative krav, men de blev som sagt etableret 
for over 100 år siden så de er ikke nødvendigvis de bedste til at afspejle den måde som insti-
tutter fungerer i dag. Forhåbentligt får vi nogle krav som passer bedre til den virkelighed vi er i 
i dag, og som måske håndterer de risici der ligger i systemet.  

Mm.. Ja.. Det er sådan hovedfordelen.  

Ulempen kan selvfølgelig være at når du laver generelle krav på globalt eller europæisk basis 
så kan det ikke nødvendigvis passe til alle de små spidsfindigheder du har i Danmark. Så skal 
man så overveje om de spidsfindigheder vi har de er gode at have, eller om der er nogle som 
skal tilpasses lidt. Og jeg vil som regel nok tilpasse reglerne til det lige som går. Og det er jo 
ikke kun et spørgsmål om at vi får nogle bedre krav, men det er også et spørgsmål om at dan-
ske institutter globalt får en harmonisering af de krav som ligesom ligger.  Så du har lavet et 
playing field på tværs af EU's grænser og globalt for pengeinstitutterne. For mange af dem 
opererer jo ikke kun i et land.. Det er jo.. Ja.. 

S: Så får man jo selvfølgelig også udlignet konkurrencen og fordele og ulemper i landene. 

AS: Ja det kan jo både være kapital der er højere i et land og højere i et andet land eller det kan 
være at der i nogle lande ikke er likviditetskrav og det har du i andre lande og hvis du får har-
moniseret det så har du jo en mere… 

S: Men hvad er så f.eks. fordelen for at Danmark umiddelbart er positive overfor SIFI-reglerne, 
det er jo noget ekstraordinært, som kun få lande i EU gør… 

AS: men det er jo en proces.. Bare fordi alle ikke har implementeret det endnu. 

S: okay det ligger til at alle lande skal? 

AS: ja det er i hvert fald en anbefaling at der skal være noget på plads, men hvornår det lige 
bliver implementeret det er jo valgfrit, men det er jo ikke fordi vi  her i Danmark går enegang 
om vi skal have regler for SIFI..  

S: Nej okay.. 

AS: Så ja.  

S:  Er der noget du mener er relevant som vi ikke kom ind på set fra jeres perspektiv, som vil 
være godt at have med, som jeg ikke lige har tænkt over eller?  

AS: Øh, det ved jeg ikke lige, det kommer an på konteksten. 

S: altså i forhold potentiel påvirkning på realkreditinstitutter.  
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AS: vi kom vist rigeligt omkring. Men man kan sige selvom vi i DK måske vil have et problem 
med den her grænse på de her 40-60% på likvide aktiver de er hæmmende for at man kan 
holde den mængde af realkredit som man gerne ville, jamen i andre lande der er det jo ikke 
overhovedet en grænse der er et problem, så der kan du sige, at i forhold til andre lande, så 
ville det at covered bunds er level 2 det kan derfor godt være et kvalitetsstempel for covered 
bonds og der kan være en større efterspørgsel efter covered bonds end der måske er i dag, 
fordi de netop kan tælle med i den her.. Så hvis du har en dansk udsteder der udsteder euro, 
jamen så kan de jo godt bruges i tyske institutter eller et fransk institut eller.  

S: Så der kan man måske godt forvente at flere produkter vil blive udstedt i euro bonds..  

AS: problemet er jo bare lidt at du skal have låntager i Danmark, fordi du har den her. Så tvin-
ger du selvfølgelig låntager til at have euro eksponering, men altså i andre lande så er det ikke 
en begrænsning den her grænse på 40-60% så der vil jo være en efterspørgsel efter covered 
bonds i forhold til altså sådan noget som bank gæld, som jo ikke kan bruges længere overho-
vedet eller mange covered bonds kan jo heller ikke. Så det er jo netop covered bonds der lige 
som genopretter det, så for de danske institutter vel komme til at udstede i Europa. Hvis man 
skal være en lille smule positiv. Ja..  

S: Så. Men ja jeg tror også det var det, jeg fik hvad jeg skulle bruge. Tak.. 

 

Bilag 5 

Citatuddrag fra interviews 

Samlede citatuddrag fra interviewpersoner for og imod falsificering af opgavens 2 opstillede 

hypoteser. Der er tale om uddrag af citater, hvorfor de fulde udtalelser skal udlæses i bilag 1-4. 

Reference til sidetal er indsat efter hvert citat. Nærværende bilag er konstrueret, for hurtigt at 

skabe et overblik over mine interviewpersoners helt centrale udtalelser ift. opgavens hypote-

ser. Visse af udtalelserne er allerede benyttet i opgaven. Først listet citater for falsificering 

opdelt i kapital- og likviditetskrav, derefter imod falsificering opdelt i kapital- og likviditetskrav.  

For falsificering Kapitalkrav Likviditetskrav 
 ”…ud fra en risikobetragtning så er man 

nødt til at have buffere hvis huspriserne 
skulle falde” (Beltoft, 2013: 9) 

”…med en 40 % grænse … skulle vi afsætte 
en meget stor del i obligationer i udlandet” 
(Beltoft, 2013: 4) 

 ”…der skal være en bedre sammenhæng 
mellem risiko og pris.” (Beltoft, 2013: 9) 

”Der er en udfordring med rentetilpasnings-
lånene eller refinansieringen af dem mere 
præcist” (Beltoft, 2013: 11) 

 ”… meget stor diskussion om det bliver 
dyrere i penge- og realkreditinstitutter at 
låne ... vi forskere siger, at det er vi ikke 
sikre på er tilfældet. Så det er en meget 
stor diskussion” (Rangvid 2013, 10) 

”… udfordringen ligger, det er ved … balan-
ceprincippet der gør en 1 årig rente til en 
1årig obligation – og det vender tilbage til 
refinansieringsrisikoen” (Beltoft, 2013: 14) 

 ”Hvis vi kommer hen til 2019 uden pro-
blemer, så er det faktisk rigtig godt, fordi 
jeg tror meget på at når kapitalen er op-
bygget i den nye situation, så tror jeg ikke 
at der er særlig store omkostninger ved at 

”…med F1 har man ikke et særligt godt 
argument set fra dansk side. Fordi F1’ere er 
noget risikabelt noget … Det gør institutter-
ne udsatte, fordi det hele tiden skal til 
markedet for at finansierer. Det gør bolig-
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have lidt ekstra kapital” (Rangvid, 2013: 
10) 

ejerne mere udsatte fordi man får større 
renteeksponering. Det er svært rigtig at 
argumenterer for F1’ere.” (Rangvid, 2013: 
6) 

 ”Det gør instituttet mere stabilt, og det 
betyder at den rentebetaling de skal beta-
ling, og mht. funding, det bevirker at den 
egenkapitalforrentning de skal love deres 
investorer den bliver mindre” (Rangvid, 
2013: 10) 

” Kommer vi i en situation hvor National-
banken må hæve renten, så er det ikke 
sjovt at skulle refinansiere” (Rangvid, 2013: 
7) 

 ”… andre jo tage over for Nykredit.” 
(Rangvid, 2013: 11) 

”Man havde lige lovlig mange F1’ere og lige 
lovlig mange afdragsfrie lån” (Rangvid: 
2013, 9) 

 ”Jeg synes at Basel III-reguleringen er 
fremragende, jeg synes det er rigtigt at 
regulerer sektoren yderligere. Men jeg er 
også lidt bekymret for overgangsfasen. Jeg 
er måske også lidt bekymret – jeg adskiller 
mig lidt fra mine kollegaer der siger, at det 
ikke er noget problem at rejse kapital, for 
der er kapital nok. Det er jo bare en hin-
dring for udlånsstrukturen. Så pengene er 
der, de er ovre på passiverne. Det skal 
bare lige laves lidt om – så i stedet for at 
investor køber en obligation udstedt af et 
institut, så skal de købe en aktie. Det kan 
jo sådan set være ligegyldigt, for når der 
kommer flere aktier, så vil de også blive 
mere sikre.” (Rangvid, 2013: 11) 

”Hvis du har en tilstrækkelig stor buffer, 
som hvor de 15 procent så ikke gør noget 
på bundlinjen for dem, så er det ikke sikkert 
at der sker noget ved renten.” (Bentzen, 
2013: 4) 

 ”… så mener jeg at Basel III er en god ting. 
Systemet var alt for underkapitaliseret, og 
alt for stor en likviditets- og kapitalrisiko … 
Man skal jo have omkostningerne ved 
kriser med, det er tit det man glemmer i 
sådan nogle studier.” (Rangvid, 2013: 12) 

”Det er ikke kun lovgivere der ikke er så 
tossede med F1ere, det er også ratingbu-
reauer … Hvis man kigger på finanskrisen i 
Danmark, så er der nok ikke nogen tvivl om 
– det kan godt være at F1 lån og afdragsfri-
hed var med til at skabe finanskrisen i 
Danmark”(Bentzen, 2013: 6) 

 ”Alt andet lige, bør der ikke være en ud-
lånseffekt. Volumenmæssigt. Fordi en 
kunde der kommer ind, og har en god 
kreditrating, og vi kan sætte det til den 
rigtige pris, så vil det stadig være en god 
forretning for os at udlåne. Og det er 
prisen der er nøgleordet” (Bentzen, 2013: 
8) 

”… antallet af tvangsauktioner er selvfølge-
lig en stor frygt vi har” (Bentzen, 2013: 6) 

 ”På lang sigt så det at man holder mere 
kapital, det vil måske gøre at investorer 
måske vil tænke at afkastkrav til egenkapi-
tal vil falde, og derfor falder fundingom-
kostningerne, og det vil overføres til vores 
kunder” (Bentzen,, 2013: 8) 

”… har vi faktisk gjort en masse lån, hvor 
der er en lidt højere rente, skal der være en 
opsigelsesfrist på min. 31 dage. Det tror jeg 
at samtlige banker har indført efter Basel 
III. Indlån med 31 dages opsigelse er konse-
kvensen af LCR kravene i Basel III. Det er jo 
sikkert meget fornuftigt” (Bentzen, 2013: 8) 

 ”… officielt har vi ikke strammet kreditpo-
litikken som følge af Basel III. Vi har 
strammet den fordi det der var før 2007 
var vanvittigt. Det var en for lempelig 
kreditpolitik. Så Basel III eller ej, så har vi 
strammet kreditpolitikken.” (Bentzen, 
2013: 8) 

”I dag har man 4 årlige auktioner, således at 
skulle der lige pludselig ikke findes nogen 
købere på obligationer, og det skyldes en 
”bad timing”, så har vi lagt 4 auktioner der 
om ikke andet ikke er samme volumen der 
skal refinansieres på én gang” (Bentzen, 
2013: 10) 

 ”… fordelen er selvfølgelig at vi får nogle 
bedre regler og forhåbentligt også nogle 

”Men der er jo fra myndighedernes side og 
også fra især Nationalbankens side at man 



Finansiel regulering  SEPTEMBER 2013 

 145 

regler som gør at vi får nogle mere sunde 
pengeinstitutter og realkreditinstitutter” 
(Japthetson, 2013: 13) 

ikke er interesserede i at man fortsætter 
helt sådan som det setup ser ud i dag, altså 
med de meget korte F1’ere at det måske er 
okay at skubbe ud.” (Japthetson, 2013: 2) 

  ”… risikoen ligger jo altid i refinansierings 
auktionerne, hvad sker der hvis sådan en 
auktion ikke går igennem … man lavede jo 
også nogle tiltag under krisen, f.eks. at 
ændre på pensionskasserne fundingskurve 
sådan så de i højere grad kunne købe flex 
obligationer tilbage i 2008-2009.” (Japhet-
son, 2013: 8) 

  ”problemet havde været at der lige pludse-
ligt var blevet stillet tvivl om de danske 
realkreditobligationer og deres stabilitet” 
(Japhetson, 2013: 8) 

  ”… rentetilpasning er ikke noget problem i 
sig selv, men at have det i sådan et stort 
omfang som man har i dag, altså det kunne 
man godt blive lidt bekymret for” (Japhet-
son, 2013: 8) 

  ”... det er jo baseret på tillid, og du har tillid 
til det produkt som bliver solgt, og opstår 
tvivl omkring det, jamen så kan det godt 
være at køberne de pludseligt forsvinder” 
(japhetson, 2013: 9) 

Imod falsificering 
(sandsynliggørelse 
af hypoteser) 

Kapitalkrav Likviditetskrav 

 ”..kapitalkravet var nok for lavt … Men om 
det gælder for realkredit, kan jeg godt 
have mine tvivl om” (Beltoft, 2013: 16) 

”…med en 40 % grænse … skulle vi afsætte 
en meget stor del i obligationer i udlandet” 
(Beltoft, 2013: 4) 

 ”Samfundsøkonomisk … For realkreditten 
tror jeg ikke der er de store gevinster … 
Der har ikke været nogen realkreditinsti-
tutter der har været i så seriøse proble-
mer … Det bliver dyrere at låne i realkre-
ditten” (Beltoft, 2013: 10) 

”Vi har kun ét funding instrument, og det er 
at sælge obligationer, så konsekvensen ville 
blive at F1’erne vil forsvinde…” (Beltoft, 
2013: 5) 

 ”Det har jo sådan set vist sig at ve et me-
get sikkert system, så om der behov for at 
man laver et mere sikkert system – det 
synes jeg godt man kan diskuterer” (Bel-
toft, 2013: 10) 

”… produktmikset vil blive ændret hvis 
NSFR indføres som den ser ud i nu...” (Bel-
toft,2013: 5) 

 ”Man har ikke oplevet at realkreditinsti-
tutter er gået ned … ikke engang været 
tæt på. De samfundsmæssige gevinster er 
måske tvivlsomme i en realkreditsam-
menhæng” (Beltoft, 2013: 11) 

”…man vil give incitamenter til at få kun-
derne over i F3ere eller F5ere eller de pro-
dukter der måtte komme” (Beltoft, 2013: 5) 

 ”Jo dyrere det er at låne, jo færre vil låne 
og jo færre projekter vil blive sat i gang. 
Det har nogle vækstmæssige konsekven-
ser.” (Beltoft, 2013: 11) 

”…hen af vejen kommer 3/5årige obligatio-
ner baseret på CITA, og så måske med 
halvårlig eller helårlig rentefastsættelse.” 
(Beltoft, 2013: 8) 

 ”Kommissionen har tidligere rost det 
danske system, fordi det er et meget 
gennemskueligt, det er billigt og det er 
nemt at indfri” (Beltoft, 2013: 17) 

”…man på ingen måde udelukke at der vil 
komme yderligere prisstigninger” (Beltoft, 
2013: 9) 

 ”…mindre efterspørgsel efter realkreditob-
ligationer … vil betyde at realkreditobliga-
tioner skal give et bedre afkast, for at det 
er attraktivt nok for banken at holde dem” 

”Der var … en hvis bekymring … da vi skulle 
lave en refinansiering i 08, da krisen var på 
sit højeste ... Men også der blev de solgt til 
”komma” stigende renter” (Beltoft, 2013: 
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(Rangvid, 2013: 4) 12) 
 ”dem der skal betale den ekstra rente – 

det er låntager, det er husholdninger og 
virksomheder. Det betyder en højere 
rente for dem, og det er dårligt for øko-
nomien.” (Rangvid, 2013: 4) 

”Danske realkreditobligationer betragtes 
som sikre investeringsobjekter. De uden-
landske investorer har også søgt dem, så 
der har ikke været nogen afsætningsmæs-
sige problemer.” (Beltoft, 2013: 13) 

 ”jeg tror, at der er alt muligt i ”sol og 
måne” der tegner mod højere bidragssat-
ser” (Rangvid, 2013: 10) 

”derfor har vi spredt det ud over året – 
refinansieringerne – derfor tror jeg at man 
på et eller andet tidspunkt begynder at lave 
nogle obligationer med 3-5 års løbetid og 
en 1årig rente eller en halvårsrente. Så 
mindsker du refinansieringsproblematik-
ken.” (Beltoft, 2013: 14) 

 ” … Nykredit, der ikke er børsnoteret. Dvs. 
de kan ikke bare gå ud og sælge aktier” 
(Rangvid, 2013: 11) 

”set ud fra et dansk realkreditsystem, så 
havde der ikke været behov for CRD IV 
reglerne – så udfordringen har gået på at få 
dem vedtaget på en måde så de ikke gene-
rer os unødigt” (Beltoft, 2013: 16) 

 ”Nykredit har en udfordring ..  de godt 
holde en udlånsvækst på 2 % samtidig 
med at de opbygger kapitalen. Men de 
kan ikke lave en højere udlånsvækst. Så 
skulle der blive ønske eller behov for 
udlån af større mængder kapital, så kan 
de ikke. For de kan ikke rejse mere kapi-
tal” (Rangvid, 2013: 11) 

”hvis de ikke kunne tælle med som væren-
de meget likvide, jamen så ville vi have et 
problem i Danmark for at sige det helt 
ærligt.” (Rangvid, 2013: 2) 

 ”Hvis RD og Danske Bank koncernen skal 
til at låne mere ud, jamen så skal de have 
mere kapital. Derfor kan man godt være 
lidt bekymret for, hvor meget kapital de 
egentlig skal rejse.” (Rangvid, 2013: 11) 

”Realkreditsystemet er jo meget, meget 
vigtigt, for hele måden vi finansierer … i 
Danmark. Bolighandel, men også alt muligt 
andet. Det er set siden finanskrisen, at 
pengeinstitutternes udlån er faldet kraftigt. 
Omvendt er realkreditudlån steget. Selv 
virksomheder er begyndt at benytte real-
kreditlån i stedet for banklån.” (Rangvid, 
2013: 3) 

 ”… så har du i hvert fald en masse låntage-
re som kan komme til at betale en væ-
sentligt højere rente” (Bentzen, 2013: 3) 

”hvis det ikke måtte komme med som 
hyperlikvide aktiver, så ville de simpelthen 
blive mindre attraktive.” (Rangvid, 2013: 3) 

 ”en af grundene til, at Danmark er kom-
met så relativt nænsomt igennem den 
finansielle krise, jamen det er jo de her 
enormt lave renter” (Bentzen, 2013: 3) 

”konsekvensen ville klart være at der sim-
pelthen ville være mindre efterspørgsel 
efter obligationerne” (Rangvid, 2013: 4) 

 ”… kapitalkravene kommer mest til at 
påvirke prisen fordi at den mængde sik-
kerhed der stilles som krav til låntager er 
steget” (Bentzen, 2013: 9) 

”Den mest sandsynlige udgang på det er jo 
at bidragssatsen på F1’erne bliver skruet 
væsentligt op set fra institutternes side” 
(Rangvid, 2013: 6) 

 ”…  hvis der er ”ledige” penge om 10 år, så 
vil det højst sandsynligt sænke bidragssat-
sen (Bentzen, 2013: 9) 

”Ser man på udstedelser af covered bonds i 
2008 – der var ét land hvor der blev udstedt 
– og det var Danmark” (Rangvid, 2013: 12) 

 ”På aktivsiden siger man at en større del 
af bankernes aktiver skal placeres i meget 
sikre og meget likvide papirer, hvor der 
dermed også må forventes at der er en 
lavere forrentning. Men omvendt kan man 
sige, at i dag bruger danske pengeinstitut-
ter meget realkreditobligationer der har 
en lav forrentning, så hvis man så kræver 
at forrentningen skal være endnu lavere – 
derved virker for virksomheden nærmest 
som en ny skat – omkostningsniveauet i 

”Så kan man sige – adresserer Basel III det 
problem? Hvad mener jeg når jeg siger for 
risikabelt? Der mener jeg, at vi har et sy-
stem der har levet i 200 år, og er fantastisk. 
Men nu er det rigtig meget F1 lån, og i det 
hele taget kort variabelt forrentet. Adresse-
rer Basel III det? Næ, det gør det jo egentlig 
ikke. Altså der er lige lidt med F1’eren, men 
ikke F2’eren osv. Så det adresserer ikke helt 
problemet med risiko i realkreditsektoren. 
Så derfor kan man godt sige at Basel III 
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bankerne hvis deres likviditet forrentes 
lavere vil alt andet lige blive lagt på kun-
derne.” (Bentzen, 2013: 7) 

rammer en sektor som var blevet lidt for 
ustabil, men det er ikke de rigtige skruer de 
skruer på for lige nøjagtig realkreditten. Det 
er jo fordi at Basel III er globalt og vi har et 
realkreditsystem i Danmark der er specielt.” 
(Rangvid, 2013: 13) 

 ”Der skal være nogle instrumenter tilstede 
som de kan udstede for at kunne skaffe 
kapital, så det skal jo selvfølgelig kigges 
nærmere på hvordan man gør det.” 
(Japhetson, 2013: 10) 

”… hvis realkreditobligationerne kommer i 
L1, så ryger haircuttet og 40 procents græn-
sen.” (Bentzen, 2013: 4) 

  ”… at Basel Komiteens definition gælder, så 
tror jeg at 1/3 af pengeinstitutterne i dag 
ikke kan vil kunne opfylde LCR kravet” 
(Bentzen, 2013: 4) 

 ”det ER blevet dyrere at låne for låntager”  
(Bentzen, 2013: 8) 

”… kan du godt have lån, hvor der er 
mismatch mellem refinansiering og løbetid. 
Men NSFR vil også betyde noget for F2ere, 
F3ere osv. NSFR er et krav der skal opfyldes 
løbende. Efter 1 år og 1 dag, så vil din F2er 
lige pludselig være et 1årigt lån” (Bentzen, 
2013: 5) 

 ”… frem til 2019, og måske på kortere sigt, 
skal vi have noget 70-75 mia. kr. i egenka-
pital … hvor vi i dag kun har 58 mia. kr. Vi 
mangler 10, 15, 20 mia. for at lukke det 
hul. Det kan Nykredit kun lukke på en 
måde – det er ved at udstede nogle aktier, 
men det kan vi ikke for vi er en forening. 
Så for os er der kun én måde at lukke 
hullet, vi må tjene dem. Vi skal tjene noget 
der ligner 1-2 mia. mere om året end 
normalt. Det er baggrunden for at der har 
været bidragsforhøjelser.” (Bentzen, 2013: 
8) 

”I Danmark er holdningen generelt at nogle 
realkredit obligationer bør være højt likvide 
aktiver i LCR-sammenhæng” (Japhetson, 
2013: 2) 

 ”… Basel III er jo møntet på store interna-
tionale Global Banking Models, så Basel III 
har sådan set ikke sagt at det her det skal 
være små pengeinstitutter eller realkredit-
institutter … Og der kan man så sige at 
dele af Basel III passer ikke ret godt på 
realkreditinstitutter, og vi har i princippet 
noget andet lovgivning som vi mener 
passer bedre, men nu er det jo sådan at 
man i EU har sådan et harmoniserings-
princip så det er lidt svært at komme uden 
om det” (Japhetson, 2013: 11) 

”NSFR, som selvfølgeligt er uhensigtsmæs-
sige i forhold til rentetilpasningslån her-
hjemme som nok vil ramme rimeligt hårdt, 
hvis man implementerer det sådan som det 
ser ud i dag” (Japhetson, 2013: 2) 

  ”… så er problemet selvfølgelig delvist at 
der egentligt ikke er nok level 1 aktiver i 
Danmark til, at institutterne bare kan holde 
det der står i Basel definitionen” (Japthet-
son, 2013: 5) 

 

 


