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1 Executive Summary 
The theory of Lender of Last Resort (LLR) is originally dated back to the British banking 

system around year 1900. The function of a LLR is to prevent financial crises by problems in 

individual financial institutions or markets. The LLR lend freely in times of crisis, at a penalty 

rate, on the basis of collateral that is marketable in the ordinary course of business when there 

is no panic. The intervention of LLR to offer unlimited liquidity to financial institutions 

induces moral hazard by encouraging financial institutions to alter their behavior in a way that 

transfer the risk to the LLR. 

Moral hazard, because of intervention of the LLR, can be difficult to measure because of the 

costs of any intervention is delayed, thus more likely not to be associated with earlier actions 

of a LLR. 

The European Central Bank (ECB) works with other international institution to maintain 

financial stability. However in the euro area ECB acts as a central bank and crisis lender, 

which makes ECB the LLR for the financial institutions in the euro area.  

The uncertainty and instability in the financial market have been very high in the period from 

mid-2007 to mid-2009, especially in October 2008 compared to the previous past five years. 

In the euro area this has led to the intervention from ECB as the LLR. 

During the financial turmoil and the crisis since 2007, ECB has acted as the LLR to ensure 

stability for financial institutions in the euro area; by offering unlimited liquidity through 

market operations and cutting the refinancing rate several times.  

To determine the risk behavior and moral hazard under such circumstances, behaviors are 

explained with utility functions, where investors optimize their utility depending on their risk 

preferences. Loans within financial institutions are regarded as their main investments. 

The risk profile in financial institutions depends on the economic cycle, where investors tend 

to be more risk seeking in times of expansion and boom and more risk averse in times of 

economic contraction and recession. From analyzing loans, leverage and solvency in financial 

institutions it is possible to evaluate their risk behavior. There was a decline in risk aversion 

and increased risks in financial institutions until 2008. Hereafter the findings indicate 

increased risk aversion, but simultaneously ECB as the LLR minimizes this increase. Without 

the present of ECB as a LLR, the financial institutions in the euro area are expected to reduce 

their risk exposure further. In the future the awareness of the presence of the ECB as a LLR 

and their willingness to provide the entire financial market with unlimited liquidity is 

probably to influence the financial institutions to be even more risk seeking in the next period 

of economic expansion and boom. 
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3 Indledning 
Allerede i sommeren 2007 spredte der sig en uro på de internationale finansielle markeder

1
, 

som grundede i stigende tab på subprime lån til amerikanske boligejere med lav 

kreditværdighed. Mange europæiske investorer og finansielle institutioner var eksponeret for 

mulige tab og nervøsiteten spredte sig i markedet. Som en konsekvens af større tabsrisiko og 

øgede nervøsitet overfor modparter, tilstræbte mange finansielle institutioner at sikre egen 

likviditet og tøvede samtidig med at låne ud i Interbankmarkedet. Nervøsiteten i markedet 

førte til store prisudsving på værdipapirer og efterspørgslen steg på sikre finansielle aktiver. 

Udviklingen på de finansielle markeder siden sommeren 2007 har båret præg af stigende 

efterspørgsel efter sikkerhed og pludselige stigninger i risikopræmier (Lund, 2007:37). 

Tilliden imellem de finansielle institutioner blev kraftigt svækket hen over sommeren 2008, 

da problemerne i den finansielle sektor for alvor blev tydeliggjort. Krisen startede da den 

amerikanske investeringsbank Lehman Brothers gik konkurs den 15. september 2008, da den 

amerikanske regering besluttede ikke at redde banken (Dam & Risbjerg, 2009: 105). 

Hvad der først blev karakteriseret som en likviditetskrise pga. den begrænsede villighed 

blandt de finansielle institutioner til at låne til hinanden, blev senere afløst af en kreditkrise i 

det finansielle system hvor usikkerheden omkring modparters soliditet og kreditværdighed 

steg betragteligt (Dam & Risbjerg, 2009: 105). 

Krisestemningen i det finansielle system medførte, at de finansielle institutioner samlet set 

efterspurgte mere likviditet. Den stigende efterspørgsel gjorde, at den Europæiske 

Centralbank (ECB) øgede fokus på at skabe større sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet 

i det europæiske finansielle system. Dette skete ved at tilbyde markedet ubegrænset likviditet 

gennem ECBs markedsoperationer. Ved normale forhold på de finansielle markeder har ECBs 

markedsoperationer til formål at sikre en hensigtsmæssig likviditetsstyring, som understøtter 

niveauet for de korte pengemarkedsrenter, som centralbanken har signaleret med sine 

pengepolitiske renter. I den henseende har ECBs ekstraordinære markedsoperationer og 

ændring af renteniveau under krisen, for at opretholde finansiel stabilitet, været usædvanlige 

(Dam & Risbjerg, 2009: 105-106). 

Ved at ECB yder ubegrænset låneassistance til marked som sidste låneinstans, fungerer de 

som Lender of Last Resort (LLR) for de finansielle institutioner i euroområdet. I rollen som 

LLR vil ECB have til formål at opretholde stabilitet og forhindre panik i det finansielle 

                                                           
1
 Et marked hvor enheder med overskud af økonomiske midler låner til enheder med mangel på økonomiske 

midler. (Kilde: ECB) 
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system. Samtidig gives et incitament til moral hazard, da ECBs ubegrænset låneassistance vil 

fungere som en forsikring for de finansielle institutioner. Ved incitament til moral hazard kan 

risikoadfærden i de finansielle institutioner påvirkes, således at der tages øgede risici, da man 

er bevidst om at ECB redder markedet eller individuelle institutioner i tilfælde af finansielle 

vanskeligheder.  

3.1 Problemfelt 
Ved likviditetsunderskud i markedet, specielt ved en krisesituation, kan en centralbank agere 

LLR ved at yde lån til individuelle finansielle institutioner eller hel markedet. Funktionen som 

LLR har til formål, at beskytte indskud i finansielle institutioner samt opretholde stabilitet og 

undgå panik, så der trækkes likviditet ud af finansielle institutioner med midlertidig 

likviditetsunderskud (Fischer, 1999: 86-87). Ved at markedet er bevidst om at nødlidende 

finansielle institutioner i sidste ende kan opnå lån og hjælp fra LLR, kan det føre til 

uagtsomhed og begrænset risikoaversion ved, at investor udlåner med øgede risici og 

foretager risikofyldte investeringer (Fischer, 1999: 95-102). 

Gennem de ekstraordinære pengepolitiske tiltag har ECB forsøgt at efterkomme den store 

efterspørgsel efter likviditet og på den måde forsøgt at stabilisere det finansielle marked i 

euroområdet. Hensigten ved dette har været at genskabe tilliden og effektiviteten i 

euroområdet (Dam & Risbjerg, 2009: 109). 

Inden ECBs ekstraordinære tiltag har pengemarkedet virket ud fra markedsmekanismerne, 

hvor kun solvente og sunde finansielle institutioner eksisterer på lang sigt, men ved at ECB 

stimulerer hele markedet gennem ekstraordinære tiltag kan også insolvente institutioner opnå 

adgang til likviditet og derved fortsætter usunde finansielle institutioner. På den anden side 

kunne solvente, men øjeblikkelige illikvide finansielle institutioner have gået konkurs, hvis 

ikke ECB havde stillet likviditet til rådighed for markedet og det europæiske monetære 

system kunne være kollapset. Styrken i ECBs sædvanlige instrumenter har for alvor været 

under pres og har alene ikke kunne håndtere likviditetsstyringen i euroområdet, hvorfor ECBs 

har øgede udlån med lang løbetid til deres modparter (Dam & Risbjerg, 2009: 109). 

Ved at ECB agerer sikkerhedsnet og redder de finansielle institutioner gennem deres funktion 

som LLR og dermed incitament til moral hazard, giver det grund til at tænke over hvorvidt 

finansielle institutioners risikoadfærd påvirkes. De finansielle institutioners tilgang til risiko 

giver herved anledning til en analyse af adfærden. Jeg ønsker, at undersøge hvorvidt ECBs 

handlinger har påvirket de finansielle institutioners risikoadfærd og om de opfatter 

konsekvenserne for deres handlinger som værende mindre alvorlige pga. ECBs funktion LLR. 
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I denne sammenhæng vil jeg undersøge om ECB medvirker til at øge incitamentet til moral 

hazard i de finansielle institutioner, hvor der sås tvivl ved, om ECBs tiltag medvirker til at 

forværre krisen på lang sigt ved påvirkning af de finansielle institutioners adfærd således at de 

påtager sig større risici, da de forventer at ECB også agerer sikkerhedsnet for deres fremtidige 

handlinger.  

3.2 Problemstilling 
Den finansielle krise siden 2007 medførte en reel likviditetskrise, hvor tilliden var stærkt 

faldende mellem de finansielle institutioner og ingen ønskede at låne til hinanden, hvilket 

førte til en tilfrysning af pengemarkedet. For at genskabe tilliden og sikkerheden i markedet, 

handlede ECB ved at lave en række pengepolitiske tiltag der stimulerede markedet med 

ubegrænset likviditet. I denne sammenhæng fungerede ECB i en eller anden form som LLR. 

ECB kan i den forbindelse have reddet markedet fra et reelt sammenbrud, og har således 

fungeret som sikkerhedsnet under markedets mulige spekulanter og finansielle institutioner 

der har påtaget sig store risici.  

3.3 Problemformulering 
Ud fra ovenstående problemstillinger vil fokus i specialet være, at fortolke risikoadfærden og 

moral hazard i de finansielle institutioner ved påvirkning af ECBs tiltag ud fra teorien om 

LLR: 

 

Hvordan har ECBs politik påvirket risikoadfærden i de finansielle institutioner under den 

seneste finansielle krise? 

 

Ovenstående problemstilling giver anledning til følgende arbejdsspørgsmål, der vil blive 

behandlet sideløbende med besvarelsen af den overordnede problemformulering: 

 Hvad er Lender of Last Resort? 

 Hvordan har Lender of Last Resort indflydelse på moral hazard? 

 Hvad har ECBs tiltag været under den finansielle krise? 

 Hvorledes er det muligt at undersøge risikoadfærden i de finansielle 

institutioner? 

 Hvordan påvirkes risikoadfærden i de finansielle institutioner ved at ECB agerer 

Lender of Last Resort? 
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4 Metode 

4.1 Begrebsafklaring  

Finansielle institutioner  

Begrebet finansielle institutioner anvendes løbende gennem specialet og er genstand for den 

overordnede undersøgelse, hvorfor jeg vælger at definere begrebet.  

Finansielle institutioner i euroområdet omfatter monetære finansielle institutioner, 

investeringsfonde og finansielle investeringsselskaber. Monetære finansielle institutioner er 

den største gruppe af aktører, som omfatter centralbanker, investeringsforeninger, nationale 

kreditinstitutter og andre nationale finansielle institutioner hvis erhverv er, at modtage 

indskud og/eller nære substitutter for indskud fra andre enheder end monetære finansielle 

institutioner og, for egen regning (i økonomisk forstand) at bevilge kredit og/eller foretage 

investeringer i værdipapirer.
2
 Et eksempel på en monetær finansiel institution er 

forretningsbanker, hvis primære aktiver er udlån og primære passiver er indlån (Saunders & 

Cornett, 2009: 10-19). 

Investeringsfonde investerer i finansielle og ikke-finansielle aktiver i det omfang at målet er at 

investere offentlige midler.  Finansielle investeringsselskaber foretager transaktioner ved 

værdipapirisering
3
 og er beskyttet mod konkurs eller anden misligholdelse, og udsteder 

værdipapirer, fondsbeviser, gældinstrumenter og derivater samt garanterer for udstedelser.
4
   

Analysen af risikoadfærden i de finansielle institutioner vil hovedsageligt tage udgangspunkt i 

en større gruppe af monetære finansielle institutioner, hvor ordet banker flere gange kunne 

benyttes, men begrebet finansielle institutioner anvendes, da det dækker alle institutioner.  

4.2 Kildekritik 

Ved formidling og anvendelse af litterære kilder er det vigtigt at have en kritisk tilgang til det 

anvendte materiale ved formidling i specialet. Specialet bygger på en sammensætning af 

adskillige litterære kilder, hvor der er anvendt teoretisk litteratur fra Cand. Merc. FIR studiet, 

videnskabelige artikler, working og research papers fra anderkendte økonomer og 

organisationer samt anden økonomisk litteratur. Der er endvidere anvendt datakilder og 

virksomhedsspecifikke oplysninger.  

                                                           
2
 http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html 

3
 Indebærer at en del af eller hele det beløb, der er lånt i en bank eller kreditinstitut, overdrages til specialiserede 

finansieringsselskaber for at gøre det muligt for kreditkonsortier at forhøje en kreditgaranti de kan stille overfor 

virksomheder (Kilde: ECB) 
4
 http://www.ecb.int/stats/money/mfi/corporation/html/index.en.html 
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4.2.1 Validitet 

Validitet i anvendte litterære kilder vurderes, for hvorvidt undersøgelsens resultater stemmer 

overens med virkeligheden samt i hvilken grad det observerede gælder for en større 

målgruppe. Det vil sige, at det anvendte materiale vurderes i forhold gyldighed og relevans 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 270-279). 

Jeg har forsøgt, at sikre validiteten i det anvendte materiale, ved at være bevidst om 

validiteten i processen gennem specialet. De anvendte kilder og data i det færdige speciale 

vurderes validt.  

4.2.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten vedrører konsistensen og troværdigheden af undersøgelsesresultater, og 

hvorvidt et resultat ved flere målinger vil stemme overnes med det pågældende 

undersøgelsesresultat (Kvale & Brinkmann, 2009: 270-272). 

Realibiliteten af det anvendte materiale i specialet vurderes til at have et højt niveau, hvilket 

bestemmes ud fra forfatteres troværdighed og faglige autoritet, kilders faglige status og 

analysens konsistens.  

De statiske data anvendt i specialet vurderes ligeledes at besidde høj grad af troværdighed, da 

disse er hentet fra respekterede og troværdige datakilder. 

 

Gennem specialet anvendes kilder fra ECB, som vurderes i forhold til både validitet og 

reliabilitet. ECB er den centrale institution for specialets problemformulering, og derfor 

vurderes subjektiviteten i disse kilder kritisk.  

I specialets afsluttende afsnit analyseres risikoadfærden i de finansielle institutioner, 

hovedsageligt på baggrund af data fra Bloomberg. Datakilden Bloomberg vurderes som en 

gyldig og troværdig kilde, men for enkelte analyseområder kan tilgængeligheden af data være 

mangelfulde, hvorfor de fremkomne resultater vurderes med varsomhed, pga. et smallere 

datagrundlag.  

Store dele af analysen i specialet er foretaget på baggrund af data fra 34 finansielle 

institutioner
5
, hvorpå vurderingen af risikoadfærden er foretaget. Det er dog vigtigt at være 

opmærksom på, at denne vurdering er en generel vurdering på baggrund af undersøgelsen, på 

trods af at finansielle institutioner har en individuel risikoadfærd.  

                                                           
5
 Se evt. bilag 15.1, for oversigt over finansielle institutioner anvendt i undersøgelsen 
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4.3 Afgrænsning 

Specialet behandler risikoadfærden i de finansielle institutioner i euroområdet ved påvirkning 

af ECBs ageren som LLR, hvorfor andre markeder og centralbanker ikke behandles i 

specialet. I enkelte tilfælde kan der sammenlignes eller drages referencer til andre 

centralbanker og geografiske områder, hvilket vil fremgå tydeligt af teksten. 

Specialet er udfærdiget på baggrund af den seneste finansielle krise. Anvendelsen af krise, 

finanskrise eller finansielle krise gennem specialet henfører til den seneste finansielle krise 

som startede i 2007, hvor sammenbruddet i det amerikanske boligmarked og risikofyldte 

struktureret produkter i den finansielle sektor igangsatte krisen.  

ECB er en central institution for undersøgelsen, hvor fænomenet, der analyseres ud fra, er 

ECBs omfangsrige likviditetstildelinger og lempelige adgang til likviditet. Derved afgrænses 

der i specialet fra at behandle ECBs andre opgaver og funktioner, som f.eks. styring af 

inflation og euroen.  

I specialets afsluttende del analyseres de finansielle institutioners solvensgrad, hvor der 

refereres til lovkrav stillet af Basel Komiteen. Anvendelsen af solvensgrader har udelukkende 

til formål at analysere risikoadfærden i de finansielle institutioner og en nærmere vurdering af 

lovkrav vurderes at ligge uden for specialets centrale problemstilling. Derfor behandles nye 

Basel III krav f.eks. ikke i specialet.  

Specialet er rettet mod en overordnet vurdering af risikoadfærden i de finansielle institutioner 

i euroområdet. Der kunne i flere tilfælde være uddybet og konkretiseret yderligere, men for at 

bevare specialets kontinuitet og grundet specialets omfang er dette fravalgt. Specielt i 

vurdering af de finansielle institutioner kunne den individuelle risikoadfærd i højere grad 

undersøges. 

4.4 Specialets struktur 

Specialet er opbygget således, at kapitel 3 gør rede for baggrunden for problemstillingen, og 

leder frem til den overordnede problemstilling samt tilhørende arbejdsspørgsmål. De 

metodemæssige overvejelser danner rammen for specialet og er præsenteret i kapitel 4, hvor 

der gøres rede for begrebsafklaring, kildekritik og afgrænsning af specialet 

undersøgelsesområde.  

I kapitel 5 redegøres der for specialets teoretiske fundament, teorien om LLR. Det indledende 

afsnit vil her definere og forklare den overordnede teori om LLR. Herefter anskueliggøres 

rollen som international LLR og det diskuteres om ECB besidder rollen som LLR for 

finansielle institutioner i euroområdet.   
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I forbindelse med teorien om LLR er teorien om moral hazard i kapitel 6 et godt supplement 

til, at forstå hvorledes en centralbanks ageren som LLR påvirker risikoadfærden i finansielle 

institutioner. Derfor gives der en teoretisk indsigt til moral hazard indledningsvis i kapitel 6. 

Der redegøres for moral hazard i den finansielle sektor og ved at en centralbank agerer LLR.  

I kapitel 7 illustreres volatilitet og usikkerhed i markedet før, under og efter den finansielle 

krise. Afsnittet har til formål at vise risikoaversionen og ustabilitet i markedet ved den 

finansielle krise, hvilket kan føre til, at en centralbanks fungerer som LLR.  

ECB har foretaget en række lempelige tiltag under den finansielle krise for, at skabe større 

sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet blandt de finansielle institutioner. I kapitel 8 

anskueliggøres disse, hvor ECBs politik for primære og langfristede markedsoperationer 

beskrives samt andre lempelige tiltag. 

Påvirkning på pengemarkedet ved ECBs handlinger under den finansielle krise analyseres i 

kapitel 9. 

På baggrund af teorien om LLR og moral hazard samt anormaliteter i markedet og ECBs 

handlinger under den finansielle krise, introduceres en fremgangsmåde for at vurdere 

risikoadfærden i de finansielle institutioner i euroområdet i kapitel 10. For at analysere 

risikoadfærden i de finansielle institutioner introduceres nyttefunktioner, hvilket skaber en 

forståelse for risikopræferencer. Det illustreres også hvorledes den økonomiske cyklus 

påvirker den generelle risikoprofil. Afslutningsvis redegøres for hvilke konkrete risikomål der 

anvendes i analysen af risikoadfærden.  

I kapitel 11 analyseres risikoadfærden i de finansielle institutioner på baggrund af de 

teoretiske overvejelser i foregående afsnit. Udlånet analyseres ved vækst, fordeling og tab. 

Efterfølgende analyseres niveau og udvikling i gearingen og solvensgraderne samt årsager til 

udvikling. Afslutningsvis sammenfattes en samlet vurdering af risikoadfærden i de finansielle 

institutioner. 

Analysens resultater vurderes i kapitel 12, i forhold til tidspunkt og anden kritik for 

undersøgelsens resultater.  

Kapitel 13 indeholder den samlede konklusion for specialet, og svarer på den dertil opstillede 

problemformulering. 
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5 Lender of Last Resort 
I dette afsnit vil teorien om LLR bliver præsenteret og defineret. Det indledende afsnit 

definerer og fortolker teorien. Herefter redegøres for LLR i et international perspektiv, hvilket 

i det efterfølgende afsnit gør det muligt at diskutere ECB i rollen som LLR. 

5.1 National Lender of Last Resort  
Teorien om LLR blev første gang diskuteret af Sir Francis Baring i 1797. Dog har denne teori 

gennemgående reference til Walter Bagehots (1873) beretning om at opretholde finansiel 

stabilitet i England omkring 1900-tallet. I England var det Bank of Englands ansvar at 

understøtte markedet i tider med panik, hvor handlinger og salg af aktiver skete pga. frygt for 

markedet og modparters sundhedstilstand. Normalt ønsker finansielle institutioner kun at 

holde det omfang af likviditet, som måtte være nødvendigt, mens den resterende del bindes i 

rentebærende værdipapirer. Ved optræk til finansiel uro og panik vil finansielle institutioner 

holde på egen likviditet og samtidig tilbagetrække udlånt og investeret likviditet, hvorfor der 

er behov for at en centralbank stiller yderligere likviditet til rådighed (Bagehot, 1873: 60-74). 

Hovedpointen fra Bagehot er fortolket af flere økonomer siden da, hvor både George G. 

Kaufman (1990) og Stanley Fischer (1999) henviser til, at det præcise koncept af LLR er lidt 

uklart gennem flere forskellige litterære kilder. Ved intervention skelnes der mellem lån til 

individuelle institutioner og lån til hele markedet. I tilfælde af kriser, skal en institution som 

LLR frit tilbyde lån, til en strafrente, på grundlag af kollateral, som er salgbar i markedet 

under normale omstændigheder når der ingen panik er. Begrebet LLR dækker over at, en 

centralbank kan udlåne likviditet som sidste instans i perioder hvor ingen andre institutioner 

har mulighed for eller er villig til at låne til en finansiel institution for at undgå finansiel 

panik. Meltzer (1986) præciserer endvidere begrebet om LLR ved, at en centralbank er den 

eneste der kan agere sidste låneinstans og at strafrenten har til formål at tilskynde 

tilbagebetaling og fraholde optagelse af lån fra sunde institutioner. Det bemærkes endvidere at 

principperne for LLR skal være oplyst på forhånd og fulgt i tilfælde af en krise (Fischer, 

1999:85-87). 

George G. Kaufman (1990) beskriver teorien om LLR som, at funktionen for en institution 

som LLR er, at forhindre og forebygge finansiel panik og kriser fra at blive igangsat af 

problemer i individuelle institutioner eller i hele markedet. Generelt er denne forebyggelse 

blevet fortolket som at individuelle vanskeligheder i markedet ikke skulle føre til et fald i 

udbuddet af penge (Kaufman, 1990: 1-2). Kaufman fokuser derved også på, at en institution 
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som LLR redder hele markedet ved optræk til finansiel uro, ligesom han også diskuterer 

anvendelsen af forskellige instrumenter for lån til individuelle institutioner og til hele 

markedet. 

Teorien om LLR var udviklet i økonomier, hvor pengeudbuddet primært bestod af mønter 

eller pengesedler der frit kunne handles til mønter. Sådanne økonomier var særdeles 

følsomme overfor eksogene uroligheder fra indenlandske og udenlandske kilder. Systemet 

kunne opleve likviditetsknaphed ved en udstrømning af likviditet til udlandet (udenlandsk 

påvirkning) eller en udstrømning af likviditet fra finansielle institutioner over til den private 

sektor (indenlandsk påvirkning), hvorved der skete et fald i den nationale pengemængde, som 

kunne skade aktiviteten i økonomien (Kaufman, 1990: 2-6). 

Dette kunne ske, hvis udenlandske investorer trak deres penge fra investeringer tilbage eller 

banker oplevede bank-runs. Bank runs forekommer når indlånere trækker deres penge ud af 

en bank i hast, for at undgå at miste deres penge hvis banken skulle lukke, fordi deres 

kapitalbeholdning er udtømt (Kindlerberg & Aliber, 2005: 182-183). For at undgå at systemet 

bliver drænet for likviditet, er det effektivt for en centralbank at have en passende stor reserve, 

for derved at kunne indskyde likviditet i økonomien, for at forhindre et fald i pengemængden. 

Derved fungerer en centralbank som LLR, som forsikrer systemet imod finansielle problemer 

og at undgå likviditetsknaphed (Kaufman, 1990:2-6).  

Nutidens opfattelse af LLR er, at teorien består af to roller: krise-långiver og krise-manager. 

Krise-långiver tilbyder finansiering for at håndtere krisen, mens krise-manageren har til 

formål at beskæftige sig med aktuelle eller potentielle kriser uanset om krise-manageren selv 

udlåner likviditet. Historisk set har andre institutioner udover en centralbank påtaget sig 

rollerne som krise-långiver og krise-manager, f.eks. i USA hvor finansministeriet og private 

institutioner, som J.P. Morgan, på tidspunkter har påtaget sig den ene eller begge roller. 

Opdelingen af krise-långiver og krise-manager kan være mere eller mindre skarp, hvor nogle 

systemer har en tydelig opdeling ved at den finansielle sektor i højere grad overvåges af en 

statslig institution som herved også virker som krise-manager (Fischer, 1999: 87-88). 

Ved at en institution som LLR virker som krise-långiver kan det være hensigtsmæssigt, at 

have muligheden for selv at kunne trykke penge og hurtigt kunne tilføre markedet likviditet 

ved optræk til panik, f.eks. i tilfælde af bank-runs. Markedet kan selv allokere likviditet 

mellem institutioner, hvis det er muligt at identificere de solvente institutioner fra de 

insolvente, hvilket dog kan være særdeles svært i krisetider. Ved at markedet ikke selv kan 

skelne mellem insolvente og solvente institutioner kan de finansielle institutioner være 

tilbøjelige til ikke at ville låne til hinanden i Interbankmarkedet (Fischer, 1999:87-90). Priser 
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på finansielle institutioners aktiver kan være faldet under en krise, hvor det kan være svært at 

vurdere omfanget af andre finansielle institutioners aktivbeholdning og påvirkning på 

aktivernes værdi. Derved kan en finansiel institution være insolvent, uden at markedet er i 

stand til at gennemskue det (Bordo, 1989: 3-5). Det er derfor op til en institution som LLR at 

stille likviditet til rådighed for institutioner, der er solvente under normale omstændigheder, 

således at panikken i pengemarkedet foretager sig.
6
 Tilgangen som krise-långiver er ligetil, 

hvis en centralbank som LLR har mulighed for selv at trykke penge og derved udlåne gennem 

en centralbanks faciliteter (Fischer, 1999: 87-90). I tilfælde hvor en centralbank ikke har 

mulighed for selv at lade seddelpressen køre, er det stadig muligt at forsikre markedet mod 

likviditetsunderskud ved at tilbyde kredit til markedet eller institutioner i vanskeligheder 

gennem aftaler med andre institutioner, f.eks. finansministeriet. På tidspunktet for Bagehots 

(1873) oprindelige teori, havde Bank of England ligeledes heller ingen mulighed for at trykke 

penge, da systemet var bundet til guld og penge kun kunne rejses i det omfang en centralbank 

havde guld. For at fungere som LLR er det en fordel selv at kunne trykke penge, men det er 

ikke en absolut nødvendighed for en centralbank for at kunne opfattes som LLR, hverken som 

krise-långiver eller krise-manager (Fischer, 1999: 87-90). 

5.1.1 Kollateral i forhold til Lender of Last Resort 

Centralt for teorien om LLR er at lån gives på baggrund af værdipapirer som sikkerhed, der 

under normale omstændigheder er salgbar i et marked uden panik, også kaldet acceptabel 

kollateral, da værdipapirerne er sikkerhed mod default
7
. Formålet ved udlån mod acceptabel 

kollateral er at sikre at der kun udlånes til institutioner der ikke er insolvente under normale 

omstændigheder, men udelukkende er i vanskeligheder pga. øjeblikkelig panik og krise i 

markedet. Ligeledes giver kollateralreglerne et incitament hos modparten til at tilbagebetale 

lånet til tiden. Ved at markedet er bevidst om, at en centralbank som LLR forlanger sund 

kollateral for udlån, betyder det, at finansielle institutioner har et incitament til at reducere 

deres risici i deres portefølje, for at have sikre aktiver der accepteres som kollateral. Det er af 

betydning for kollateralreglerne, at de vurderes ud fra normale markedsforhold for at styre 

markedet mod den ønskede ligevægt og for at forhindre at panikken i markedet bliver 

selvopfyldende. Kollateralreglerne er endvidere en variabel som en institution som LLR nemt 

kan tilpasse afhængig af behovet for likviditet i markedet (Fischer, 1999: 90).  

                                                           
6
 Se evt. bilag 15.2 for opdeling af likvid/illikvid og solvent/insolvent 

7
 Default: hvor debitorer ikke har mulighed for at betale renter og afdrag på lån og således opfylde sine 

forpligtelser overfor kreditor 
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Kaufman (1990) begrunder også vurderingen af kollateral ud fra normale markedsforhold 

med, at god kollateral refererer til aktiver hvis markedsværdi under normale forhold ikke er 

mindre værd end det bidrag der stilles til rådighed af en centralbank som LLR, da den 

øjeblikkelige markedsværdi kan være lavere som et resultat af fire-sale grundet panik i 

markedet (Kaufman, 1990: 4-6). 

5.1.2 Intervention af Lender of Last Resort  

En centralbank kan som LLR intervenere i markedet på to måder, enten ved målrettet lån til 

individuelle institutioner eller til hele markedet gennem markedsoperationer. Lån til 

individuelle institutioner har tidligere været det primære instrument til udlån, hvilket gjorde 

assistancen mere direkte. Udviklingen af de finansielle markeder har gjort det muligt at 

foretage markedsoperationer, som i dag er en centralbanks primære instrument. Omfanget af 

markedsoperationer har medført et mindre behov for en mere direkte låneassistance, da 

markedet har adgang til likviditet gennem markedsoperationer. Et system med åbne 

markedsoperationer fungerer bedre til at afhjælpe systematiske vanskeligheder ved 

likviditetsunderskud og imødekomme egentlige likviditetskriser i hele markedet, mens udlån 

til individuelle institutioner er effektivt ved usystematiske vanskeligheder hos individuelle 

kreditinstitutter eller sektorer (Kaufman, 1990: 21-24). Operationerne af en institution som 

LLR er karakteriseret som midlertidige og med kortvarige effekter. Ved en likviditetskrise 

gældende for hele markedet kan en centralbank således med fordel anvende deres 

markedsoperationer til at stille likviditet til rådighed for markedet (Kaufman, 1990: 2-5). 

At afhjælpe likviditetsunderskud i markedet via markedsoperationer, giver den fordel for en 

institution som LLR, at det reducerer det politiske pres ved ikke at skulle give individuel 

assistance til institutioner i finansielle vanskeligheder (Fischer, 1999: 91). Endvidere giver 

prisen på likviditet gennem markedsoperationer i højere grad en fair pris ud fra renteniveauet 

på markedet. Ved markedsoperationer under normale omstændigheder indgiver modparter i 

markedet et bud på et beløb til en rente over minimumsbudrenten. Modsætningsvis skal lån, 

der tildeles individuelle institutioner, have fastsat en rente, som ikke må være for lav eller for 

høj. En for lav rente kan betyde for lempelig assistance og tilskynde til lav risikoaversion og 

en for høj rente kan betyde, at der ikke ydes tilstrækkelig assistance (Kaufman, 1990: 21-24). 

Ifølge Bagehot skulle individuelle lån gives til en strafrente. Risikopræmien i denne strafrente 

kan dog være endnu sværere at bestemme. For at en centralbank som LLR prioriterer 

individuelle lån over markedsoperationer, skal centralbanken være velinformeret om krisen, 

markedet og hver enkel institution. Derved virker åbne markedsoperationer som en mere 
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effektiv metode til at tilbyde likviditet fra en centralbank som LLR, og individuelle lån bør 

begrænses til usædvanlige anledninger (Kaufman, 1990: 23). 

5.2 International Lender of Last Resort 
De finansielle markeder påvirker hinanden gennem finansiel integration, hvorfor der under 

krisetider er behov for en institution som LLR for at imødekomme finansiel ustabilitet på 

tværs af nationale økonomier. Forud for en analyse af ECBs tiltag under den finansielle krise 

siden 2007, er det nødvendigt at diskutere ECB i rollen som LLR ud fra den teoretiske indsigt 

i afsnit 5.1, for at kunne anvende teorien til at besvare specialets problemstilling. 

5.2.1 Lender of Last Resort i et international perspektiv 

I litteraturen er behovet for en institution som fungerer international LLR gennem tiden blevet 

diskuteret, bl.a. forskellen mellem funktion og opgaver ved national og international LLR. For 

den nationale institution som LLR er der behov for at intervenere når den nationale finansielle 

stabilitet er truet. For en institution som international LLR er kompleksiteten derimod høj, qua 

omfanget af de internationale markeder, finansiel integration, kompleks likviditetsallokering 

på tværs af lande og mængden af valutaer.  

Uden en institution som international LLR er det nødvendigt for nationale centralbanker at 

have et tæt samarbejde ved valutaknaphed. Ved knaphed af en given valuta kan der oprettes 

swapaftaler mellem de pågældende nationale centralbanker. Swapaftaler har til formål, at 

imødekomme efterspørgsel på f.eks. US dollar og samtidig undgå et kraftigt fald i den 

modsatte valuta, som mange investorer forventes at veksle fra. Det er ofte set at Federal 

Reserve har oprettet swapaftaler med centralbanker i vækstlande og Europa, da det oftest er 

US dollar der er knaphed på først pga. US dollar som den primære reservevaluta og mest 

efterspurgte globale valuta. Ved at Federal Reserve er midtpunkt for samtlige US dollar-

swapaftaler bliver de LLR for det internationale marked for US dollar, men vil dog altid agere 

i USA's primære interesse. For at frigøre likviditet kan de nationale centralbanker i krisetider 

nedbringe deres udenlandske beholdning af US dollar ved at veksle US dollar til national 

valuta. Denne veksling kan påvirke priser og likviditet i andre lande, hvorved der er risiko for 

finansiel ustabilitet i det pågældende land. Herved kan nationale økonomier sikre egen 

finansiel stabilitet, mens de gør situationen værre andetsteds. Dette skaber behovet for en 

institution som international LLR som kan tilbyde udefrakommende likviditet til 

verdensøkonomien (Obstfeld, 2009a: 43ff). 

Nationale centralbanker kan agere som international LLR ved at tage et internationalt ansvar 

som krise-långiver eller/og krise-manager sideløbende med de har ansvaret for den finansielle 
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stabilitet i den nationale økonomi. Problemet ved at en national centralbank påtager sig rollen 

som international LLR er at der vil være en interessekonflikt, hvor en centralbank vil 

prioritere nationale interesser højest, som i eksemplet med US dollar. Under depressionen i 

1930’erne kunne centralbankerne i England, Frankrig og USA have påtaget sig rollen som 

international LLR. Ingen af dem gjorde det dog og de internationale dimensioner i krisen blev 

ikke håndteret, hvorfor krisens internationale omfang var enormt (Fischer, 1999: 94-97). 

En af de vigtigste funktioner for en institution, der virker som international LLR, er at 

stabilisere udbud og efterspørgsel efter valuta. Derved hjælpes nationale økonomier med den 

eksterne finansiering, da den nationale centralbank relativt nemt kan håndtere den 

indenlandske efterspørgsel efter likviditet i national valuta. Nutidens økonomi er præget af 

international finansiel integration og høj grad af international mobilitet for kapital, hvilket kan 

skabe et behov for kontrol af kapital og finansielle reformer i tider med internationale 

finansielle kriser (Fischer, 1999: 94-97). 

5.2.2 Behovet for en international Lender of Last Resort  

Behovet er stort for en institution som international LLR ved internationale finansielle kriser 

for at sikre den finansielle stabilitet på tværs af nationale økonomier. Den seneste finansielle 

krise fra 2007 og frem til i dag har skabt et behov for en institution som international LLR, da 

krisen i høj grad har været international, hvor nationale vanskeligheder hurtigt har smittet af 

på nærliggende økonomier. Fra krisen i 1930’erne og frem til i dag har den finansielle 

integration i Europa udviklet sig markant, hvilket skaber et endnu større behov for en 

institution som LLR. Samtidig mindsker indførelsen af euroen kompleksiteten mht. 

knapheden i en enkeltvaluta indenfor euroområdet (Obstfeld, 2009b: 8-13). 

5.2.3 Den International Valutafonds rolle  

I internationale sammenhænge nævnes ofte IMF som LLR, men i forhold til euroområdet og 

ECB har IMF andre formål og fokusområder.  

IMF har til formål at fremme global vækst og økonomisk stabilitet i deres medlemslande. Det 

gør de bl.a. ved rådgivning og finansiering til medlemslande i økonomiske vanskeligheder.
8
 

For at opnå lån hos IMF er det nødvendigt for det pågældende land at imødekomme strenge 

krav om ansvarlig makroøkonomisk politik og en solid finansiel sektor. IMF hjælper 

endvidere udviklingslande med at oprette økonomisk stabilitet og reducere fattigdom. 

Medlemmer af IMF tæller 186 lande verden over og er derved en institution som dækker 

verdensøkonomien og yder assistance til lande i hele verden. IMF er en samarbejdspartner for 

                                                           
8
 http://www.imf.org/external/about/overview.htm 
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nationale regeringer, hvor der er fokus på mange områder af økonomien, bl.a. 

arbejdsmarkedet, handel og skat, men agerer også långiver til lande i økonomiske 

vanskeligheder.
9
 IMF har ressourcer til at fungere som både krise-långiver og krise-manager, 

da valutafonden har adgang til en pulje af ressourcer, der kan udlånes til medlemslande og 

samtidig yde rådgivning (Fischer, 1999: 94-97). 

5.3 Den Europæiske Centralbank som Lender of Last Resort 
I modsætning til IMF, som virker for deres europæiske medlemslande, har ECB

10
 ikke til 

formål at virke for hele verdens lande men kun at fungerer som centralbank for eurosystemet 

og dets finansielle institutioner. En vigtig forskel fra IMF er, at ECB selv har adgang til at 

trykke penge som centralbank og derved kan udlåne ubegrænset gennem centralbankens 

faciliteter. Herved passer ECB ind i teoriens opfattelse af en centralbank. 

Der er delte meninger om ECB kan opfattes som LLR, hvilket afhænger af hvordan man 

fortolker teorien. Selv angiver præsidenten for ECB, Jean-Claude Trichet, at ECB i 

samarbejde med nationale centralbanker og regeringer samt andre internationale 

organisationer udgør funktionen som LLR.
11

 

Cecco (2003) og Walter & Bergheim (2008) kritiserer tanken om at ECB skulle kunne 

fungere som LLR. Det begrunder de med at funktionen som LLR er at tilbyde lån til en 

strafrente til individuelle solvente, men øjeblikkelige illikvide finansielle institutioner. Dette 

skal adskilles fra at hjælpe hele markedet med ubegrænset likviditet i tilfælde af en krise. For 

at underbygge argumentet henviser de til Statutten for Det Europæiske System af 

Centralbanker (ESCB) og ECB. I artikel 21.1 står der at, ECB ikke må yde lån direkte til 

offentlige myndigheder eller institutioner
12

, hvilket betyder at ECB ikke må fungerer som 

LLR for lande, stater og offentlige myndigheder. Artikel 21.1 angiver dog ikke noget om, at 

ECB skulle være forhindret i at hjælpe private finansielle institutioner samt tilbyde hele 

markedet ubegrænset likviditet gennem centralbankens faciliteter.  

Walter & Bergheim (2008) postulerer, at der er en generel misforståelse mellem på den ene 

side, at fungere som LLR ved långivning til individuelle institutioner og på den anden side at 

tilbyde markedet likviditet i krisetider.  

Denne opfattelse af teorien kan i hvert fald ikke siges at være i overensstemmelse med 

Kaufman (1990) og Fischer (1999). De nævner begge at en institution som LLR har til opgave 
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at stoppe panik fra at sprede sig på finansielle markeder og opretholde finansiel stabilitet ved 

netop at tilbyde og forsikre ubegrænset likviditet til markedet i tilfælde af en krise men ikke 

nødvendigvis til individuelle institutioner. Artikel 18 i statutten for ECSB og ECB gør det 

muligt for ECB at fungere som LLR for private institutioner ud fra Kaufmans (1990) og 

Fischers (1999) fortolkning af teorien. Artikel 18.1 danner rammen for markedsoperationer og 

långivning på en sådan måde at ECB kan deltage i de finansielle markeder dels ved at købe og 

sælge fordringer og pengemarkedsinstrumenter, og dels ved at udføre lånetransaktioner med 

kreditinstitutter eller andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod acceptabel sikkerhed.
13

  

Acceptabel sikkerhed er en vigtig del af ECB instrumentarium og sund kollateral kræves altid 

ved ECBs markedsoperationer, hvilket er i overensstemmelse med teorien om LLR. Dette 

bevirker at der kun er adgang til ECB markedsfaciliteter for de modparter der kan stille 

acceptabel sikkerhed (Fischer, 1999: 100-102). Sikkerhedsstillelse har desuden til formål at 

fraskille usunde og insolvente finansielle institutioner, der ifølge Bagehot (1873) ikke bør 

reddes af LLR. I international sammenhæng kan det være svært at udpege de insolvente 

finansielle institutioner. Ved at ECB tilbyder ubegrænset lån i krisetider og evt. lemper deres 

kollateralregler, kan det medføre at usunde finansielle institutioner reddes. 

Bagehot (1873) foreslår, at ved kriser og finansiel panik skal LLR frit tilbyde lån til markedet. 

Dog kan der ved internationale kriser opstå moral hazard ved adgang til ubegrænset likviditet. 

Det er krise-långiver og krise-manager, der beskæftiger sig med den pengepolitiske strategi 

og det er således op til dem at håndtere moral hazard problemet. Ved at lånene pålægges en 

strafrente, modvirker det moral hazard hos modparterne. Ofte gives lån til og under 

markedsrenten, hvilket kan skabe moral hazard hos modparterne. LLR kan derved uden 

intension derom tilskynde investorer til at udlåne og give kredit med øget risiko (Fischer, 

1999:90-91 & 101). 

5.4 Delkonklusion af teorien om Lender of Last Resort 

Bagehots teori om LLR er fortolket af flere økonomer gennem tiden, hvor den præcise 

opfattelse af teorien ikke altid er enslydende. Der er generel enighed om, at LLR har til formål 

at opretholde finansiel stabilitet og forhindre panik og kriser fra at blive igangsat af problemer 

i individuelle institutioner eller i hele det finansielle marked. Derfor skal en institution som 

LLR i tilfælde af kriser og panik frit tilbyde lån til en strafrente på grundlag af kollateral, som 

er salgbar i markedet under normale omstændigheder. Enten målrettet til individuelle 

finansielle institutioner eller hele markedet.  
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En institution som LLR kan varetage to roller: krise-långiver og krise-manager. Hvor krise-

långiver tilbyder finansiering under en evt. krise, og krise-manager rådgiver og hjælper 

institutioner og markedet. Funktionen som LLR varetages bedst af en centralbank som sidste 

låneinstans, da den selv har mulighed for at trykke penge. Som krise-långiver kan en 

institution som LLR tilbyde lånepakker til individuelle institutioner eller have 

markedsoperationer med ubegrænset likviditet til hele markedet. 

Under finansielle kriser har der ofte været behov for en international LLR eller et tæt 

samarbejde mellem nationale centralbanker, pga. en øgede finansielle integration som gør at 

panikken hurtigt kan brede sig til nærliggende markeder og institutioner. ECB deltager i et 

internationalt samarbejde med andre centralbanker, IMF og de nationale regeringer. Dette 

samarbejde danner rammen for en LLR for euroområdet, hvor ECB er vigtigste instans ved 

långivning til de finansielle institutioner, da de er eneste institution der selv kan trykke penge. 

IMF er nærmeste kandidat til en international LLR, men valutafonden hjælper nødlidende 

lande, mens ECB udelukkende fokuserer på euroområdet og lån til de finansielle institutioner 

gennem deres markedsoperationer.  

ECB fungerer således som LLR for finansielle institutioner i euroområdet, hvor de forsøger at 

opretholde finansielle stabilitet og forhindre panik.  
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6 Moral hazard 
I forbindelse med teorien om LLR i kapitel 5 er moral hazard et godt supplement til, at 

redegøre for hvorledes en centralbank kan påvirke risikoadfærden i finansielle institutioner. 

En centralbanks ageren som LLR giver incitament til moral hazard ved at en centralbank yder 

assistance til nødlidende individuelle institutioner og/eller hele markedet under en krise. 

Moral hazard er bedst kendt fra forsikringsmarkedet, og ved at en centralbank fungerer som 

LLR kan denne ses som en forsikring for finansielle institutioner. Ud fra dette perspektiv vil 

moral hazard anskueliggøres i det følgende afsnit. Forståelse af incitamentet for moral hazard 

ved at en centralbank agerer som LLR, kan bidrage til at analysere og vurdere risikoadfærden 

i de finansielle institutioner senere i specialet. 

Det centrale ved moral hazard er, at forsikring giver incitament til at opføre sig ineffektivt 

eller direkte svigagtigt. Sandsynligheden er høj for, at forsikringstager er mindre forsigtig ved 

de ting eller områder, man er forsikret imod (Frank, 2006: 211-212). Mange fortolker teorien 

generelt, som værende enhver situation, hvor erkendelsen af lavere risici vil føre til, at man 

udfører mere risikofyldte aktioner eller at man negligerer varsomme signaler (Fischer, 1999: 

92). 

Begrebet moral hazard har været kendt i mere end 200 år. Moral hazard har tidligt været 

beskrevet som at have en uærlig, uetisk og umoralsk adfærd. Moral hazard blev oprindelig 

anvendt til at beskrive umoralsk adfærd og bedrageri i forsikringsbranchen og industrien, men 

er senere også blevet anvendt i mange andre sammenhænge, bl.a. ved sundhedsordninger og 

indskudsgarantier i finansielle institutioner (Dembe & Boden, 2000: 258-263). I 1960’erne 

ændredes opfattelsen af begrebet en smule idet nye studier viste, at frem for svigagtig og 

umoralsk adfærd var det i højere grad ineffektivitet og forsøg på at optimere nytten ved en 

forsikring, der var resultatet af moral hazard, grundet overførsel af risici til forsikringsagenten 

(Dembe & Boden, 2000: 258-263). 

6.1 Moral hazard i den finansielle sektor 
Den finansielle sektor adskiller sig fra andre brancher og sektorer ved at være fundamental for 

samfundet, da befolkningen har deres formuer stående som indlån og behøver en finansiel 

institution for at få bevilget lån. Derved afhænger økonomien og samfundet af det finansielle 

system. 

I den finansielle sektor forbindes moral hazard ofte med indskudsgaranti stillet af statslige 

fonde eller organisationer for finansielle institutioner samt en centralbank som LLR. 
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Banksystemets institutioner blev i 1800-tallet opfattet som stabile og ansvarsfulde, hvor den 

enkelte indlåner ikke kunne påvirke en finansiel institutions solvens. Finansielle kriser 

omkring år 1900 og depressionen i 1930’erne gjorde det dog indlysende, at der var behov for 

en garanti, da selv likvide og sunde finansielle institutioner ikke kunne modstå ”bank runs”, 

hvor et stort antal indlånere trækker deres penge ud af en finansiel institution i panik, pga. 

frygt for at den finansielle institution skal gå konkurs og indlånere derved mister deres penge. 

Grundlaget dengang for at oprette garanti for indskud var, at tilliden og troværdigheden var 

fundamental for økonomisk vækst samt at i et kontrolleret finansielt system var konkurser 

sjældne og forholdsvis lette at forhindre. Garantier havde også til formål at beskytte den 

almindelige borgers indlån fra uansvarlighed fra en finansiel institution, som de måtte have 

betroet deres penge. Teoretisk ville ”bank runs” og sammenbrud for finansielle institutioner 

derved ikke længere være til stede, da en centralbank fungerer som LLR ved, at tilbyde 

låneassistance til enkelte finansielle institutioner eller ubegrænset likviditet til hele markedet. 

Således var de finansielle institutioner sikret forsat eksistens og indlåneres penge samtidig 

garanteret (Delhaise, 1998: 33-35). 

Ved en øget risikoeksponering i finansielle institutioner pga. moral hazard, vil det i tilfælde af 

krisetider betyde, at finansielle institutioner har en større risiko for at opleve tab og blive ramt 

af likviditetsunderskud. De finansielle institutioner kan være udsat for en systemisk risiko og 

er specielt udsatte i krisetider. Ved at flere aktører i det finansielle system rammes samtidig af 

uheldige hændelser, kombineret med at de er finansielt integreret gennem ind- og udlån i 

Interbankmarkedet, gør dem ekstra sårbare for øgede risici i det finansielle system. Ved at 

finansielle institutioner er forsikrede, gennem en centralbanks funktion som LLR, er en del af 

risici flyttet til en centralbank, og forsikringstager vil have øget incitament til at påtage sig 

øgede risici, for at forsøge at opnå et højere afkast (Delhaise, 1998:33-35). 

Store finansielle institutioner har fordel af at være ”too big to fail”, da de ved en evt. konkurs 

ville kunne skabe socialt og økonomisk kaos og kunne starte en finansiel krise. Derved vil der 

være et incitament for stater og centralbanker til at redde store finansielle institutioner. Deraf 

begrebet: ”too big to fail”. Endvidere har små finansielle institutioner også fordel af deres 

størrelse. Det giver dem nemlig mulighed for at opnå hjælp, da det vil kræve relativt få 

ressourcer af en centralbank at redde en finansiel institution for at opretholde prisstabilitet i 

den pågældende økonomi. Uanset størrelse af en finansiel institution er der en vis 

sandsynlighed for at den vil blive reddet, hvorfor der er incitament til at øge sin 

risikoeksponering for at øge afkastet, da nedadrettede risici forbliver de samme (Delhaise, 

1998:33-35). 
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Garantien for indskud og hjælpen fra en centralbank som LLR reducerer incitamentet til at 

indlånere overvåger en finansiel institution samt begrænser incitamentet for at trække sine 

penge ud af en insolvent finansiel institution. Dette skaber både moral hazard hos indlånere 

og finansielle institutioner, da en individuelle indlåner er mindre forsigtig og en finansiel 

institution samtidig slækker på deres disciplin, da begge er forsikret ved evt. tab. Garanti for 

indskud og hjælp fra en centralbank der agerer LLR betyder, at finansielle institutioner 

systematisk påtager sig upassende risici på deres aktiver på bekostning af en centralbank som 

LLR, staten og/eller skatteyderne (Gart, 1994:168-169). 

6.2 Moral hazard ved en centralbanks ageren som Lender of Last Resort 
Moral hazard for låntagere er af mindre betydning end moral hazard for investorer. Låntager 

er allerede pålagt restriktioner mht. tilbagebetaling, blandt andet ved kollateral og at ECB er 

foranstillet kreditor, hvilket begrænser omfanget af moral hazard. Moral hazard i forhold til 

investorer bør derfor have større fokus og bekymring, da hjælp fra en centralbank som LLR 

kan føre til at investorer udlåner letsindigt og med øgede risici. Investorer er eksponerede 

overfor risici gennem betalingsstrømme, f.eks. ved investeringer i aktiver, kredit givet i 

Interbankmarkedet og andre udlån. Ved investering i aktier og andre investeringsaktiver 

bliver investorer holdt ansvarlige for deres risikoeksponering, fordi kapitalmarkederne 

reagerer hurtigt og store tab erfares ved kursfald. Finansielle institutioner, som investorer, kan 

give kredit med øgede risici i Interbankmarkedet, industrien og til den private sektor, hvor der 

kan opleves store nedskrivninger på udlån, hvilket kan påvirke soliditeten. Offentlige tilsyn, 

regeringer og centralbanker har dog et ansvar i at overvåge og vurdere risici ved udlån, 

således at indlån beskyttes og finansielle institutioner kontrolleres (Fischer, 1999: 101-102). 

Derved fungerer disse som krise-manager, som omtalt i afsnit 5.1 side 14. 

Ved at finansielle institutioner er bevidste om sandsynlig låneassistance fra en centralbank 

som LLR, i tilfælde af finansielle vanskeligheder, kan moral hazard opleves hos medarbejdere 

og investorer i finansielle institutioner. Disse kan have opfattelsen af, at de er bedre beskyttet 

mod risici. Pengemarkedet fungerer generelt ud fra markedskræfterne, men lejlighedsvis 

bryder markederne sammen og der er behov for intervention af en centralbank som LLR for at 

opretholde finansiel stabilitet. Hvis en centralbank oplyser om deres principper og funktion 

som LLR forud for dets anvendelse samt naturligvis følger principperne i tilfælde af en krise, 

vil det være med til at øge incitamentet for moral hazard, da de finansielle institutioner derved 

i højere grad er bevidste om en fremtidig låne-assistance (Kaufman, 1990: 18-21). 
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6.2.1 Begrænsning af moral hazard 

Det kan være svært for en centralbank at skelne mellem insolvente og solvente finansielle 

institutioner. I så fald en centralbank som LLR kunne udpege de insolvente institutioner og 

undlade at hjælpe disse, ville de gå konkurs. Derved vil der kunne skabes incitament for de 

finansielle institutioner til at håndtere risici effektivt, og der vil være en mindre grad af moral 

hazard skabt af en centralbanks handlinger som LLR. Et centralt emne ved moral hazard i 

sammenhæng med LLR er netop, at en centralbank har meget svært ved at skelne de 

insolvente finansielle institutioner fra de solvente og illikvide.
14

 Specielt i tilfælde med 

finansielle kriser kan det være ekstra svært at gennemskue finansielle institutioners reelle 

soliditet. Finansielle institutioner har foruden eventuel hjælp fra en centralbank som LLR, en 

sikkerhed i indlånsgarantier og devisen om too-big-to-fail, hvor staten vil forhindre 

omfangsrige konsekvenser for indlånere ved at finansielle institutioner går konkurs. Derved 

skabes allerede her en sikkerhed under finansielle institutioner og motivationen for moral 

hazard er til stede (Fischer, 1999: 92-94). 

En centralbank kan pålægge en strafrente på lån givet som LLR, hvilket begrænser 

efterspørgslen af likviditet fra solvente finansielle institutioner og giver øget incitament til 

hurtigst muligt at tilbagebetale lånet, jf. afsnit 5.1 side 14. Ikke desto mindre har institutioner 

som LLR gennem tiden ikke anvendt en strafrente. Låntager er i forvejen pålagt restriktioner 

om at tilbagebetale lånet, hvor moral hazard for investor er af langt større betydning jf. afsnit 

6.2. 

Der forsøges at minimere graden af moral hazard gennem officiel regulering, selvregulering i 

den private sektor og pålægning af ekstra omkostninger. For at finansielle institutioner kan 

godkendes til at optage lån fra en centralbank som LLR er finansielle institutioners 

porteføljeaktiviteter underlagt offentlig regulering. Ligeledes forsøges det at begrænse moral 

hazard ved at have nogle krav i den finansielle sektor til gearing og soliditet samt at 

nødlidende finansielle institutioner som opnår lån overvåges nærmere. Finansielle 

institutioner, som begår fejl og har en bevidst øget risikoeksponering, kan underlægges 

strafomkostninger, f.eks. lån til strafrente hos en centralbank. Endvidere bør insolvente og 

usunde finansielle institutioner afvikles på en fornuftig måde, så en pludselig konkurs ikke 

skaber finansiel panik (Fischer, 1999: 90-94). 

6.2.2 Nutidige versus fremtidige interventioner 

Kindleberger (2005) beskriver hjælpen fra en centralbank, som LLR, som en afvejning 

mellem at tilbyde ubegrænset lån til markedet for at afværge øjeblikkelig finansiel panik og at 
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forsøge at undgå fremtidige panik på de finansielle markeder ved at overlade markedet til dets 

egne mekanismer (Kindleberger, 2005: 195-198). Omkostninger, ved en nutidig intervention 

af en centralbank som LLR der yder låneassistance, opleves ofte meget senere end tidspunktet 

for interventionen. Konsekvenser for en nutidig intervention kan således være svære at måle 

og forbindes direkte til moral hazard fra intervention af en centralbank som LLR på et 

nutidigt tidspunkt (Kaufman, 1990: 18-21). 

Ved at finansielle institutioner kalkulerer med at en centralbank fungerer som LLR kan det 

give anledning til flere kriser og markedssammenbrud, grundet en mere risikosøgende adfærd. 

Konsekvenserne af potentielle fremtidige interventioner kan således være mere omfattende 

end konsekvenserne ved ikke at foretage en nutidig intervention. Nuværende konsekvenser 

har dog en tilbøjelighed til at blive overvurderet ved, at der pålægges et politisk pres for at 

løse øjeblikkelige kriser og for derved at optimere økonomien på kort sigt. Således vurderes 

nutidsværdien af fordelene ved intervention af en centralbank som LLR som værende højere 

end nutidsværdien af fremtidige konsekvenser (Kaufman, 1990: 18-21). Kindleberger 

beskriver det som, at nutidens virkelighed uundgåelighed dominerer fremtidens 

uforudsigeligheder – Today wins over tomorrow (Kindleberger, 2005: 197). 

6.3 Delkonklusion af teorien om moral hazard 
Moral hazard er bedst kendt fra forsikringsbranchen, hvor forsikringstager er mindre forsigtig 

ved ting eller områder man er forsikret imod. En centralbanks ageren som LLR giver 

incitament til moral hazard, da en centralbank fungerer som en forsikring for finansielle 

institutioner. Derved kan finansielle institutioner have en øget risikovillighed for at øge deres 

forventede nytte, da nedadrettede risici begrænses. Hvis en centralbank oplyser om deres rolle 

som LLR på forhånd og følger disse principper i tilfælde af en krise giver det yderlige 

incitament til moral hazard. 

Moral hazard hos investorer i finansielle institutioner er af betydning, da investorer kan 

foretage risikofyldte investeringer i aktiver, kredit i Interbankmarkedet og private udlån, hvor 

øgede risici påtages på bekostning af en centralbank som LLR. 

Der vil være et politisk pres for på kort sigt at løse en øjeblikkelig krise, hvilket øger 

incitamentet til moral hazard på længere sigt. Således kan en nutidig intervention føre til mere 

omfangsrige konsekvenser i fremtiden, da finansielle institutioner forventer at en centralbank 

som LLR vil agere på samme vis ved en tilsvarende kommende finansiel krise.   
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7 Analyse af usikkerhed og risikoaversion i markedet 
Fra afsnit 5.1 side 14 vides det at en centralbank agerer som LLR, for at opretholde finansiel 

stabilitet og forhindre panik samt imødekomme at en krise igangsættes af problemer i 

individuelle institutioner. Som omtalt i kapitel 3 har den seneste finansielle krise udviklet sig i 

etaper. Fra medio 2007 til medio 2008 var der tale om en likviditetskrise, hvor de finansielle 

institutioner var tilbageholdende med at udveksle likviditet. Øgede usikkerhed og lavere 

risikovillighed gjorde, at de finansielle institutioner samlet efterspurgte mere likviditet, 

hvorfor centralbanker øgede fokus på at øge tilgængeligheden af likviditet. I løbet af 

sommeren 2008 forværredes krisen, hvor tilliden mellem de finansielle institutioner 

svækkedes yderligere og likviditetskrisen blev afløst af en kreditkrise. Kreditkrisen medførte 

at usikkerheden omkring de finansielle institutioners soliditet og kreditværdighed steg 

betydeligt, hvilket truede den finansielle stabilitet, da ingen ønskede at udlåne i 

Interbankmarkedet (Dam & Risbjerg, 2009: 105-118). 

I det følgende afsnit redegøres for volatiliteten og usikkerheden i markedet under den 

finansielle krise som kan føre til, at en centralbank agerer som LLR, jf. afsnit 5.1 side 14, 

hvilket kan give incitament til moral hazard, jf. afsnit 6.2 side 25. 

7.1 Volatilitet 
I perioder med stor uro på de finansielle markeder kan investorernes nervøsitet og opfattelse 

af risici aflæses i VIX volatilitetsindeks
15

, der illustrerer investorers forventede 

markedsvolatilitet 30 dage frem, og dermed hvor kraftige kursudsving der forudses. Indekset 

anvender implicit volatilitet for en lang række S&P 500 optioner, både call- og put optioner. 

Indeksværdier under 20 svarer til rolige tider, mens værdier over 30 fortolkes som høj 

volatilitet i markedet, hvilket således er et resultat af risikoaversion blandt investorer.
16

 

Nedenfor ses VIX volatilitetsindeks i Figur 1 siden primo 2005. 
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Figur 1 - VIX Volatilitetsindeks
17

 

Figuren viser, at perioden fra 2005 til 2007 har været relativ rolig. Første betydningsfulde 

stigning i indekset oplevedes i 2007, hvor indekset første gang bevægede sig over indeks 30. 

Herefter oplevedes øget udsving frem til medio 2008, hvor indekset for alvor steg ved at den 

finansielle krise spredte sig efter krakket af Lehman Brothers i oktober 2008. På dette 

tidspunkt skiftede den finansielle krise karakter fra en likviditetskrise til en kreditkrise, og 

usikkerheden blandt markedets investorer steg betydeligt. 

 I oktober og november nåede indekset sit maksimum for perioden, hvor der to gange opleves 

værdier på ca. 80. Fra ultimo 2008 falder indekset gradvist frem til starten af 2010, dog med 

løbende store udsving. I 2010 opleves igen stigninger i volatiliteten, grundet frygt for en ny 

økonomisk nedtur. 

7.2 Tillidsindikatorer 
En supplerende måde at bestemme usikkerheden og forventningerne i økonomien på, kan 

være at anvende tillidsindikatorer, da de opgøres med forholdsvis kort produktionstid. 

Indikatorerne beskriver virksomheder og husholdningers vurdering af den seneste udvikling i 

centrale økonomiske forhold og forventninger til den nærmeste fremtid, bl.a. fremtidig 

indkomst (Andersen og Nielsen, 2003: 57-60). Nedenfor i Figur 2 ses tillidsindikatorer for 

fire kategorier i euroområdet. 
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Figur 2 – Tillidsindikatorer
18

 

Figuren viser at tillidsindikatorerne har været svagt stigende fra 2005 til medio 2007, 

hvorefter der oplevedes skarpt fald, da uroen på de finansielle markeder begyndte. 

Tillidsindikatorerne falder for alle fire kategorier frem til primo 2009, hvilket indikerer en 

øget usikkerhed og risikoaversion i perioden fra medio 2007 til primo 2009.  

Billedet for tillidsindikatorerne er enslydende med hvad der ses i VIX volatilitetsindeks, hvor 

tillidsindikatorerne falder stejlt i samme periode (fra omkring oktober 2008) som VIX 

volatilitetsindeks stiger til maksimum, da den finansielle krise forværredes. 

Tillidsindikatorerne falder dog lidt tid efter de tilsvarende stigninger i volatilitetsindekset, da 

tillidsindikatorerne opgøres lidt senere og også indeholder forventninger til økonomien på lidt 

længere sigt. 

Den manglende tillid til de finansielle institutioner har været med til at skabe en stigning i 

usikkerheden og risikoaversionen, hvorfor usikkerheden til den samlede økonomi har været 

høj. Fremtidsudsigterne har været dystre og svære at forudsige, grundet usikkerhed i flere 

variabler på samme tid. Overordnede set påvirkedes den samlede efterspørgsel efter likviditet, 

som en konsekvens af den finansielle krise og den øgede økonomiske usikkerhed (Dam & 

Risbjerg, 2009: 105). 

7.3 Delkonklusion af usikkerhed og risikoaversion 
Perioden fra medio 2007 til medio 2008 oplevedes der en stigende risikoaversion i markedet, 

som efterfølges af en endnu stærkere stigning omkring tredje kvartal 2008. Den øgede 
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volatilitet som VIX volatilitetsindeks viser, giver anledning til at ECB fungerer som LLR for 

at imødekomme panikken på markedet.   

Tillidsindikatorerne viser det samme billede som VIX, hvor der ses moderate fald i 

tillidsindikatorerne fra medio 2007 til medio 2008, og herefter et kraftigt fald frem til primo 

2009. Både VIX volatilitetsindeks og tillidsindikatorerne for eurozonen viser en øget 

risikoaversion og usikkerhed medio 2008 og herefter, hvilket bl.a. er motivation for ECB til at 

fungere som LLR.  
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8 Den Europæiske Centralbanks tiltag under den finansielle krise 
Ved likviditetsudveksling i et Interbankmarked er en centralbanks instrumenter

19
 af vigtig 

betydning, hvor der kan skabes større sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet for at undgå 

spændinger i et pengemarked. Ved evt. spændinger og uro, i form af f.eks. øgede spreads og 

volatilitet på et pengemarked, er det væsentligt, at et stort antal finansielle institutioner har 

direkte adgang til likviditet stillet til rådighed af en centralbank som LLR og at det tilladte 

sikkerhedsgrundlag for udlånene er tilstrækkelig bredt, jf. afsnit 5.1 side 14. Afhængig af 

omfanget af spændingerne i et pengemarked kan en centralbank justere mængden af udlån, 

løbetiden og markedsoperationernes frekvens. Ved en forøgelse af udlånsmængden er der 

lettere adgang til likviditet, hvilket understøtter aktiviteten i et pengemarked og giver større 

sikkerhed for evt. senere udlån i et Interbankmarked (Kjærgaard & Risbjerg, 2008: 41). 

Kapitel 8 har til formål, at give en introduktion til en centralbanks funktion på et pengemarked 

og hvorledes en centralbank kan påvirke de finansielle institutioner. Efterfølgende redegøres 

der for ECBs tiltag under den finansielle krise, hvor der afslutningsvis vurderes hvorvidt ECB 

har fungeret som LLR ovenpå den seneste finansielle krise. 

8.1 En centralbanks funktion på pengemarkedet 
Centralbanker er en væsentlig institution på et pengemarked. Deres operationelle handlinger 

påvirker stabiliteten på pengemarkedet og indvirker i finansielle institutioners incitament til at 

handle med hinanden. Formålet for centralbanker er at undgå, at pengemarkedet er illikvidt og 

at der er høj volatilitet i korte pengemarkedsrenter. I den henseende er det væsentligt for en 

centralbank, at have en god likviditetsstyring (The World Bank & IMF, 2001: 64-67). 

Pengemarkedet anvendes til at refinansiere og dække kortsigtet likviditetsbehov hos de 

finansielle institutioner. Omsætningen i pengemarkedet afhænger således af incitamentet hos 

de finansielle institutioner til at handle med hinanden for at håndtere deres eget 

likviditetsbehov. Der er incitament for de finansielle institutioner til at handle med hinanden, 

ved at nogle finansielle institutioner har likviditetsunderskud, mens andre har 

likviditetsoverskud. Ved ineffektiv likviditetsstyring kan pengemarkedet blive mindre likvidt 

end ønsket af en centralbank, hvilket kan resultere i volatile pengemarkedsrenter. Usædvanlig 

volatilitet vil reducerer omsætningen i pengemarkedet, tilføje en uvist præmie til 

pengemarkedsrenter, hindre udviklingen af pengemarkedsrentekurven og reducere 

gennemsigtigheden af de pengepolitiske signaler (The World Bank & IMF, 2001: 71-75). 
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Lange perioder med likviditetsoverskud eller underskud kan føre til en uønsket udvikling. Et 

stort likviditetsoverskud vil gøre, at ingen finansielle institutioner har incitament til at handle 

med hinanden, mens et stort likviditetsunderskud medvirker til at ingen finansielle 

institutioner er villige til at handle med hinanden (The World Bank & IMF, 2001: 71-75). 

Finansielle institutioner påvirkes direkte gennem reservekravet, stillet af nogle centralbanker, 

hvor modparter er pålagt at holde reserver på konti hos centralbanken for at stabilisere 

pengemarkedsrenterne og skabe et strukturelt likviditetsunderskud (The World Bank & IMF, 

2001: 69-70). Der skabes et incitament til at udlåne likviditet i pengemarkedet, når dag-til-dag 

renten er højere end forrentningen
20

 af reservekravs-indeståendet, og omvendt har finansielle 

institutioner incitament til at holde likviditeten på reservekontoen i de perioder hvor dag-til-

dag renten er relativ lav. Reservekravet bidrager dermed til at udjævne udsving i dag-til-dag 

renten i pengemarkedet (Danmarks Nationalbank, 2009: 45). 

Finansielle institutioner påvirkes af en centralbanks instrumentarium
21

, der bl.a. omfatter 

markedsoperationer, kollateralregler, godkendte modparter og officielle rentesatser. 

Anvendelsen af instrumentariet påvirker likviditeten i markedet, hvor styringen af det daglige 

likviditetsoverskud og nøjagtigheden i centralbankers operationer illustreres direkte gennem 

volatilitet i korte pengemarkedsrenter (The World Bank & IMF, 2001: 65-68). 

En centralbank kan minimere volatiliteten i pengemarkedsrenter og øge incitamentet hos de 

finansielle institutioner til at handle med hinanden ved at justere de stående faciliteter (indlån 

og udlån). Ved likviditetsunderskud i markedet kan korte pengemarkedsrenter stige kraftigt 

ved øgede efterspørgsel, men grænsen for stigningen i de korte pengemarkedsrenter vil være 

bestemt ud den stående udlånsfacilitet hos en centralbank.
22

 Ligeledes kan korte 

pengemarkedsrenter falde kraftigt ved likviditetsoverskud, hvis en centralbanks rente på den 

stående indlånsfacilitet er meget lav, pga. øget udbud og lav efterspørgsel. Bundgrænsen for 

korte pengemarkedsrenter vil altid være bestemt af den stående indlånsfacilitet i en 

centralbank, da den stående indlånsfacilitet garantere en minimumsforrentning. Derved skaber 

den stående indlåns- og udlånsfacilitet en rentekorridor med en øvre og nedre grænse for de 

korte pengemarkedsrenter i Interbankmarkedet, hvis alle finansielle institutioners 

likviditetsbehov er dækket (The World Bank & IMF, 2001: 70-72). 

                                                           
20

 F.eks. forrentes reservekravsindestående med refi-renten i ECB, jf. bilag 0 afsnit 15.3.2.5 
21

 Se evt. bilag 0, for beskrivelse af ECBs instrumentarium 
22

 Se evt. bilag 0, afsnit 15.3.2.4, for beskrivelse af ECBs stående faciliteter 
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8.2 Den Europæiske Centralbanks markedsoperationer 

ECB har under den finansielle krise forsøgt at imødekomme likviditetsbehovet i 

pengemarkedet ved bl.a. at øge frekvensen på deres markedsoperationer, øge tildelingsbeløbet 

samt sænke renten på deres markedsoperationer. ECB begyndte allerede i august 2007 at øge 

omfanget af sine udlån, og der blev i perioder tilført væsentlig mere likviditet end pålagt via 

reservekravet, hvor de finansielle institutioner er pålagt at have et gennemsnitlig indeståede 

hos ECB (Kjærgaard & Risbjerg, 2008: 42). Andet halvår af 2007 var præget af større 

stigninger og udsving i ECBs udlån via markedsoperationer, hvor der skete en stigning i både 

antallet af langfristede markedsoperationer
23

 og det samlede tildelte beløb gennem alle 

markedsoperationer.
24

 Fra oktober 2008 udvidede ECB for alvor sine markedsoperationer for 

at understøtte likviditetsforholdene på pengemarkedet og gav derved de finansielle 

institutioner større sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet. Udlån med længere løbetid 

gik fra at udgøre omkring en tredjedel af de samlede udlån til at udgøre to tredjedele i 

september 2008 (Dam & Risbjerg, 2009: 109). Grundlaget for at tildele yderligere likviditet 

til markedet og nedsætte minimumsbudrenten på de primære markedsoperationer var at lette 

presset på de finansielle markeder, hvilket var muligt, da ECBs hovedformål
25

 om 

prisstabilitet ikke var truet pga. at de opadrettede risici var aftagende.
26

 

Udover at ændre på frekvensen og forlænge løbetiden på markedsoperationerne udvidede 

ECBs også deres kollateralgrundlag i oktober 2008, ved at acceptere flere typer instrumenter, 

instrumenter i andre valutaer end euro samt udvalgte instrumenter med lavere rating.
27

 

Udvidelsen af belånbare aktiver gjorde det lettere for modparter at stille sikkerhed ved 

optagelse af lån hos ECB og derved opnå en lettere adgang til likviditet. For at forebygge 

mangel på belånbare aktiver til sikkerhedsstillelse i US dollar indgik ECB valutaswapaftaler i 

US dollar for at dæmme op for knapheden herpå, hvor Fed låner ECB US Dollar mod euro. 

ECB viderelåner så US dollar til finansielle institutioner i euroområdet (Dam & Risbjerg, 

2009: 109). ECB indgik ligeledes en swapaftale med Schweizerische Nationalbank grundet et 

opadrettet pres på korte pengemarkedsrenter i schweizerfranc (ECB, 2008b: 100-101). For at 

lette adgangen til likviditet yderligere udvidede ECB antallet af modparter, der kunne deltage 

i markedsoperationer.
28
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 LTRO: Long Term Refinancing Operations 
24

 http://www.ecb.int/stats/monetary/res/html/index.en.html 
25

 Se evt. Bilag 15.3 og afsnit 15.3.1 for ECBs formal og funktion 
26

 http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr081008.da.html 
27

 http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr081015.en.html 
28

 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2009/html/pr090507_1.en.html og ECB, 2009b 
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8.2.1 Primære markedsoperationer 

De primære markedsoperationer er likviditetstilførende tilbagekøbsforretninger med løbetid 

på syv dag, hvor der afholdes ugentlige auktioner. Den 8. oktober 2008 ændrede ECB 

tildelingsproceduren for de primære markedsoperationer, ved fremadrettede at gennemføre 

auktioner til fast rente og med fuld tildeling. Tidligere foregik markedsoperationer til en 

minimumrente, hvor modparter gennem en auktion indgav budbeløb til en given rente.
29

 Ved 

auktioner før den 15. oktober 2008 har det gennemsnitlige samlede budbeløb pr. auktion 

ligget lige under 250 mia. euro. Fra den 15. oktober 2008 og året ud er det samlede budbeløb 

og det tildelte beløb, som bliver det samme, på gennemsnitlig omkring 290 mia. euro.
30

 

Gennem hele 2007 og 2008 frem til den 15. oktober 2008 har der gennemsnitligt været tildelt 

71,74 % af det samlede budbeløb gennem de primære markedsoperationer.
31

  

Modparter efterspørger mere likviditet i denne periode ved de primære markedsoperationer, 

og ECB tildelte endnu mere likviditet fra den 15. oktober 2008 og frem. Dette medfører også 

at den sædvanlige auktionsstruktur bliver overflødig, da modparter ikke længere skal afgive 

bud med ønskede beløb og til hvilken rentesats de ønsker at indgå en transaktion til. 

Modparter tildeles således det fulde ønskede beløb til en på forhånd kendt rente.
32

 

Prisen på likviditet ved ECBs markedsoperationer er bestemt af refi-renten, som enten en 

minimumsbudsrente (dvs. variabel budrente) eller fast rente. Niveauet for refi-renten påvirker 

også pengemarkedsrenterne, som de finansielle institutioner anvender ved finansiering i 

Interbankmarkedet. Udviklingen i refi-renten ses i Figur 3. Efter at minimumsbudrenten som 

variabel rente ved primære markedsoperationer er steget taktvis fra 2,00 % i juni 2003 til 4,25 

% i juli 2008, sænkedes refi-renten til 3,75 % samtidig (15-08-2008) med at auktionerne 

fremover skulle afvikles til fast rente. Efter denne ændring af auktionsproceduren sænkedes 

renten seks gange frem til 13. maj 2009 med samlede 325 basispunkter (bp), hvor refi-renten 

når sit nuværende niveau på 1,00 %. 
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 Se evt. bilag 0, for beskrivelse af ECBs instrumentarium og afsnit 15.3.2.1 
30

 http://www.ecb.int/stats/monetary/res/html/index.en.html 
31

 http://www.ecb.int/stats/monetary/res/html/index.en.html + egne beregninger 
32

 http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr081008_2.da.html 
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Figur 3 - ECBs refi-rente
33

 

Reduktionen i refi-renten har betydet en lavere rente ved finansiering for modparterne i 

euroområdet, ligesom de gentagne rentesænkninger har haft til hensigt at stimulere den 

samlede økonomi i euroområdet.
34

 Niveauet og udviklingen for refi-renten har ligeledes 

påvirket pengemarkedsrenter, hvilket analyseres i kapitel 9. 

8.2.2 Langfristede markedsoperationer 

De langfristede markedsoperationer har været et vigtigt instrument for ECB for at opfylde 

deres strategi under krisen om at imødekomme likviditetsbehovet i pengemarkedet. 

Langfristede markedsoperationer udføres regelmæssigt en gang om måneden med en løbetid 

på tre måneder. I oktober 2008 besluttede Styrelsesrådet at udvide de langfristede 

markedsoperationer ved at udvide frekvensen og størrelsen af markedsoperationerne. 

Udvidelsen af frekvensen er vist i Tabel 1 nedenfor, hvor det ses, at der har været 

ekstraordinært mange langfristede markedsoperationer i 2008 og specielt 2009 i forhold til de 

foregående år siden ECBs begyndelse i 1999. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal LTRO 14 12 12 12 12 12 13 12 16 28 51 26 

Tabel 1 - Antal langfristede markedsoperationer
35

 

Løbetiden på langfristede markedsoperationer blev forlænget i 2008, så der var mulighed for 

at optage lån med løbetid på op til seks måneder. Derudover blev de langfristede 

markedsoperationer fra oktober 2008 gennemført til fast rente og med fuld tildeling som de 

primære markedsoperationer. I maj 2009 udvidede ECB omfanget af deres langfristede 
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 Kilde: ECB statistik 
34

 http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2009/html/mb090312.da.html 
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 Kilde: ECB – statistik om markedsoperationer 
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markedsoperationer yderligere ved at indføre enkelte langfristede markedsoperationer med 

løbetid på 12 måneder.  

Formålet med udvidelse af løbetiden til 12 måneder var at forbedre likviditetssituationen i de 

finansielle institutioner gennem fordelagtige vilkår og reducere spreads på pengemarkedet. 

Ved at tilbyde markedsoperationer med en løbetid på 12 måneder, ønskede ECB at bidrage til 

at holde pengemarkedsrenter med længere løbetid på et lavt niveau og at skabe større 

sikkerhed for de finansielle institutioners likviditetssituation over en længere periode. Derved 

havde finansielle institutioner mulighed for at opretholde og udvide udlån, hvilket netop er 

centralt for det finansielle system i euroområdet der er afhængig af tilgængelig kapital 

gennem de finansielle institutioner (ECB, 2009b: 9-10). ECBs modparter har ligeledes haft et 

ønske om sikring af likviditet med længere løbetid, hvilket ses ved den første ud af fire af de 

langfristede markedsoperationer med løbetid på 12 måneder, hvor det samlede tildelingsbeløb 

var 442 mia. euro og antallet af modparter der indgav budbeløb var 1.121 - det højeste antal 

modparter til at afgive budbeløb nogensinde ved ECBs auktioner.
36

 

8.2.3 Anvendelse af den Europæiske Centralbanks instrumenter 

ECBs udlån til finansielle institutioner steg betydeligt i forbindelse med udbuddet af lån med 

løbetid på 6 og 12 måneder og det øgede antal langfristede markedsoperationer illustreret ved 

Tabel 1. Overgangen fra at tildele begrænset likviditet til fuld tildeling af modparters 

efterspurgte beløb ved både de primære og langfristede markedsoperationer har haft sin 

betydning for ECBs samlede udlån (Dam & Risbjerg, 2009: 110). Den betydelige stigning i 

tildelt likviditet gennem ECBs markedsoperationer er illustreret i Figur 4. 
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 http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html 
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Figur 4 - ECBs pengepolitiske instrumenter
37

 

Figuren viser at det samlede likviditetsudestående til markedet stiger markant fra medio 2008 

og frem til i dag, illustreret ved de negative værdier i figuren. De langfristede 

markedsoperationer med en løbetid på under 12 måneder viser en pæn stigning gennem det 

sidste halvår af 2008 og starten af 2009. De udgør derved en øget andel af det samlede udlån. 

I juni 2009 blev tildelt den første langfristede markedsoperation med løbetid på 12 måneder 

på 442 mia. euro, hvor de 12 måneders markedsoperationer begynder at udgøre en enorm 

andel af det samlede udlån, hvilket ses ved den røde markering i Figur 4. Andelen af udlån 

via de primære markedsoperationer var samtidig markant faldene (til under 15 %), som tegn 

på de 12 måneder likviditetstildelingers øgede popularitet. 

Det øgede udlån gennem ECBs markedsoperationer har betydet, at likviditeten oversteg det 

likviditetsbehov, der stammer fra de autonome poster
38

 og fra ECBs reservekrav. Den 

overskydende likviditet placeres derfor i relativt stort omfang på ECBs stående 

indlånsfacilitet til en lavere rente end hvad samme likviditet er udlånt til ved ECBs 

markedsoperationer (Dam & Risbjerg, 2009: 110-111). Den øgede mængde likviditet placeret 

på den stående indlånsfacilitet ses i Figur 4, hvor den stående indlånsfacilitet i høj grad er 

benyttet siden oktober 2008. Siden maj 2009 har rentekorridoren ligget på 150 basispoint 
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 Kilde: ECB statistik 
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 Autonome poster: pengepolitiske modparters nettostilling overfor en centralbank (Danmarks Nationalbank, 

2009: 32-34) 
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omkring refi-renten, hvilket betyder, at den overskydende likviditet placeres på den stående 

indlånsfacilitet i ECB til et øjeblikkeligt rentetab på 0,75 procentpoint.
39

  

8.2.4 Den Europæiske Centralbanks opkøbsprogram af dækkede obligationer 

For at understøtte kreditforholdende i euroområdet yderligere, introducerede ECB i juli 2009 

et opkøbsprogram af særligt dækkede obligationer udstedt i euro (Dam & Risbjerg, 2009: 

111). Opkøb af dækkede obligationer i både det primære og sekundære marked har til formål 

at forbedre finansieringsforholdene for de finansielle institutioner i euroområdet, som 

udsteder dækkede obligationer. Ved at opkøbe dækkede obligationer i det sekundære marked 

håber ECB på at forbedre likviditeten og dybden i markedet, hvilket burde være med til at 

indsnævre rentespændet på særlig dækkede obligationer i forhold til statsobligationer. 

Dækkede obligationer sælges derved lettere, hvilket sænker de finansielle institutioners 

risikoprofil og hjælper til at understøtte kreditforholdene (ECB, 2009b: 10). Gældende for 

opkøbsprogrammet besluttede Styrelsesrådet på deres møde den 4. juni 2009 at opkøbe 

dækkede obligationer for samlede 60 mia. euro. Samtidig fastsatte ECB rammen for 

opkøbsprogrammet, hvilket indeholdt retningslinjer for kriterier for modparter, rating af de 

dækkede obligationer samt volumen for den enkelte udstedelse.
40

 

8.3 Delkonklusion på den Europæiske Centralbanks tiltag 
En centralbank kan påvirke stabiliteten i pengemarkedsrenterne, der anvendes af de 

finansielle institutioner til at refinansiere og dække kortsigtet likviditetsbehov. For at 

tilskynde de finansielle institutioners incitament til at handle med hinanden i 

Interbankmarkedet, har en centralbank et instrumentarium der kan justere 

likviditetsmængden.   

ECB har under den finansielle krise forsøgt at imødekomme usikkerheden i pengemarkedet 

og den øgede risikoaversion blandt investorer som blev illustreret i kapitel 7 side 28. 

Auktionerne for ECBs markedsoperationer er overgået til fuld tildeling og til fast rente i 

oktober 2008, hvorefter de finansielle institutioner efterspurgte mere likviditet ved både de 

primære og langfristede markedsoperationer. For at imødekomme likviditetsbehovet i 

markedet foretog ECB adskillige rentenedsættelser, hvor refi-renten er nedsat fra 4,25 % i juli 

2008 til 1 % i maj 2009. De omfattende rentenedsænkninger har medført lavere 

finansieringsomkostninger for de finansielle institutioner. 
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Strategien for de langfristede markedsoperationer har omfattet en udvidelse af antallet af 

auktioner og mulighed for at optage lån med 6 og 12 måneders løbetid. Denne udvidelse af 

løbetiden har været vigtig for at skabe større sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet på 

længere sigt. Overgangen til fuld tildeling og fast rente samt udvidelsen af de langfristede 

markedsoperationer har betydet, at de finansielle institutioners samlede likviditetsudestående 

hos ECB er steget betragteligt. Likviditeten i de finansielle institutioner har oversteget 

likviditetsbehovet, hvilket har medført at den overskydende likviditet har været placeret på 

ECBs stående indlånsfacilitet med et rentetab til følge.  

Sammenholdes ECBs tiltag under den finansielle krise med det teoretiske perspektiv for LLR, 

jf. kapitel 5, vurderes det at ECB har fungeret som LLR. Det vurderes at ECB har ydet 

ubegrænset lånassistance til hele markedet som LLR, for at forsøge at opretholde stabilitet og 

mindske usikkerhed og risici i markedet. Ved at ECB har fungeret som LLR kan det give 

incitament til moral hazard i de finansielle institutioner, jf. kapitel 6, hvorfor påvirkningen på 

pengemarkedsrenterne analyseres i kapitel 9 og risikoadfærden i de finansielle institutioner 

analyseres og vurderes i kapitel 10 og 11. 
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9 Analyse af påvirkninger i pengemarkedet 

9.1 Påvirkning på pengemarkedsrenter 

ECB har haft til hensigt at normalisere likviditetsforholdene og begrænse rentespænd på 

pengemarkedet. Euribor er en af de centrale referencerenter for renten på usikrede 

pengemarkedsudlån fra et kreditværdigt pengeinstitut til et andet, dvs. lån uden 

sikkerhedsstillelse. Euribor afspejler aktuelle og forventede pengepolitiske renter og 

indeholder tillæg for likviditets- og kreditrisiko. Tillægget for likviditets- og kreditrisiko er 

under normale forhold små og stabile (Kjærgaard & Skjærbæk, 2008). Udviklingen i Euribor 

ses nedenfor i Figur 5. 

 

Figur 5 - Euribor og sammenhæng med ECBs stående faciliteter
41

 

Figuren viser, at Euribor, steg fra primo 2006 frem til oktober 2008, hvorefter der oplevedes 

kraftige fald frem til medio 2009. Herefter ses et relativ stabilt niveau for Euribor frem til i 

dag. Det bemærkes at renteniveauet for de korte pengemarkedsrenter i en længere periode har 

været under 1 % og således et stykke under ECBs refi-rente.  

ECBs ubegrænset udbud af likviditet betyder, at likviditeten på tidspunkter overstiger 

likviditetsbehovet i markedet, der hidrører fra de autonome poster og reservekravet. Den 

overskydende likviditet har under den finansielle krise været placeret på den stående 

indlånsfacilitet til et rentetab, jf. afsnit 8.2.3. Denne likviditetsrigelighed har betydet, at mens 
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de korte pengemarkedsrenter
42

, normalt følger refi-renten, har de siden midten af oktober 

2008 ligget noget under ECBs refi-rente, jf. Figur 5, pga. faldende likviditetsbehov i 

Interbankmarkedet og faldende likviditetspræmier (Dam & Risbjerg, 2009: 110-111). 

Den stående indlåns- og udlånsfacilitet skaber en rentekorridor med en øvre og nedre 

grænse
43

 for pengemarkedsrenterne, som har til formål at stabilisere niveauet. 

Rentekorridoren kan indsnævres eller udvides efter behov ved at ændre rentesatsen på de 

stående faciliteter. Ved en indsnævring af rentekorridoren begrænses udsving i 

pengemarkedsrenter og vice versa ved en udvidelse af rentekorridoren. Eksempelvis vil de 

finansielle institutioner ikke yde usikrede Euribor-udlån, hvis forrentningen herved er lavere 

end renten der kan opnås ved at have likviditeten stående som indlån hos ECB. Ligeledes 

ønsker finansielle institutioner ikke at optage korte Euribor-lån, hvis det var muligt at låne 

ved ECBs stående udlånsfacilitet til en lavere rente (The World Bank & IMF, 2001: 67-69). 

ECBs rentekorridor ligger i øjeblikket på 150bp omkring refi-renten. Ud fra Figur 5 ses det at 

de korte pengemarkedsrenter er faldet betydeligt efter oktober 2008, hvor ECB igangsatte 

flere tiltag, jf. afsnit 8.2 side 34, herunder at indsnævre rentekorridoren fra 200bp til 100bp. 

Frem til januar 2009 faldt de korte Euribor, hvorefter ECB udvider rentekorridoren til 200bp, 

for at understøtte pengemarkedet (Dam & Risbjerg, 2009: 110-111). Der ses dog 

efterfølgende en øget volatilitet, hvorefter rentekorridoren igen indsnævres til 150bp, og ud 

fra Figur 5 ses der efter medio 2009 et mere stabilt niveau for de korte pengemarkedsrenter.
44

 

9.2 Rentespænd mellem usikrede og sikrede udlån 
For at analysere uroen på pengemarkedet kan det være udbytterigt at sammenligne Euribor, et 

usikret udlån, med en risikofri rente, et sikret udlån. Et spread eller rentespænd mellem et 

usikret og sikret udlån kan vise usikkerheden i markedet ved stigende risiko- og 

likvidtetspræmier, pga. usikkerhed om tilgængeligheden af likviditet og kreditværdighed af 

modparter. Renten på korte renteswaps afspejler som Euribor aktuelle og pengepolitiske 

renter og kan anvendes som approksimation for den risikofrie rente. Spændet mellem korte 

renteswaps og Euribor synliggør således de samlede kredit- og likviditetspræmier der indgår i 

Euribor (Kjærgaard & Skjærbæk, 2008). Rentespændet mellem Euribor og korte renteswaps 

ses nedenfor i Figur 6. 
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 Se evt. bilag 15.4, for den helt korte pengemarkedsrente, dag-til-dag renten Eonia ON, i forhold til ECBs refi-
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43

 http://www.ecb.int/mopo/implement/sf/html/index.en.html 
44

 http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html 



Kapitel 9 Analyse af påvirkninger i pengemarkedet 

Troels Nilsson  Side 43 af 103 

 

Figur 6 - Rentespænd (Euribor - Eonia swap)
45

 

Det ses i Figur 6, at Euribor-spændet overfor korte renteswaps har ligget på et meget lavt og 

stabilt niveau, frem til medio 2007, hvorefter der ses en kraftig stigning. Efter en periode med 

øgede volatilitet stiger rentespændet kraftigt medio september og oktober 2008. Der 

oplevedes store udsving fra dag til dag (helt op til 27 bp). Rentespændet når sit maksimum i 

oktober 2008, hvor spændet er oppe på 199,40 basispoint. Herefter falder rentespændet frem 

til i dag, dog med fortsat volatilitet. Rentespændet mellem Euribor og Eonia swap i Figur 6 

viser en øget risikoopfattelse i markedet fra medio 2007 til i dag, hvor usikkerheden var 

speciel høj fra medio 2008 til medio 2009, hvilket er i overensstemmelse med risikobilledet i 

Figur 1 side 29. 

Faldet i rentespændet forekommer efter at ECB ændrer auktionsproceduren ved deres 

markedsoperationer til at foregå til fuld tildeling og fast rente, jf. afsnit 8.2 side 34. Hensigten 

fra ECB var at stabilisere likviditetssituationen for de finansielle institutioners ved at skabe 

sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet og samtidig indsnævre rentespændet på 

pengemarkedet, hvilket ses i Figur 6 gradvist er lykkedes.  

9.2.1 Dekomponering af rentespænd 

For at analysere rentespændet og risikoopfattelsen yderligere, kan spændet mellem Euribor og 

korte renteswaps dekomponeres i en kreditpræmie og en likviditetspræmie. Et estimat for 

kreditpræmien (tillæg for risiko) kan baseres på Credit Default Swaps (CDS) spændet for de 

finansielle institutioner der stiller Euribor. Et CDS spænd angiver størrelsen på præmien, der 
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betales fra køber til sælger på swapkontrakten, for derimod at modtage en gevinst ved default 

der dækker evt. tab på det pågældende aktiv (Beck, 2008). Den del af rentespændet, som ikke 

forklares af kreditpræmien, afspejler andre faktorer, herunder likviditetspræmien (Kjærgaard 

og Skjærbæk, 2008: 48-52). Inden krisen var kredit- og likviditetspræmier stabile og relativt 

små, som er illustreret i Figur 7 nedenfor.  

 

Figur 7 - Dekomponering af rentespænd 

Figuren viser, at siden sommeren 2007, hvor uroen på de finansielle markeder begyndte, har 

kredit- og likviditetspræmierne været volatile. Rentespændet mellem Euribor og Eonia swap 

har før den finansielle krise ligget på et minimalt niveau, jf. Figur 6, og kredit- og 

likviditetspræmier har dermed ligeledes været meget små. Kreditpræmierne steg i juli 2007 og 

frem til marts 2008, hvorefter der oplevedes et fald, inden de igen steg i september 2008, 

samtidig med stigningen i rentespændet i Figur 6. Herefter udvidede ECBs deres 

likviditetstildelinger til fuld tildeling og fast rente, hvilket medførte at kreditpræmierne faldt 

kortvarigt omkring oktober 2008. Trods ECBs forsikring om tilgængelig likviditet oplevedes 

en fornyet stigning i kreditpræmierne frem til marts 2009, hvor det hidtidige højeste niveau 

nås. Dette indikerer, at de finansielle institutioner opfattes som værende meget risikofyldte. 

Kreditpræmierne faldt herefter, hvor markedet igen begyndte at have stigende tillid til de 

finansielle institutioner.  

Likviditetspræmien har i visse perioder udgjort en betydelig andel af spændet mellem Euribor 

og Eonia swap, men det ses tydeligt at likviditetspræmien falder drastisk fra omkring oktober 

2008, pga. lav likviditet og omsætning i pengemarkedsrenterne. Faldet i likviditetspræmien 

kan forklares ud fra ECBs lempelige likviditetstildelinger, hvor finansielle institutioner i 
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euroområdet har adgang til ubegrænset likviditet gennem fuld tildeling og fast rente ved både 

de primære og de langfristede markedsoperationer. Markedet bliver derved mættet med 

likviditet og likviditetspræmierne falder. Fra samme tidspunkt falder pengemarkedsrenterne, 

jf. Figur 5 og spændet til Eonia swap indsnævres, jf. Figur 6. Samtidig steg kreditpræmierne 

fortsat, hvilket indikerer en vedvarende frygt i markedet for de finansielle institutioners 

soliditet. 

9.3 Delkonklusion af ECBs påvirkning på pengemarkedet 
ECBs ekstraordinære likviditetstildelinger, som redegjort for i afsnit 8.2 side 34, har påvirket 

pengemarkedsrenterne, som anvendes af de finansielle institutioner for at dække kortsigtet 

likviditetsbehov. Pengemarkedsrenterne har været faldende i takt med ECBs nedsættelse af 

refi-renten, som har ligget på 1 % siden medio 2009. Euribor er blevet presset yderligere ned 

gennem ECBs ekstraordinære likviditetstildelinger, ved at der er likviditetsoverskud i 

markedet og de finansielle institutioner ikke har det store behov for at finansiere sig i 

Interbankmarkedet. De stående faciliteter har siden medio 2009 været bibeholdt på 150 bp, 

for at forsøge at stabilisere niveauet i Euribor.  

Rentespændet mellem Euribor og Eonia swap angiver usikkerhed i markedet, som har været 

høj siden medio 2007 og frem til i dag, hvor usikkerheden har været speciel høj fra medio 

2008 til medio 2009. Ved dekomponering af rentespændet ses det, at kreditpræmierne har 

været høje, og på trods af et kortvarigt fald i forbindelse med ECBs ekstraordinære 

likviditetstildelinger, er kreditpræmier steget kraftigt frem til medio 2009. Til trods for ECBs 

ageren som LLR opfatter markedet stadig de finansielle institutioner som risikofyldte. 

Likviditetspræmierne har til tider udgjort en del af rentespændet, men efter ECBs 

ekstraordinære likviditetstildelinger har de været stærk aftagende. 
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10 Måling af adfærden i de finansielle institutioner 
Formålet med dette kapitel er, at udlede en fremgangsmåde til at kunne analysere 

risikoadfærden i de finansielle institutioner. Den teoretiske forståelse for investors adfærd 

tydeliggøres, hvor teorien om nyttefunktioner, risikoaversion og risikomål for finansielle 

institutioner anvendes. Teorien om nyttefunktioner har til hensigt, at forklare en investors 

adfærd, hvor nytte maksimeres ud fra et risiko-afkast forhold. 

For at anvende teorien om afkast og risiko på de finansielle institutioner opfattes investeringer 

her som udlånet fra finansielle institutioner, hvor der opnås et afkast ud fra forskellige grader 

af risici.  Långivningen fra finansielle institutioner undersøges med henblik på at vurdere om 

der søges et højere afkast og således er eksponeret overfor øgede risici. Endvidere 

introduceres finansielle institutioners gearing af balancen og risici i udlån for på den baggrund 

at vurdere risikoadfærden i de finansielle institutioner. 

10.1 Generelt om investors nyttefunktion 
Som nævnt i afsnit 6.2 side 25 giver en centralbank i dens funktion som LLR incitament til at 

investorer i finansielle institutioner påtager sig højere risici da en øgede risikoeksponering 

deles med en institution som LLR. For at undersøge adfærden i finansielle institutioner på 

pengemarkedet fokuseres på finansielle institutioners investeringer og risikoaversion. 

Investorer har individuelle præferencer og opfattelser af risici, som kan modelleres ved 

nyttefunktioner. Dette er et stærkt værktøj til at afgøre porteføljebeslutninger. Nytte (U) kan 

ses som mængden af individuel tilfredsstillelse, som investor udleder fra et niveau af velstand 

(W). Velstand (W) er defineret ved et afkast-risiko forhold. Dvs. at nytten (U) optimeres som 

en funktion af velstand (W), der repræsenterer forventet afkast (R) og risiko (σ): U(W) => 

W(R, σ). For en investor vil der være en afvejning mellem risiko og afkast, som er udtrykt 

ved en grad af risikoaversion (Elton et al, 2007: 234-236). 

Ved anvendelse af nyttefunktioner accepteres flere restriktioner. Den grundlæggende 

forudsætning er, at investorer opfattes som værende rationelle investorer, der foretrækker 

mere frem for mindre, hvorfor investeringen med størst afkast altid vælges ved to lige 

investeringer. Ved en periodes slutning betyder dette, at mere velstand altid er foretrukket 

frem for mindre velstand. Hvis nytten stiger, når velstanden stiger, vil den første afledte af 

nyttefunktionen, som funktion af velstanden U(W) være positiv. Derved bliver den første 

restriktion for nyttefunktion, at den første afledte skal være entydig positiv. Dvs. hvis U(W) er 

nyttefunktionen, vil U’(W)>0 (Elton et al, 2007: 246-247). 
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Den anden restriktion for nyttefunktioner er investors ændring i præference ved et skift i 

velstand. Dette kan måles ved andelen af risikofyldte aktiver i porteføljen når velstanden 

skifter. Hvis en investor vælger at have samme procentvise andel investeret i risikofyldte 

aktiver ved en ændring af velstanden, er investors adfærd karakteriseret ved en såkaldt 

konstant relativ risikoaversion. Alternativt karakteriseres investors adfærd som faldende 

relativ risikoaversion, hvis der investeres en mindre procentvis andel i risikofyldte 

investeringer, og som stigende relativ risikoaversion ved en stigende procentvis andel i 

risikofyldte aktiver (Elton et al, 2007: 248). 

En tredje og sidste forudsætning for nyttefunktioner er at bestemme graden af risici for 

investor. Tre forskellige forudsætninger for risici kan anvendes: risikoavers
46

, risikoneutral
47

 

og risikosøgende
48

. En risikoavers investor vil afslå et fair væddemål, hvor den forventede 

værdi ved at investere er den samme som ikke at investere. Investeringen kan betyde, at 

investors position vil forbedres eller forværres, men den forventet værdi af afkast-risiko 

forholdet er den samme. Den risikoaverse investor vil afslå det fair væddemål, da den tabte 

nytte opfattes som værende større end nytten ved en tilsvarende gevinst. Risikoaverse 

investorer antages således, at foretrække den sikre investering på €1 i stedet for en lige chance 

for enten €2 eller €0. Risikoaversion betyder, at den anden afledte af nyttefunktionen, som 

funktion af velstand, er negativ, U’’(W)<0. Ved en risikoneutral investor vil den anden afledte 

være nul, da den risikoneutrale investor vil være indifferent mellem at investere eller ej ved 

samme forventede afkast. Den risikosøgende investor vil forsøge, at øge det forventede afkast 

ved at påtage sig mere risiko, U’’(W)>0. Risikoaversion hos investor bestemmer således 

kurvens udseende, hvor investor kan være mere eller mindre risikoavers afhængig af den 

individuelle adfærd. Den anden afledte af nyttefunktionen kaldes også indifferenskurven, hvor 

investor er indifferent mellem forskellige punkter langs kurven, da samme nytte opleves 

(Elton et al 2007:246-248). Nyttefunktioner (a) og den anden afledte af nyttefunktioner (b) for 

hver af de tre typer risikoadfærd ses i Figur 8.
49
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 Investor kan ikke lide risici og vil undgå risici, hvorfor de vil kræve en risikopræmie i kompensation for risici 
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 Investor er indifferent overfor risici 
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 Investor kan lide at tage risici og opnår en risikopræmie for at påtage risici 
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 Kilde: Elton et al, 2007: 247 
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Figur 8 (a) viser formen for de tre nyttefunktioner for hver type risikoadfærd, hvor forskellen 

mellem en risikoavers, risikoneutral og risikosøgende investor ses. Den risikoaverse investor 

ønsker et højere afkast men ved begrænset risikoeksponering, modsat den risikosøgende der 

uanset risiko ønsker øget afkast og nytte. Den risikoneutrale investor vil vælge investeringen 

med højest nytte, men være indifferent ved samme forventet nytte. Figur 8 (b) viser velstand 

(W) som et afkast-risiko forhold og investors præferencer for risiko i forhold til at opnå et 

afkast, som forklaret ovenover figuren. Den risikoaverse investor vil f.eks. altid kunne lide et 

højere forventet afkastet, men bryder sig samtidig ikke om risici i sine investeringer, hvorfor 

den risikoaverse investors nytte stiger ved at bevæge sig nordvest i Figur 8 (b) (Elton et al, 

2007: 246-248). 

I relation til en centralbanks funktion som LLR gælder det for individuelle finansielle 

institutioner, at der overføres en del af risici til den pågældende centralbank. Derved deler 

finansielle institutioner eventuelle tab forbundet med påtagede risici. Dette virker som ved en 

traditionel forsikring, hvilket kan påvirke de finansielle institutioners opfattelse og tolerance 

af risiko jf. afsnit 6.2 side 25, for således at kunne optimere deres nytte.  

10.2 Finansielle institutioners risikoprofil 
Nyttefunktioner er dannet på baggrund af individuel adfærd som beskrevet ovenfor i afsnit 

10.1 og illustreret i Figur 8, hvor den individuelle opfattelse og ønske af risiko påvirker 

investors nyttefunktion. Investors nyttefunktion og opfattelse af risici kan vurderes ud fra et 

øjebliksbillede, jf. Figur 8, hvor de bestemmende faktorer for investors risikoaversion er 

statiske. For derimod at vurdere en investors risikoadfærd over en længere periode, må der i 

arbejdet med nyttefunktioner tages højde for at investors risikoaversion kan skifte over tid i 

U’’(0) < 0, Risikoavers 
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Figur 8 - Nyttefunktioner ved forskellig risikoadfærd 
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takt med økonomiske cykler, hvor den langsigtet økonomiske cyklus bevæger sig op og ned i 

faser: opsving, boom, afmatning og recession (Dua & Banerji, 2006: 1-5). 

Undersøgelser har vist at finansielle institutioners opfattelse af risici og mængden af påtaget 

risici skifter over tid. Dette kan forklares ved, at netop opfattelsen og mængden af optaget 

risici udvikler sig overens med niveau og udvikling for flere makroøkonomiske faktorer 

såsom inflation, ledighed, BNP, rentekurver og aktivpriser (Altunbas et al, 2010: 2-3). 

Udvikling i renteniveau og økonomisk vækst i en økonomi er ofte sammenfaldende, hvor 

renten kan tilpasses for at stabilisere inflation og økonomisk vækst. Det generelle renteniveau 

påvirker finansielle institutioner gennem værdiansættelsen af betalingsstrømme og derved 

omfanget af risici. En reduktion i renteniveauet vil betyde, at aktiv- og kollateralværdier vil 

forøges grundet en svagere diskontering til nutidsværdi, f.eks. obligationskurser. Endvidere 

vil et lavere renteniveau betyde lavere rentebetalinger for debitorer, som vil have lettere ved at 

tilbagebetale lån og derved lavere sandsynlighed for default. Et lavt renteniveau
50

 over en 

længere periode, kan påvirke finansielle institutioner til en højere grad af risikovillighed, til 

trods for at et lavt renteniveau har til formål at stimulere økonomien, pga. økonomisk 

afmatning og recession. Risikoaversionen i finansielle institutioner ved lavt renteniveau kan 

således blive en afvejning mellem øget risikoaversion pga. økonomisk afmatning eller større 

risikovillighed pga. lavt renteniveau (Altunbas et al, 2010:2-8). 

Længere perioder med et lavt renteniveau giver incitament for investorer til at påtage sig øget 

risici, for at søge et højere afkast end det afkast der kan forventes på rentegivende og sikre 

aktiver som f.eks. statsobligationer. Dette bevirker at investorer ofte vil ignorere faldende 

nominelle renter, pga. lavere inflation og afmatning i økonomien, og til trods herfor søge et 

højere afkast. Flere investeringsrådgivere er forpligtet til at skabe et vist afkast og præstere 

bedre end et benchmark og konkurrerende investeringsrådgivere for at opnå forventede 

bonusser, hvilket bidrager til søgen efter højere afkast. I økonomiske opsving kan investor 

således være mere risikosøgende for at råde bod på lavt afkast i tider med lavt renteniveau, da 

der var økonomisk afmatning og recession. (Altunbas et al, 2010:2). 

På mellemlang sigt har finansielle institutioner tendens til at øge andelen af risikofyldte udlån 

og lempe den generelle kreditpolitik pga. øgede kollateralværdier og søgen efter afkast. 

Volatilitet i aktivpriser falder i et marked ved et økonomisk opsving og forholdsvis lavt 

renteniveauet, hvilket medfører at risikovilligheden forøges. Finansielle institutioner vil 

således påtage sig øgede risici på balancen og der vil typisk opleves en øget gearing. En 
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 Et lavt renteniveau kan f.eks. karakteriseres som værende lavt, hvis det er under en benchmarkværdi for 

renten, som f.eks. det teoretiske niveau for renteniveau fastsat ved Taylor reglen (Altunbas et al, 2010: 1) 
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økonomisk vækst vil medføre en øget aktivitet i samfundet, hvor de finansielle institutioner 

vil tolerere øget risici på balancen, da konkurser og tab på aktiver vil opleves i mindre 

omfang. Dette er på trods af et stigende renteniveau for bl.a. at stabilisere inflationen 

(Altunbas et al, 2010:2-8). 

Den skiftende risikoaversion over tid kan illustreres ved et langsigtet gennemsnit af 

finansielle institutioners risikoprofil som funktion af økonomiske cykler over en længere 

periode. Denne teoretiske illustration er vist i Figur 9. 

 

 

Figuren viser hvordan risikoprofilen ændrer sig over tid i takt med skift i den økonomiske 

cyklus. Den fuldt optrukne linje markerer de finansielle institutioners risikoprofil over tid 

mellem at være risikoavers og risikosøgende uden tilstedeværelsen af en centralbank som 

LLR. I perioder med økonomisk opsving vil en investor gå fra at være risikoavers til 

risikosøgende, og i løbet af et boom vil investor være risikosøgende. Efter et boom opleves en 

afmatning i økonomien og en investor vil gå fra at være risikosøgende mod at være 

risikoavers. Ved en recession vil en investor være risikoavers. 

Den stiplede linje i Figur 9 markerer ligeledes de finansielle institutioners risikoprofil over 

tid, men ved tilstedeværelsen af en centralbank som LLR. En centralbank som LLR påvirker 

den stiplede kurve til at svinge mere opad mod et højere maksimum (mere risikosøgende), 

men med samme minimum (begrænset risikoaversion) som uden en centralbank som LLR. 

Denne forskel af de to kurver kan forklares ved incitamentet for moral hazard ved at de 

Figur 9 – Risikoadfærd over tid i finansielle institutioner 
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finansielle institutioner er bevidste om, at en centralbank som LLR vil yde hjælp til 

nødlidende institutioner eller hele markedet i tilfælde af finansielle vanskeligheder eller en 

reel krise. På grund af tilstedeværelsen af en centralbank som LLR vil finansielle institutioner 

være villige til at påtage sig større risici for at opnå et øget afkast ved økonomisk opsving og 

boom, derved mere risikosøgende. Minimum for investors risikoaversion er det samme for en 

situation med og uden LLR, da en centralbank som LLR begrænser den øgede svingning i 

kurven til at virke nedadrettet, jf. evt. afsnit 5.2 side 18, hvor der bl.a. redegøres for at risici 

øges for at øge afkast, mens nedadrettet risici forbliver de samme. Risikoaversionen ville 

uden en centralbank som LLR forventes, at være øgede ved en forøgede risikosøgen i tider 

med økonomisk opsving og boom. Den vandrette linje angiver minimum for de finansielle 

institutioners risikoprofil. 

Hvis en centralbanks pengepolitiske strategi er forudsigelig vil usikkerhed om det fremtidige 

renteniveau og tilgængelighed af likviditet i markedet reduceres, jf. afsnit 6.2 side 25. Dette 

bevirker at finansielle institutioner har større incitament til at påtage sig øgede risici. Ved at 

finansielle institutioner forventer, at centralbanker vil lempe pengepolitikken, ud fra deres 

erfaringer, at i tilfælde af aftagende økonomisk vækst eller en krise, vil de nedadrettede risici 

være aftagende, hvilket øger incitament til moral hazard (Altunbas et al, 2010:2-11). 

Finansielle institutioners risikoprofil kan yderligere være påvirket af forskelligheder af 

regioner, kultur, type af finansiel institution, kreditpolitik, strategi, målsætninger osv. (Vitols, 

1998: 79-82). Strategi og målsætning kan medføre en øget risikoaversion, hvis den 

pågældende institution har en målsætning om at øge sin markedsandel. En finansiel institution 

der ønsker at øge sin markedsandel ved at skaffe nye kunder, kan tilbyde udlån på bedre 

vilkår end konkurrenterne og/eller lempe sin kreditpolitik og udlåne til mere risikofyldte 

projekter og mindre kreditværdige kunder (Breyer, 2004: 63-87). Som følge af en strategi om 

øget markedsandel kan en finansiel institution således øge sin risikoeksponering.  

Ud fra den grundlæggende holdning og opfattelse af risici kan risikoprofilen for en finansiel 

institution ændre sig ved skift i den økonomiske cyklus, jf. Figur 9. Ved individuel adfærd har 

en finansiel institution en individuel risiko og derfor kan en centralbanks tilstedeværelse som 

LLR have forskellige betydning for forskellige institutioner afhængig af deres risici. 

10.3 Likviditets- og soliditetsrisiko 
Foreløbig er der gennem specialet refereret til likviditetsrisiko i finansielle institutioner, hvor 

en centralbank som LLR handler ved at tilbyde enkelte institutioner eller hele markedet 

ubegrænset likviditet for at forhindre en likviditetskrise. Endvidere har der været skelnet 
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mellem solvente og insolvente samt likvide og illikvide institutioner. For teorien om LLR i 

afsnit 5.1 side 14 er det centralt at forhindre at likviditetsknaphed fører til finansiel ustabilitet. 

Afsnit 8.2 side 34 viser ligeledes hvordan ECB har handlet som LLR, ved at tilbyde 

ubegrænset likviditet og skabt sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet uanset soliditeten i 

de finansielle institutioner. Dette har bl.a. ført til faldende likviditetspræmier, jf. afsnit 9.2 

side 42. Incitamentet til moral hazard ved en centralbanks handlinger som LLR, påvirker de 

finansielle institutioner til at påtage sig øgede risici på aktivsiden i forhold til egenkapitalen i 

balancen, hvilket øger soliditetsrisici. Det er derfor vigtigt at skelne mellem likviditets- og 

soliditetsrisiko. 

10.3.1 Likviditetsrisiko  

Likviditetsrisiko kan opdeles i fundingrisiko og markedslikviditetsrisiko. Fundingrisiko 

refererer til, at man kan have svært ved at skaffe likviditet til at dække gældsforpligtelser 

efterhånden som de forfalder og markedslikviditetsrisiko er risikoen for at finansielle 

institutioner ikke kan realisere aktiver uden betydelige kurstab pga. manglende dybde i 

markedet (Plesner, 2008:4-10). 

Ved en likviditetskrise er finansielle institutioner særlig udsatte, da de fungerer som 

finansielle formidlere, hvor markedet forventer, at de hele tiden kan opfylde deres funktion 

som leverandør af kapital. Finansielle institutioners likviditet og tilhørende likviditetsrisiko 

afhænger af balancestrukturen, dens finansielle sundhedstilstand, dens markedsadgang og 

markedsudviklingen. Balancestrukturen omfatter bl.a. rentemarginalen mellem indlån og 

udlån. Tillid til en finansiel institution og systemet er essentielt for, at finansielle institutioner 

kan være sikker på at have et vist gennemsnitligt indestående, som er en relativ billig 

finansieringskilde, til finansiering af udlån med længere løbetid. Derved opnås en 

rentemarginal. Den finansielle sundhedsstilstand dækker over dens soliditet og evne til at 

tjene penge, hvilket er vigtigt for bankens muligheder for at finansiere sig i 

Interbankmarkedet. Ved långivning i Euribormarkedet er en finansiel institution ikke 

beskyttet af garantier og långivere kræver kreditpræmier for at påtage sig øgede risiko, hvor 

spreadets størrelse vil afhænge af en finansiel institutions soliditet. Markedsadgangen 

henviser til bankens adgang til at finansiere sig gennem kapitalmarkeder f.eks. gennem 

udstedelse af obligationslån og anvendelse af en centralbanks faciliteter (Plesner, 2008: 4-10). 

10.3.2 Soliditetsrisiko 

Soliditetsrisiko beskriver en institutions evne til at bære tab, hvor andre finansielle 

institutioner og interessenter har et ønske om at vide hvor økonomisk solid en finansiel 
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institution er forud for at indgå et samarbejde og udlåne til en modpart (Saunders & Cornett, 

2009: 555). Solvensen eller soliditeten dækker over den mere langsigtede likviditetsrisiko, der 

referer til en institutions langsigtede finansielle sundhed og evne til at imødekomme alle 

fremtidige forpligtelser (Petersen & Plenborg, 2005: 255-256). Soliditetsrisikoen kan vurderes 

ved at analysere gearing af balancen og solvensgrader i en finansiel institution (Petersen & 

Plenborg, 2005: 269-274). 

Soliditeten i en finansiel institution påvirker likviditetsrisikoen. I tilfælde af finansielle 

vanskeligheder i markedet kan finansielle institutioner med en lav soliditet hurtigere komme i 

likviditetsproblemer, da andre finansielle institutioner ikke er villige til at låne til dem i 

pengemarkedet af frygt for default (Saunders & Cornett, 2009: 555). Således er likviditets- og 

solvensrisiko også tæt beslægtede. 

10.4 Måling af risici i finansielle institutioner 
For at undersøge adfærden i finansielle institutioner og påvirkningen fra en centralbank som 

LLR analyseres risici i de finansielle institutioner. Risiko (over en længere periode) er 

foreneligt med afkast, hvilket betyder, at når investor påtager sig en øget risici, vil det være 

for at opnå et højere afkast. Et højere afkast opnås ved at investor opnår en risikopræmie
51

 ud 

fra at investere i risikofyldte aktiver i forhold til en risikofri investering (Elton et al, 2007: 18-

21). 

Graden af risici i finansielle institutioners investeringer påvirkes både af systematiske
52

 og 

usystematiske risici
53

 (Ross et al, 2006: 406-410). Systematisk risiko påvirker langt de fleste 

aktører og aktiver i markedet i et eller andet omfang og er derved en risiko for hele markedet. 

Markedsforhold som BNP, inflation, rentekurver, likviditet i markedet og ledighed er 

eksempler på systematisk risici der påvirker hele økonomien. Modsætningsvis referer 

usystematisk risici til risici for individuelle aktører, værdipapirer eller en lille gruppe af 

aktører. Eksempler på usystematisk risici kan være virksomhedsspecifikke nyheder som 

strejke, ordrestatus, nye produkter under udvikling og kreditværdigheden af udsteder (Ross et 

al, 2006: 404-405). 

Det er vigtigt at være bevidst om, at både systematiske og usystematiske risici ændrer sig over 

tid. Især under krisetider kan dette ske hurtigt. Eksempelvis kan kreditværdigheden ændrer sig 
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 Risikopræmie = E(r) - rf 
52

 Måles ved beta (β), og anvendes ofte som risikomål for værdipapirer, da den usystematiske risiko elimineres 

ved diversifikation. Beta (β) udtrykker graden (>1: mere risiko end markedet eller <1: mindre risiko end 

markedet) af systematisk risiko i forhold til markedet (beta=1). (Ross et al, 2006: 406-410) 
53

 Den totale risiko måles ved standardafvigelse (σ), der er et udtryk for hvor meget en stokastisk variabel 

fordeler sig om dens middelværdi (Elton et al, 2007: 130-139) 
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på meget kort tid, hvor f.eks. en finansiel institutions rating kan nedgraderes betragteligt hvis 

det vurderes at institutionernes likviditetsforhold og aktiveksponering har ændret sig 

signifikant. Kreditværdighed kan som nævnt være en usystematisk risiko, men kan ligeledes 

være en risiko for hele markedet afhængig af den pågældende institutions påvirkning på andre 

finansielle institutioner i det finansielle system. Derved påvirkes de finansielle institutioner 

også af systemisk risiko, ved at institutioner handler med hinanden gennem 

Interbankmarkedet (Ross et al, 2006: 404-405). Ved at finansielle institutioners investeringer 

er eksponereret overfor flere grader af risici, som kan ændre sig over tid, kan det være 

komplekst at klarlægge den præcise risikoeksponering. Ikke desto mindre giver det udtryk for 

at de finansielle institutioner er eksponeret overfor flere risici gennem deres udlån.  

For at reducere risici mest muligt og samtidig sprede sine afkastmuligheder, kan en investor 

diversificere sin portefølje ved, at fordele sine investeringer over en lang række aktiver (Elton 

et al, 2007: 51-61). En diversificeret portefølje skabes ved, at holde aktiver der har en lav 

korrelation i forhold til hinanden. Ved at holde en stor efficient portefølje af aktiver vil 

investor opnå en gevinst ved specifikke positive nyheder, men samtidig et tab ved andre 

specifikke negative nyheder. Nettoeffekten vil derfor være relativ begrænset, da de positive 

og negative effekter vil udligne hinanden. Investor diversificerer derved den usystematiske 

risiko væk, hvorfor der ikke gives risikopræmie herfor (Ross et al, 2006: 404-405). 

Korrelationer mellem aktiver kan ligeledes ændre sig over tid, hvilket er vigtigt at være 

bevidst om ved dynamisk porteføljepleje. Der er dog stadig den systematiske risiko tilbage, 

som investor ikke kan diversificere væk, hvorved der kræves en risikopræmie (Ross et al, 

2006: 404-405). 

Diversifikation i finansielle institutioners udlånsporteføljer er derved vigtigt, så graden af den 

usystematisk risiko begrænses og der ikke eksisterer en øget risikoeksponering mod tab ved 

specifikke udlån til enkelte sektorer/brancher og udlånsområder, som f.eks. 

ejendomsmarkedet. Desuden skal de finansielle institutioner løbende vurdere deres 

risikoeksponering, da risici ændrer sig over tid.  

10.4.1 Gearing i finansielle institutioner 

For at analysere risici i de finansielle institutioner og derved vurdere påvirkningen af ECB 

som LLR analyseres gearingen
54

, hvor nogle finansielle institutioner er risikoaverse og andre 

risikosøgende grundet individuel adfærd, jf. afsnit 10.1 side 46. Gearingsgraden aktiver i 

forhold til egenkapital anvendes, der viser aktivernes værdi i forhold til værdien af 
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 Simpel gearingsgrad: forholdet mellem aktiver og egenkapital 
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egenkapitalen. Denne gearingsgrad er et simpelt ratio da totale aktiver blot divideres med den 

totale egenkapital, men gearingsgraden giver et godt indtryk af, hvor robust en finansiel 

institution er, i forhold til at kunne modstå eventuelle tab på sine aktiver, f.eks. på udlån.  

En højere gearing er lig en højere risiko. Ejerne i en finansiel institution forventer at blive 

kompenseret for øgede risici i form af et højere afkastkrav. (Petersen & Plenborg, 2005: 217) 

Finansielle institutioner skaber deres afkast gennem bl.a. investeringer, primært udlån. Hvis 

finansielle institutioner operer med høj risici skal de ud fra ejernes afkastkrav også skabe et 

højt afkast gennem risikofyldte investeringer. Dette kan være med til at øge risici i en 

finansiel institution yderligere.  

For finansielle institutioner anvendes gearingsgraden aktiver i forhold til egenkapital 

(aktiver/egenkapital), der viser i hvilket forhold en institution finansierer dets aktiver med 

egenkapital (Finans/Invest: 2009: 4-7). Alternative gearingsgrader kan være: hvor mange 

gange resultatet før renter og skat dækker de totale rentebetalinger (EBIT/totale renter), 

egenkapital i forhold til samlede aktiver (egenkapital/aktiver) og den totale gæld i forhold til 

de samlede aktiver (gæld/aktiver).
55

  

I denne analyse vil gearingsgraden opgjort ved de samlede aktiver divideret med egenkapital 

(aktiver/egenkapital) anvendes. Denne ratio vælges frem for andre, da denne ratio viser et 

klart billede af aktivernes værdi i forhold til værdien af egenkapitalen, hvilket giver et godt 

billede af hvor robust (solvent) en finansiel institution er i forhold til at kunne modstå 

eventuelle tab på sine udlån, og giver derfor et godt indtryk af risici i en finansiel institution.  

En gearingsgrad på f.eks. 25 betyder, at en finansiel institution har aktiver for 25 euro for hver 

1 euro egenkapital (Finans/Invest, 2009: 4-7). Ved at en finansiel institution oplever tab på 

sine udlån, eller andre aktiver, eksempelvis ved at debitorer går konkurs, skal tab nedskrives, 

hvilket påvirker egenkapitalen negativt (Petersen & Plenborg, 2005: 403-405). 

Tab på udlån og fald i aktivers værdi er meget sandsynligt i økonomiske nedgangstider og 

kriser, pga. fire-sale af aktiver og øget sandsynlighed for konkurser ved faldende økonomisk 

aktivitet.
56

 Ved opgørelse og vurdering af gearingsgrader er det vigtigt at være bevidst om at 

flere regnskabsposter påvirker resultatet, da totale aktiver anvendes i ration (Saunders & 

Cornett, 2009: 392-395). Især på aktivsiden er der adskillige poster, som kan varierer og som 

kan give støj i resultatet. F.eks. kan poster som goodwill og markedsværdi for derivater på 

aktivsiden og minoritetsinteresser i egenkapitalopgørelsen give anledning til støj (BIS, 2006: 
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 http://ftalphaville.ft.com/blog/2008/11/24/18593/citi-of-over-leveraging/ 
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12-18). Det kan være nødvendigt, at undersøge regnskabsposterne og mængden af støj inden 

vurdering af resultatet. 

Den simple gearingsgrad har sin svaghed ved, at gearingsgraden opgøres til bogførte værdier 

fremfor markedsværdier, som kan vise et anderledes billede end hvis aktiver skulle likvideres 

øjeblikkeligt. Endvidere tager den simple gearingsgrad ikke højde for off-balance aktiviteter, 

som kan påvirke egenkapitalen i tilfælde af tab på disse aktiviteter (Saunders & Cornett, 

2009: 392-395). 

10.4.2 Basel komitéens solvenskrav  

For at analysere risici yderligere kan den simple gearingsgrad (aktiver/egenkapital) brydes 

ned til, at vurdere kernekapitalen eller den ansvarlige kapital i forhold til risikovægtede 

aktiver. Derved vil risici i udlånet kunne vurderes i forhold til en finansiel institutions sikre 

egenkapital. Basel komitéen har udarbejdet nogle lovkrav til finansielle institutioner, så 

uventet tab på udlån eller investeringer er dækket og indlåneres penge er sikret (BIS, 2006: 1-

11). 

For at opgøre det lovmæssige solvenskrav anvendes et kapitalgrundlag, der er en del af 

egenkapitalen, hvor benævnelsen Tier 1 og Tier 2 anvendes for hhv. kernekapital og 

supplerende kapital. Tier 1 og 2 tilsammen betegnes som ansvarligt kapital (BIS, 2006: 14). 

Kernekapitalen, Tier 1, omfatter indbetalt aktie- eller garantikapital, overkursfond og 

almindelige reserver. Endvidere kan kernekapitalen omfatte hybrid kernekapital, som er lån 

på særlige vilkår, hvor et lån ikke kan opsiges og har uendelig løbetid. Den supplerende 

kapital, Tier 2, kan opdeles i to grupper: upper og lower Tier 2. Upper Tier 2 består af 

værdipapirer (obligationer) udbudt som hybridkapital, hvor der ikke er 

misligholdelsesbeføjelser for kreditor, mulighed for at skyde renter og for at nedskrive 

hovedstolen samt opskrivningshenlæggelser. Lower Tier 2 består af ansvarlig 

indskudskapital, dvs. gældsforpligtelser efterstillet almindelig gæld (Jyske Bank, 2009). Basel 

II krav til den supplerende kapital er, at Tier 2 maksimal må udgøre 100 % af Tier 1, dvs. at 

minimum halvdelen af den ansvarlige kapital, skal være kernekapital. Udover den ansvarlige 

kapital (Tier 1 og Tier 2) anvendes også Tier 3, der dækker over kortfristet supplerende 

kapital, der indgår i dækningen af det lovmæssige solvenskrav. 

Finansielle institutioner er underlagt et solvenskrav fra Basel Komitéen, hvor en finansiel 

institutions minimumsolvenskrav for kredit-, markeds- og operationelle risici forsøges 

afdækket. Den ansvarlige kapital plus kortfristet supplerende kapital (dvs. Tier 1+2+3) skal 

minimum udgøre 8 % af de risikovægtede aktiver (BIS, 2006: 12-18). Ved at Tier 1 minimum 
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skal udgøre 50 % af den ansvarlige kapital, er solvenskravet for Tier 1, at denne skal udgøre 

minimum 4 % af de risikovægtede aktiver. Endvidere må hybridkapital højst udgøre 15 % af 

kernkapitalen (Jyske Bank, 2009). 

De risikovægtede aktiver er bestemt ud fra en vurdering af risikoen på de enkelte aktiver, hvor 

en finansiel institution skal vurdere sandsynligheden for at opleve tab på et aktiv. Der 

beregnes et kapitalbehov for hvert enkelt aktiv, ud fra størrelsen af muligt tab og 

sandsynlighed for default. Hvert enkelt aktiv bliver så indregnet i den samlede opgørelse af 

risikovægtede aktiver med en andel, der f.eks. kan varierer mellem 0 og 300 %. Finansielle 

institutioner vurderer således risikoeksponeringen i deres aktiver, hvor risikoeksponeringen 

kan være vidt forskelligt i mellem f.eks. udlån til virksomheder, stater og offentlige 

institutioner og andre finansielle institutioner. Udlån til virksomheder, specielt mindre 

virksomheder, indregnes f.eks. med en større risikoeksponering sammenlignet med udlån til 

andre kategorier (BIS: 2006, 52-83). 

Solvenskravet til finansielle institutioner er udarbejdet af Basel Komitéen under Bank of 

International Settlement (BIS), hvor Basel II kravene, som er de seneste vedtaget regler, blev 

besluttet i juni 2004.
57

 Den seneste finansielle krise har dog givet anledning til, at revurdere 

og forny kravene til den finansielle sektor. Basel komitéen diskuterer derfor i øjeblikket 

indholdet i nye Basel III krav, som i et eller andet omfang kommer til at påvirke finansielle 

institutioner i euroområdet. I de nye Basel III krav arbejdes der mod at stramme 

kapitalkravene hvor det er hensigten at skabe større gennemsigtighed og større mulighed for 

at absorbere tab, bl.a. ved at hæve solvenskravet til kernekapitalen. Indholdet for Basel III vil 

blive diskuteret gennem 2010 og fastlagt inden udgangen af året. Herefter skal de nye krav 

indfases efterhånden som de finansielle forhold forbedres i takt med det økonomiske opsving. 

Hensigten er, at have implementeret Basel III kravene inden udgangen af 2012 (BIS, 2009: 1-

12). 

10.4.3 Udlånsvækst som risikomål  

Gearingen og solvensgraden i finansielle institutioner er påvirket af udviklingen i aktiverne, 

hvor udlånet udgør en stor andel. Som nævnt i indledningen til kapitel 10 side 46, betragtes 

udlånet i finansielle institutioner som investeringer. Derfor analyseres udlånsvæksten for at 

vurdere omfanget og risici i finansielle institutioners investeringer.  Et øget udlån i en 

finansiel institution vil betyde et større tilgodehavender (under omsætningsaktiver) på en 
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institutions aktiver.
58

 Dette medfører øgede risici, da man ikke altid kan være sikker på at få 

sine udlånte penge igen, hvis modparten går konkurs og ikke kan tilbagebetale lånet. Som 

omtalt i afsnit 10.4.1 side 54 påvirkes risikomålet, aktiver/egenkapital, af mængden af aktiver, 

heriblandt mængden af udlån. En kraftig udlånsvækst medfører en øget gearing 

(aktiver/egenkapital), medmindre egenkapitalen vokser tilsvarende. Finansielle institutioners 

udlån vil løbende kunne ændre sig gennem den daglige drift, mens egenkapitalen normalt ikke 

har de store niveaumæssige ændringer indenfor en kortere periode. En evt. udlånsvækst vil 

give anledning til at vurdere typen af udlån nærmere. En stigning i udlån kan medføre, at 

finansielle institutioner øger udlån til risikofyldte projekter og modparter, hvor der er større 

sandsynlighed for en fremtidig nedskrivning på udlånet og/eller øger andelen af sikre udlån til 

mere kreditværdige kunder (Altunbas et al, 2010:2-11). 

10.5 Delkonklusion af måling af adfærden i de finansielle institutioner 
Finansielle institutioners udlån betragtes som investeringer der foretages for at maksimere 

afkastet. For at forstå en investors forhold til afkast og risiko i en finansiel institution benyttes 

nyttefunktioner. Dette begreb dækker over hvordan investor forsøger at øge nytten ud fra et 

afkast-risiko forhold, hvor investorer har individuelle præferencer og opfattelse af risici og 

således individuelle nyttefunktioner. 

Styrende for nyttefunktionen er risikoprofilen for finansielle institutioner. I afsnit 10.2 side 48 

vises det at investorers risikoprofil afhænger af den økonomiske cyklus, hvor investorers 

risikoaversion er stigende i tider med økonomisk afmatning og recession. Modsætningsvis er 

investorer mere risikosøgende i tider med økonomisk opsving og boom. En centralbanks 

ageren som LLR påvirker risikoprofilen ved, at der gives incitament til moral hazard. I 

opgangstider vil investorer have en mere risikosøgende adfærd for at opnå et højere afkast, da 

de er bevidste om, at en centralbank som LLR vil redde markedet og individuelle institutioner 

i tilfælde af finansielle vanskeligheder eller en decideret krise. Minimum for risikoaversionen 

i de finansielle institutioner med og uden en centralbank som LLR er sammenfaldende, da et 

indgreb fra en centralbank som LLR sætter en nedre grænse for risikoaversionen ved at skabe 

sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet. 

Risikoaversion i finansielle institutioner påvirker optimeringen af nytten ved et afkast-risiko 

forhold, hvorfor risici i de finansielle institutioner analyseres. Gearingsgraden 

(aktiver/egenkapital) viser et klart billede af aktivernes værdi i forhold til egenkapitalens 

værdi og er en god indikator for risici, da denne viser hvor robust en finansiel institution er, i 
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forhold til at kunne modstå eventuelle tab på sine udlån. Finansielle institutioner i 

euroområdet er underlagt solvenskrav fra Basel Komitéen, hvor kernekapitalen og den 

ansvarlige kapital vurderes i forhold til risikovægtede aktiver. Udlånsvæksten udgør en stor 

del af aktiverne i en finansiel institution, og påvirker derved både gearingen og 

solvensgraden.  

Udlånsvæksten, gearingsgraden og solvensgraden analyseres i kapitel 11 for at redegøre for 

risici i de finansielle institutioner, således det er muligt at vurdere risikoadfærden i de 

finansielle institutioner ved påvirkningen af ECB som LLR.  
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11 Analyse af risikoadfærden i de finansielle institutioner 

I det følgende afsnit vil risikoadfærden i de finansielle institutioner i euroområdet analyseres 

på baggrund af de teoretiske aspekter gennemgået i kapitel 10. For at være i stand til at 

vurdere risici i de finansielle institutioner analyseres først udlånsvækst og dernæst gearingen 

af de finansielle institutioners balancer. Udlånet i de finansielle institutioner er i indledning til 

kapitel 10 karakteriseret som de finansielle institutioners investeringer. Den indledende 

analyse af udlånsvækst vil give et billede af omfanget af disse investeringer og en generel 

indikation af risici. Risikoen ved størrelsen af udlån afhænger af egenkapitalen i en 

institution, hvorfor gearingen af de finansielle institutioners balancer analyseres efterfølgende. 

Gearingen i finansielle institutioner kan analyseres ved den simple gearingsgrad aktiver i 

forhold til egenkapital, som giver et overordnet indtryk af risici. Ved at supplere den simple 

gearingsgrad med en mere snæver gearingsgrad ved kernekapital eller ansvarlig kapital i 

forhold til risikovægtede aktiver, vurderes de risikovægtede aktiver i forhold til den sikre 

egenkapital, som giver et mere præcist billede af risici og robustheden i de finansielle 

institutioner.  

11.1 Udlånsvækst 
Udlånet i finansielle institutioner repræsenterer investeringer, hvor de finansielle institutioner 

forsøger at skabe en indtægt gennem renteindtægter på udlån. Udlån er et område, hvor 

finansielle institutioner tjener en stor del af deres penge og er en naturlig del af det at drive 

bankforretning, men samtidig et område hvor der kan opleves betydelige tab. Afhængig af 

kreditgrundlaget for hvert enkelt udlån, eksponeres en finansiel institution overfor potentielle 

tab. Da udlånet i finansielle institutioner udgør en stor del af de samlede aktiver, øges 

sandsynligheden for tab på aktiver og institutioners samlede værdi (Saunders & Cornett: 

2009: 319-327). 

Udlånet i en finansiel institution kan bestå af forskellige typer af udlån. Udlånet kan f.eks. 

fordeles på sektorer, formål og regioner, som vil have forskellig grad af risici. Derudover kan 

der lånes ud med forskellig grad af kreditrisiko for en finansiel institution, hvor långivning til 

låntagere med lav kreditværdighed øger sandsynligheden for, at man senere risikerer at måtte 

nedskrive på udlånet (BIS, 2006: 52-83). 

Det totale udlån for euroområdet giver en indikation af den overordnede risiko i de finansielle 

institutioner. Dette er på trods for, at enkelte finansielle institutioner kan have en forskellig 

sammensætning i udlånsporteføljen og en selvstændig risikoprofil der adskiller sig fra 
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markedet, jf. afsnit 10.1 side 46. Det totale udlån viser den samlede udlånstendens og således 

den samlede risikoadfærd for de finansielle institutioner i euroområdet, hvilket ses nedenfor i 

Figur 10. 

 

Figur 10 - Totale udlån i euroområdet
59

 

Figuren viser, at det totale udlån for de finansielle institutioner i euroområdet har været jævnt 

stigende fra 2002 til primo 2009, hvorefter der ses en stagnering i udlånsvæksten frem til 

medio 2010. Der har været en forholdsvis stejl stigning i udlånet i årene fra 2005 til 2008 

sammenlignet med årene før 2005. Efter at det totale udlån i euroområdet når sit hidtidige 

maksimum i første kvartal i 2009 oplevedes et svagt fald i det totale udlån gennem resten af 

2009. I de første to kvartaler i 2010 stiger udlånet igen og det totale udlån efter anden kvartal 

2010 viser faktisk det højeste niveau nogensinde. 

I Figur 10 er udviklingen for den årlige realvækst i BNP for eurozonen også afbilledet for at 

sammenholde denne med udviklingen i det totale udlån. Ved Figur 9 side 50 er det vist at 

risikoprofilen i de finansielle institutioner følger udviklingen i de økonomiske konjunkturer. 

Der oplevedes en øgede vækst i BNP fra 2002 og frem til 2008. Specielt årene 2004-2007 

samt første halvår af 2008 er præget er økonomisk vækst, hvor de kvartalsvise vækstrater fra 

ultimo 2005 til primo 2008 konstant har været over 2 %. Der oplevedes samtidig en jævn 

stigning i det totale udlån. Derved stemmer empirien for denne periode overens med den 

teoretiske redegørelse af risikoprofilen fra Figur 9 side 50, ved at de finansielle institutioner i 

højere grad er risikosøgende i perioder med økonomisk opsving og boom. 
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Fra fjerde kvartal i 2008 til første kvartal 2010 oplevedes en recession i økonomien, hvor 

væksten i BNP er negativ i flere, på hinanden følgende, kvartaler. I samme periode er det 

totale udlån stigende gennem 2008 og frem til første kvartal af 2009. Herefter ses en 

stagnering af det totale udlån, som falder svagt gennem 2009, efterfulgt af en ny stigning i 

2010. Stigningen i udlånet i 2010 sker samtidig med at der igen opleves positiv vækst i 

økonomien. Stigningen i 2010 viser, at der ikke er en kreditklemme i markedet og at de 

finansielle institutioner igen låner penge ud som en naturlig del af deres forretning, hvor der 

påtages risici herved. De finansielle institutioner sænker ikke deres udlån betydeligt ved en 

faldende økonomisk aktivitet, men i tilfælde af en stigende økonomisk vækst synes de 

finansielle institutioner at hæve deres udlån med det samme.  

Den vedvarende stigning, i Figur 10, i det totale udlån i gennem hele 2008 samtidig med 

økonomisk faldende aktivitet, kan forklares med, at ECB udvidede omfanget af deres 

markedsoperationer til fuld tildeling og til fast rente, jf. afsnit 8.2 side 34. Denne overgang og 

ændring i strategi har været ECBs primære handling som LLR og dermed blev de finansielle 

institutioner sikret likviditet til relative lave renteomkostninger. Tilgængeligheden af likviditet 

i pengemarkedet afspejles også i de faldende likviditetspræmier i Figur 7 side 44. Ved at ECB 

begyndte at tilbyde ubegrænset likviditet til markedet, havde de finansielle institutioner 

incitament til at øge udlånet eller i det mindste fastholde niveauet for det totale udlån. 

Forskellen i korrektionen i udlånet og derved de finansielle institutioners risikoeksponering 

ved stigning og fald i den økonomiske vækst giver et udtryk for de finansielle institutioners 

risikoadfærd. Denne adfærd stemmer overens med en begrænset risikoaversion ved 

økonomisk afmatning og recession, jf. den stiplede linje i Figur 9 side 50. I perioder med 

økonomisk vækst vil de finansielle institutioner være mere risikosøgende ved tilstedeværelsen 

af, at ECB agerer LLR end uden at de gør det, og i nedgangstider vil risikoaversionen være 

begrænset til samme niveau, som hvis ikke ECB agerede LLR. Uden ECB som LLR og 

dermed adgangen til ubegrænset likviditet, ville kurven for det totale udlån i Figur 10 

sandsynligvis vise en større risikoaversion ved større fald i det total udlån, pga. større 

risikoeksponering (her stærkt stigende udlån 2005-2008) i tider med stærk økonomisk vækst.  

I Figur 6 side 43 er rentespændet mellem Euribor og Eonia swap, der afspejler usikkerheden i 

markedet, illustreret.  Størrelsen på rentespændet i oktober 2008 indikerer at usikkerheden her 

var på det højeste niveau i den analyserede periode, hvilket er sammenfaldende med en 

afmatning og recession i økonomien. Dette er forventet ud fra de teoretiske overvejelser i 

afsnit 10.2 side 48. ECB agerer LLR fra oktober 2008, jf. afsnit 8.2 side 34, hvorefter 

usikkerheden i markedet faldt og specielt likviditetspræmierne, jf. Figur 7 side 44 og kapitel 7 
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side 28. Den faldende usikkerhed i markedet på det tidspunkt og den lette tilgængelighed af 

likviditet, pga. ECBs ubegrænsede likviditetstildelinger, kan forklare at de finansielle 

institutioner ikke reducerede det totale udlån, som det kunne forventes at de ville have gjort, 

hvis ECB ikke havde ageret LLR, og således i langt højere grad have fulgt udviklingen i den 

økonomiske vækst. 

11.1.1 Fordeling af udlån på sektorer  

Det totale udlån er steget fra 2002 til 2008, hvorefter der oplevedes et begrænset og kortvarigt 

fald efterfulgt af en ny stigning i 2010, se Figur 10. Et øget udlån i de finansielle institutioner 

indikerer øgede risici, da de finansielle institutioner derved har en større sandsynlighed for at 

opleve tab på udlån og skal nedskrive værdien af deres aktiver. Et stigende udlån er ikke 

nødvendigvis lig med en stærkt øget risiko, hvis stigningen er en konsekvens af en øget andel 

af sikre udlån og sammensætningen i udlånsporteføljen er ændret, så der holdes flere sikre 

aktiver fremfor usikre aktiver. Af sikre aktiver menes her aktiver hvor sandsynligheden for 

default er begrænset eller usandsynlig (BIS, 2006: 52-83). 

De finansielle institutioner i euroområdet udlåner hovedparten af deres udlånsportefølje til 

erhvervsvirksomheder og husholdninger. Fordelingen af udlån ses i Figur 11. 

 

Figur 11 - Fordeling af udestående udlån finansielle institutioner i eurozonen, medio 2010
60

 

Fordelingen i Figur 11 er den øjeblikkelige fordeling medio 2010, men er repræsentativ for de 

seneste år, hvor fordelingen kun har ændret sig meget lidt.
61

 Andelen af udlån til andre 

finansielle institutioner er den eneste gruppe der har ændret sig betydeligt fra at udgøre 
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omkring 6,5 % i 2004 til at udgøre næsten 9 % i 2010. Denne stigning er sket på bekostning 

af mindre fald i andelen af udlån til erhvervsvirksomheder og husholdninger.  

Ved at udlån til erhvervsvirksomheder og husholdninger udgør en andel på ca. 80 % af den 

samlede udlånsportefølje, er de finansielle institutioner stærkt eksponeret overfor udviklingen 

i privatøkonomien og den økonomiske aktivitet i erhvervssektoren. For at vurdere hvilken 

grad af risici dette indebærer for de finansielle institutioner, undersøges risikoen for default 

for de to grupper samt for at de finansielle institutioner må nedskrive deres aktiver.  

11.1.2 Tab på udlån til husholdninger og erhvervsvirksomheder 

De finansielle institutioner har oplevet nedskrivninger på et jævnt niveau til både 

husholdninger og erhvervsvirksomheder på mellem 10 og 20 % fra 2003 til 2008, men i 2009 

oplevedes en markant stigning. Den samlede udvikling i nedskrivninger for begge kategorier i 

2003-2009 i eurosystemet ses nedenfor i Figur 12. 

 

Figur 12 - Nedskrivninger på udlån i finansielle institutioner
62

 

Ud fra figuren ses det, at de finansielle institutioner i euroområdet i 2009 nedskrev 

ekstraordinært på deres udlån. I 2009 nedskrev de finansielle institutioner 35 % på udlån til 

erhvervsvirksomheder, hvilket er en stigning på næsten 100 % fra året før. Tilsvarende har de 

finansielle institutioner nedskrevet ca. 20 % på udlån til husholdninger, svarende til en 

stigning på 35 % fra 2008. Dette kan forklare at det totale udlån stagnerede i 2009, da de 

finansielle institutioner trods alt ønskede at begrænse deres tab på udlån og undgå at sende 

dårlige signaler til et i forvejen nervøst marked. 

Alt i alt har den seneste finansielle krise betydet en stigning i tab på udlån til både 

husholdninger og erhvervsvirksomheder, hvor specielt stigning i tab på udlån til 
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erhvervsvirksomheder er opsigtsvækkende. De finansielle institutioner er herved eksponeret 

for en relativ høj grad af risiko for tab. 

11.1.3 Sammenfatning af udlånsvækst 

Udlånsvæksten er en vigtig indikator for risikoadfærden i finansielle institutioner, da den 

giver et billede af investeringerne af en finansiel institutions aktiver samt påtaget risici. De 

finansielle institutioner i euroområdet har øget deres udlån gradvist fra 2002 til 2008, 

hvorefter det totale udlån faldt moderat gennem 2009. Stigningen i det totale udlån har fulgt 

en solid økonomisk vækst i perioden fra 2002-2008. Fra 2008 oplevedes der en kraftig og 

vedvarende tilbagegang i den økonomiske vækst, hvorefter udlånet stagnerede. Den 

økonomiske vækst stiger igen i 2010, hvor de finansielle institutioner samtidig øger udlånet. I 

2008, hvor den økonomiske vækst var faldende og usikkerheden i markedet var høj, steg det 

totale udlån til det daværende højeste niveau. Dette er værd at bemærke, da det ellers kunne 

forventes at de finansielle institutioner ville være mere forsigtige. 

Fordi at ECB agerer LLR under den finansielle krise blev risikoadfærden påvirket i de 

finansielle institutioner og udlånet korrigeredes ikke med det samme. De finansielle 

institutioner oplevede større tab på deres udlån under den finansielle krise, hvor især tabet på 

lån til erhvervsvirksomheder var kraftigt stigende. 

De finansielle institutioner korrigerer således udlånet forskelligt ved en stigning og et fald i 

den økonomiske vækst, hvilket indikerer at adfærden i de finansielle institutioner påvirkes af 

ECB som LLR. Trods en kortvarig stigning i risikoaversionen og stagnering i udlånet, ville 

risikoaversionen sandsynligvis være steget yderligere og de finansielle institutioner havde 

antagelig reduceret deres risikoeksponering yderligere, hvis ikke ECB havde fungeret som 

LLR.   

Ud fra analysen af udlånsvæksten vurderes det, at ECBs ageren som LLR påvirker 

risikoadfærden i de finansielle institutioner ved, at begrænse stigningen i risikoaversionen. 

Ved at de finansielle institutioner er bevidste om ECBs villighed til at tilbyde fri likviditet til 

markedet i tilfælde af vanskeligheder, gives der incitament til at påtage sig øgede risici for at 

opnå et højere afkast på investeringerne. 

11.2 Gearing af balancen i de finansielle institutioner 
Gearing af balancen påvirker risici i en finansiel institution for at kunne modstå tab på aktiver, 

hvor højere risici vil betyde et højere afkastkrav fra ejerne pga. øgede risikopræmier. I 

forlængelse af udlånsvæksten analyseres også gearingsgraden aktiver i forhold egenkapital, 

der viser værdien af en institutions aktiver i forhold til egenkapitalen. Gearingsgraden 
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aktiver/egenkapital er et simpelt gearingsratio der giver en indikation af hvor robust en 

finansiel institution er i forhold til at kunne modstå tab, jf. afsnit 10.4.1 side 54.  

11.2.1 Simpel gearingsgrad ved aktiver i forhold til egenkapital 

Den simple gearingsgrad er opgjort for 34 af eurozonens største og mest betydningsfulde 

finansielle institutioner, jf. afsnit 10.4.1 side 54 og afsnit 4.2 side 10.
63

 Ved at anvende den 

simple gearingsgrad aktiver/egenkapital indgår der mange forskellige regnskabsposter, som 

påvirker størrelsen af egenkapitalen og især aktiverne. Derfor kan gearingsgraderne varierer 

mellem de finansielle institutioner, ligesom niveauet år til år kan ændre sig afhængig af 

udvikling af de enkelte regnskabsposter. I Figur 13 nedenfor er middelværdierne for 

gearingsgraden aktiver/egenkapital beregnet således, at de finansielle institutioner i 

undersøgelsen er opdelt efter lande samt en samlet middelværdi for alle 34 institutioner. 

 

Figur 13 - Gearingsgrad: Aktiver/Egenkapital
64

 

Figuren viser, at gearingsgraden for de fleste finansielle institutioner har ligget nogenlunde 

stabilt i perioden fra 2002 til 2007 med en gearing på mellem 20 og 30 gange. I 2008 steg 

gearingsgraderne forholdsvis voldsomt, hvorefter de falder igen i 2009. 

Gearingsgraden har i flere lande ligget med lidt lavere gearingsgraderne, mens især Belgien 

og Tyskland har haft høje gearingsgrader, som har trukket den samlede middelværdi op. Der 

ses en stigning i gearingsgraderne for de fleste lande i 2008, hvor især de finansielle 
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institutioner i Tyskland, Belgien, Frankrig og Holland stiger markant. Det samlede 

gennemsnit påvirkedes også heraf og steg fra omkring 28 i 2007 til 36 i 2008. Grunden til den 

markante stigning i gearingsgraden aktiver/egenkapital i 2008 kan forklares ved, at aktiverne 

er steget med ca. 6 % samtidig med at egenkapitalen er faldet ca. 15 %, se Figur 14 nedenfor.  

 

Figur 14 - Nedbrydning af gearingsgraden, aktiver i forhold til egenkapital
65

 

Figuren viser, at de totale aktiver har været stigende fra 2002 til 2008, specielt i årene fra 

2004 til 2007 oplevedes kraftige stigningsprocenter, bl.a. pga. stigende udlån, jf. Figur 10. I 

samme periode er egenkapitalen steget tilsvarende. Dette medvirkede til, at der oplevedes 

konstante høje gearingsgrader som vist i Figur 13. I 2008 steg gearingsgraderne kraftigt 

efterfulgt af et nærmest tilsvarende fald i 2009. Stigningen i gearingsgrader i 2008 sker som 

en konsekvens af faldende egenkapital og stigende totale aktiver, og modsat i 2009. 

Udviklingen fra 2008 til 2009 er markant, da begge faktorer udvikler sig i hver sin retning. 

Egenkapitalen stiger med over 25 % efter at være faldet med ca. 11 % året før. Aktiverne 

falder med ca. 5 % i 2009 efter at være steget ca. 6 % i 2008, bl.a. pga. stagnering i det totale 

udlån.   

Egenkapitalen har kun vist sig faldende i 2008, hvor faldet på ca. 11 % er interessant, qua 

udsvinget i gearingsgraderne i Figur 13. Figur 14 illustrerer, at egenkapitalen og totale 

aktiver før den finansielle krise er steget gradvist, hvilket følger udviklingen i den 

økonomiske vækst og udlånsvæksten, jf. Figur 10. Generelt i tider med høj økonomisk vækst 

udlåner de finansielle institutioner mere og øger deres indtjening, hvilket forøger 

egenkapitalen. I 2008 faldt væksten i økonomien for alvor og de finansielle institutioner 
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oplevede underskud
66

 og tab på aktiver, hvilket medvirker til at egenkapitalen faldt omkring 

11 % i 2008. 

I 2009 steg egenkapitalen igen, hvor der oplevedes en gennemsnitlig stigning på ca. 25 %. 

Denne kraftige stigning gør at flere finansielle institutioner har en egenkapital på omkring 

samme niveau med hvad der oplevedes før den finansielle krise der begyndte medio 2007, jf. 

Figur 14. At de finansielle institutioners egenkapital stiger så voldsomt allerede i 2009 oven 

på en omfangsrig finansiel krise, som endnu ikke kan siges at være overstået (jf. usikkerheden 

i markedet i Figur 1 side 29 og Figur 2 side 30), er i den grad bemærkelsesværdigt. Som 

nævnt i afsnit 6.1, er finansielle institutioner fundamentalt for samfundet, men ved at 

egenkapitalen stiger så hurtigt og kraftigt efter den finansielle krise har været på sit værste, 

kan det give anledning til at vurdere hjælpen fra ECB som LLR til at være speciel lempelig.  

Med udgangspunkt i den samlede middelværdi for de 34 finansielle institutioner i eurozonen, 

vurderes niveauet for gearingsgraden for værende højt, afhængig af aktivsammensætning i 

den enkelte institution. Som forklaret i afsnit 10.4.1 side 54, betyder det at de finansielle 

institutioner i hhv. 2007 og 2008 har for 28 og 36 euro aktiver for hver 1 euro egenkapital. 

Ved bare få procents yderligere fald i aktivernes værdi ville nedskrivninger påvirke årets 

resultat yderligere og således værdien af egenkapitalen forholdsvis voldsomt, så denne ville 

nærme sig nul. Derved forringes soliditeten i en finansiel institution. Den gennemsnitlige 

gearingsgrad for de finansielle institutioner ligger på et niveau som er lidt højere end 

tilsvarende gearingsgrader for amerikanske investeringsbank i samme periode (D’Hulster, 

2009: 5). De amerikanske investeringsbanker fik stor kritik for deres gearingsniveau, som 

også førte til konkurs for bl.a. Lehman Brothers og Bear Sterns.  

For at vurdere niveauet for gearingsgraden yderligere, kan ratioet aktiver/egenkapital vendes 

om til egenkapital/aktiver (soliditetsgrad).
67

 Således vil den gennemsnitlige soliditetsgrad i 

hhv. 2007 og 2008 være 3,6 % og 2,8 %, hvilket betegnes som hhv. underkapitaliserede og 

signifikant underkapitaliserede (Saunders & Cornett: 2009, 392-397). 

De finansielle institutioner er ligeledes gearet i forholdet mellem udlån og indlån, hvilket er 

steget gradvist fra 2004 til 2008, hvorefter det er faldet lidt i 2009 til, hvor udlån udgør 150 % 

af indlån.
68
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 Kilde: Bloomberg – se evt. bilag 15.5, for årets resultat i de finansielle institutioner 
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 Ved at tage den inverse af aktiver/egenkapital: 2007: 28^-1 = 3,6 % og 2008: 36^-1 = 2,8 % 
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 Se evt. bilag 15.6, for forholdet mellem udlån og indlån i de finansielle institutioner 
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De finansielle institutioner har haft gunstige forhold ved at have ubegrænset adgang til 

likviditet, som følge af ECBs handlinger som LLR, hvor det vurderes, at incitamentet til 

moral hazard er relativt højt. 

11.2.1.1 Eksempler fra analysen af den simple gearingsgrad 

Ved at anvende den simple gearingsgrad, hvor aktiver vurderes i forhold til egenkapitalen, 

kan det give anledning til at vurdere de enkelte regnskabsposter nærmere, da enkelte poster 

kan påvirke den samlede vurdering af risikomålet. Nedenfor ses to forskellige eksempler på 

hvorledes gearingsgraderne påvirkes.   

11.2.1.1.1 Dexia 

Som eksempel på en finansiel institution med underskud og tab på aktiver som påvirker 

egenkapitalen, kan fremhæves belgiske Dexia, der har en gearingsgrad på 116 i 2008. Dexia 

har en stor påvirkning på den markante stigning i middelværdien for Belgien i Figur 13. 

Dexia har siden 2002 ligget med gearingsgrader omkring 30-35 og derved er gearingsgraden 

på 116 i 2008 opsigtsvækkende. Den pludselige stigning kan forklares ved et underskud samt 

en stigning i aktivernes værdi i 2008.  

Som en konsekvens af underskud og tab off-balance aktiviteter påvirkedes egenkapitalen, der 

falder fra 16.112 mio. euro i 2007 til 5.618 mio. euro i 2008 i Dexias tilfælde. Egenkapitalen i 

2008 indeholder reelt en minoritetsinteresse
69

 på 1,702 mio. euro (ca. 30 % af den samlede 

egenkapital) og uden denne ville Dexias gearingsgrad være endnu mere opsigtsvækkende på 

166. Samtidig stiger deres aktiver med ca. 50.000 mio. euro fra 2007 til 2008 (Dexia, 2008: 

107-109). Ved en stigning i aktiverne og samtidig et voldsom fald i egenkapitalen grundet tab 

på aktiver, påvirkes gearingsgraden markant (BIS, 2006: 102-129). 

Tabet fra aktiverne i Dexia i 2008 udgør ca. 2 % af de samlede aktiver, hvor et evt. yderligere 

tab på hhv. 90 og 70 basispunkter med og uden minoritetsinteresser, havde betydet en 

egenkapital på nul (Dexia, 2008: 107-109). En egenkapital på nul eller sågar negativ betyder, 

at forpligtigelserne under passiver overstiger aktiverne og den finansielle institution risikerer 

før eller siden at opleve likviditetsproblemer, da de forventede indbetalinger er mindre end de 

forventede udbetalinger.
70

 Endvidere vil Dexia i så fald ikke kunne opfylde solvenskrav fra 

Basel II, og evt. fremskaffelse af ny kapital vil være dyr for banken, hvis ikke der kunne lånes 

frit i ECB som tilfældet netop var, fordi ECB agerede LLR. Det ses herved hvilken risiko en i 
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 Minoritetsinteresse kan diskuteres om denne skal medregnes ved beregning af gearingsgraden da det kan 

skabe støj i vurderingen af resultatet, jf. afsnit 10.4.1 side 55 
70

http://www.ubst.dk/filer/Vurdering%20af%20universiteternes%20egenkapital%20og%20likviditet/html/kap02.

htm 



Kapitel 11 Analyse af risikoadfærden i de finansielle institutioner 

Troels Nilsson  Side 70 af 103 

forvejen høj gearingsgrad kan medføre og hvorledes et underskud og samtidig tab på aktiver 

kan føre til endnu højere gearing og risiko i en finansiel institution. 

11.2.1.1.2  Deutsche Bank 

Et andet eksempel der er værd at fremhæve er Deutsche Bank der ligeledes har en forholdsvis 

høj gearingsgrad i 2008. Banken har haft en gradvis stigende gearingsgrad de seneste år, hvor 

aktiver/egenkapital er steget fra 33 i 2005 til 69 i 2008.
71

 Gearingsgraderne er generelt høje i 

de tyske finansielle institutioner, jf. Figur 13, og gearingsgraden i Deutsche Bank er blandt de 

højeste samlet set i 2008. 

Hvis man dykker ned i Deutsche Banks regnskaber og kigger på deres aktiver, ses det at i 

2008 indeholder aktiverne en post for positiv markedsværdi for derivater og tilsvarende 

indeholder passiverne en post for negativ markedsværdi for derivater. Disse poster er 

forholdsvis store og udgør en stor del af balancen
72

 (Deutsche Bank, 2009: 51-53). Posterne 

for markedsværdi på derivater er med til at hæve størrelsen for aktiverne, hvilket medfører en 

øget gearingsgrad. Fra et analytisk synspunkt kan det være fordelagtigt at opgøre 

markedsværdien for derivater netto ved at trække den negative post på passivsiden fra den 

positive post på aktivsiden (Petersen & Plenborg, 2005: 131-132). Derved bliver derivaterne 

kun indregnet som et nettobeløb, som her vil være positivt, men væsentlig mindre. Hvis 

markedsværdierne for derivater var blevet opgjort netto ville gearingsgraden for 2008 have 

været 32 i stedet for de opgjorte 69. Dette ville i så fald give anledning til en anderledes 

vurdering af risikoen i Deutsche Bank.  

Det kan diskuteres hvorvidt derivater bør reklassificeres ved opgørelse af gearingsgraden. 

Derivaterne på aktivsiden kan medregnes, da der stadig kan opleves tab på disse, hvilket giver 

en retvisende gearingsgrad på 69. Derivater kan være komplekse
73

 at prisfastsætte, hvor 

risikoeksponeringen heraf kan være vanskelig at estimere. I krisetider kan der opleves 

faldende aktivpriser og priserne på derivater kan være meget volatile og stor tab kan opleves. 

Derfor kan der argumenteres for at derivater skal indregnes ved opgørelse af gearing, da en 

finansiel institution udsættes for en reel risiko (Finans/Invest, 2009: 4-7). Ved at opgøre 

derivater i balancen fremfor som off-balance aktiviteter øges gennemsigtigheden af risici i en 

finansiel institution. 

Omvendt kan derivaterne på passivsiden i fremtiden vise sig at give en gevinst samtidig med 

at derivaterne fra aktivsiden kan give et fremtidig tab, hvorfor disse kan udligne hinanden ved 
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72

 2008: Aktivsiden: derivater: 1.224.493 €m ud af samlet aktiver: 2.202.423 €m = 55,5975 % 
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 Eksempler på komplekse derivater kan være: ABS, CDO, CDS, CMBS, CMO, CBO, CLO og MBS  
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en nettoopgørelse. Deutsche Bank fungerer som modpart for deres kunder, hvor der indgås 

aftaler om derivater, som kan være modsatrettede. F.eks. kan Deutsche Bank være modpart 

for indgåede handler med f.eks. call og put optioner som er modsatrettede. Ved fremtidige 

bevægelser i kursen for det underliggende aktiv vil værdien for den samme type call og put 

optioner udligne hinanden og nettoværdien være nul for Deutsche Bank (Hull, 2008: 185-

199). Derved kan derivater fra aktivsiden opgøres netto med derivater fra passivsiden og en 

gearingsgrad på 32 ville være mere retvisende ud fra dette perspektiv.  

 

Eksemplerne fra Dexia og Deutsche Bank viser, at den simple gearingsgrad kan give 

anledning til at analysere de enkelte regnskabsposter nærmere for at vurdere niveauet for 

aktiver/egenkapital i den enkelte finansielle institution, der ellers umiddelbart er en god 

indikator for risici i de finansielle institutioner. 

11.2.2 Sammenfatning af den simple gearingsgrad: aktiver/egenkapital 

Gearingsgraderne i euroområdet har i perioden fra 2002 til 2007 ligget nogenlunde stabilt, 

hvor det totale udlån samtidig er steget gradvist fra år til år. I 2008 oplevedes i størstedelen af 

landene en kraftig stigning i gearingsgrader, hvorefter et næsten lige så markant fald forekom 

året efter. Samlet set er gearingsgraderne forholdsvis høje siden 2002 og specielt i 2008 

oplevedes høje niveauer og derved højere risici i de finansielle institutioner, bl.a. grundet 

øgede tab. I 2009 er gearingsgraderne faldet igen, men en positiv udlånsvækst i første halvår 

af 2010, samtidig med at der igen er økonomisk vækst i eurozonen, jf. Figur 10, kan give 

anledning til at forvente gearingsgrader på et fortsat gennemsnitlig højt niveau i 2010. Dette 

antyder, at risikoadfærden i de finansielle institutioner er mindre risikoavers, som en 

konsekvens af ECBs ageren som LLR, da gearingsgraderne fortsat ligger højt og med 

mulighed for at stige. Uden at ECB havde fungeret som LLR kunne det forventes at 

gearingsgraderne faldt yderligere i 2009, så niveauet ville være lavere end i perioden med 

økonomisk opsving, 2005-2008. 

Ved en fornyet stigning i udlånet vil udviklingen for gearingsgraden afhænge af de finansielle 

institutioners risikoadfærd. Ved øget forsigtighed i de finansielle institutioner vil risikofyldte 

udlån kun hæves ved en tilsvarende forøgelse af egenkapitalen. Modsætningsvis kan en 

stigning i udlånet også føre til en øget gearing, hvis de finansielle institutioner er blevet 

mindre risikoaverse, pga. ECBs handlinger som LLR. En stigning i det totale udlån vil 

sandsynligvis udvikle sig i takt med den økonomiske vækst, hvorfor udviklingen i gearingen 

og risikoadfærden først vil kunne forventes at ses ved næste økonomiske opsving, jf. Figur 9 
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side 50. Udviklingen vil derfor give en indikation af incitamentet til at påtage sig mere risiko, 

ved ECBs handlinger som LLR under den finansielle krise. 

11.3 Kernekapital og ansvarlig kapital i forhold til risikovægtede aktiver 
Den simple gearingsgrad aktiver/egenkapital anvendes ofte, som vist i afsnit 11.2.1, men det 

omvendte forhold (egenkapital/aktiver) anvendes ligeledes af flere analytikere til at vurdere 

gearingen (Nykredit Markets; 2010). Egenkapital/aktiver er blot den inverse af 

aktiver/egenkapital og vil give den samme vurdering af gearingen i finansielle institutioner, 

blot udtrykt som en solvensgrad fremfor gearing. Finansielle institutioners solvenskrav er i 

henhold til Basel II opgjort ved at vurdere dele af egenkapitalen i forhold til dele af aktiverne 

(BIS, 2006: 12-18). 

Som forklaret i afsnit 10.4.2 side 56 kan risikoen i udlån vurderes i forhold til en finansiel 

institutions egenkapital, hvor kernekapitalen eller den ansvarlige kapital opgøres i forhold til 

de risikovægtede aktiver. De finansielle institutioner har i 2010 øget deres udlån (jf. Figur 

10), men ikke nødvendigvis øget deres risikoeksponering tilsvarende, da de blot kan have 

øget andelen af deres sikre udlån til mere kreditværdige debitorer. De finansielle institutioner 

er underlagt solvenskrav udarbejdet af Basel Komitéen, hvor den ansvarlige kapital skal 

udgøre 8 % af de risikovægtede aktiver, jf. afsnit 10.4.2 side 56. 

Nedenfor i Figur 15 ses solvensgraderne for kernekapitalen (Tier 1) og den ansvarlige kapital 

(Tier 1+2). 

 

Figur 15 - Solvensgrader, Tier 1 og 2
74
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 Kilde: Bloomberg (gennemsnit for 34 store og betydningsfulde finansielle institutioner i eurosystemet) 
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Ud fra figuren ses det at middelværdierne for solvensgraderne har ligget på et stabilt niveau 

fra 2002 til 2007, hvorefter der skete en stigning på ca. 100bp i 2008 og yderligere 200bp i 

2009. De gennemsnitlige solvensgrader for de finansielle institutioner ligger med en margin 

til solvenskravet fra Basel II på ca. 400bp frem til 2007 og udvides i 2008 og 2009. Det ses 

yderligere på Figur 15, at Tier 2 kapital udgør en tredjedel af den ansvarlige kapital og derfor 

kan udnyttes mere hvis nødvendigt, ved at optage mere hybridkapital. Kurverne for Tier 1 og 

1+2 følger hinanden tæt og den simultant stigende udvikling i 2008 og 2009 betyder, at de 

stigende solvensgrader enten er et tegn på stigende kernekapital eller faldende risikovægtede 

aktiver. 

Forklaringen af hvorfor solvensgraderne er steget i 2008-2009 kan findes ved at se på 

udviklingen i kernekapital og risikovægtede aktiver for de finansielle institutioner i 

euroområdet, hvilket ses nedenfor i Figur 16. 

 

Figur 16 - Nedbrydning af solvensgrader
75

 

Ud fra figuren ses det, at den årlige ændring af kernekapitalen (Tier 1) er steget siden 2005. I 

forhold til udviklingen i solvensgrader, ses for 2008 og 2009 stigningsprocenter på hhv. ca. 11 

% og 16 % samtidig med at de risikovægtede aktiver er faldet. 

I Figur 16 kan en stigende kernekapital i 2005 til 2007, forklares med stigende og enorme 

overførte overskud for de fleste finansielle institutioner i euroområdet.
76

 Sammenlignet med 

Figur 14 ses det, at kernekapitalen ikke nødvendigvis følger udviklingen i egenkapitalen. I 

2006 ses f.eks. en kraftigt stigning på næsten 35 % i den samlede egenkapital i Figur 14, 

mens kernekapitalen samme år kun steg med 4 %. Årsagen til denne forskel mellem 

egenkapital og kernekapital er bl.a. en stigning i hybrid kapital eller supplerende kapital, hvor 

                                                           
75

 Bloomberg (gennemsnit for 34 store og betydningsfulde finansielle institutioner i eurosystemet) 
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der f.eks. i flere tyske finansielle institutioner sås en stigning i hybridkapital i 2006.
77

 

Endvidere kan en stigning i den samlede egenkapital være forsaget af en stigning i 

opskrivningshenlæggelser (Petersen og Plenborg, 2005: 371) af f.eks. ejendomme, som er 

sandsynlige i tider med økonomisk vækst, ligesom tab på aktiver er sandsynlige ved 

økonomisk tilbagegang.
78

 

I 2008 og 2009 steg kernekapitalen i Figur 16 og solvensgraderne i Figur 15, hvilket 

hovedsageligt skyldes en stigning i aktiekapitalen.
79

 Faldende nettoresultat i 2008 og 2009 har 

virkede modsatrettede af aktieudvidelserne, hvor aktieudvidelserne dog har været større end 

faldende nettoresultater, hvorfor solvensgraderne er i steget i 2008 og 2009, jf. Figur 15. En 

udvidelse af aktiekapitalen kan i flere finansielle institutioner have været nødvendig for at 

have kapital nok til at absorbere tab på aktiver i den seneste finansielle krise. Uden 

aktieudvidelserne i 2008 og 2009 ville solvensgraderne i Figur 15 vise et noget lavere niveau 

for de pågældende år. I 2009 påvirkedes både den samlede egenkapital og kernekapital 

hovedsageligt af stigende aktieudvidelser. 

Forskellen mellem kernekapital og egenkapital i 2008 kan forklares ved, at de finansielle 

institutioner oplever tab på off-balance aktiviteter. En finansiel institution kan have flere 

vederlagsrelaterede aktiviteter som ikke indregnes på balancen, som f.eks. derivater og 

gældsinstrumenter. Off-balance aktiviteter indregnes først når en betinget hændelse 

forekommer, og hvis der opleves tab på off-balance aktiviteter, indregnes de i 

egenkapitalopgørelse ultimo regnskabsperioden (Saunders & Cornett, 2009: 325-326). I 2008 

kan faldet i den samlede egenkapital på 11 % i 2008, i forhold til en stigende kernekapital på 

11 % forklares med tab på derivater og gældsinstrumenter, som f.eks. strukturerede 

produkter.
80

 Netop strukturerede produkter hvor dårlige amerikanske boliglån (sub-prime lån) 

blev samlet i en pulje (Asset Back Securities) og solgt til europæiske finansielle institutioner, 

gjorde at store tab oplevedes, hvilket igangsatte den finansielle krise (Lund, 2007: 37-41). 

De risikovægtede aktiver har været stigende frem til 2008, hvorefter de er faldet med ca. 1 % i 

2008 og ca. 8 % i 2009, jf. Figur 16. Stagneringen i det totale udlån gennem 2009, jf. Figur 

10, har været med til at begrænse risikovægtede aktiver og derved de finansielle institutioners 

risiko for at opleve tab på aktiver. En stigende risikoaversion gør, at risikoeksponeringen 

begrænses, hvilket er medvirkende til at den gennemsnitlige solvensgrad for de finansielle 

institutioner i eurozonen steg i 2008 og 2009. 
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 Kilde: Bloomberg (MNEMONIC: ARDR_HYBRID_CAPITAL) 
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 http://www.stanford.edu/~wfsharpe/mia/rr/mia_rr2.htm#expected 
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 Se evt. Bilag 15.7, for overblik over ændring i aktiekapital  
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 Se bl.a. Dexias årsrapport fra 2008 
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11.3.1 Sammenfatning af solvensgrader 

En stigning i solvensgraderne i 2008 og 2009 er sammenfaldende med stagneringen i det 

totale udlån i samme periode, jf. Figur 10, og de faldende gearingsgrader i 2009 målt ved 

aktiver i forhold til egenkapital, jf. Figur 13. Dette viser en stigning i risikoaversion. Som 

illustreret i afsnit 7 er risikoaversionen forholdsvis høj i 2008 og 2009, hvorefter den falder i 

takt med at ECB yder låneassistance til markedet som LLR, hvilket stemmer overens med 

forventningen, jf. Figur 9 side 50. Uden ECBs ageren som Lender of Last ville 

risikoaversionen sandsynligvis have været endnu højere og en vending i risikoadfærden ville 

have haft længere udsigter, som forklaret i afsnit 10.2 side 48. 

De stigende solvensgrader (for både kernekapitalen og den ansvarlige kapital) i 2008 og 2009 

er et udtryk for en stigende risikoaversion, hvilket er i overensstemmende med udviklingen i 

den økonomiske vækst samt stagneringen i det totale udlån i 2009 og faldende gearingsgrader 

i samme år som ses i Figur 10 og Figur 13. 

Udlånsvæksten blev igen positiv for første halvår 2010, hvilket indikerer at solvensgraderne 

muligvis vil falde i 2010 i takt med et tilbagevende accept af øgede risici i de finansielle 

institutioner. Modsætningsvis taler øget solvenskrav fra Basel III, jf. afsnit 10.4.2 side 56, og 

markedets vurdering af en finansiel institutions risikoeksponering for, at de finansielle 

institutioner bibeholder en øget solvensgrad, som på linje med hvad der ses for 2009 i Figur 

15. 

11.4 Samlet vurdering af risikoadfærden i de finansielle institutioner 

Risikoen i de finansielle institutioner vurderes til at være forholdsvis høj frem til 2009. 

Udlånet repræsenterer de finansielle institutioners investeringer og er en vigtig indikator for 

risici. Det totale udlån har været stærkt stigende frem til primo 2009, hvorefter der er en 

kortvarig stagnering inden det totale udlån igen stiger til rekordhøjt niveau i 2010. Andelen af 

det totale udlån til erhvervsvirksomheder og husholdninger udgør en markant andel af udlån, 

hvor sandsynligheden for tab og nedskrivninger er forøget ved den finansielle krise og de 

finansielle institutioners risikoeksponeringen er således forøget heraf.  

Den relative høje grad af risici i de finansielle institutioner afspejles ligeledes ved de høje 

gearingsgrader, som har været konstant høje siden 2002. Gearingen i de finansielle 

institutioner har været høj på grund af stigende aktiver (bl.a. stigende udlån) samtidig med en 

begrænset stigning i egenkapitalen. En høj gearing medfører generelt øgede risici ved at 

kunne opleve underskud og tab på aktiver, så egenkapitalen bliver yderligere formindsket. 

Den gennemsnitlige egenkapital er også faldet drastisk i 2008 pga. tab. For de gennemsnitlige 
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aktiver oplevedes hhv. en begrænset stigning og et fald i 2008 og 2009. Dette indikerer en 

forøget risikoaversion i de finansielle institutioner. 

Ved at vurdere kernekapitalen og den ansvarlige kapital i forhold til risikovægtede aktiver ses 

det, at solvensgraderne har ligget stabilt frem til de oplevede stigninger i 2008 og 2009. 

Ændringen skyldes en stigning i kernekapitalen og et fald i risikovægtede aktiver. Denne 

udvikling indikerer en øget risikoaversion i de finansielle institutioner i 2008 og 2009. 

Ud fra udlånsvæksten, gearingen aktiver/egenkapital og solvensgraderne ses der frem til 2009 

en mere risikosøgende adfærd i de finansielle institutioner. I (2008 og) 2009 oplevedes en 

stigende risikoaversion i de finansielle institutioner, hvilket er i overensstemmelse med 

faldende økonomiske aktivitet og den generelle risikoaversion i markedet, (jf. bl.a. Figur 1 

side 29, samt forventningen om at risikoprofilen i finansielle institutioner følger udviklingen i 

økonomien, jf. Figur 9 side 50). ECB agerer LLR ved at tilbyde markedet fri likviditet fra 

2008 og fremefter, hvor ved der som konsekvens ses en faldende usikkerhed i markedet, jf. 

bl.a. Figur 1 side 29 og Figur 2 side 30. Den lette adgang til likviditet for de finansielle 

institutioner gør, at risikoaversionen begrænses. En mere risikosøgende adfærd i tider med 

økonomisk vækst forventes at føre til en tilsvarende øget risikoaversion i tider med 

økonomisk tilbagegang, jf. afsnit 10.2 side 48. Derved vurderes det, at ECB påvirker 

risikoadfærden gennem deres handlinger som LLR, således at risikoaversionen begrænses. 

Dette indikerer også at incitamentet til at påtage sig øgede risici i fremtiden ved økonomiske 

opsving og boom er til stede. Således er de finansielle institutioner mindre forsigtige, fordi 

ECBs handlinger som LLR giver incitament til moral hazard i euroområdet. 
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12 Vurdering af analysens resultater 
Fremtiden vil vise i hvilket omfang ECB som LLR har påvirket incitamentet til moral hazard. 

Analysen er foretaget medio 2010, hvor flere data fra ultimo 2009 har været de seneste 

tilgængelige. Dette gælder bl.a. for gearingsgraderne (aktiver/egenkapital) og solvensgrader, 

da der anvendes bogførte værdier ultimo 2009. Derved vurderes risici i de finansielle 

institutioner ved ECBs handlinger som LLR på baggrund af seneste tilgængelige data. Ved at 

vurdere påvirkningen på risikoadfærden medio 2010, bl.a. på baggrund af delvis data fra 

ultimo 2009, hvor den finansielle krise ikke kan siges at være overstået, gør at den fulde 

effekt af ECBs handlinger som LLR endnu ikke er mulige at analysere. 

Det øgede udlån (en indikator for første halvår 2010) allerede i 2010, samtidig med at der 

opleves vækst i økonomien, giver en indikation af at de finansielle institutioner straks øger 

deres risikoeksponering. De finansielle institutioner vil sandsynligvis i næste opsving i den 

økonomiske cyklus igen være mere risikosøgende, hvor incitamentet til moral hazard nu er 

forstærket og de finansielle institutioner kan påtage sig øgede risici i fremtiden. Det næste 

vedvarende opsving i den økonomiske cyklus forventes ikke de førstkommende år, idet der 

ikke forventes en vedvarende vækst i BNP på over 2 % inden 2015, som i perioden fra ultimo 

2005 til primo 2008 hvor de kvartalvise vækstrater konstant var over 2 % (IMF, Economic 

Outlook DataBase). Derved vil en endelig vurdering af påvirkningen fra ECB som LLR først 

kunne sammenfattes flere år senere og endda kan en evt. øget risikoeksponering være 

vanskelig at kæde direkte sammen med ECBs handlinger i 2008-2010, jf. afsnit 6.2.2 side 26. 

Vurderingen af de finansielle institutioner er sket ud fra et gennemsnit af udvalgte 

institutioner i euroområdet, hvilket betyder at individuelle institutioner kan afvige fra 

gennemsnittet. Som tydeliggjort i afsnit 10.1 side 46, har investorer individuelle 

nyttefunktioner og derved individuelle præferencer og opfattelse af risiko. 
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13 Konklusion 
Teorien om LLR har sin oprindelse fra det britiske banksystem omkring 1900-tallet. Bagehot 

(1873) beskriver LLR som, en centralbank der fungerer som sidste låneinstans, der tilbyder 

ubegrænset likviditet til markedet eller individuelle institutioner i tilfælde af finansielle kriser 

og finansiel ustabilitet. Lån, givet af en institution som LLR, sker på baggrund af sund 

kollateral for at forsøge at adskille solvente og insolvente finansielle institutioner. Funktionen 

som LLR varetages bedst af en centralbank, da denne har mulighed for selv at trykke penge. 

ECB samarbejder med andre internationale institutioner for at opretholde finansiel stabilitet. 

ECB, som centralbank og långiver for euroområdet, fungerer som LLR for finansielle 

institutioner, hvor ubegrænset likviditet kan gøres tilgængeligt for hele markedet. 

Når en centralbank, som LLR, fungerer som en forsikring, overføres en del af finansielle 

institutioners risici dertil. Dette giver incitament til moral hazard, da en centralbank hjælper 

finansielle institutioner i vanskeligheder og/eller hele markedet uanset risikoadfærd i en 

finansiel institution, da det kan være svært at skelne mellem solvente og insolvente 

institutioner. Derved gives et incitament til investorer i finansielle institutioner til at optage 

øgede risici for at optimere deres afkast. 

Konsekvenser ved moral hazard som følge af en centralbanks ageren som LLR kan være 

svære at måle, da disse først opleves meget senere end tidspunktet for en intervention. Øgede 

risici kan muligvis observeres, men det kan være svært at måle og forbinde direkte til moral 

hazard ved en centralbanks handlinger som LLR. 

Usikkerheden og risikoaversionen i markedet har været høj i perioden fra medio 2007 til 

medio 2009, hvor usikkerheden var speciel høj omkring oktober 2008. Den øgede usikkerhed 

i markedet har bl.a. været motivation for ECB til at fungere som LLR for at normalisere 

rentespænd i pengemarkedet samt skabe sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet. 

En centralbank kan via deres instrumentarium påvirke pengemarkedsrenterne samt justere 

tilgængeligheden og mængden af likviditet i pengemarkedet. Således påvirkes finansielle 

institutioner, der anvender pengemarkedet til at dække kortsigtet likviditetsbehov.  

ECB har under den finansielle krise forsøgt at opretholde finansiel stabilitet ved at udvide 

omfanget af deres markedsoperationer.  Auktionerne, for både de primære og langfristede 

markedsoperationer, er overgået til fuld tildeling og fast rente. Endvidere har ECB foretaget 

adskillige rentesænkninger for at imødekomme likviditetsbehovet i markedet. Strategien for 

de langfristede markedsoperationer har omfattet en udvidelse af antallet af auktioner og 

mulighed for at optage lån med 6 og 12 måneders løbetid. Dette skulle skabe sikkerhed om 
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tilgængeligheden af likviditet på længere sigt. ECBs tiltag har betydet, at de finansielle 

institutioners likviditetsbehovet blev dækket, og at det samlede likviditetsudestående hos ECB 

steg betragteligt. 

Ud fra teorien om LLR vurderes det, at ECB, ud fra deres handlinger under den finansielle 

krise, har fungeret som LLR for de finansielle institutioner i euroområdet. ECB har ydet 

ubegrænset lånassistance til hele markedet, som LLR, for at forsøge at opretholde stabilitet og 

reducere usikkerhed og risici i markedet. Derved giver ECBs handlinger under den finansielle 

krise incitament til moral hazard. 

ECB har påvirket pengemarkedsrenterne, som har været faldende i takt med ECBs 

nedsættelse af refi-renten. Euribor er yderligere blevet presset ned pga. ECBs ekstraordinære 

likviditetstildelinger, da de finansielle institutioners likviditetsbehov er blevet mættet og 

behovet for at finansiere sig i Interbankmarkedet er aftaget. Rentespændet mellem Euribor og 

Eonia swap har vist, at risikoopfattelsen har været høj fra medio 2008 til medio 2009. I denne 

periode har især kreditpræmierne været høje, og på trods af et kortvarigt fald i forbindelse 

med ECBs overgang til fuld tildeling og fast rente er kreditpræmierne fortsat steget. Markedet 

opfatter således stadig de finansielle institutioner som risikofyldte. Likviditetspræmierne har 

på tidspunkter udgjort en del af rentespændet, men efter ECBs ekstraordinære 

likviditetstildelinger har de været stærk aftagende. 

For at analysere risikoadfærden i de finansielle institutioner anskueliggøres risikoadfærden 

ved teorien om nyttefunktioner, hvor investor, ud fra en individuel risikoopfattelse, forsøger 

at maksimere sin nytte ved et afkast-risiko forhold. Udlånet i en finansiel institution opfattes 

som investeringer, der foretages for at maksimere afkastet. 

Risikoprofilen i de finansielle institutioner afhænger af den økonomiske cyklus, hvor 

investors risikoaversion er stigende i tider med økonomisk afmatning og recession. Modsat er 

investorer mere risikosøgende i tider med økonomisk opsving og boom. Når en centralbank 

fungerer som LLR, gives der et incitament til moral hazard. Investorer vil søge et højere 

forventet afkast i opgangstider, da de er bevidste om, at en centralbank, som LLR, vil yde 

ubegrænset låneassistance til markedet i tilfælde af recession og finansielle vanskeligheder. 

Ved økonomisk afmatning og recession er risikoaversionen begrænset til samme niveau som 

uden en centralbanks tilstedeværelse som LLR, da en intervention sætter en nedre grænse for 

risikoaversionen ved at skabe sikkerhed om tilgængeligheden af likviditet. 

Risici i de finansielle institutioner i euroområdet vurderes til at være relativ højt. Udlånet 

repræsenterer de finansielle institutioners investeringer og er en god indikator for deres risici. 

Det totale udlån har været stærkt stigende frem til 2008 i takt med der har været solid 
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økonomisk vækst, hvorefter der ses en kortvarig stagnering, samtidig med recession i 

økonomien, inden det totale udlån igen stiger til rekordhøjt niveau medio 2010 imedens der 

igen opleves økonomisk vækst. De finansielle institutioner korrigerer udlånet forskelligt ved 

en stigning og et fald i den økonomiske vækst, hvilket indikerer en øget risikoadfærd. Det 

høje niveau for udlånet gør, at de finansielle institutioner er eksponeret overfor mulige tab.  

Gearingsgraderne for de finansielle institutioner viser ligeledes en høj grad af risici, hvor 

niveauet for gearingsgraderne har været høje for de finansielle institutioner i euroområdet. 

Den høje gearing er forsaget af stigende aktiver (bl.a. ved stigende udlån) og samtidig en 

begrænset stigning i egenkapitalen. En høj gearing medfører øgede risici for de finansielle 

institutioner i tilfælde af underskud eller tab på aktiver, hvormed egenkapitalen formindskes. 

Kernekapitalen og den ansvarlige kapital i forhold til risikovægtede aktiver viser de 

finansielle institutioners solvensgrad, som har vist en stigende udvikling i 2008 og 2009. 

Dette skyldes en stigning i kernekapitalen og et fald i risikovægtede aktiver, hvilket indikerer 

en øget risikoaversion i de finansielle institutioner.  

Udlånsvæksten, gearingen og solvensgraderne viser alle en øget risikosøgende adfærd frem til 

2008-2009, hvor den økonomiske vækst ligeledes har været stigende. I (2008 og) 2009 

oplevedes en stigende risikoaversion samtidig med, at den økonomiske aktivitet falder, 

hvilket var forventet ud fra et langsigtet gennemsnit af finansielle institutioners risikoprofil. 

ECB påbegynder deres handlinger som LLR i 2008, hvor markedsoperationerne overgår til 

fuld tildeling med fast rente, hvilket begrænser risikoaversionen i markedet. Den ubegrænsede 

adgang til likviditet begrænser risikoaversionen til samme niveau, som hvis ikke ECB havde 

været til stede som LLR gennem en økonomisk cyklus. De finansielle institutioner kan derved 

have en øget risikosøgende adfærd ved fremtidige økonomiske opsving. Uden ECB som LLR 

ville det forventes, at de finansielle institutioner reducerede deres risikoeksponering 

yderligere pga. en relativ stærk risikosøgende adfærd ved økonomisk opsving og boom. 

Derved vurderes det, at ECB, som LLR, har påvirket risikoadfærden i de finansielle 

institutioner ved, at begrænse risikoaversionen i tider med økonomisk afmatning og recession.  

Fremtiden vil mere tydeligt vise, i hvilket omfang ECBs ageren som LLR har påvirket 

risikoadfærden i de finansielle institutioner gennem et øget incitament til moral hazard. 

Stigningen i totale indlån allerede i 2010 samtidig med, at der opleves vækst i økonomien, 

giver en indikation af, at de finansielle institutioner er parat til straks at øge deres 

risikoeksponering. Ud fra de teoretiske overvejelser om finansielle institutioners risikoprofil 

vil risikoadfærden først tydeligt være risikosøgende i næste opsving i den økonomiske cyklus.  
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15 Bilag 

15.1 Oversigt over anvendte store finansielle institutioner 
 

Østrig Erste Bank der Österreichischen Sparkassen (Erste Group Bank) 

 RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 

Belgien Dexia Bank 

 KBC 

Frankrig BNP - Paribas 

 Société Générale 

 HSBC France 

 Natixis 

 Crédit Agricole s.a. 

 Crédit Industriel et Commercial CIC 

Tyskland Landesbank Berlin 

 Bayerische Landesbank Girozentrale 

 Deutsche Bank 

 Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale 

 Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale 

 WestLB AG 

 Commerzbank 

 DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank 

 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Grækenland National Bank of Greece 

Irland AIB Group 

 Bank of Ireland 

Italien Intesa Sanpaolo 

 Monte dei Paschi di Siena 

 Unicredit 

Luxembourg Banque et Caisse d'Épargne de l'État 

Holland RBS N.V. 

 ING Bank 

 Rabobank 

Portugal Caixa Geral De Depósitos (CGD) 

Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

 Banco Santander Central Hispano 

 Confederacion Española de Cajas de Ahorros 

 La Caixa Barcelona 
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15.2 Likvide/illikvide og sovente/insolvente finansielle institutioner 
 

Finansielle institutioner SOLVENT INSOLVENT 

LIKVID  En finansiel institution er sund og 
har kapital/reserver til at kunne 
imødekomme fremtidige 
forpligtelser (solvent) og kan 
samtidig betale sine forpligtelser 
når de forfalder og kan realisere 
sine aktiver uden betydelig tab 
(likvid) 
 
Optimalt – en finansiel 
institution har ikke behov for en 
CB som LLR 

En finansiel institution er usund 
og har ikke kapital/reserver til at 
kunne imødekomme alle 
fremtidige forpligtelser (solvent), 
men kan betale sine forpligtelser 
når de forfalder og kan realisere 
sine aktiver uden betydelig tab 
(likvid) 
 
Ikke optimalt på længere sigt, da 
en institution ved fremtidige 
forpligtelsers forfald 
sandsynligvis bliver illikvid 

ILLIKVID En finansiel institution er sund og 
har kapital/reserver til at kunne 
imødekomme fremtidige 
forpligtelser (solvent), men kan 
ikke betale sine øjeblikkelige 
forpligtelser når de forfalder og 
kan ikke realisere sine aktiver 
uden betydelig tab (likvid) 
 
Ok for nu – en finansiel 
institution som en CB som LLR 
ønsker at hjælpe i øjeblikkelige 
krisesituation 

En finansiel institution er usund 
og har ikke kapital/reserver til at 
kunne imødekomme fremtidige 
forpligtelser (solvent) og kan ikke 
betale sine øjeblikkelige 
forpligtelser når de forfalder og 
kan ej hellere realisere sine 
aktiver uden betydelig tab (likvid) 
 
En CB som LLR ønsker ikke at 
hjælpe denne kategori i en 
optimal situation, og en sådan 
institution bør afvikles på en 
fornuftig måde. 
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15.3 ECB og eurosystemet 
Det europæiske samarbejde som det ses i dag, udspringer af idéen om en 

økonomisk og monetær union, som grunder i det Europæiske Monetære System 

(EMS) fra 1979 og med valutamekanismen ERM. Det indre marked blev oprettet, 

ud fra den europæiske fælles akt i 1986, men for at få fuldt udbytte af det indre 

marked arbejdede man mod at indføre en fælles valuta i deltagerlandene. Ud fra denne tanke 

arbejdede man mod at realisere et fælles samarbejde og en fælles union i Europa. Resultatet blev 

Maastricht-traktaten som blev underskrevet i 1992, hvilket førte til oprettelsen af den europæiske 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU).
81

 

For at udvikle ØMU’en arbejdedes i tre faser. Første fase var, at gennemføre det indre marked, 

hvilket skete i 1990-1993, ved at nedbryde alle barrierer for fri bevægelighed af personer, varer, 

kapital og tjenesteydelser. ØMU’ens anden fase var at oprette det Europæiske Monetære Institut 

(EMI), hvilket skete i 1994-1998. Anden fase betød, at der skulle træffes tekniske 

beslutninger om den fælles valuta og der skulle opnås større konvergens i 

medlemslandene. Formålet for anden fase var bl.a. at opnå stabile priser og sunde 

offentlige finanser. Tredje fase, som indledtes i 1. januar 1999, består af indførelse 

af euroen som fælles valuta og overdragelse af den pengepolitiske kompetence til 

den Europæiske Centralbank (ECB).
82

 I juni 1998 overtog ECB, med hovedsæde i Frankfurt, 

officielt efter EMI. 

På baggrund af Maastricht-traktaten og ØMU-samarbejde er det Europæiske System af 

Centralbanker (ESCB) blevet oprettet, som består af den Europæiske Centralbank og de nationale 

centralbanker i EU. Heraf kommer eurosystemet, som består af ECB og de nationale centralbanker i 

de EU-lande som har indført euroen.
83

 I dag består euroområdet af de 16 medlemslande
84

 som har 

indført euroen. Danmark og Storbritannien er ”medlemsstater med særlig status”, hvilket betyder, at 

de selv har valgt ikke at ville deltage i ØMU’ens tredje fase endnu.
85

  

I ECB er der tre besluttende organer, Styrelsesrådet, Direktion og det Generelle Råd. Styrelsesrådet 

består af de seks medlemmer fra Direktionen og cheferne for de 16 nationale centralbanker i 

euroområdet Styrelsesrådet har som ansvarsområde, at udforme euroområdets pengepolitik, hvilket 
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indebærer beslutninger vedrørende målsætninger, officielle rentesatser, forsyningen med reserver i 

eurosystemet og fastsættelse af retningslinjer for disse beslutningers gennemførelse.
86

 Direktionen 

gennemfører beslutningerne fra Styrelsesrådet og er ansvarlig for at træffe beslutninger vedrørende 

den daglige drift. Det Generelle Råd er overgangsorgan, som varetager opgaver, der er overtaget fra 

EMI, da ikke alle EU-lande har indført euroen. Endvidere har det Generelle Råd andre 

ansvarsområder, som fx at være rådgivende funktion, udarbejdelse af årsberetninger mv.
87

 

ECB og nationale centralbanker er politisk uafhængige når der træffes beslutninger i eurosystemets 

regi, hvor der ikke må søges eller modtages instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller organer fra 

medlemslandenes regeringer, iflg. artikel 108 i EF-traktaten.
88

 ECB’s uafhængighed bidrager til at 

opfylde hovedformålet for eurosystemet, uden politisk indblanding. Ligeledes er eurosystemet 

uafhængig i sin funktion, hvilket betyder, at eurosystemet har alle de instrumenter og kompetencer 

til rådighed, der måtte være nødvendige for, at føre en effektiv pengepolitik. For at medvirke til 

yderligere uafhængig må eurosystemet ikke yde lån til fællesskabsorganer eller til nationale 

offentlige myndigheder.
89

 

De nationale centralbanker i eurosystemet har hver status som juridisk person, men er samtidig en 

bestanddel af eurosystemet. De nationale centralbanker udfører eurosystemets opgaver i henhold til 

ECB’s retningslinjer og instrukser, og derved er det muligt at føre den fælles pengepolitik i 

euroområdet. I de enkelte lande udfører centralbankerne pengepolitiske operationer, stiller 

centralbankpenge til rådighed og sikre afvikling af kontantfrie, indenlandske og 

grænseoverskridende betalinger. Yderligere udfører centralbankerne andre funktioner, som ligger 

uden for statuttens bestemmelser.
90

 

ECB og de nationale centralbanker anser gennemsigtigheden af deres pengepolitiske beslutninger 

og strategier som værende af afgørende betydning og ECB prioritere en effektiv kommunikation til 

offentligheden højt. Formålet med en øget gennemsigtighed for ECB er, at lette forståelsen af 

pengepolitikken i eurosystemet og gøre pengepolitikken mere troværdig og effektiv.
91
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15.3.1 ECB’s hovedformål og arbejdsopgaver 

Arbejdsopgaverne for ESCB og eurosystemet er nærmere fastlagt i EF-traktaten
92

. Hovedformålet 

for ESCB er, at fastholde prisstabilitet og er formuleret i EF-traktatens artikel 105, stk. 1: 

”Hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. Uden at målsætningen om 

prisstabilitet derved berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske politikker i 

Fællesskabet med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål som 

fastsat i artikel 2. ESCB handler i overensstemmelse med princippet om en åben 

markedsøkonomi med fri konkurrence, som fremmer en effektiv ressourceallokering, og 

i overensstemmelse med principperne i artikel 4”.
93

 

Det ses her, at hvis hovedformålet om prisstabilitet er opfyldt, kan ESCB forfølge andre mål. 

Unionens mål som fastsat i artikel 2, omhandler et mål om højt beskæftigelsesniveau samt en 

bæredygtig og ikke-inflationær vækst.
94

 

Eurosystemets arbejdsopgaver er ligeledes beskrevet i EF-traktaten artikel 105, stk. 2, hvor de 

grundlæggende opgaver er, at formulere og gennemføre euroområdets pengepolitik, at foretage 

transaktioner i fremmed valuta, at besidde og forvalte eurolandenes officielle valutareserver og at 

fremme betalingssystemernes smidige funktion.
95

 Af yderligere opgaver som varetages af ESCB og 

eurosystemet kan nævnes udstedelse af pengesedler i euroområdet, udarbejde statistik, bidrage til 

finansiel stabilitet og finansielt tilsyn og sikre et internationalt samarbejde.
96

 

For at opnå hovedformålet om prisstabilitet, påvirker ECB forholdende på pengemarkedet gennem 

pengepolitiske strategier og beslutninger. Pengepolitikken i eurosystemet opererer ved at styre de 

korte renter og derved påvirke den økonomiske udvikling med henblik på at styre inflationen i 

euroområdet på mellemlang sigt. ECB har vedtaget en strategi, for at sikre at de pengepolitiske 

beslutninger træffes på en konsekvent og systematisk måde. Som en del af denne strategi har ECB 

defineret prisstabilitet som en år-til-år stigning på under 2 % i det harmoniserede 

forbrugerprisindeks (HICP) for Euroområdet. For at opfylde målsætningen om prisstabilitet på 

mellemlang sigt, har ECB som mål, at fastholde inflationen lav og under, men tæt på 2 % på 

mellemlang sigt.
97

 Strategien for den pengepolitiske ramme indeholder også en analytisk ramme for 

vurdering af alle relevante oplysninger og analyser, der er nødvendige for at træffe pengepolitiske 

beslutninger. Denne ramme er baseret på den økonomiske og den monetære analyse.
98
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15.3.2 ECB og eurosystemets instrumentarium 

For at implementere strategien og de pengepolitiske beslutninger som Styringsrådet foretager, har 

ECB vedtaget en række pengepolitiske instrumenter. Eurosystemet udfører markedsoperationer, 

tilbyder stående faciliteter og pålægger kreditinstitutterne et reservekrav.
99

  

15.3.2.1 Markedsoperationer 

Eurosystemets vigtigste instrument i markedsoperationerne er tilbageførselsforretninger
100

, som er 

operationer, hvor eurosystemet køber eller sælger belånbare aktiver som led i genkøbsforretninger 

eller foretager udlån mod sikkerhed i belånbare aktiver. Tilbageførselsforretningerne anvendes 

primært til primære markedsoperationer og langfristede markedsoperationer, mens gældsbeviser 

anvendes til strukturelle, likviditetsopsugende operationer. Rentevilkårene for 

tilbageførselsforretningerne beregnes ved en simpel rentesats efter konventionen ”faktiske/360”. 

Renten bestemmes ved at anvende den angivne rentesats på lånebeløbet i hele operationens løbetid, 

som inkluderes i genkøbsprisen der skal betales.
101

 Eurosystemets pengepolitiske ramme er 

opbygget mod at sikre deltagelse fra en bred kreds af modparter. Institutter der er underlagt 

reservekrav ifølge artikel 19.1 i statutten for ESCB kan anvende de stående faciliteter og deltage i 

markedsoperationer, som udføres som standardauktioner.
102

 

15.3.2.1.1 Primære markedsoperationer 

De primære markedsoperationer er eurosystemets vigtigste markedsoperation, da de spiller en 

afgørende rolle med henblik på at styre rente og likviditet i markedet og samtidig signalerer 

stramhedsgraden af den øjeblikkelige pengepolitik. Karakteristisk ved de primære 

markedsoperationer er, at det er likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres som 

standardauktioner (se afsnit 15.3.2.3). Endvidere udføres de primære markedsoperationer 

regelmæssigt hver uge og en normalt en løbetid på en uge, hvor det er de nationale centralbanker 

der udfører markedsoperationerne mod belånbare aktiver fra de godkendte modparter.
103

 

15.3.2.1.2 Langfristede markedsoperationer 

Langfristede markedsoperationer adskiller sig fra de primære markedsoperationer ved normalt, at 

have en løbetid på tre måneder og at de udføres regelmæssigt hver måned. Formålet med de 

langfristede operationer er ikke at sende signaler til markedet og derfor lader eurosystemet normalt 

renten tilpasse sig efterspørgslen på likviditet. Dvs. markedsoperationer udføres som auktioner til 
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variabel rente, og ECB angiver nogle gange mængden af likviditet der tildeles de kommende 

auktioner. Under særlige omstændigheder kan de langfristede markedsoperationer udføres i form af 

auktioner til fast rente.
104

 

15.3.2.1.3 Finjusterede markedsoperationer 

De finjusterede markedsoperationer, i form af tilbageførselsforretninger, har til formål, at 

kontrollere likviditetsforholdene i markedet og styre renten, for især at udjævne rentevirkningen af 

uventet likviditetsudsving i markedet. Markedsoperationerne kan udføres den sidste dag i 

reservekravsperioden, med henblik på at udligne likviditetsmæssige ubalancer som kan være bygget 

op siden den primære markedsoperation i pågældende uge. For de finjusterede markedsoperationer 

tilstræbes en høj grad af fleksibilitet, for at kunne handle hurtigt i tilfælde af en uventet udvikling i 

markedet. Derfor kan markedsoperationerne både bære likviditetstilførende som 

likviditetsopsugende. Ligeledes er der ikke standardiseret frekvens for operationerne og ingen 

standardiseret løbetid.
105

 

15.3.2.1.4 Strukturelle markedsoperationer 

De strukturelle markedsoperationer, i form af tilbageførselsforretninger, har det formål at justerer 

eurosystemets strukturelle nettostilling overfor den finansielle sektor. Kendetegnende for de 

strukturelle markedsoperationer er, at de tilfører likviditet, de udføres regelmæssigt eller ikke 

regelmæssigt og deres løbetid er ikke standardiseret. Endvidere udføres de som de primære og 

langfristet markedsoperationer, som standardauktioner og decentralt i de nationale centralbanker.
106

 

15.3.2.2 Andre markedsoperationer – ikke tilbageførselsforretninger  

Af markedsoperationer som ikke er tilbageførselsforretninger, kan nævnes egentlige købs- eller 

salgsforretninger, udstedelse af gældsbeviser, valutaswaps og tidsindskud fra modparter. 

ECB kan tilføre eller opsuge likviditet i markedet ved, at købe eller sælge belånbare aktiver direkte 

i markedet via standardauktioner. ECB kan ligeledes opsuge likviditet fra markedet ved at udstede 

gældsbeviser gennem standardauktioner og derved skabe et likviditetsunderskud i markedet.
107

 

ECB kan indgå valutaswaps i gennem ekstraordinære auktioner eller bilaterale procedure. 

Valutaswaps indgået af ECB består af en samtidig spot- og terminsforretninger, hvor euro handles 

mod en likvid udenlandsk valuta. Formålet for ECB med at indgå valutaswaps kan være, at opsuge 

eller tilføre likviditet til markedet. Den sidste af markedsoperationerne som ikke er en 
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tilbageførselsforretning er tidsindskud fra modparter, hvor modparter kan placere forrentede 

tidsindskud hos de nationale centralbanker. Formålet med tidsindskud fra modparter er, at opsuge 

likviditet i markedet.
108

 

15.3.2.3 Auktioner 

De ovenfor nævnte markedsoperationer udføres normalt som auktioner, som typisk gennemføres i 

seks trin, som ses i Tabel 2 -: 

TRIN I AUKTIONERNE 
Trin 1 Auktionen offentliggøres 

a) ECB udsender meddelelser gennem elektroniske nyhedstjenester 

b) De nationale centralbanker udsender meddelelse gennem de nationale elektroniske 

nyhedstjenester og direkte til modparter, hvis nødvendigt 

Trin 2 Modparternes afgivelse af bud 

Trin 3 Eurosystemet opgør buddene 

Trin 4 Beløbene tildeles, og auktionsresultaterne offentliggøres 

a) ECB træffer beslutning om tildeling 

b) Tildelingsresultaterne offentliggøres 

Trin 5 Det enkelte tildelingsresultat bekræftes 

Trin 6 Transaktionerne afvikles 

Tabel 2 - Trin i auktionerne
109

 

Der skelnes mellem standardauktioner og ekstraordinære auktioner, hvor procedurerne egentlig er 

ens, men perioden for udførelse af auktionen og kredsen af modparter er forskellig. Ved 

standardauktioner går der højst 24 timer fra auktionen annonceres og til tildelingsresultatet 

bekræftes. De ekstraordinære auktioner afvikles noget hurtigere, hvor auktionen udføres indenfor 

90 minutter efter annonceringen af auktionen. Grunden til den hurtige afvikling er, at de 

ekstraordinære auktioner kun anvendes i forbindelse med de finjusterede markedsoperationer. For 

begge auktioner kan ECB dog vælge at ændre på tidsrammen for konkrete operationer, hvis dette 

måtte være hensigtsmæssigt. Auktionerne kan udføres til enten variabel eller fast rente, hvilket ECB 

bestemmer forud for auktionen. Ved auktioner til fast rente fastsættes rentesatsen af ECB på 

forhånd og modparterne afgiver deres bud på det beløb de ønsker at handle til den fast rente. Ved 

auktionerne til variabel rente angiver modparterne bud på både det beløb de ønsker at handle og den 

rentesats de ønsker at indgå transaktionen til.
110

 De nationale centralbanker kan afvise bud fra 

modparter, hvis ikke de lever op til fastsat laveste budbeløb eller hvis rentesatsen er lavere end et 
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eventuelt fastsat minimum, dvs. lavere marginalrenten. For de primære markedsoperationer er det 

laveste budbeløb 1.000.000 euro og ved de langfristede markedsoperationer definerer hver enkelt 

national centralbank et laveste budbeløb i intervallet 10.000 – 1.000.000 euro. Endvidere kan ECB 

fastsætte et højeste budbeløb. Ved auktionerne til fast rente summeres buddene fra alle modparter 

og hvis det samlede budbeløb overstiger det samlede tildelingsbeløb, sker tildelingen på pro rata-

basis i forholdet tildelingsbeløb divideret med summeret budbeløb. Ved auktioner til variabel rente 

kan modparterne angive bud på op til 10 rentesatser med et angivet beløb på hvert bud. Buddene fra 

alle modparterne opstilles i faldende orden ud fra budte rentesats, hvor bud med den højeste 

rentesats accepteres først. Buddene med rangerede rentesats accepteres indtil hele tildelingsbeløbet 

er nået. Ved auktioner med variabel rente kan der ligeledes ske en fordeling på pro rata-basis, hvis 

det samlede budbeløb til den marginale rente overstiger tildelingsbeløbet.
111

 

Modparterne kan se årets primære og langfristede markedsoperationer i den vejledende kalender der 

offentliggøres af ECB. Normalt udføres de primære markedsoperationer hver tirsdag, mens de 

langfristede markedsoperationer udføres den sidste onsdag hver måned.
112

 

15.3.2.4 Stående faciliteter 

De stående faciliteter har til formål, at opsuge eller tilføre dag-til-dag likviditet, signalere den 

overordnede pengepolitik samt fastsætter grænser for dag-til-dag markedsrenten. De stående 

faciliteter udføres af de centrale nationalbanker og er til rådighed for godkendte modparter på 

modparternes eget initiativ.
113

 

15.3.2.4.1 Den marginale udlånsfacilitet 

Ved hjælp af den marginale udlånsfacilitet kan modparter opnå dag-til-dag likviditet fra de 

nationale centralbanker mod sikkerhed i belånbare aktiver, og til en på forhånd fastsat rente. 

Formålet med den marginale udlånsfacilitet er, at opfylde modparternes midlertidige 

likviditetsbehov. Under normale omstændigheder ses der ikke et låneloft eller andre begrænsninger 

på modparters adgang til faciliteten. Renten annonceres på forhånd og udgøre normalt loftet for 

dag-til-dag markedsrenten. Den marginale udlånsfacilitet stilles til rådighed gennem den nationale 

centralbank hvor det enkelte institut er beliggende. De nationale centralbanker kan tilbyde 

faciliteten både gennem genkøbsforrentninger eller gennem lån mod sikkerhed. Modparterne opnår 

adgang til dag-til-dag likviditeten ved enten at have en negativ intradag-saldi ultimo bankdagen på 
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modparternes afviklingskonti eller ved rettidigt at indsende en anmodning til den nationale 

centralbank.
114

 

15.3.2.4.2 Indlånsfaciliteten 

Indlånsfaciliteten kan anvendes til dag-til-dag indskud hos de nationale centralbanker, hvor de 

enkelte modparter er beliggende, hvor indskuddene forrentes med en på forhånd fastsat rentesats. 

Modparterne modtager ikke sikkerhedsstillelse for indskuddene. Renten på indlånsfaciliteten udgør 

normalt gulvet for dag-til-dag markedsrenten og under normale omstændigheder er der intet loft for 

størrelsen af indskuddet eller andre begrænsninger for modpaters adgang til faciliteten. For at 

modparterne kan benytte faciliteten sendes en anmodning til den nationale centralbank.
115

 

15.3.2.5 Reservekrav 

ECB pålægger modparter at holde mindstereserver på konti hos de nationale centralbanker. Den 

retslige ramme for eurosystemets reservekravssystem er fastsat i Artikel 19 i statutten
116

 for ESCB. 

Størrelsen af mindstereservekravet for det enkelte kreditinstitut fastsættes ud fra et 

reservekravsgrundlag, hvor der kan benyttes en gennemsnitsfacilitet. Det betyder, at reservekravene 

vurderes på grundlag de gennemsnitlige indeståender ultimo på dagen hvor modpartens 

reservekravskonti målt over perioden. Reservekravsperioderne offentliggøres af ECB.  Typisk har 

perioden en varighed på en måned.
117

 De obligatoriske reservekravsindestående forrentes med 

renten for ECBs primære markedsoperationer. Reservekravet fastsættes for det enkelte kreditinstitut 

ved at anvende reservekravskoefficienterne for de enkelte passivposter på størrelsen af de 

respektive passiver på dets balance. Formålet med reservekravsystemet i eurosystemet er, at 

stabilisere pengemarkedsrenterne og skabe et strukturelt likviditetsunderskud. 

Gennemsnitsfaciliteten er med til, at stabilisere pengemarkedsrenter ved, at give kreditinstitutterne 

et incitament til at udjævne virkningerne af midlertidige udsving i likviditet. Ved at skabe et 

strukturelt likviditetsunderskud sættes eurosystemet i stand til at operere mere smidigt som udbyder 

af likviditet.
118

 

For at reducere volatiliteti korte pengemarkedsrenter anvender flere centralbanker et reservekrav 

overfor deres modparter. Strukturen for reservekravet kan gøre bankens efterspørgsel efter likviditet 

enten uelastisk eller elastisk. Når banker er ufølsomme overfor renteniveauet, bliver efterspørgslen 
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uelastisk og i en sådan situation vil bankerne efterspørge en fast mængde likviditet uanset 

renteniveauet. Denne efterspørgsel af en fast mængde bevirker at dag-til-dag renten varierer bredt, 

dog afhængig af udbuddet af likviditet. Omvendt kan bankers efterspørgsel efter likviditet være 

elastisk og dag-til-dag renten være stabil.  

Der skabes et incitament til at udlåne likviditet i pengemarkedet hos bankerne, når dag-til-dag 

renten er højere end forrentningen af reservekravs-indeståendet, og omvendt har bankerne 

incitament til at holde likviditeten på reservekontoen i de perioder hvor dag-til-dag renten er lav. 

Reservekravet bidrager dermed til at udjævne udsving i dag-til-dag renten i pengemarkedet. 

(Danmarks Nationalbank, 2009: 45) Perioden for reservekravet påvirker fleksibiliteten i bankerne 

handlefrihed af deres likviditetsstyring. Ved korte reservekravsperioder indskærpes fleksibiliteten 

for bankernes handlefrihed, og samtidig øges incitamentet hos bankerne til aktivt at optimere deres 

likviditetsstyring. Ved længere reservekravsperioder med gennemsnitsfacilitet bliver det muligt for 

bankerne at udjævne deres likviditetsbehov i en given reservekravsperiode. (The World Bank & 

IMF, 2001: 69-70) Gennemsnitsfaciliteten betyder, at reservekravet skal være opfyldt som 

gennemsnit for måneden som helhed. Det betyder, at hvis der er likviditetsknaphed i løbet af 

måneden, kan banken nedbringe sit reservekrav, hvilket er en billigere finansiering end ved dag-til-

dag renten. Omvendt kan banken i tilfælde af likviditetsoverskud sætte yderligere likviditet ind på 

reservekravet til refi-renten, hvilket giver en relativ god rente i forhold dag-til-dag renten ved 

likviditetsoverskud. Reservekravet virker derved som en ujævnende mekanisme gennem måneden. 

Dog ved periodens afslutning opleves der typisk problemer, hvor også dag-til-dag renten er mere 

volatil end gennem måneden. Her må en centralbank anvende deres finjusterede 

markedsoperationer for at få reservekravet til at stemme. (Danmarks Nationalbank, 2009: 45) 

Federal Reserve og ECB opererer f.eks. med en reservekravsperiode på henholdsvis ca. 14 dage og 

ca. én måned14, hvilket giver bankerne i eurosystemet en vis fleksibilitet i forhold til de 

amerikanske banker. Denne fleksibilitet betyder samtidig, at bankerne har mindre incitament til 

påvirke dag-til-dag renten. (The World Bank & IMF, 2001: 69-70) 

  



Kapitel 15 Bilag 

  Side 98 af 103 

15.4 Dag-til-dag renten, Eonia ON 
Under normale og rolige omstændigheder på pengemarkeder ligger dag-til-dag renten omkring refi-

renten. I Figur 17 ses det, at dag-til-dag renten ligger stabilt omkring ECBs refi-rente frem til 

sommeren 2007, hvorefter der oplevedes øget volatilitet i dag-til-dag renten.  

 

Figur 17 - dag-til-dag rente
119

 

I sommeren 2008, hvor problemerne på de finansielle markeder for alvor blussede op (Dam & 

Risbjerg, 2009: 105-106), forekom der en fornyet volatilitet i dag-til-dag renten. ECB øgede 

adgangen til likviditet ved deres markedsoperationer samt foretog adskillige rentesænkninger, jf. 

Afsnit 8.2 og Figur 3 side 36, hvilket betyder, at markedet gradvist oplever likviditetsoverskud. 

Dette har betydet, at dag-til-dag renten er forholdsvis lav i forhold til refi-renten og har siden andet 

halvår 2008 ligget under ECBs refi-rente. 
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 Kilde: Nordea Analytics (via Nordea Markets) 
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15.5 Finansielle institutioner i eurosystemet, årets resultat 

 

ÅRETS RESULTAT - MIO. EURO 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen (Erste Group Bank) 903          860          1.175        932           717           521           353          255         

RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 433          48            778           1.169        451           447           216          137         

Dexia Bank 1.010       -3.326      2.533        2.750        2.038        1.822        1.431       1.299      

KBC -2.466      -2.484      3.281        3.430        2.249        1.615        1.119       1.034      

BNP - Paribas 5.832       3.021       7.822        7.308        5.852        4.939        3.761       3.295      

Société Générale 678          2.010       947           5.221        4.402        3.281        2.492       1.397      

HSBC France 4.667       4.582       15.306      12.631      12.065      10.334      7.019       4.991      

Natixis -1.707      -2.799      1.101        943           695           488           265          108         

Crédit Agricole s.a. 1.125       1.024       4.044        4.920        3.891        2.724        1.026       1.064      

Crédit Industriel et Commercial CIC 801          170          1.139        1.274        578           550           462          380         

Landesbank Berlin 257          32            211           662           273           92             -423         -691        

Bayerische Landesbank Girozentrale -2.619      -5.084      92             1.000        837           323           305          

Deutsche Bank 4.973       -3.835      6.474        6.070        3.529        2.472        1.365       397         

Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale -1.483      -2.088      318           926           673           709           570          

Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale 324          -45           352           366           129           85             66            39           

WestLB AG -531         18            -1.597       800           603           

Commerzbank -4.537      3              1.917        1.604        1.165        362           -2.320      -298        

DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank 134          -1.321      531           1.564        421           

Norddeutsche Landesbank Girozentrale -152         150          296           939           345           157           135          151         

National Bank of Greece 923          1.546       1.625        990           727           386           360          213         

AIB Group -2.413      767          1.949        2.185        1.343        1.129        682          1.042      

Bank of Ireland 69            1.699       1.651        1.230        1.055        943           835          912         

Intesa Sanpaolo 2.805       2.553       7.250        4.056        3.025        1.856        1.214       200         

Monte dei Paschi di Siena 220          923          1.438        910           790           599           443          582         

Unicredit 1.702       4.012       5.901        5.448        2.470        2.069        1.961       1.801      

Banque et Caisse d'Épargne de l'État 222          101          202           109           100           70             77            

RBS N.V. -4.399      3.580       9.848        4.715        4.382        3.865        3.161       2.207      

ING Bank -935         -729         9.241        7.692        7.210        5.755        4.043       4.500      

Rabobank 2.179       2.599       2.359        2.144        1.899        1.629        1.403       1.250      

Caixa Geral De Depósitos (CGD) 279          459          856           734           538           223           

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.210       5.020       6.126        4.736        3.806        2.923        2.227       1.719      

Banco Santander Central Hispano 8.943       8.876       9.060        7.596        6.220        3.606        2.611       2.247      

Confederacion Española de Cajas de Ahorros 28            31           

La Caixa Barcelona 1.510       1.802       2.488        3.025        1.495        816           840          683         

SUM 22.957     24.144     106.715   100.080   75.973     56.790     37.728     30.946   

Ændring (SAMLET), år-til-år -4,92% -77,38% 6,63% 31,73% 33,78% 50,52% 21,92% -13,66%

kilde: Bloomberg, MNEMONIC: NET_INCOME
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15.6 Finansielle institutioner i eurosystemet, udlån i forhold til indlån 

 

TOTAL UDLÅN/TOTAL INDLÅN 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen (Erste Group Bank) 115,25 115,44 113,82 106,89 110,48 106,79 104,51 105,10 105,47

RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Dexia Bank 293,74 323,15 192,50 219,93 216,79 201,82 176,72 186,46 187,66

KBC 116,00 106,33 99,42 74,73 71,24 72,19 69,58 73,61 75,70

BNP - Paribas 116,40 122,89 131,99 136,16 125,92 120,54 109,90 120,51 113,56

Société Générale 128,46 138,54 125,45 110,65 115,36 111,49 106,69 103,60

HSBC France 79,53 85,78 91,30 98,31 101,61 98,90 94,69 72,96 70,40

Natixis 256,41 200,68 184,82 190,66 209,94 182,59 380,64 423,61 525,92

Crédit Agricole s.a. 80,68 85,06 80,31 72,91 61,20 56,18 56,24 35,02 39,52

Crédit Industriel et Commercial CIC 160,41 176,01 97,47 158,50 141,47 130,21 127,20 131,83 126,46

Landesbank Berlin 138,32 145,06 159,13 179,45 173,51 164,42 161,30 156,91 159,47

Bayerische Landesbank Girozentrale

Deutsche Bank 75,95 68,57 43,80 43,75 40,25 42,09 48,42 52,38 70,95

Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale

Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale

WestLB AG 350,53 377,61 345,65 140,51 159,33

Commerzbank 136,61 170,47 181,80 208,53 149,81 143,33 138,77 155,55 189,63

DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank 146,21 150,40 137,00 137,70 118,37

Norddeutsche Landesbank Girozentrale

National Bank of Greece 108,45 110,41 92,93 82,87 67,17 58,67 55,14 50,55

AIB Group 126,65 142,31 157,85 144,00 137,27 130,60 114,66 102,51 104,06

Bank of Ireland 163,04 158,10 173,60 164,65 133,18 125,03 118,29 111,67 114,48

Intesa Sanpaolo 186,77 191,85 173,37 244,13 148,20 144,83 158,02 158,62 162,18

Monte dei Paschi di Siena 200,31 199,39 189,83 181,85 163,91 155,36 148,61 144,84 131,66

Unicredit 160,24 161,51 148,37 157,69 166,20 140,85 123,16 124,98 129,99

Banque et Caisse d'Épargne de l'État 99,28 59,98 62,71

RBS N.V. 113,85 131,59 121,49 123,32 120,86 114,86 124,62 131,62 135,69

ING Bank

Rabobank 153,12 141,21 150,39 165,44 164,57 155,50 146,40 132,25 122,15

Caixa Geral De Depósitos (CGD) 123,92 128,78 126,90 109,40 102,34 100,49

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 136,09 142,11 157,05 150,14 136,82 131,08 127,11 118,50 110,43

Banco Santander Central Hispano 142,66 164,88 184,98 173,45 151,51 145,32 124,22 112,98 107,75

Confederacion Española de Cajas de Ahorros

La Caixa Barcelona 131,49 124,53 116,11 109,43 105,80 100,03 95,52

Middelværdi, udlån/indlån (%) 150,34 157,52 145,87 142,31 133,45 120,82 124,66 126,69 131,86

Maksimum,udlån/indlån (%) 350,53 377,61 345,65 244,13 216,79 201,82 380,64 423,61 525,92

Minimum, udlån/indlån (%) 75,9538 68,567 43,8034 43,7453 40,2543 42,0947 48,4158 35,0154 39,515

Kilde: Bloomberg, MNEMONIC: TOT_LOANS_TO_TOT_DPST
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Illustreret grafisk: 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

200920082007200620052004200320022001

ra
ti

o
 (

%
) 

Udlån i forhold til indlån 

Middelværdi, udlån/indlån (%) Maksimum,udlån/indlån (%) Minimum, udlån/indlån (%)



Kapitel 15 Bilag 

  Side 102 af 103 

15.7 Finansielle institutioner i eurosystemet, ændring i aktiekapital 

 

NOMINEL/PAR VALUE - (mio €) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen (Erste Group Bank) 67% 1% 1% 164% 2% 2% 0% 52%

RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 0% 12% 13% 15% 0% 17% 0% 20%

Dexia Bank 0% 38% 2% 10% 1% 1% 1% 1%

KBC 0% 3% 0% -3% 4% 94% 6% 0%

BNP - Paribas 81% 3% -14% 61% -20% 36% 3% 4%

Société Générale 33% 128% 18% 58% 33% -31% -20% 31%

HSBC France 18% 3% 3% 8% 20% 6% 18% 4%

Natixis -29% 21% -2% 346% 3% 22% 2% 9%

Crédit Agricole s.a. 4% 27% 27% -3% 2% 0% 94% 0%

Crédit Industriel et Commercial CIC 2% 9% 9% 0% 0% 0% 2% 0%

Landesbank Berlin 0% 0% 0% 2% -43% 0% 0% 0%

Bayerische Landesbank Girozentrale 99% 35% 0% 62% 14% 0% 7% 11%

Deutsche Bank 0% -4% 3% 27% 4% -1% -1% 0%

Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale 111% 0% 0% 0% 28% 0% 1%

Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale 1% 0% 0% -71% 29% 167% 0% 0%

WestLB AG -18% 5% -19% 5%

Commerzbank -48% 15% 0% 0% 23% 0% -20% -1%

DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank 10% 0% 0% 14%

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3% 0% 24% 2% 17% -36% 0%

National Bank of Greece 30% 11% 1% 174% 12% 28% 10% 1%

AIB Group 124% 34% 0% 0% 0% -30% 43% 1%

Bank of Ireland 143% 6% 30% -28% 2% 3% 3% 6%

Intesa Sanpaolo 0% -1% 229% 34% 2% 0% -4% 23%

Monte dei Paschi di Siena 0% 231% 0% 1% 4% 0% 12% 17%

Unicredit 10% 1% 77% 4% 302% -15% 0% 14%

Banque et Caisse d'Épargne de l'État 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RBS N.V. 92% 12% 1% 0% 78% 3% 1% 2%

ING Bank 75% 4% 4% 0% -3% 6% 12% 0%

Rabobank 8% 2% 11% 9% 19%

Caixa Geral De Depósitos (CGD) 29% 13% 5% 0% -9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -2% 0% 29% 36% 0% 6% -3% 416%

Banco Santander Central Hispano 4% 37% 0% 0% 0% 112% -2% 3%

Confederacion Española de Cajas de Ahorros

La Caixa Barcelona 0%

Middelværdi, ændring i aktiekapital 26% 20% 14% 29% 17% 14% 6% 25%

Andel over 10 % 42% 41% 28% 38% 37% 25% 19% 32%

Andel over 25 % 33% 22% 16% 28% 17% 18% 7% 12%

Andel over 50 % 24% 6% 6% 19% 7% 11% 4% 8%

Kilde: Bloomberg, MNEMONIC: BS_SH_CAP_AND_APIC
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