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Executive summary 

This master thesis deals with the use of increased regulatory requirements regarding Basel 3 and the 

specific Danish legislation "Bankpakke 3" and the derived consequences on the financial sector in 

Denmark. 

The master thesis is based on the Global Financial Crisis evolving from the collapse of the U.S. 

housingbubble which peaked with the bankruptcy of Lehman Brothers on September 15, 2008.  One 

of the reasons why the financial Crisis became so severe, was that the banking sectors of many 

countries had built up excessive on- and off-balance sheet leverage. The Global Financial Crisis 

therefore revealed the deficiencies in the existing financial legislation in its ability to regulate and 

maintain the financial stability. 

In consequence the Basel Committee on Banking Supervision established a new global regulatory 

standard on bank capital adequacy and liquidity - Basel 3 - to ensure that a scenario similar to the 

financial crisis would not recur in the future. Basel 3 strengthens bank capital requirements and 

introduces new regulatory requirements on bank liquidity and bank leverage as well as special 

requirements regarding SIFI-institutions.  

With "Bankpakke 3" the Danish government introduced a new winding-up scheme for distressed 

banks where The Financial Stability Company would safeguard the continuing operations of the 

distressed bank. Amagerbanken was the first bank being wound down under the resolution 

framework, where large depositors along with senior unsecured creditors perceived a loss in terms of 

a haircut from deposits, in excess of an insured minimum of 100.000 euro. The legislation can very 

well cause damaging consequences for the Danish financial sector compared to other EU countries, 

since we are still waiting for a similar legislation measure to be implemented in the EU. In the 

meantime, Danish financial institutions must accept being in a competitive disadvantage. 

With the new global regulatory standard from the Basel Committee as well as the Danish "Bankpakke 

3" there has been established a substantial regulatory framework which will change the way we think 

of financial institutions henceforth. 
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1 Indledning 

1.1 Problemstilling 

“Den finansielle krise har ramt europæiske familier og virksomheder hårdt. Vi kan ikke lade en sådan krise 

opstå igen, og vi kan ikke tillade, at nogle få aktører i finansverdenen bringer vores velstand i fare." 

Sådan udtrykte EU's kommissær for det indre marked Michel Barnier sit syn på Finanskrisen i en 

pressemeddelelse den 20. juli 2011 i forbindelse med præsentationen af CRD IV. Knap tre år forinden 

havde verden lagt kulisse til den værste økonomiske krise siden Den Store Depression i 1930'erne. 

Den økonomiske udvikling siden midten af 1980'erne og frem mod 2008, blev af økonomer kaldt for 

den store moderation henført til et økonomisk syn på en verden præget af hidtil uset stabilitet som 

resultat af lukrative makroøkonomiske politikker. Dette, tillige med en succesfuld håndtering af en 

række kriser i samme periode, gjorde, at den finansielle sektor i årene op til Finanskrisens 

kulmination i efteråret 2008 var præget af optimisme og en tro på, at der kun var en begrænset risiko 

for, at noget kunne gå alvorligt galt på de finansielle markeder.   

Dermed red den finansielle sektor på en bølge bestående af særdeles gunstige markedsvilkår samt en 

lovgivning, der gav de enkelte aktører stor frihedsgrad. Dette var en medvirkende faktor til, at de 

finansielle aktører var drevet af en intensiv konkurrence, hvilket betød at den finansielle sektor var i 

stand til at skabe nogle velfærdsmæssige muligheder, verden ikke tidligere havde set eksempler på.  

Desværre viste denne optimisme sig at bygge på en illusion, og Finanskrisen viste, at det 

institutionelle setup i den finansielle sektor i virkeligheden var en skrøbelig konstruktion. Derudover 

blev fokus rettet mod den nært korrelerede helbredstilstand, der viste sig at være mellem den 

finansielle sektor og det omkringliggende samfund. Dette fordrede en radikal ændring i samfundets 

tillid og syn på den finansielle sektor. Der blev hurtigt, fra samfundsmæssig side, etableret en almen 

holdning om, at aktørerne i den finansielle sektor ikke havde været i stand til at administrere den 

frihed, som den lempelige lovgivning havde bevilliget.  

Derfor blev der fra myndighedernes side sat ind på initiativer, der gennem omfattende internationale 

lovændringer skulle forøge reguleringen af sektoren. Hensigten var at begrænse risikoen for at et 

scenarium som Finanskrisen ikke ville kunne gentage sig i fremtiden. 

I et forsøg på at begrænse de konsekvenser der fulgte Finanskrisen, blev der ligeledes konstrueret en 

række midlertidige nationale initiativer, der gennem omfattende statslige subsidier havde til hensigt 

at genskabe den finansielle stabilitet på kort sigt.  
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Danmark var ingen undtagelse, og kun ganske få dage efter Finanskrisens udbrud lå det første 

initiativ klar fra det danske Erhvervs- og Økonomiministerium, den såkaldte Lov om Finansiel 

Stabilitet eller mere mundret Bankpakke 1. Der gik dog ikke længe, før det stod klart, at den 

finansielle sektors tilstand var så alvorlig, at der var behov for yderligere tiltag. Det andet initiativ - 

Bankpakke 2 - lå klar til indfasning primo 2009, og blev døbt Kreditpakken.  

Herefter skulle der gå over et år inden det tredje danske initiativ Bankpakke 3 blev vedtaget i 

sommeren 2010 med efterfølgende ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2010. Modsat Bankpakke 1 og 

Kreditpakken, der var af midlertidig karakter, var Bankpakke 3 ment som værende et permanent 

gældende tiltag, som den finansielle sektor i Danmark fremadrettet skulle operere under. 

Dermed havde de danske finansielle aktører udsigt til en fremtid, der bar præg af betragtelige 

lovmæssige stramninger. Stramninger der både kom fra internationale såvel som nationale instanser.  

Problemstillingen har ledt frem til følgende problemformulering. 

1.2 Problemformulering 

"Hvilke konsekvenser vil anvendelse af øgede lovkrav i form af Basel 3 og Bankpakke 3 få for de 

danske pengeinstitutter?" 

Afhandlingens problemformulering søges besvaret gennem en relevant analyse af den nye 

internationale lovgivning Basel 3 og det tredje danske initiativ, Bankpakke 3.  

For at skabe et fundament til at understøtte analysen tager afhandlingen indledningsvist fat i 

problemerne ved den nuværende internationale lovgivning set i relation til Finanskrisen, samt en 

redegørelse af de heraf afledte samfundsøkonomiske konsekvenser. Herefter følger en redegørelse 

af den Basel 3, hvilket danner grundlag for en diskussion og analyse af hvorvidt problemerne ved den 

gældende lovgivning løses herved.  

Dernæst analyseres der på de to første danske initiativers virke og deres indflydelse på tilblivelsen af 

den tredje og permanente Bankpakke 3. På baggrund af disse analyser diskuteres initiativernes 

indvirken på den samfundsmæssige situation i Danmark. 

Dette leder til en redegørelse for, og en analyse af Bankpakke 3 og dens effekt på den danske 

situation. 

Dermed skabes et fundament for den videre analyse og diskussion af de konsekvenser som Basel 3 

og Bankpakke 3 vil medføre. 
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1.3 Afgrænsning 

Grundet opgavens omfang og den højfrekvente udvikling på området afgrænses afhandlingen til ikke 

at omhandle det seneste statslige initiativ Bankpakke 4 - Konsolideringspakken, der blev fremlagt d. 

25. august. Jeg er opmærksom på, at Bankpakke 4 er en udvidelse af den medgiftsordning, der blev 

etableret i forlængelse af Bankpakke 3, og derved skal øge muligheden for, at en afvikling af et 

nødlidende pengeinstitut kan ske i det private. Derved tilskynder Bankpakke 4 en konsolidering i 

pengeinstitutsektoren. Derudover skal der med Bankpakke 4 nedsættes et udvalg, der skal 

specificere en række objektive kriterier for, hvilke pengeinstitutter der kan karakteriseres som 

systemisk vigtige. Bankpakke 4 er dermed ikke tænkt som en afløser for Bankpakke 3, men derimod 

et initiativ der skal reducere risikoen for, at afviklingselementet i Bankpakke 3 bliver taget i brug. 

Afhandlingens fokus tager afsæt i de forskelligartede banker i den internationale finansielle sektor. Af 

denne grund vil pengeinstitut blive anvendt som den overordnede term gennem afhandlingen. Dette 

betyder, at realkreditinstitutter ikke regnes under den overordnede term. Termen realkreditinstitut 

vil blive brugt gennem afhandlingen givet relevante aspekter, der specifik har betydning herfor. 

1.4 Metode 

1.4.1 Terminologi 

Da de lovmæssige retningslinjer fra Basel 3 endnu ikke er endeligt vedtaget i EU-lovgivningens CRD 

IV-direktiv, vil afhandlingen tage udgangspunkt i Basel 3. Dersom der forekommer specifikke 

ændringer i EU-kommissionens udkast, vil disse, hvor det er relevant blive fremhævet eksplicit. 

1.4.2 Struktur 

Afhandlingen er foruden indledning og konklusion struktureret i otte overordnede afsnit jf. Figur 1 

2. afsnit tager afsæt i det amerikanske boligmarked i årene før Finanskrisen med en redegørelse af 

de mekanismer, der var stærkt medvirkende til at drive den boligboble, der til sidst udløste den 

finansielle krise. 2. afsnit introducerer desuden, hvordan Finanskrisen bredte sig via de finansielle 

markeder med særlig fokus på den danske situation.  

3. afsnit består af en analyse af den internationale lovgivnings rolle i årene op til og under 

Finanskrisen med fæste i afsnit 2 og med udgangspunkt og særlig fokus på pengeinstitutternes 

kapitalstruktur. 

4. afsnit indeholder en efterrationalisering på krisen. 4. afsnit er opdelt i to underafsnit.  
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 Afsnit 4.A vil med baggrund i analysen fra afsnit 3 bestå af en evaluering, samt en 

konstatering af problemer ved den internationale lovgivning udarbejdet ud fra konkrete 

erfaringer fra Finanskrisen. 

 I afsnit 4.B redegøres der for de afledte konsekvenser, som Finanskrisen påførte 

samfundsøkonomien i Danmark. 

5. afsnit består af en redegørelse for rammerne til den nye internationale lovgivning - Basel 3, som 

alle pengeinstitutter skal agere under fremadrettet, derudover tages der en diskussion om, hvorvidt 

tiltagene løser de, i afsnit 4.A, opstillede problemer.  

6. afsnit består af en redegørelse for de to midlertidige danske statsinitiativer, der blev etableret i 

efterdønningerne af Finanskrisens kulmination. Derudover analyseres der på deres individuelle virke 

set i relation til de konkrete samfundsmæssige konsekvenser redegjort for i andet afsnit 4.B. Endelig 

redegøres der for lignende initiativer i andre EU-lande. 

7. afsnit redegør for det tredje statsinitiativ, der skal fungere som permanent lovgivning - tillige med 

dets konkrete anvendelse. På baggrund af dette analyseres det, om initiativet løser de konkrete 

samfundsmæssige konsekvenser, der dannede grundlaget for dets egentlige eksistens - redegjort for 

i afsnit 4.B. Derudover redegøres der for lignende initiativer i andre EU-lande. 

8. afsnit tager, med udgangspunkt i den nye internationale lovgivning redegjort for i afsnit 5 og det 

permanente nationale initiativ redegjort for i afsnit 7, fat på en analyse af de afledte konsekvenser, 

som disse to nye lovmæssige tiltag har overfor den finansielle sektor i Danmark. 

9. afsnit behandler de konstaterede konsekvenser fra afsnit 8 og sætter disse i perspektiv og 

diskuterer de mulige afledte følgevirkninger. 

Konklusion Med afsnit 8 og 9 besvares afhandlingens problemformulering. 
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Figur 1: Afhandlingens struktur1 

 

 

  

                                                             
1 Kilde: Egen tilvirkning 
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2 Finanskrisens udbrud 

Finanskrisen brød ud medio 2007 og efterlod den internationale finansielle sektor i den sværeste 

finansielle krise siden 1930'erne.  

Der er mange årsagssammenhænge forbundet med Finanskrisens udbrud og hvordan den spredte sig 

til de globale finansmarkeder, men der er bred konsensus om, at kimen blev lagt af det amerikanske 

boligmarked. 

2.1 USA i årene op til Finanskrisen  

USA var i årene op til Finanskrisen præget af et lavt renteniveau. Denne tendens blev skabt tilbage i 

marts 2000, hvor IT-boblen bristede og FED så sig nødsaget til at sænke FED-Fund renten2 for at 

dæmpe den efterfølgende recession. Med terrorangrebet 11. september året efter så FED sig 

nødsaget til at effektuere en yderligere rentesænkning, hvilket resulterede i et historisk lavt 

renteniveau på 1 %. Rentesænkningen stimulerede markedet og holdt derved hjulene i gang. Da 

markedskonjunkturerne i de efterfølgende år begyndte at vende, lod FED ikke renteniveauet følge 

med op, hvilket øgede likviditeten i markedet markant.3 

2.1.1 Ny type boliglån - ny type boligejere 

Den lave rente kombineret med den rigelige likviditet gav de amerikanske penge- og 

realkreditinstitutter særdeles gunstige forretningsvilkår. Dette viste sig i særdeleshed ved, at 

boliglånenes karakteristika ændrede sig radikalt i årene efter årtusindskiftet, gående fra, at være 

baseret på relativt konservative og standardiserede produkter til, at blive mere liberale samt besidde 

en langt højere grad af fleksibilitet. De gunstige markedsvilkår øgede derved udbuddet af boliglån, da 

risikoen på boliger blev anset som uændret. 

Dette gav mulighed for at et nyt segment i befolkningen, der ikke tidligere havde kunnet skaffe 

finansiering til huskøb, nu kunne optage lån på meget lempelige vilkår. Det var netop dette segment, 

der kunne stimulere det øgede udbud, det såkaldte subprimesegment. Subprime henviser generelt til 

et lån ydet til en låntager, der har en FICO-kreditvurderingsscore på under 620. FICO4 er selskabet 

                                                             
2 Tilsvarer den danske Foliorente 
3 Plesner 2007, side 2 
4 Fair Isaac Corporation 
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bag den kreditvurderingsmodel, som stort set alle långivere i USA bruger. Kreditvurderingsmodellen 

bevæger sig i et spænd fra 300 til 850 og omkring 25 % af befolkningen ligger under 620.5 

Långivers fokus blev lagt på forøgelse af omsætningen på bekostning af, at den sædvanlige 

kreditvurderingsproces blev mere og mere forsømt.6 Teaser-loans var én blandt mange nye 

låntypekonstruktioner, der var karakteriseret ved, at der ikke skulle betales afdrag på lånet, samt at 

rentebetalingerne det første år var stærkt reduceret.7 Idéen var, at hvis låntager fremadrettet fik 

problemer med at honorere rentebyrden, kunne lånet konverteres således, at renten blev sænket på 

bekostning af en forøget restgæld.  Rationalet var dermed, at låntager kunne betale gammel gæld 

med ny gæld. 

Dermed byggede låntyper som teaser-loans på en spiral funderet i overdreven forventning til 

markedet i form af, at fremtiden ville bringe stigende boligpriser, stabile renteniveauer og en 

vedvarende refinansieringsmulighed gennem pengemarkedet.  

2.1.2 Boligmarkedsfinansiering 

Den amerikanske måde at finansiere boliger på er funderet i mortgage-backed securities (MBS). 

Idéen er, at boliglån puljes sammen og på baggrund af disse puljer, udstedes MBS - en metode der i 

sin grundlæggende form ligger tæt op ad de danske realkreditobligationer. Modsat afviger selve 

finansieringsprocessen fra den danske model.  

I USA anvendes en finansieringsmodel kaldet Originate to distribute. Denne model beror på, at 

lånene stiftes ét sted med efterfølgende videresalg til tredjepart. Det første led kaldes Mortgage 

originators, der udgør selve salgsleddet, som huskøbere tager kontakt til, når de skulle have ydet et 

lån. Mortgage originators sælger dernæst lånet videre til en af de store realkreditinstitutioner 

eksempelvis Fannie Mae eller Freddie Mac eller private udbydere såsom kommercielle banker, som 

puljer lånene sammen og videresælger dele af puljen i form af MBS til eksterne investorer.8 Det 

særlige ved lige præcis Fannie Mae og Freddie Mac er, at de er karakteriseret ved at være 

Government sponsored enterprise (GSE), altså statssponsorerede.9  

En central problemstilling i denne konstruktion er, at Mortgage originators, ved at kunne videresælge 

lånet, ligeledes videresælger lånets kreditrisiko. Dermed indeholder konstruktionen et problematisk 

                                                             
5 Gerardi, Shapiro and Willen 2007, side 5 
6
 Berg & Bech - Finansernes fald, side 92 

7 Plesner 2007, side 2 
8 Berg & Bech - Finansernes fald, side 90 
9 Investopedia 1 
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moral hazard element, der antageligt kan give Mortgage originators incitament til at slække på 

kreditvurderingen.  

Ved at pulje boliglån sammen spredes risikoen for, at én låntager ikke kan tilbagebetale sit lån. Tillige 

puljes lån fra forskellige geografiske områder i USA, der derfor, givet landets størrelse, spreder 

risikoen geografisk. Før Finanskrisen havde der aldrig været et fald i boligpriserne på nationalt niveau 

i USA, hvorved denne risikospredning blev anset som værende tilfredsstillende.10 

I årene op til Finanskrisen ændrede puljerne karakter fra tidligere at være domineret af de sikre 

primelån (FICO score over 620) til at indeholde en større mængde subprimelån.11 Efterhånden som 

udlånslysten accelererede, blev puljerne blandet med endnu mere tvivlsomme lån som forbrugerlån 

og kreditkortlån, hvorved den overordnede kreditrisiko steg.12 Alligevel herskede der en tro på, at 

diversificeringen af aktiverne i puljerne var så omfattende, at boligfinansiering gennem udstedelse af 

MBS på overordnet niveau blev anset for kreditmæssigt at være mere eller mindre risikofrit. 

Overbevisningen af dette var så stærk, at MBS-udstederen, mod et gebyr inkluderet i prisen, stillede 

garanti overfor investorer mod tab på de underliggende lån. 

2.1.3 Securitization 

Processen ved at omdanne betalingsstrømme fra lån til værdipapirer kaldes securitization. Processen 

foregår ved, at en pulje af lån sælges til et oprettet selskab benævnt Special Purpose Vehicle (SPV). Et 

SPV er i sin rendyrkede form et finansieringsselskab, der udsteder værdipapirer (MBS) med sikkerhed 

i betalingsstrømme fra de bagvedliggende boliglån. Da MBS er sammensat af lån med forskellige 

betalingsstrømme, kan de opdeles i forskellige trancher af obligationer, der fordrer forskellig 

placering i prioritetsrækkefølgen i en given konkurssituation. 

Obligationen med den laveste prioritet kaldes egenkapitaltranchen, næstnederst ligger 

mezzanintranchen og øverst ligger seniortranchen. Trancheringen ændrer ikke på risikoen ved de 

underliggende lån, men omfordeler blot denne. Den differentierede prioritetsstilling indeholdt i 

obligationerne har stor indflydelse på obligationernes rating idet, at jo større sandsynligheden er for 

at investoren får sine penge igen desto bedre rating får obligationen, og desto højere pris kan den 

sælges til. Dette betyder at obligationerne, der ligger i seniortrancher sælges med den højeste 

kreditrating som guldrandede papirer, mens obligationer i egenkapital- og mezzanintrancher bliver 

                                                             
10 Berg & Bech - Finansernes fald, side 90 
11 Det skal her bemærkes at Fannie Mae og Freddie Mac ikke investerede i subprimelån. 
12 Grosen 2008 



12 
 

solgt som spekulative investeringer. På denne måde imødekommes investorers differentierede 

præferencer for afkast og risiko. 

Collateralized debt obligations (CDO) er næste securitizationsniveau, hvor der konstrueres trancher 

af nye obligationer med sikkerhed i betalingsstrømme i de bagvedliggende puljer af MBS. CDO-

squared konstrueres på baggrund af betalingsstrømme fra CDO'er.13  

Det kan derfor lidt forsimplet konstateres, at de finansielle aktører tjente gebyrer på at tage 

sikkerhed i det samme aktiv flere gange. Derudover øgede den omfattende transformationsproces 

den asymmetriske information og gjorde det umuligt for investor at gennemskue den de facto risiko, 

der var forbundet med investering i disse afledte securitizationer.  

2.1.4 Investering i securitizations 

I årene op til Finanskrisen investerede penge- og realkreditinstitutter selv betydeligt i 

securitizationer. Investeringerne foregik gennem finansieringsselskaber, der var etableret med det 

ene formål - de såkaldte Structured Investment Vehicles (SIV).  

SIV'erne finansierede investeringerne kortfristet ved at udstede Asset-Backed Commercial Papers 

(ABCP). Grundet forskellen i løbetid mellem aktivsiden og passivsiden var SIV'en afhængig af løbende 

at kunne refinansiere ABCP'erne og var dermed eksponeret overfor en likviditetsrisiko. For at opnå 

en høj rating på ABCP'erne forpligtigede det bagvedliggende penge- eller realkreditinstitut sig til at 

stille likviditet til rådighed i tilfælde af, at udstedelserne ikke kunne refinansieres i markedet.14 

Konstruktionen er illustreret i Figur 2. 

Figur 2: SIV konstruktion15 

 

                                                             
13 Berg & Bech - Finansernes fald, side 108 
14 Berg & Bech - Finansernes fald, side 111-112 
15 Kilde: Egen tilvirkning 
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2.1.5 Off-balance finansiering 

SIV'er adskilte sig fra almindelige datterselskaber ved at fungere uafhængigt af moderselskabet. 

Dette betød, at kreditorerne til SIV'erne kun havde en fordring mod de aktiver, der var registreret i 

det respektive finansieringsselskab, omvendt ville disse aktiver ikke fremgå på moderselskabets 

balance. Formålet med denne konstruktion var at holde aktivmassen uden for moderselskabets egen 

regnskabsmæssige balance og dermed isolere risikoen i finansieringsselskaberne - såkaldt off-balance 

finansiering16  - se Figur 2.  

Generelt set vil denne isolering af risikoen være en realitet, når uafhængigheden mellem moder- og 

datterselskab er effektiv. Det vil sige hvor der ikke ligger noget tilsagn om garantistillelse af 

likviditetstilførsel eller anden form for sikkerhed. Som nævnt ovenfor var dette ikke tilfældet, idet 

moderselskabet netop stillede likviditet til rådighed for, at datterselskabets udstedte ABCP kunne 

opnå den højeste kreditrating. Derved havde pengeinstitutterne påtaget sig en risiko, der ikke 

fremgik af deres balance.17 

Effekten heraf var, at moderselskabet kunne undgå at skulle stille ekstra kapital til sikkerhed for 

investeringen - således kunne moderselskabet besidde en lav egenkapitalandel og derved forbedre 

konkurrenceevnen.  

2.2 Pengemarkedet og kollektiv tillid  

Pengeinstitutter er på linje med de fleste andre typer af virksomheder afhængige af deres kunder, 

men for at kunne leve op til de krav som en bred kundeportefølje stiller, er de i næsten ligeså høj 

grad afhængige af andre pengeinstitutter. For hele tiden at sikre den nødvendige adgang til likviditet 

interagerer pengeinstitutter med hinanden på det globale pengemarked. Således forrenter institutter 

med overskydende likviditet deres penge i pengemarkedet ved at udlåne likviditeten til andre 

institutter, hvor likviditeten er knap.  

En forudsætning for at dette fungerer optimalt er, at der eksisterer en kollektiv tillid mellem 

pengeinstitutterne om, at långiver får sine penge tilbage. Almindeligvis ydes lån på pengemarkedet 

uden bagvedliggende sikkerhed, hvilket betyder, at der lånes udelukkende på det enkelte 

pengeinstituts navn og rygte. Dette betyder, at det långiver indtager position som simpel kreditor og 

i tilfælde af, at det låntager går konkurs, vil långiver indtage plads i køen af kreditorer uden sikkerhed 

for at få sit krav fyldestgjort.  

                                                             
16 Kreditretten, side 253 
17 Grosen 2008 
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Brydes den kollektive tillid vil det derfor resultere i, at det vil blive langt sværere at optage ny 

finansiering via pengemarkedet, tillige med at aktører med allerede udstedte lån vil have incitament 

til at være først til at trække penge ud af markedet. 

2.3  Mistillid blandt finansielle aktører 

Den grundlæggende opfattelse var, at et tab på en del af de lån, der lå puljet sammen i de solgte 

MBS, gerne skulle opvejes af en tilsvarende værdistigning på andre lån. Desværre viste det sig at 

korrelationen mellem de forskellige lån ikke var så negativ som udstederne antog.  

Da boligpriserne begyndte at falde i USA i 2007, begyndte det at gå op for markedet, at den 

geografiske risikodiversificering kunne risikere at være en illusion. De lempelige lånkonstruktioner 

som teaser-loans, der bl.a. eksisterede i troen på stigende boligpriser, ophørte, og den generelle 

udlånsvillighed blev kraftigt reduceret.18 

2.3.1 Ratingbureauernes indflydelse og adverse selection 

De faldende boligpriser forringede værdien af de MBS'er, der lå til sikkerhed for ABCP'erne. 

Ratingbureauerne lod dette afspejle ved at nedgradere de udstedte ABCP's rating.  

Dette resulterede i at ABCP-investorernes investeringsvillighed og -mulighed blev bremset. Da 

professionelle investorer sædvanligvis er underlagt krav til asset allocation, kan et fald i ratingen på 

et aktiv resultere i, at investoren er nødsaget til at omstrukturere porteføljen med et frasalg af 

aktiver til følge.  

Dette medførte, at SIV'erne fik store problemer med at refinansiere deres investeringer, hvilket 

resulterede i et massivt likviditetstræk på SIV'ernes lender of last resort, nemlig det bagvedliggende 

pengeinstitut.  

I sådan et tilfælde burde pengeinstitutterne kunne støtte sig til pengemarkedet. Desværre havde de 

faldende boligpriser ligeledes påvirket tilliden mellem de finansielle institutioner. Alle havde en viden 

om mængden af de stærkt devaluerede subprime-obligationer i markedet, men idet store dele af 

aktiverne var taget af balancen, var det umuligt at gennemskue hvem der i realiteten ejede hvad og 

hvor meget. Denne omfangsrige asymmetriske information betød, at der opstod en gensidig 

usikkerhed på modpartens soliditet og uigennemsigtigheden betød, at det var umuligt at skelne 

mellem "sunde" og "usunde" pengeinstitutter.19 Dette tilførte den finansielle sektor et særdeles 

                                                             
18 Berg & Bech - Finansernes fald, side 95 
19 Berg & Bech - Finansernes fald, side 209 
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uhensigtsmæssigt element af adverse selection, hvor der blev tolket på de signaler, de enkelte 

finansielle institutioner udsendte. Derved blev tiltag som aktieemission og villighed til at betale en 

høj fundingrente tolket som et svaghedstegn ironisk nok, selvom det eksakt modsatte reelt set kunne 

være tilfældet.  

Boligpriserne faldt og uroen på markedet blev mere og mere signifikant. Pengemarkedet var frosset 

til som følge af uvished og mistillid og på denne måde bredte Finanskrisen sig som ringe i vandet. 

Kulminationen indtraf da Lehman Brothers, USA's fjerdestørste investeringsbank, den 15. september 

2008 indleverede en konkursbegæring. Konkursen blev anset som den største konkurs i USA's 

historie og den sendte rystelser gennem hele den finansielle sektor og blev snebolden, der fik lavinen 

til at rulle.20 

2.4 Finanskrisen og den danske situation 

Finanskrisen ramte Danmark medio 2007 som en afledt konsekvens af subprimekrisens og den 

afledte bristede tillid på pengemarkedet, der reducerede muligheden for at rejse likviditet.  

Allerede i januar 2008 måtte det første danske pengeinstitut - bankTrelleborg, lade sig overtage af 

Sydbank som en direkte konsekvens af den forringede adgang til likviditet. Herefter fulgte en lang 

række konkurser og fusioner i mindre danske pengeinstitutter, men også større aktører som Roskilde 

Bank og Fionia Bank blev begæret konkurs.21 Fælles for de danske nødstedte pengeinstitutter var: (1) 

En uforholdsmæssig stor andel af udlån forankret i ejendomssektoren. (2) Særdeles høj udlånsvækst 

over de seneste 10 år. (3) Et uforholdsmæssigt højt indlånsunderskud.  

Der kan således trækkes direkte paralleller mellem den finansielle sektor i Danmark og i USA. 

Boligpriserne i Danmark var steget stødt og en lang række aktører i den finansielle sektor havde 

eksponeret sig mere eller mindre ukritisk overfor boligsektoren. Den danske optimisme var drevet af 

gunstige makroøkonomiske forhold, bl.a. funderet i regeringens anvendelse af lempelig finanspolitik, 

men i høj grad også indførelsen af nye låneformer såsom mulighed for afdragsfrihed og 

rentetilpasningslån. Dette øgede derfor også de danske pengeinstitutters incitament til at forøge 

omsætningen.22  

Resultatet heraf var, at danske pengeinstitutter havde forøget udlånene så meget, at det samlede 

indlånsunderskud i 2008 beløb sig til omkring 600 mia. kr. se Bilag 1. Det var altså ikke kun i USA, at 

balancerne var under kraftig forøgelse. I enkelte år lå udlånsvæksten i nogle danske pengeinstitutter 

                                                             
20 FS -2. halvår 2008, side 35 
21 FS -2. halvår 2008, side 23 
22 Pehrson 2010, side 5 
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på 60-70 %, hvilket, på samme måde som i USA, kunne give anledning til at betvivle grundigheden i 

de danske pengeinstitutters kreditvurdering af nye og eksisterende låntagere. 

Præcis som i USA, havde der i Danmark i årene op til Finanskrisen hersket en tro på, at boligmarkedet 

var et sikkert sted at placere sine penge og på samme måde som i USA havde dette ført markante 

prisstigninger på boligmarkedet med sig. OECD vurderede i 2008, at det danske boligprisniveau i 

2007 var overvurderet med over 50 % set i forhold til det langsigtede ligevægtsniveau.23  

2.4.1 Afhængighed af pengemarkedet 

Den asymmetriske information og adverse selection, der fulgte med Finanskrisen, viste sig som 

gennemgående soliditetsuvished på pengemarkedet og tilvejebragte dermed en stigning i 

rentespændet mellem usikrede lån og lån ydet mod sikkerhed. Som det fremgår af Figur 3, var 

rentespændet i årene op til medio 2007 præget af en stabil tillid med et spænd på under 10 bp, 

hvorefter det stiger markant og peaker med Lehman Brothers konkurs. 

Figur 3: Spænd mellem den sikrede og usikrede rente24 

 

Udviklingen i de danske pengeinstitutters indlånsunderskud betød et øget asset-liability mismatch og 

en deraf øget afhængighed af at kunne finansiere en signifikant andel af aktiverne gennem 

pengemarkedet. Dette fordrede dermed en yderligere eksponering over for den usikrede 

pengemarkedsrente. Den manglende mulighed for at kunne rejse likviditet gennem pengemarkedet 

resulterede derfor i, at pengeinstitutterne blev nødsaget til at frasælge aktiver for fortsat at kunne 

                                                             
23 Østrup 2010, side 2 
24 Kilde: Statistikbanken DNRENTM 
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opfylde kravet til solvens. Dette tvangssalg ville typisk være karakteriseret ved at ske på et 

uhensigtsmæssigt tidspunkt, hvilket sædvanligvis ville resultere i en stærkt reduceret salgspris. 

Den markante udlånsforøgelse resulterede tillige i, at de danske pengeinstitutters kapitalstødpuder, 

set i forhold til udlån og garantier, var kraftigt reducerede, hvilket fremgår af Bilag 4. Dette betød, at 

de danske pengeinstitutter var mere følsomme overfor konjunkturudsving i markedet. En af 

grundende til dette var, at de danske pengeinstitutter i årene op til Finanskrisen havde haft fokus på 

at øge konkurrenceevnen og dermed, på samme vis som de amerikanske pengeinstitutter, 

undervurderet halerisikoen.  

Overordnet set kan det således konstateres at Danmark, med en overophedet økonomi og en 

svækket finansiel sektor, havde et dårligt udgangspunkt, da boligpriserne begyndte at falde i 2007. 

Derfor var Danmark allerede i en afmatningsfase inden den globale Finanskrise for alvor tog til og 

den kollektive tillid mellem de finansielle aktører forsvandt. 

2.5 Kapitalstruktur og øget konkurrenceevne 

Ud fra Miller og Modiglianis (M&M) grundlæggende tankegang vil en virksomheds værdi, i en verden 

uden skat, være uafhængig af den valgte kapitalstruktur. Argumentet er, at øget gældsætning vil øge 

virksomhedens risiko, hvilket aktionærerne vil tage sig betalt for i form af krav om øget 

egenkapitalforrentning. Når gældssætningen bliver tilstrækkeligt høj vil fremmedkapitalindskydere 

ligeledes påtage sig en del af virksomhedens risiko, hvilket vil føre til øget 

fremmedkapitalforrentning. Dette vil resultere i at en virksomheds vægtede kapitalomkostninger og 

dermed værdien vil forblive konstant uanset kapitalstrukturen.25 

Betragtningen ændrer sig dog når de teoretiske forudsætninger udelades. Ved inddragelse af 

selskabsskat vil øget gældssætning øge virksomhedens værdi idet, der til forskel fra udbytte er 

skattemæssigt fradrag for renteudgifter. Dermed kan virksomheden sænke sine vægtede 

kapitalomkostninger og derved øge sin værdi, hvilket giver incitament til, at besidde en så høj 

gældsandel som muligt. 

Med Trade-off teorien afvejes fordele og ulemper ved at en virksomheds kapitalstruktur. Tesen er at 

øget gældssætningen øger virksomhedens værdi, idet der til forskel fra udbytte er skattemæssigt 

fradrag for renteudgifter. Dermed kan virksomheden sænke sine vægtede kapitalomkostninger og 

derved øge sin værdi, hvilket giver incitament til, at besidde en så høj gældsandel som muligt. Dette 

sker på bekostning af, at virksomhedens modstandsdygtighed svækkes således, at de forventede 

                                                             
25 BMA, Principles of Corporate Finance, side 483 
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omkostninger ved finansielle vanskeligheder øges, hvilket giver et modsatrettet incitament til at 

besidde højere egenkapitalandel. Gældsandelen i en virksomheds kapitalstruktur skal således 

fastsættes som en afvejning mellem skattefordelen og ulempen ved de øgede forventede 

omkostninger ved finansielle vanskeligheder.26Afvejningen er illustreret i Figur 4 

Figur 4: Tradeoff-theory27

 

Ud fra Trade-off teorien tegner der sig dermed et billede af, at pengeinstitutterne, i årene op til 

Finanskrisen i høj grad har favoriseret værdien ved det forøgede skatteskjold. Dermed har tendensen 

været, at pengeinstitutterne har anvendt et højt gearingsniveau og tilsvarende haft tilbøjelighed til at 

negligere de modsvarende øgede forventede omkostninger ved finansielle vanskeligheder. Dette går 

fint i tråd med den optimisme, der var kendetegnende ved markedet i årene op til Finanskrisen.  

En anden årsag til den udbredte anvendelse af høj finansiel gearing kan tilskrives principal-agent 

problemstillingen, der betegner den interessekonflikt der eksisterer mellem pengeinstitutternes 

ejere (aktionærer) og deres daglige ledelse. Michael Jensen argumenterer i sin Free cash flow - teori 

for, at ledere fristes til at foretage urentable investeringer (NPV<0), hvis pengeinstituttet er 

overkapitaliseret og samtidigt har begrænsede investeringsmuligheder. Ud fra denne teori tilsiges 

det derfor, at den finansielle gearing bør være høj, da relativt mange faste gældsforpligtigelser 

angiveligt tvinger ledelsen til, at tage bedre beslutninger og levere et højere afkast til aktionærerne.28  

Således kan en øge gældssætning forventeligt øge et pengeinstituts konkurrencemæssige 

performance.  

                                                             
26 BMA, Principles of Corporate Finance, side 515 
27 Kilde: BMA, Principles of Corporate Finance, s. 504 og egen tilvirkning 
28 BMA, Principles of Corporate Finance, side 329 
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3 Kapitalstruktur og finansiel lovgivning 

Som illustreret i Bilag 4 var de danske pengeinstitutters kapitalstruktur trinvist i årene op til 

Finanskrisen domineret af en reduceret kapitaloverdækning. Bevægegrundene for dette var, at 

kapitalstrukturen spillede en central rolle i den intensiverede konkurrence i sektoren og endelig viste 

den sig som værende et vigtigt element i Finanskrisens udbrud og omfang.  

Historisk set er det største generelle fald i pengeinstitutternes egenkapitalandel sket i forbindelse 

med lovgivningsmæssige tiltag, der har haft til hensigt at reducere de risici, som pengeinstitutterne 

har måttet påtage sig, hvilket har resulteret i, at aktionærer har stillet reducerede krav til kapitalens 

størrelse. Siden midtfirserne har der dog været en tendens til deregulering i den finansielle sektor, 

hvilket bl.a. kan tilskrives, at låntagere, grundet forbedret teknologi, har fået forøget mulighed for 

selv at rejse kapital direkte på de finansielle markeder og dermed omgå pengeinstitutter som 

finansiel formidler. For at kunne bevare konkurrencedygtigheden har pengeinstitutterne derfor 

været nødsaget til at reducere deres kapitalomkostninger ved at sænke egenkapitalandelen 

yderligere.29 

3.1 Pengeinstitutters kapitaltyper og klassificering 

Pengeinstitutters kapitalstruktur består af fem overordnede kapitaltyper. Foruden indlån og 

egenkapital kan pengeinstitutterne optage kapital ved udstedelse af en række forskellige typer 

værdipapirer, der fundamentalt set adskiller sig fra hinanden ved at besidde forskellig 

prioritetsstilling i forhold til konkurs. Der opereres med tre forskellige kapitaltyper i prioriteret 

rækkefølge: Seniorgæld, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. De forskellige udstedelser kan 

rangordnes jf. Figur 5.  

Seniorgæld, også kaldet usikret ikke efterstillet gæld, svarer til en virksomhedsobligation. I ordet 

usikret ligger det, at der ikke er stillet nogen form for pant til sikkerhed for udstedelsen. 

Ihændehaveren har en foranstillet prioritering i en eventuel konkursmasse, ligestillet simple 

kreditorer.30 Det er tillige disse usikrede seniorudstedelser, som pengeinstitutterne funder sig 

gennem på pengemarkedet. 

                                                             
29 NAT: 3. kvartal. 2004, side 58 
30 Konkursloven § 97 
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Ansvarlig lånekapital er en inkonverterbar obligation med endelig løbetid. Førtidig indfrielse kan 

således alene ske på udsteders foranledning og kun med Finanstilsynets godkendelse.31 Obligationen 

vil være efterstillet alt anden ikke efterstillet gæld.32 

Hybrid kernekapital er, som navnet antyder, en hybrid mellem aktiekapital og lånekapital. 

Obligationen er inkonverterbar og efterstillet alt anden ikke efterstillet gæld samt ansvarlig 

lånekapital, men modsat den ansvarlige lånekapital må gælden ikke forfalde til et på forhånd aftalt 

tidspunkt.33 Idet udsteder teoretisk set har kapitalen til rådighed uendeligt, kan den hybride 

kernekapital sikkerhedsmæssigt sidestilles med egenkapital. 

Figur 5: Kapitaltyper og klassificering34 

 

3.2 Finansiel lovgivning før og under Finanskrisen 

For at skabe stabilitet på det finansielle marked er det et centralt element, at egenkapitalen vil være i 

stand til at bære et potentielt tab på aktiverne. Derfor er der vedtaget lovkrav til pengeinstitutter om 

at besidde en tilstrækkelig basiskapital i forhold til udlån.  Lovkravet er baseret på standarder 

konstrueret af Baselkommitéen, der tilpasses og videreimplementeres som minimumskrav i de 

såkaldte kapitalkravsdirektiver (CAD/CRD) i EU og dernæst i Dansk lovgivning, nærmere bestemt i Lov 

om Finansiel Virksomhed (FIL) og bekendtgørelsen om kapitaldækning. 

 

 

 

                                                             
31

 FIL § 136, stk. 1, nr. 3 
32 FIL § 136, stk. 1, nr. 1 
33 FIL § 132, stk. 1, nr. 2 
34 Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6: Den finansielle lovgivnings implementering35 

 

Basel 1 og solvenskrav  

Solvenskravet blev lanceret med Basel 1 i 1988 og implementeret i CAD (Capital Adequacy Directive) i 

1993. Formålet var at sikre, at pengeinstitutter var tilstrækkeligt kapitaliserede til at beskytte den 

enkelte indskyder såvel som den finansielle sektor. Derudover skulle solvenskravet medvirke til at 

skabe bedre konkurrencevilkår på tværs af landegrænser. 

Solvenskravet var et kapitalreservekrav udregnet på baggrund af den risiko, der var forbundet med 

det specifikke pengeinstituts aktivside, således at jo større risiko, desto større krav til 

kapitalreserven. Alle pengeinstitutter skulle dermed overholde et lovmæssigt kapitalkrav, der blev 

fastsat til 8 % af de risikovægtede aktiver. Såfremt solvenskravet blev overskredet, ville 

pengeinstituttet miste sin ret til at drive virksomhed og en afviklingsproces ville blive påbegyndt af 

det nationale finanstilsyn. Dette betød at kapitaldækning, der oversteg de 8 %, således kunne 

betragtes som værende en overkollateral til at absorbere eventuelle tab. 

 

Opgørelsen af de risikovægtede aktiver skete under Basel 1 på baggrund af generelt udformede 

risikokategorier bestående af 5 aktivklasser klassificeret fra 0 % ved statsobligationer til 100 % ved 

usikrede lån.36 

Basel 1 standarden blev op gennem 1990'erne kritiseret for at være for rigid idet der primært blev 

holdt fokus på pengeinstitutternes kreditrisiko. I denne periode blev flere og flere pengeinstitutter 

aktive med handel på de internationale kapitalmarkeder, hvilket øgede pengeinstitutternes 

eksponering overfor markedsrisikoen.37 

                                                             
35 Kilde: Egen tilvirkning 
36 BIS 1988, side 21 
37 Markedsrisikoen kan udtrykkes som risikoen for tab som følge af investeringer på kapitalmarkedet 

Basel forslag

(Basel 1 og 2)
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(CRD - tidligere CAD)

Dansk lovgivning

(Kapitalkravs-bekendtgørelse)

http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
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Analyse af Basel 1 i relation til Finanskrisen 

Basel 1 introducerede et sæt overordnede og meget liberale rammer, som pengeinstitutterne skulle 

operere indenfor, hvilket gav pengeinstitutterne stor individuel frihed til selv at strukturere deres 

balance. 

Basel 1 satte forøget fokus på pengeinstitutternes aktivside ved at stille krav til risikovægtning af de 

enkelte udlån for at imødegå kreditrisikoen. Som nævnt i afsnit 2.4 var de generelle markedsvilkår 

særdeles gunstige i årene op til Finanskrisens kulmination. Dette skabte en øget konkurrence mellem 

pengeinstitutterne om at øge omsætningen, hvorved udlån og aktiver (eks. ABCP i USA), der på trods 

af fine ratings viste sig at være præcis det modsatte, blev taget ind på balancen for 

konkurrencemæssigt at opretholde markedsandele.  

Med hensyn til passivsiden var der krav til basiskapitalens størrelse i forhold til de risikovægtede 

aktiver - solvenskravet. Der var til gengæld ikke noget krav til den resterende kapital, hvilket gav 

pengeinstitutterne valgfrihed til at sammensætte fremmedkapitalen. Pengeinstitutterne kunne 

derved individuelt strukturere en kombination af korte, mellemlange og lange gældsforpligtigelser, 

der tilfredsstillede den præfererede likviditetsrisiko ved konjunkturudsving. 

Den øgede konkurrence resulterede derfor i, at solvenskravet på 8 % i mange tilfælde blev søgt 

udnyttet fuldt ud. Derudover muliggjorde kreative konstruktioner og strukturerede instrumenter, 

som beskrevet i afsnit 2.1.3, endvidere omsætningsforøgelse uden at dette fremgik af balancen. Ved 

et tilbageblik til situationen i USA i årene op til Finanskrisen var SIV-konstruktionerne et eksempel 

herpå, idet Basel 1 ikke stillede nogen krav om at holde kapital til likviditetstilsagn løbende under 1 

år. Derfor kunne pengeinstitutterne med SIV-konstruktioner omgå kapitalkravsreglerne og påtage sig 

mere risiko uden, at det blev afspejlet i solvensen. Den sparede kapital kunne således i stedet bruges 

til nye investeringer eller udbyttebetalinger.38 

Basel 2 og revidering af solvenskravet 

Med udgangspunkt i princippet om risikovægtningen i solvenskravet imødekom Baselkomitéen 

kritikken ved at udvide kapitalkravene således, at der både blev taget højde for kreditrisikoen, såvel 

som markedsrisikoen. Samtidigt blev opgørelsen af de risikovægtede aktiver gjort individuelt, således 

at der blev givet frihed til, at pengeinstitutterne kunne anvende deres egne interne risikomodeller til 

beregning af kravet til kapitalreserven. Dette betød, at kapitaldækningen kunne differentieres, så der 

blev holdt mindre kapital til de meget kreditværdige kunder, mens der blev holdt mere kapital til de 

                                                             
38 Berg & Bech - Finansernes fald, side 114-115 
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mindre kreditværdige.39 Dog blev solvenskravet fastholdt på 8 %. Derved blev pengeinstitutternes 

mulighed for at profitere på asset-liability mismatch de facto øget. De udvidede kapitalkrav benævnt 

Basel 2 lå klar i 2004, blev implementeret i EU-direktivet (CAD III) i 2006 og endelig i dansk lovgivning 

primo 2007. 

Opgørelse af Basiskapital 

Under Basel 2 skulle Basiskapitalen (se Figur 5) overordnet set bestå af egenkapital, hybrid 

kernekapital og ansvarlig lånekapital.40 De tre kapitaltyper blev inddelt i to overordnede kategorier, 

kernekapital og supplerende kapital.  

Kernekapital skulle bestå af instituttets egenkapital og hybride kernekapital og som minimum udgøre 

50 % af den samlede basiskapital.41 Den hybride kernekapital måtte maksimalt udgøre 50 % af 

kernekapitalen42 – forudsat at alle kravene til hybrid kernekapital var overholdt.43 Hvis disse ikke var 

opfyldt, måtte den hybride kernekapital maksimalt udgøre 35 % af kernekapitalen.44 

Den Supplerende kapital skulle bestå af ansvarlig lånekapital og den del af den hybride kernekapital, 

der ikke blev medregnet i kernekapitalen. Den supplerende kapital kunne derfor af indlysende 

årsager maksimalt udgøre 50 % af basiskapitalen.  

Baggrunden for at den ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital kunne medregnes i basiskapitalen 

var, at ihændehavere havde accepteret en efterstillet prioritetsstilling, hvorved kapitalen skønnedes 

at være tabsabsorberende i forhold til foranstillede kreditorer. Tabsabsorberingen ville dog først ske 

efter konkurs dvs. ved et såkaldt gone concern scenarium.  

Kravene til basiskapitalen fordrede derfor, at den egentlige egenkapital minimum skulle udgøre 2 % 

af pengeinstituttets risikovægtede aktiver. 

Beregning af Risikovægtede Aktiver 

Opgørelsen af de risikovægtede aktiver under Basel 2 skete ud fra en individuel risikovægtning af de 

enkelte udlån. Den enkelte låntager blev kreditvurderet og på baggrund heraf tillagt en passende 

intern rating, der bestemte udlånets risikovægt. Vurderingen blev foretaget ud fra nærmere 

                                                             
39 Vestergaard 2010, side 3 
40 FIL § 128 
41

 FIL § 135, stk. 3 
42 FIL § 129, stk. 2 
43 FIL § 132 
44 FIL § 129, stk. 3 
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bestemmelser fra bekendtgørelse om kapitaldækning.45 Risikovægten kunne variere fra 0 % i tilfælde 

hvor udlånet var risikofrit, til 1250 % i tilfælde hvor låntager var yderst nødlidende.  

For at opfylde det vedvarende solvenskrav på 8 % betød risikovægtningen i praksis, at et udlån på 

1.000.000 kr. med en risikovægt på 20 % krævede en basiskapital på 16.000 kr. (

). 

Udover solvenskravet blev der med Basel 2 stillet krav til, at pengeinstitutterne skulle fastsætte et 

individuelt solvensbehov, der ikke kunne være lavere end solvenskravet.46 Fastlæggelsen af det 

individuelle solvensbehov skulle ske ud fra en vurdering af alle væsentlige risici, som instituttet var 

eksponeret overfor.47 Solvensbehovet skulle på samme måde som solvenskravet, udtrykkes som den 

individuelt tilstrækkelige basiskapital i procent af de risikovægtede poster.48 Det individuelle 

solvensbehov var ment som et element til brug for den interne kapitalstyring, hvorfor det ikke skulle 

ikke være offentligt tilgængeligt. 

Analyse af Basel 2 i relation til Finanskrisen 

Med Basel 2 blev der sat forøget fokus på pengeinstitutternes aktivside, såvel som passivside. Med 

implementeringen af det udvidede regelsæt fra Basel 2 lige inden Finanskrisens udbrud var det 

meningen, at de mere nuancerede rammer skulle få pengeinstitutterne til at sænke deres 

eksponering overfor kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko ved at anvende interne 

risikomodeller. 

Dette betød, at pengeinstitutter, med tilladelse til at anvende IRB-metoden49 til at beregne 

risikoeksponeringen, reelt set kunne reducere kapitalbehovet ved at kunne kreditvurdere kunderne 

individuelt. Derved opstod muligheden for at profitere på potentielt store kapitalmæssige 

besparelser. Modsat havde pengeinstitutter, der anvendte standardmetoden et stort set uændret 

kapitalbehov.50  

Grundet at det systemmæssigt var og stadig er særdeles kostbart at udvikle samt anvende den 

grundlæggende- og avancerede IRB-metode, var det primært de allerstørste pengeinstitutter, der 

anvendte disse, mens mindre pengeinstitutter anvendte standardmetoden. Dette betød, at 

                                                             
45 Bekendtgørelse om kapitaldækning, kapitel 4 
46 FIL § 124, stk. 4 
47

 Bekendtgørelse om kapitaldækning, bilag 1, nr. 28  
48 FIL § 124, stk. 4 
49 Internal rate based method 
50 Vestergaard 2010, side 4 
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indfasningen af Basel 2 medførte en konkurrenceforvridning, der gav de store pengeinstitutter en 

klar konkurrencefordel i forhold til de mindre.  

Dermed kan det konstateres, at Basel 2 i relation til risikovægtningen var et lempeligt lovmæssigt 

tiltag set i forhold til Basel 1. 

Endelig var det en central parameter at solvensberegningen indeholdt en fundamental ulempe i form 

af et procyklisk element. Dette viser sig ved, at en lavkonjunktur vil øge risikoen på de enkelte udlån, 

hvorved de risikovægtede aktiver ligeledes vil stige. Samtidig vil tab og nedskrivninger på udlån, der 

ofte følger af lavkonjunktur, resultere i en nedskrivning af egenkapitalen og derved basiskapitalen. 

Denne sammenhæng bevirker, at pengeinstitutternes solvens er meget konjunkturfølsom, idet 

kapitalbehovet vil stige eksponentielt ved stresstest. Kapitalbinding er en central parameter i 

konkurrencen mellem pengeinstitutter. Tendensen er at pengeinstitutterne undervurderer 

halerisikoen for et maksimalt stressscenarie tilsvarende Finanskrisen. 

 

Effekten heraf blev illustreret ved den britiske bank Northern Rock, der seks måneder inden den 

modtog statshjælp annoncerede, at den var overkapitaliseret og ville foretage en ekstraordinær 

udbyttebetaling som følge deraf. Northern Rock endte med at blive nationaliseret.51  

I årene op til Finanskrisen viste pengeinstitutterne en tendens til kapitalmæssigt at lægge sig tæt op 

ad kapitalkravet for at profitere på de reducerede kapitalomkostninger. Dette var muligt på grund af 

de brede rammer Basel 1 hhv. Basel 2 havde sat for pengeinstitutterne.  

På baggrund heraf kan det konstateres, at den internationale lovgivning har spillet en central rolle 

ved at tillægge det selvregulerende element i kapitalens frie bevægelighed en stærk tiltro. Der kan 

derfor argumenteres for at lovgivningen var karakteriseret ved at være meget lempelig og at bidrage 

med en falsk tryghed, da det blev vurderet tilstrækkeligt at kapitalisere sig således, at solvenskravet 

kun lige var opfyldt.  

Samlet set kan det konstateres, at pengeinstitutterne har haft gunstige forhold tillige med en 

lempelig international lovgivning, der har givet incitament til, at pengeinstitutterne har kapitaliseret 

sig med en lav andel af egenkapital.  

  

                                                             
51 Bailing out the Banks, side 28 
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4 Efterrationalisering ovenpå Finanskrisen 

Med Finanskrisen blev der sat fokus på den risikobetonede drift, der viste sig kendetegnende for en 

lang række pengeinstitutter. Tillige blev det belyst, at det institutionelle setup var langt mere 

skrøbeligt end antaget.  Kapitalkravsreglerne, der havde haft til hensigt at sikre en overordnet 

markedsstabilitet, havde således ikke opfyldt det erklærede mål.  

4.1 Evaluering af Basel 1 og 2 lovgivning i relation til 

Finanskrisen 

Helt nøgternt kan Finanskrisen ses som den ultimative stresstest, hvor den finansielle sektor rammes 

af omstændigheder svarende til den yderste halerisiko. Derfor er det relevant at evaluere de 

kapitalkravsregler, der har haft til formål at sikre, at pengeinstitutter vil være i stand til at manøvrere 

gennem selv en hård storm som Finanskrisen.  

1. Pengeinstitutternes risiko var stærkt korreleret med markedskonjunkturer, idet kreditrisikoen på 

udlån udgjorde en naturlig eksponering mod markedet – pengeinstitutterne var således i 

besiddelse af en forholdsvis høj systemisk risiko (beta). 

2. Solvenskravet, samt pengeinstitutternes individuelt opgjorte solvensbehov, viste sig 

utilstrækkeligt – bl.a. grundet det procykliske element i solvensberegningen. 

3. Pengeinstitutternes risiko var blevet uigennemsigtig ved den omfangsrige investering i 

securitizationer, tillige med den forøgede anvendelse af off-balance postering. 

4. De mange faste forpligtigelser, der fulgte af den høje finansielle gearing, svækkede 

pengeinstitutternes evne til at navigere igennem en krisesituation. 

5. Tvangssalg af aktiver medførte en stærkt reduceret salgspris.  

6. Pengeinstitutternes afhængighed af et velfungerende pengemarked udgjorde en likviditetsrisiko. 

Set i retroperspektiv kan der argumenteres for at denne likviditetsrisiko ikke var afdækket 

tilstrækkeligt. 

Den generelle samfundsmæssige holdning er derfor, at den gældende lovgivning ikke har virket efter 

hensigten og at pengeinstitutterne ikke har levet op til deres samfundsmæssige ansvar. Således har 

pengeinstitutterne og den finansielle sektor lidt et alvorligt tillidsknæk, der har givet de 

internationale tilsynsmyndigheder incitament til at nedsætte et løsningsforslag.  
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4.2 Finanskrisen og de samfundsmæssige konsekvenser 

Med Finanskrisen fulgte som beskrevet i afsnit 2.4 en lang række fusioner og konkurser i 

pengeinstitutter på globalt plan.  

Generelt set er det ud fra en samfundsøkonomisk vinkel ikke ubetinget dårligt, at virksomheder går 

konkurs, da det er et centralt element i kapitalens frie bevægelighed. Når en virksomhed går konkurs 

er det således et udtryk for, at aktionærerne udnytter deres eksklusive ret til kun at hæfte med deres 

indskud, hvorved ansvaret for virksomheden overlades til kreditorerne.52 Kreditorerne får ikke 

nødvendigvis dækket deres tilgodehavende med den tilbageværende aktivmasse, men det må 

forventes, at de som udgangspunkt vil have bortdiversificeret den usystemiske risiko for, at 

virksomheden går konkurs.  

Situationen er imidlertid anderledes, når det gælder pengeinstitutter, idet de samfundsmæssige 

omkostninger ved en konkurs ofte vil være mere omfattende end de direkte omkostninger og tab 

påført kreditorerne. I det følgende opstilles 5 samfundsmæssige konsekvenser, som kan siges at 

være direkte afledt af Finanskrisen: 

1. Den kollektive tillid og gensidige afhængighed mellem pengeinstitutterne via handel på 

pengemarkedet medførte en spill-over effekt i sektoren. 

2. Små indlånskunder, der ikke besad ressourcer til at vurdere risikoen i pengeinstitutterne, led tab. 

3. Tilbageholdenhed i kreditgivning kunne give potentielt tilbageslag i samfundsøkonomien og 

forværre vækstmulighederne. 

4. Tab af samfundets tillid til pengeinstitutterne og den finansielle sektor. Myndighederne stillede 

kapitalkrav og førte løbende tilsyn med pengeinstitutterne, hvorfor en konkurs af et 

pengeinstitut ligeledes førte til generel mistillid til myndighedernes overvågning af sektoren 

generelt. 

5. ”Soft information” - værende den private information, der var opbygget mellem låntager og et 

konkursramt pengeinstitut, gik tabt. Erfaringen var, at det ikke i alle tilfælde var muligt, at 

genskabe denne information mellem låntager og et nyt pengeinstitut, hvilke afledte store 

konsekvenser for låntager. 

Dette betyder, at staten indgår som en indirekte stakeholder i den finansielle sektor, hvilket har givet 

de nationale tilsynsmyndigheder incitament til at vedtage initiativer, der på kort sigt kan genoprette 

den finansielle stabilitet og på længere sigt afværge en lignende krisesituation.  

                                                             
52 BMA, Principles of Corporate Finance, side 504 
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4.3 Finanskrisen og Systemiske pengeinstitutter 

Finanskrisen viste endvidere, at pengeinstitutternes korrelation med samfundsøkonomiens 

helbredstilstand blev øget i takt med pengeinstituttets størrelse, kompleksitet og forbundethed med 

det øvrige finansielle system. Konkret tales der om systemiske pengeinstitutter eller "Systemically 

Important Financial Institutions" forkortet SIFI.53 

Systemiske pengeinstitutter er karakteriseret ved at være institutter, hvis eventuelle sammenbrud vil 

medføre betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Det kan være pengeinstitutter, der 

besidder en så stor markedsandel, at de tilbageværende aktører i den finansielle sektor ikke vil være i 

stand til at honorere den efterladte efterspørgsel. Alternativt kan det systemiske pengeinstitut være 

et så centralt bindeled i den finansielle sektor, at en konkurs vil medføre finansielle vanskeligheder 

for andre aktører i markedet.  

Der opereres tillige med termen, at et pengeinstitut kan være too-big-to-fail. Betydningen af too-big-

to-fail er tidligere blevet diskuteret intenst i akademisk sammenhæng, men med Finanskrisen og de 

omfattende konsekvenser af Lehman Brothers konkurs in mente er der skabt en klar præcedens for, 

at staten anerkender too-big-to-fail–doktrinen og således fremadrettet vil forhindre et systemisk 

vigtigt pengeinstitut i at gå konkurs.54 

Tilstedeværelsen af too-big-to-fail–doktrinen har nogle særdeles ugunstige konsekvenser, idet de 

almindelige markedskræfter sættes ud af spil ved, at kyniske investorer vil indregne statens udvidede 

stakeholderposition som en del af investeringens sikkerhed. Tillige vil too-big-to-fail–doktrinen kunne 

påvirke ledelsen i et systemisk pengeinstituts risikovillighed, da forøget gearing og risikofyldte 

investeringer øger gevinsten, hvis det går godt, mens tabet absorberes af staten og dermed 

skatteydere, hvis det går skidt. Doktrinen introducerer dermed en omfangsrig moral hazard 

problematik i systemiske pengeinstitutter, idet investorer kan opnå et højt afkast og lade staten 

bære risikoen. 

Too-big-to-fail skaber ligeledes en konkurrenceforvridning. Da store pengeinstitutter, der anses som 

systemisk vigtige, vil have en forbedret og billigere adgang til kapital grundet den implicitte 

statsgaranti end de mindre ikke-systemiske pengeinstitutter, der må rejse kapital på markedsvilkår.  

                                                             
53 FS - Årsrapport 2011, side 128 
54 A new Capital Regulation for Large Financial Institutions, side 2 
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5 Ny international lovgivning - Basel 3 

Med de konstaterede samfundsmæssige konsekvenser der fulgte i sporerne på Finanskrisen samt de 

konstaterede problemer ved de gældende lovkrav, er der er fra myndighedernes side vakt en fornyet 

tro på øget lovgivning. Baselkommitéen har fremlagt deres fremsynede internationale løsningsforslag 

Basel 3. Basel 3 danner fundamentet til den lovgivning, som EU gennem CRD IV vil implementere som 

et overordnet og ensartet direktiv gældende for alle lande i EU, den såkaldte Single rule book. 

Lovgivningen skal være medvirkende til, at et scenarium som Finanskrisen ikke vil kunne gentage sig i 

fremtiden og har derfor til sigte bl.a. at løse de konstaterede problemer ved den eksisterende 

lovgivning.  

Løsningsforslagets omdrejningspunkt er forankret i forøgede krav til pengeinstitutters kapital og 

likviditet. Derudover arbejdes der i Baselkommitéen på særlige tiltag, der specifikt skal anvendes i 

relation til systemiske pengeinstitutter. 

5.1 Forøgede krav til kapital 

Med erfaringen om det utilstrækkelige kapitalkrav i relation til Basel 1 og 2 indføres der skrappere 

minimumskrav til både kvantiteten, men også kvaliteten af egen-, kerne- og basiskapital.  

Forøgede krav til kapitalens kvantitet 

Med Basel 3 bliver kravet til den solvensmæssige egenkapital55 øget fra 2 % til 4,5 % af de 

risikovægtede aktiver. Kernekapitalen skal udgøre 6 % af de risikovægtede aktiver frem for de 

eksisterende 4 %, mens basiskapitalen forbliver uændret og fortsat udgør 8 % af de risikovægtede 

aktiver.56 

Foruden de forøgede krav til pengeinstitutternes basiskapital lægges en permanent buffer på 2,5 % af 

de risikovægtede aktiver, der skal bestå af egenkapital (kapitalbevaringsbuffer). Effekten heraf skal 

være, at i tilfælde af at egenkapitalprocenten falder til under 7 % (4,5 % + 2,5 %), vil der lovmæssigt 

blive stillet krav til, at en del af årets overskud overføres til egenkapitalen. Pengeinstituttet bliver i 

dette tilfælde underlagt restriktioner i forhold til udbyttebetaling, bonusudbetalinger eller opkøb af 

egne aktier. På denne måde sikres det, at pengeinstitutterne opbygger egenkapitalen, når de 

nærmer sig minimumskapitalkravet.57  

                                                             
55 Egenkapital fratrukket de lovpligtige solvensmæssige fradrag, eks. Goodwill. Basel III 2010, side 21 
56 Basel III 2010, side 12,  
57 Basel III 2010, side 21 og 57 
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De nationale myndigheder (Finanstilsynet) kan tillige indføre en makroøkonomisk begrundet buffer af 

egenkapital eller hybrid kernekapital på op til 2,5 % af de risikovægtede aktiver (modcyklisk 

kapitalbuffer). Myndighederne kan tage bufferen i anvendelse, hvis det vurderes, at udlånsvæksten 

er så høj, at det kan true den nationale finansielle stabilitet.58 

Kapitalsammensætningen er skitseret i Figur 7.  

Figur 7: Forøgede krav til kapital59 

 

Forøgede krav til kapitalens kvalitet 

Basel 3 stiller en række krav til de tre kapitaltypers kvalitet, hvoraf de vigtigste er listet nedenfor. 

Egenkapitalen skal tage den første og proportionalt største andel af et givent tab. Derfor skal 

egenkapitalen fortsat være karakteriseret ved at være indbetalt og uendeligt løbende, hvilket 

betyder at den ikke kan tilbagebetales. Derudover må egenkapitalen ikke indeholde krav om udbytte. 

Et nyt kvalitetskrav er, at det solvensmæssige fradrag såsom goodwill og udskudte skatteaktiver 

fremover udelukkende skal fradrages i egenkapitalen. 60 

Den hybride kernekapital skal være fuldt tabsabsorberende hvorfor den fremadrettet skal være 

uendeligt løbende uden incitament til indfrielse. Hermed reduceres pengeinstitutternes afhængighed 

af, at kunne refinansiere den hybride kernekapital i markedet. Udsteder af hybrid kernekapital skal 

                                                             
58 Basel III 2010, side 57 og 58 
59 Kilde: Egen tilvirkning 
60 Basel III 2010, side 15 
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have diskretionær ret til at annullere rentebetalinger, og derudover skal den hybride kernekapital, 

ved en forudbestemt trigger, kunne nedskrives eller alternativt konverteres til aktiekapital.61 62 

Den supplerende kapital skal være mere tabsabsorberende hvorfor den skal være indbetalt og have 

en oprindelig løbetid på minimum 5 år. Der må ikke være incitament til førtidig indfrielse. Den 

solvensmæssige behandling skal fremadrettet besidde en lineær reduktion i medregning i kapitalen 

de sidste 5 år inden udløb. Ligesom den hybride kernekapital skal den supplerende kapital kunne 

nedskrives eller konverteres til aktiekapital givet, at pengeinstituttet rammer "Point of non-viability", 

defineret som en situation hvor nedskrivning eller konvertering er substantiel for pengeinstituttets 

overlevelse.63 

Supplerende kapitalkrav: Leverage ratio 

Leverage ratio er et simpelt supplerende kapitalkrav til solvenskravet.  I modsætning til ovenstående 

kapitalkrav tages der her ikke hensyn til de enkelte aktivers faktiske risiko, da alle poster behandles 

ens. Kernekapitalen skal udgøre mindst 3 % af de samlede eksponeringer inklusiv off-balance 

poster.64 

 

Formålet med Leverage ratio er at begrænse overdreven gearing og derved imødegå aktivmassens 

utilstrækkelige værdi ved likvidation. Derudover skal målet bruges som et værn imod fejl i de interne 

risikomodeller, der ligger til grund for risikovægtningen af aktiverne.  

Ved at inkludere eksponeringen af off-balance poster i regelsættet imødegås problemerne med de 

uigennemsigtige SIV-konstruktioner, hvilket fremadrettet bør resultere i en højere grad af 

gennemsigtighed i markedet. 

5.1.1 Løser de forøgede krav til kapitalen de erfaringsmæssige ulemper 

under nuværende lovgivning jf. afsnit 4.1? 

Ad 1) Pengeinstitutternes modstandsdygtighed overfor markedseksponeringen forbedres ved at 

indføre den makroøkonomisk begrundede buffer. På denne måde tvinges pengeinstitutterne til at 

øremærke kapital til at absorbere tab i relation til markedseksponeringen. 
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 Se afsnit 5.3 for nærmere uddybelse 
62 Basel III 2010, side 16 
63 Basel III 2010, side 18-19 
64 Basel III 2010, side 61 
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Ad 2) Med kapitalbevaringsbufferen samt den forøgede andel af egenkapital og det indlagte 

konverteringselement i den hybride kernekapital øges pengeinstitutternes modstandsdygtighed 

overfor en faldende værdi af aktivmassen. Dette reducerer de afledte konsekvenser af 

pengeinstitutternes eksponering overfor det procykliske element i solvensberegningen.  

Ad 3) Ved at implementere det supplerende kapitalkrav, Leverage ratio, begrænses 

pengeinstitutternes mulighed for at anvende overdreven gearing og gennemsigtigheden i sektoren 

forbedres ved, at den samlede eksponering, inklusiv off-balance poster, afspejles i kravet. Herved 

søges tilliden blandt pengeinstitutterne genoprettet. 

Ad 4) Med indførelsen af de forøgede krav til kapitalens kvalitet og kvantitet forbedres 

pengeinstitutternes finansielle smidighed, således at de på overordnet niveau formentlig vil være 

bedre rustet til at navigere gennem en fremtidig finansiel krise. 

5.2 Forøgede krav til likviditet 

Pengemarkedet er blevet globalt og pengeinstitutter i hele verden er afhængige af at kunne handle 

med hinanden. Tilliden til det enkelte pengeinstituts betalingsevne er baseret på en ustabil ligevægt 

og Finanskrisen viste, hvordan denne tillid kunne forsvinde fra dag til dag, hvor selv aktiver med den 

højeste rating viste sig at være usælgelige. Det var netop den bristede illusionen om, at 

pengeinstitutter altid ville kunne skaffe likviditet, som var den udløsende faktor i Finanskrisen udbrud 

jf. afsnit 3.1.  

Af denne grund skal der fremadrettet stilles krav til likviditeten i pengeinstitutter, således at de til 

enhver tid kan svare enhver sit uden at skulle foretage et tvangssalg af aktiver. Dette skal opnås ved 

indføring af to forskellige krav, der skal sikre likviditeten på hhv. kort og lang sigt. 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

LCR skal sikre likviditeten i pengeinstitutter på kort sigt. Der bliver stillet krav om en buffer bestående 

af likvide aktiver til i en krisesituation, at kunne svare alle nettoudbetalinger indenfor en 30 dages 

horisont. 

 

Med likvide aktiver af høj kvalitet menes der aktiver som kontanter, centralbankreserver eller 

statsobligationer (de såkaldte niveau 1-aktiver), der er kendetegnet ved at have en lav markeds- og 

kreditrisiko og besidde en lav korrelation med risikofyldte aktiver. Derudover er de nemme at 

prisfastsætte, hvorfor de i et stresset marked kan likvideres helt uden - eller med stærk begrænset 

værditab. For at sikre den høje likviditet skal 3/5 af pengeinstitutternes likvide papirer bestå af 
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niveau 1-aktiver. De resterende 40 % kan dækkes af andre aktiver (niveau 2-aktiver), men af disse 

tages et haircut på 15 %, således det kun er 85 % af aktivernes værdi, der medregnes.65 

Med stressede nettoudbetalinger de næste 30 dage menes, at forpligtigelser og tilsagn om 

udbetalinger minus forventninger til indbetalinger på alle tilgodehavender, skal kunne opfyldes. 66 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

NSFR skal sikre likviditeten i pengeinstitutter på lang sigt. 

 

Det bærende element i modellen er at foretage en risikovurdering af hhv. aktiver og finansiering ud 

fra likviditet og løbetid. På aktivsiden vægtes udlån < 1 år med 0 %, mens udlån > 1 år vægtes op mod 

100 % (afhængigt af aktivets likviditet). På passivsiden tæller finansiering med løbetid < 1 år med 0 %, 

mens finansiering med løbetid > 1 år tæller op til 100 %. I praksis betyder det, at et udlån på under et 

år ikke har nogen kapitalbindingseffekt, hvorimod et udlån over et år kræver finansiering med 

tilsvarende løbetid.67 Baselkommitéen tester i en observationsperiode fra januar 2011 til medio 2016 

om finansiering med en restløbetid under et år alligevel skal tælle delvist med. Dette kunne i så fald 

redde de danske 1-års rentetilpasningslån (F1).68 Grundlæggende søges det med NSFR at skabe en 

en-til-en sammenhæng mellem ud- og indlån, som man i øvrigt kender det fra balanceprincippet i det 

danske realkreditsystem.  

5.2.1 Løser de forøgede krav til likviditet de erfaringsmæssige ulemper 

under nuværende lovgivning jf. afsnit 4.1? 

Ad 5) Liquidity Coverage Ratio skal sikre, at pengeinstitutter har tilstrækkeligt med likviditet på kort 

sigt, således at det i en situation, hvor likviditetsadgangen er begrænset, ikke bliver nødvendigt at 

foretage et ugunstigt tvangssalg af aktiver med stærkt reduceret pris til følge.  

Ad 6) Net Stable Funding Ratio begrænser pengeinstitutternes afhængighed af pengemarkedet ved 

at indføre en mere konservativ regulering af udlånsfinansieringen. Derved stilles der nu større krav 

til, at pengeinstitutterne skal holde fokus på likviditetsrisikoen. 
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 NAT: 1. kvartal 2011, side 142 
66 BIS liquidity risk measurement, side 5 
67 BIS liquidity risk measurement, side 20  
68 NAT: 1. kvartal 2011, side 143-144 
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Samlet set stiller LCR og NSFR store krav til den fremadrettede beholdning af likvide aktiver i 

pengeinstitutterne, hvilket skal være en central parameter til at øge stabiliteten og 

modstandsdygtigheden i pengeinstitutterne.   

5.3 Forøgede krav til systemiske pengeinstitutter 

For at imødekomme de ugunstige samfundsmæssige konsekvenser ved tilstedeværelsen af 

systemiske pengeinstitutter ligger der i Baselkommitéen og EU-kommisionen overvejelser 

vedrørende højere kapitalkrav i disse pengeinstitutter.  

Dette skal effektueres ved at indlægge en yderligere buffer i systemiske institutter bestående af 

Contingent Capital, der gør det muligt enten at nedskrive obligationer i den efterstillede kapital eller 

konvertere dem til aktier.69  

Overordnet set er Contingent Capital en variant af en konvertibel obligation. En konvertibel 

obligation er et gældsbrev udstedt af et selskab, hvor ihændehaveren har ret til at konvertere sin 

fordring til aktie- eller anpartskapital. Der ligger således et optionselement i en konvertibel 

obligation, hvor ihændehaver erhverver en begrænset downside og samtidigt opnår en mulig upside 

– svarene til en købt calloption. Konvertible obligationer anvendes ofte af venturekapitalfirmaer til 

investering i risikofyldte aktiver.  

Contingent capital tilfører et betingelseselement til den konvertible obligation, således at det ikke er 

ihændehaveren, men i stedet en given trigger, der udløser konverteringen. Derved kan konvertering 

sikre kapitalgrundlaget i et nødlidende pengeinstitut. 

Valg af værtsinstrument 

Contingent Capital skal forankres i et værtsinstrument, der enten vil være hybrid kernekapital eller 

en del af den supplerende kapital, hvilket vil afgøre den reguleringsmæssige behandling af 

instrumentet inden triggeren udløses.  

Vilkår i forbindelse med konvertering 

Når triggeren udløses, kan konvertering ske på to måder. Der kan ske fuld konvertering, hvor hele 

udstedelsen konverteres til egenkapital.  Alternativt kan der ske delvis konvertering, hvor en på 

forhånd aftalt andel konverteres eller hvor et på forhånd aftalt solvensniveau genoprettes.70 

                                                             
69 Contingent Capital: Economic Rationale and Design Features, side 6 
70 Contingent Capital: Economic Rationale and Design Features, side 24-29 
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Her skal det bemærkes, at konverteringsforholdet, dvs. hvor meget egenkapital obligationsejerne får 

for kapitalen, er en vigtig parameter. Et centralt omdrejningspunkt er, at konverteringen kan risikere 

at udvande de eksisterende aktionærer. Samtidig er det et fundamentalt element, at Contingent 

Capital kan fungere incitamentsfremmende for pengeinstitutternes ledelse. Det optimale 

konverteringsforhold tager derfor hensyn til begge forhold. Ved konvertering af Contingent Capital til 

relativt flere aktier, vil der ske en udvanding af de eksisterende aktionærer, der vil virke 

incitamentsfremmende for ledelsen. Omvendt vil konvertering til relativt færre aktier begrænse 

ledernes incitament til at undgå konvertering, idet konverteringen blot vil svare til en nedskrivning af 

gælden.  

Vilkår i forbindelse med nedskrivning 

Nedskrivningen kan tillige omfatte hele eller dele af udstedelsen. Dette vil som nævnt ovenfor kunne 

virke incitamentsbegrænsende på ledelsen, hvorfor en nedskrivning af gælden som udgangspunkt 

kun virker tabsbegrænsende. Herved vil den potentielle upside ved at investere i Contingent Capital 

tillige være væk.  

Implementering i Schweiz 

I Schweiz stilles der allerede nu krav til, at de to største pengeinstitutter Credit Suisse og UBS skal 

udstede Contingent Capital for samlet set 9 % af de risikovægtede aktiver. De 3 % Contingent Capital 

konverteres til egenkapital, når den egentlige egenkapital udgør 7 % af de risikovægtede aktiver, 

mens de resterende 6 % konverteres, når den egentlige egenkapital udgør 5 % af de risikovægtede 

aktiver. Ved anvendelse af to triggerniveauer sikres pengeinstitutterne i to faser. Triggerniveauet på 

7 % sikrer en rekapitalisering af pengeinstituttet, således at den fortsatte drift sikres, mens 

triggerniveauet på 5 % derimod skal kunne sikre en kontrolleret afvikling af pengeinstituttet.71   

5.3.1 Løser de forøgede krav til systemiske pengeinstitutter de 

erfaringsmæssige ulemper under nuværende lovgivning jf. afsnit 4.3? 

Ved at indlægge en yderligere kapitalbuffer i systemiske pengeinstitutter øges tabsabsorberingen og 

derved sænkes risikoen for, at et systemisk pengeinstitut kommer i finansielle vanskeligheder. 

Dermed er Contingent Capital et lukrativt instrument i forhold til at begrænse de samfundsmæssige 

konsekvenser ved, at den private sektor i højere grad dækker tab før en eventuel tilførsel af 

statssubsidier bliver nødvendig. Dermed øges sandsynligheden for, at en privat løsning kan holde det 

systemiske pengeinstitut i live.  

                                                             
71 Contingent Capital: Economic Rationale and Design Features, side 17 
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Derudover indeholder værktøjet også et potentielt proaktivt element. Pengeinstitutternes ledelse får 

et øget incitament til at drive ansvarlig virksomhed ved at indføre krav om udvanding af eksisterende 

aktier ved konvertering. Dette kan resultere i en reduceret moral hazard problematik.  

En væsentlig observation er dog, at Contingent Capital isoleret set ikke har indflydelse på 

pengeinstitutternes underlæggende risiko, dvs. årsagen, der har ført til finansielle vanskeligheder. 

Den væsentligste risiko i et pengeinstitut vil som nævnt oftest være den manglende evne til at kunne 

rejse nødvendig likviditet. For et pengeinstitut i finansielle vanskeligheder vil det således ofte være 

livsnødvendigt at få tilført ny kapital. Her har Contingent Capital kun ringe effekt, idet konvertering 

kun restrukturerer balancen og dermed alene frigør forpligtigelser til løbende kuponbetalinger på 

den konverterede kapital. 

5.4 Basel 3 og implementeringsudsigten 

De endelige lovforslag fra Baselkommitéen lå klar tilbage i december 2010. I juli 2011 skrev EU-

kommissionen på baggrund heraf deres udkast til EU-reglerne - CRD IV direktivet. Dette regelsæt 

forventes vedtaget i foråret 2012 med en efterfølgende national implementering.72 

Figur 8: Indfasning af forøgede krav til kapital73 

 

De øgede kapitalkrav er af omfattende karakter, hvorfor indfasning sker gradvist over en årrække 

begyndende allerede fra 2012, således at egenkapitalen primo 2013 skal udgøre 3,5 % se Figur 8. 

Denne indfasning betyder, at pengeinstitutterne allerede nu skal se sig om efter ny kapital af høj 

kvalitet. Dette betyder også, at det må forventes, at markedet allerede nu og særligt på de længere 

                                                             
72 Europa-Kommissionen pressemeddelelse 1 
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investeringer vil begynde at indregne den fremtidige risikopåvirkning, som de forøgede kapital- og 

likviditetskrav vil have på pengeinstitutterne.  

Indfasningen af Leverage ratio og de to likviditetskrav vil efter en observationsperiode ske i hhv. 2015 

og 2018, se Figur 9. 

Figur 9: Indfasning af Leverage ratio og likviditetskrav74 
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6 Bankpakke 1 og Kreditpakken 

Situationen i Danmark i sensommeren 2008 efter Lehman Brothers kollaps var så tilspidset, at der fra 

statslig side var behov for at agere med det samme. Grundet de samfundsmæssige konsekvenser, 

redegjort for i afsnit 4.2, var der endvidere et stærkt politisk incitament til at udvise handlekraft og 

ansvarlighed. Dette resulterede i to midlertidige tiltag, der havde til formål at stabilisere økonomien 

på kort sigt.  

Under en måned efter Lehman Brothers kollaps stod den danske stat klar med det første statslige 

tiltag.  

6.1 Lov om Finansiel Stabilitet - Bankpakke 1 

For at dæmpe nervøsiteten og øge tilliden til den stærkt skrantende finansielle sektor indgik den 

danske stat sammen med Det Private Beredskab75 d. 10. oktober 2008 en aftale om sikring af den 

finansielle stabilitet. Dette skulle opnås ved, at staten ydede fuld sikkerhedsstillelse overfor 

indskyderes og simple kreditorers tilgodehavender i danske pengeinstitutter i tilfælde af konkurs - 

Bankpakke 1. I alt blev der garanteret for 4.200 mia. kr. svarende til ca. 250 % af Danmarks BNP.76 

Ordningen skulle løbe til d. 30. september 2010 og i denne 2-årige periode skulle pengeinstitutterne 

holde fokus på konsolidering, hvorfor ordningen indeholdt et forbud mod udbyttebetalinger, 

optionsprogrammer og tilbagekøb af egne aktier i pengeinstitutter. 

6.1.1 Finansiel Stabilitet 

Det statsejede Afviklingsselskab til sikring af finansiel stabilitet A/S, herefter Finansiel Stabilitet, blev 

oprettet som et led i vedtagelsen af Bankpakke 1. Formålet var, at afviklingsselskabet skulle træde til 

i tilfælde af, at et nødlidende pengeinstitut ikke kunne afvikles i privatsektoren. Dette foregik ved, at 

Finansiel Stabilitet gennem et oprettet datterselskab overtog og afviklede det nødlidende 

pengeinstitut.  I tilfælde af at afviklingen af det nødlidende pengeinstitut ikke indbragte kapital nok til 

at dække indskyderne og de simple kreditorer, skulle Finansiel Stabilitet skyde kapital ind i 

datterselskabet og dække disses tilgodehavender.77 Dette betød, at ikke-efterstillede kreditorer og 

indskydere kunne opnå fuld dækning af deres tilgodehavender, selvom dette oversteg den 

daværende indskydergaranti på 50.000 euro (ca. 375.000 kr.) pr. indskyder.78  
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 Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser 
76 NAT: 1. kvartal 2011, side 136 
77 FS -2. halvår 2008, 16 
78 www.Gii.dk - Indskydergarantifondens dækning 
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Under Bankpakke 1 blev det tillige muligt for en anden finansiel aktør at overtage den sunde del af et 

konkursramt pengeinstitut, hvorved den usunde del, der havde været skyld i konkursen, kunne 

forblive i statens varetægt gennem Finansiel Stabilitet. 

Det Private Beredskab 

Det Private Beredskab betegnede den forening af pengeinstitutter, der var dækket af statsgarantien. 

Ved vedtagelsen af Bankpakke 1 var 133 af de danske pengeinstitutter, svarende til 99 % af det 

samlede indlån, med i ordningen. De danske pengeinstitutter, der var med i Det Private beredskab, 

skulle kollektivt efter størrelse bidrage til ordningen ved at betale op til 35 mia. kr. fordelt på (1) En 

garantiprovision på 15 mia. kr. betalt over de to år ordningen løb. (2) En kaution til dækning af tab på 

10 mia. kr. (3) En forhøjet garantiprovision på 10 mia.kr. i tilfælde af yderligere tab.79 

Dette betød, at hvis tab i forbindelse med afviklingen af nødlidende pengeinstitutter ville overstige 

35 mia. kr., måtte staten og dermed skatteydere træde til og dække de yderligere omkostninger, 

mens staten/skatteydere ville profitere på ordningen, hvis tabene beløb sig til mindre end 15 mia. kr. 

6.1.2 Analyse af Bankpakke 1 

Ved at stille fuld garanti for indskydere og simple kreditorer blev risikoen for Bankruns reduceret. 

Bankruns er karakteriseret ved, at netop indskydere og simple kreditorer forsøger at sikre sig mod 

tab ved at være de første til at trække deres penge ud af pengeinstituttet. 

Dette eksorbitante likviditetstræk kan være ren gift for et pengeinstitut, da likviditeten hovedsagligt 

er bundet i aktiver med lang løbetid, som derfor må indfries førtidigt. Dette fordrer et tvangssalg af 

aktiver, der som tidligere nævnt almindeligvis vil resultere i et salg til underkurs. Den forringede 

salgspris og den afledte effekt af, at pengeinstituttet mister fremtidige cashflow er direkte 

værdidestruerende for pengeinstituttet. Igen kan den britiske sparekasse Northern Rock fremhæves 

som et eksempel herpå. I 2007 offentliggjorde BBC at Northern Rock havde anmodet Bank of England 

om hjælp, hvilket udløste et stormløb blandt indskydere for at trække deres penge ud.80 

Da den ubegrænsede statsgaranti henvender sig til indskydere og simple kreditorer, er det 

interessant at se, om der afspejles en direkte konsekvens for pengeinstitutternes funding gennem 

indlån og adgangen til funding via pengemarkedet. 

                                                             
79 Økonomi- og erhvervsministeriet d. 5. oktober 2008, side 2 
80 Berg & Bech - Finansernes fald, side 41 
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Indlånsfunding 

Statsgarantien bevirkede, at pengeinstitutterne vedvarende kunne finansiere sig gennem indlån. 

Bilag 5 viser udviklingen i indlånsrenten til husholdninger og her ses en tydeligt stigende tendens fra 

primo 2006 til fjerde kvartal 2008. Dette indikerer både den generelle rentestigning i denne årrække, 

samt en særdeles hård konkurrence mellem pengeinstitutterne om at tiltrække indlån i perioden op 

til krisen.  

Det stærke fald, der kan observeres i fjerde kvartal 2008 i efterdønningerne af Lehman Brothers 

kollaps, sker unisont med faldet i pengemarkedsrenten i Figur 3. En del af rentefaldet på indlån kan 

derfor tilskrives krisens begrænsende effekt på pengeinstitutternes investeringsmuligheder, men 

hvad vigtigere er, fjerner statsgarantien indskyderens kreditrisiko, hvilket reducerer den afkrævede 

risikopræmie. Ved at sikre pengeinstitutternes fortsatte mulighed for at funde sig gennem indlån, 

havde den ubegrænsede statsgaranti en stabiliserende indvirkning på markedet. 

Pengemarkedsfunding 

Da statsgarantien ligeledes dækkede simple kreditorer, betød det, at den usikrede 

pengemarkedsrente de facto blev sikker. Dette burde afspejle sig ved, at den usikrede rente burde 

nærme sig den sikrede. Denne tendens kan dog ikke bekræftes ved rentespændet illustreret i Figur 3 

hvor tendensen er, at rentespændet stiger voldsomt ved Lehman Brothers konkurs medio september 

2008, hvorefter det, på trods af et stærkt faldende renteniveau, holdes på et relativt konstant niveau. 

Dette indikerer, at tilliden på pengemarkedet langt fra var genskabt.   

Den manglende tillid til pengemarkedet gjorde, at pengeinstitutterne fokuserede på at konsolidere 

sig ved at hamstre likviditet. Dette resulterede i, at det var de færreste danske pengeinstitutter, der 

kunne rejse kapital via det pengemarkedet, der grundet det signifikante indlånsunderskud redegjort 

for i afsnit 2.4, var blevet en livsnødvendig finansieringskilde.  

Set i lyset af at den danske stat garanterede for indskuddene, kan den tilbageholdende kreditpolitik 

pengeinstitutterne i mellem virke bemærkelsesværdigt. Forklaringen på dette kan dog henføres til, at 

pengeinstitutternes kreditpolitik i overvejende grad blev fastsat, som om statsgarantien ikke 

eksisterede. Endvidere herskede der en bred usikkerheden om, hvor hurtigt kompensationen ville 

blive honoreret af staten i tilfælde af, at en modpart skulle afvikles af Finansiel Stabilitet. Derved 

kunne det udlånsgivende pengeinstitut på trods af statsgarantien risikere at lide tab som følge af 

utilsigtet likviditetsknaphed.  
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De forøgede vanskeligheder ved at skaffe funding via pengemarkedet resulterede i, at 

omkostningerne ved finansiering af ellers sunde aktiver steg således, at pengeinstitutterne var 

nødsaget til at sænke finansieringsbehovet ved at indskrænke kreditrammerne.81 

Det Private beredskab 

Som nævnt ovenfor havde pengeinstitutterne signifikante omkostninger forbundet med den 

solidariske hæftelse ved at deltage i Det Private Beredskab, idet de medvirkende pengeinstitutter var 

nødsaget til at øremærke likviditet til en potentiel konkurs i sektoren. Likviditet der vel at mærke 

skulle afstås i en tid, hvor likviditetsfremskaffelse var historisk svær. Set i bakspejlet kan man 

argumentere for, at sunde banker med en veldiversificeret kundeportefølje ikke burde have deltaget 

i Det Private Beredskab. Hvorfor stort set alle danske banker så alligevel deltog, kan bl.a. tilskrives tre 

forhold, der alle er funderet i omfattende usikkerhed i markedet:  

 Den asymmetriske information og adverse selection, der prægede sektoren.  

 Lehman Brothers konkurs der viste, at selv store systemisk vigtige pengeinstitutter var sårbare.  

 Det procykliske element i solvensberegningen der gjorde, at pengeinstitutterne var særdeles 

eksponerede overfor markedskonjunkturer. 

Disse omstændigheder svækkede det enkelte pengeinstituts vilkår og handlekraft og gjorde det 

derfor nærmest umuligt for pengeinstitutterne at forudse de konsekvenser, krisen kunne medføre. 

Derfor var det sikre valg at deltage i Det Private Beredskab. 

6.1.3 Løser Bankpakke 1 de samfundsmæssige konsekvenser afledt af 

Finanskrisen jf. afsnit 4.2? 

Ad 1) Bankpakke 1 og den ubegrænsede statsgaranti kunne ikke genskabe tilliden i den finansielle 

sektor, men alene sikre, at pengeinstitutterne ikke blev udsat for bankruns fra indskydere og simple 

kreditorer. Dette var dog i høj grad et stabiliserede element i sektoren.  

Ad 2) Med den ubegrænsede statsgaranti lykkedes det at sikre, at de små indlånskunder, som ikke 

havde mulighed for at vurdere det enkelte pengeinstituts risiko, ikke risikerede at lide tab på kort 

sigt. Der kan derfor tales om tilstedeværelsen af et hensigtsmæssigt moral hazard scenarium.  

Med Ad 1) og Ad 2) kan det således konstateres, at Bankpakke 1 var et lukrativ initiativ for både 

pengeinstitutter og kunder.  

                                                             
81 NAT: 1. kvartal 2009, side 47 
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6.2 Kreditpakken - Bankpakke 2 

Det kraftige konjunkturtilbageslag i verdensøkonomien resulterede dog i, at pengeinstitutterne 

fortsat havde store problemer på aktivsiden i form af stigende tab og hensættelser. Det procykliske 

element i pengeinstitutternes solvensberegning gjorde det desuden nødvendigt, at 

pengeinstitutterne sænkede risikoen på balancen for vedvarende at kunne opfylde lovens krav til 

solvens. Den kreditmæssige tilbageholdenhed, der prægede bankernes interaktion med hinanden, 

blev derved overhældt på kunderne og resultatet blev en kreditklemme, hvor selv kreditværdige 

kunder ikke kunne opnå finansiering, fordi pengeinstitutterne var nødsaget til at konsolidere sig ved 

reduktion af balancens aktivside.82  

Kreditklemmen bragte alvorlige samfundsmæssige konsekvenser i form af, at mindre virksomheder 

og husholdninger ikke længere kunne hente finansiering i pengeinstitutterne, hvorfor kreditklemmen 

blev ekstra gødning til den allerede spirende danske lavkonjunktur.  

I et forsøg på at mindske omfanget af kreditklemmen og forbedre vækstmulighederne vedtog staten 

d. 3. februar 2009 det andet statslige initiativ, loven om statsligt kapitalindskud - Kreditpakken. 

Kreditpakken havde til formål at rekapitalisere de danske pengeinstitutter ved, at staten stillede 

hybrid kernekapital på samlet set 100 mia. kr. til rådighed fordelt på 75 mia. kr. til pengeinstitutter og 

25 mia. kr. til realkreditinstitutter. Det var frivilligt hvorvidt disse ville benytte sig af denne ordning. 

Derudover indeholdt Kreditpakken tillige en række øvrige elementer. 

6.2.1 Kreditpakkens elementer83 

Offentliggørelse af individuelt solvensbehov 

For at skabe øget gennemsigtighed og reducere den asymmetriske information i den finansielle 

sektor blev det vedtaget, at det individuelle solvensbehov (introduceret under Basel II - se afsnit 3.2), 

der hidtil kun havde været ment til intern brug, skulle offentliggøres. Finanstilsynet blev desuden 

pålagt at gennemgå solvensbehovet for alle pengeinstitutter på nær de mindste en gang årligt. 

Finanstilsynet skulle derudover have bemyndigelse til at offentliggøre oplysninger om et 

pengeinstituts risiko, hvis denne dannede grund til bekymring.  

                                                             
82 FS - 1. halvår 2009, side 10 
83 Pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 18. januar 2009 
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Forhøjet indskydergaranti 

Det blev vedtaget, at den oprindelige indskydergaranti ville blive hævet efter, at statsgarantien fra 

Bankpakke 1 ville udløbe den 30. september 2010. Almindelige indlån ville således fra 1. oktober 

2010 være dækket af indskydergarantifonden med et EU-konformt beløb hævet fra 50.000 euro til 

100.000 euro.  

Individuel statsgaranti 

Muligheden for en individuel forlængelse af statsgarantien for ny og eksisterende ikke-efterstillet 

usikret gæld, der blev etableret med Bankpakke 1, blev vedtaget for at forbedre de danske 

pengeinstitutters fundingmuligheder og dermed sikre konkurrenceevnen. Den individuelle 

statsgaranti blev forlænget til 2013 omfattende lån udstedt frem til 13. december 2010. Ved 

anvendelse af denne ordning skulle pengeinstitutterne årligt betale op imod 0,9 % af lånebeløbet til 

staten. Disse lån ville i deres løbetid ikke blive omfattet af den forhøjede indskydergaranti, jf. 

ovenfor. 

Statsligt kapitalindskud 

Det centrale omdrejningspunkt i Kreditpakken var, at pengeinstitutterne kunne ansøge om et 

statsligt kapitalindskud i form af hybrid kernekapital. Jf. afsnit 3.2 medregnes hybrid kernekapital i 

pengeinstituttets kernekapital og dermed i basiskapitalen, hvilket derved danner grundlag for forøget 

udlånsmulighed. 

Hvis et pengeinstitut ønskede at benytte sig af kapitalindskuddet, var det et krav, at pengeinstituttet 

efter indskuddet skulle besidde en kernekapital på minimum 12 % af de risikovægtede aktiver.  

 

Pengeinstitutterne skulle betale en differentieret rente afspejlende statens risiko. Derfor ville 

pengeinstitutter med lav risikoeksponering betale den laveste sats, mens pengeinstitutter med høj 

eksponering skulle betale den højeste sats. Den gennemsnitlige rente ville ligge på ca. 10 %.84  

Kriteriet, om at hybrid kernekapital definitorisk set skal være uendeligt løbende, resulterer i, at 

staten i realiteten ikke vil kunne indfri lånet. Da det ikke var hensigten, at staten skulle besidde en 

uendelig fordring i private pengeinstitutter, blev der indlagt et indfrielsesincitament ved at den 

hybride kernekapital kunne tilbagebetales efter 3 år, efter 6 år skulle 105 % af lånebeløbet 

tilbagebetales og efter 7 år 110 %. 
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Et tillægskrav ved at benytte kapitalindskuddet var, at pengeinstitutterne forpligtigede sig til at 

aflægge halvårsrapporter vedrørende udlånsaktivitet og -politik. 

6.2.2 Analyse af Kreditpakken 

Formålet med Kreditpakken var, at pengeinstitutterne skulle øge udlånet for derved at mindske 

risikoen for, at kreditklemmen ville trække Danmark ned i en dybere økonomisk lavkonjunktur. 

Derfor var det eksplicit udmeldt, at kapitalindskuddet ikke skulle anvendes til yderligere 

konsolidering. Kreditpakken indeholdt dog en række restriktioner, der overordnet set svækkede 

pengeinstitutternes finansielle handlefrihed.  

Set i lyset af Finanskrisen virkede det naturligt at øge gennemsigtigheden i sektoren ved at 

offentliggøre pengeinstitutternes individuelle solvensbehov. Dette ville både have en eliminerende 

effekt på sektorens asymmetriske information og samtidig dæmme op for den særdeles 

uhensigtsmæssige adverse selection, hvilket ikke blot ville komme investorer, men også de sunde 

pengeinstitutter til gode.  

En vigtig pointe er dog, at de øgede krav indeholdt et selvforstærkende element. Da markedet vil 

straffe et usundt pengeinstitut for netop at være usundt, forringes dets muligheder for at vende den 

usunde forretning til det bedre. At dæmme op for adverse selection besidder derfor den "ulempe", 

at usunde pengeinstitutter vil blive udpeget, hvilket vil øge disse pengeinstitutters risiko for at gå 

konkurs. Dette lyder som udgangspunkt ikke decideret urimeligt, men det kan dog vise sig 

uhensigtsmæssigt for sektoren, da en afhændelsessituation kan give et uforholdsmæssigt højt tab, 

idet det bliver sværere at opnå en god pris for den sunde del af aktiverne grundet føromtalte 

tvangssalgsproblematik. Pga. at det er Det Private Beredskab og dermed sektoren selv, der skal 

dække tabene efter et pengeinstituts konkurs, kan den forøgede gennemsigtighed således påvirke 

sektoren negativt. 

Forøgede krav til udlånsaktivitet 

Modsat Bankpakke 1, der skulle give pengeinstitutterne incitament til at konsolidere sig, skulle 

Kreditpakken derimod give pengeinstitutterne incitament til at øge udlånene. 

Forpligtigelsen til at aflægge rapport om udlånsaktivitet skulle sikre, at pengeinstitutterne ikke 

brugte kapitalen til konsolidering, men at den blev anvendt til direkte forøgelse af udlånsudbuddet. 

Her kan der dog fremhæves i hvert fald to problemstillinger:  

(1) Kravet til en kernekapitalsprocent på minimum 12 % må siges at være en signifikant skærpelse af 

Basel 2 kapitalkravet. Jf. afsnit 3.2 stillede en kernekapital på 12 % krav til en egenkapital på mindst 6 
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% grundet, at hybrid kernekapital, hvis alle omstændigheder var opfyldt, maksimalt måtte udgøre 50 

% af den samlede kernekapital. Kravet til egenkapitalen lå derfor 4 procentpoint over det 

minimumskrav, der var fastsat under Basel 2 lovgivningen. Dermed blev der stillet yderligere krav til 

kapitalpolstringen, hvis pengeinstitutternes skulle øge deres udlån, hvilket alt andet end lige må 

forventes at reducere den faktiske udlånsaktivitet.  

(2) Finanskrisen og det ustabile marked havde også sat sine spor hos de husholdninger og 

virksomheder, der potentielt set var aftagere af den forøgede udlånsaktivitet, ved at deres 

kreditværdighed var faldet. Med pengeinstitutternes interne risikomodeller beskrevet i afsnit 3.2 var 

der således også en teknisk begrænsning på udlånsmuligheden.  

Tillige kan man diskutere fornuften i at opildne til øget udlånsaktivitet, hvis gældsætningen i forvejen 

ligger et godt stykke over ligevægtsniveauet.85 

Forøgede krav til udlånspolitik 

Som beskrevet var et fællestræk hos de hårdest ramte pengeinstitutter, at de havde en særdeles høj 

eksponering overfor en enkelt sektor, nemlig ejendomssektoren. Dette strider imod den helt 

grundlæggende tankegang om risikodiversificering og derfor må det siges at være et positivt tiltag, at 

pengeinstitutterne blev pålagt at afrapportere den specifikke udlånspolitik, således at Finanstilsynet 

blev i stand til at advare markedet, hvis risikodiversificeringen i et pengeinstitut blev for snæver.   

Utilsigtet konsekvens af Kreditpakken 

En utilsigtet konsekvens af kreditpakken er, at ved at stille hybrid kernekapital til rådighed i 

pengeinstitutterne ydes der reelt set subsidier til fordringshavere af ansvarlig lånekapital. I og med at 

hybrid kernekapital er efterstillet den ansvarlige lånekapital, skal staten i en evt. konkurssituation 

absorbere tab før investorer i ansvarlig lånekapital. Tillige kan man argumentere for, at på trods af 

restriktioner om udbytte og tilbagekøb af egne aktier, forbedrede kapitaltilførslen indirekte vilkårene 

for de eksisterende aktionærer i pengeinstitutterne i form af stigende aktiekurser, da markedet 

belønnede det forbedrede fremtidige indtjeningsgrundlag. 

                                                             
85 Østrup 2010, side 4 



46 
 

6.2.3 Løser Kreditpakken de samfundsmæssige konsekvenser afledt af 

Finanskrisen jf. afsnit 4.2? 

Med Kreditpakken lykkedes det at øge likviditeten i den danske finansielle sektor. Der blev i alt 

udbetalt 46 mia. kr. fordelt på 43 ansøgere til en gennemsnitlig årlig rente på 10,08 %.86 Derudover 

var der ultimo 2010 udstedt obligationer med individuel statsgaranti for samlet set 193 mia. kr.87 

Ad 1) Likviditetstilførslen og muligheden for forlængelse af den individuelle statsgaranti var gode 

værktøjer til at øge den finansielle stabilitet set i relation til overholdelse af solvenskravet. Dermed 

kan Kreditpakken siges at have en indirekte effekt på pengeinstitutternes adgang til pengemarkedet. 

Ad 3) Da det er umuligt at sige noget om, hvordan situationen ville have været, givet at staten ikke 

havde vedtaget Kreditpakken, er det svært at sige i hvor høj grad Kreditpakken medvirkede til at øge 

kreditgivningen. Det vurderes dog, at Kreditpakken har haft en positiv effekt herpå.  

6.3 Tilsvarende krisehåndtering i andre EU-lande 

Bilag 3 viser en oversigt over de nationale myndigheders generelle initiativ for at sikre den finansielle 

stabilitet i andre EU-lande i relation til Bankpakke 1 og Kreditpakken. Her ses at en overvejende del af 

medlemslandende, 17 ud af de 27, har valgt at anvende midlertidig statsstøtte mens 13 ud af de 27 

har givet mulighed for kapitalindskud.  

Dermed har der på europæisk niveau været rimelig konsensus vedrørende anvendelsen af disse to 

statslige initiativer. 

  

                                                             
86 Finanstilsynet.dk, Kreditpakken  
87 NAT: 1. kvartal 2011, side 141 
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7 Exitpakken - Bankpakke 3 

Med de to midlertidige statsindgreb mente staten, at den havde gjort sit for at hjælpe den finansielle 

sektor på benene igen. Derudover var den generelle holdning, at staten gennem de to bankpakker 

havde eksponeret sig vel rigeligt overfor den finansielle sektor. I et forsøg på at dæmpe de fremtidige 

samfundsmæssige omkostninger ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter, vedtog staten d. 1. 

oktober 2010 ordning om afvikling af nødlidende pengeinstitutter - Bankpakke 3. Bankpakke 3 blev 

derved introduceret i direkte forlængelse med udløbet af den generelle statsgaranti - Bankpakke 1, d. 

30. september 2010.  

Bankpakke 3 var funderet i en tro på, at tiden var inde til igen at lade den finansielle sektor stå på 

egne ben og skulle derfor ses som en "exitordning" fra de to første bankpakker. Derved skulle staten 

med udløbet af den individuelle statsgaranti i 2013 kunne frigøre sine direkte engagementer i den 

finansielle sektor. Af samme årsag blev Bankpakke 3 også benævnt Exitpakken. Bankpakke 3 skulle 

derved, sammen med den stadigt gældende Kreditpakke, sikre en kontrolleret vej ud af krisen. Til 

forskel fra de to tidligere statsindgreb, der var midlertidige med en klart defineret tidshorisont, skulle 

Bankpakke 3 fungere som en permanent fremtidig løsningsmodel.88 

7.1 Forhøjet indskydergaranti 

Den generelle statsgaranti for indskydere og simple kreditorer, der blev introduceret med Bankpakke 

1, blev, som varslet under Kreditpakken, afløst af en forhøjet indskydergaranti på 100.000 euro pr. 

indskud, hvilket derved genindførte tabsrisikoen for indskydere og simple kreditorer med 

nettoindestående (indlån fratrukket udlån) over dette beløb. Dog var særlige indlån som f.eks. 

pensionskonti og børneopsparingskonti stadig fuldt dækket. 

Med Bankpakke 3 blev den solidariske hæftelse i den finansielle sektor gennem Det Private 

Beredskab derfor også udfaset, således at indskydere efter den 30. september 2010 ville blive 

dækket af Garantifonden for indskydere og Investorer, der administreres af Finansiel Stabilitet - 

herefter benævnt Garantifonden. 

Tanken var, at indskydere og investorer i ikke-efterstillet gæld igen kunne risikere at lide tab i tilfælde 

af, at et pengeinstitut kom i finansielle vanskeligheder, hvilket derved ville fordre et incitament for 

disse om, at afsøge det enkelte pengeinstituts risikoadfærd. Pengeinstitutter, der blev anset som 

værende usikre ville derved opleve en kundeflugt til gunst for de sikre pengeinstitutter. Dette ville 
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øge de usunde pengeinstitutters fundingomkostninger og dermed svække deres konkurrenceevne.89 

Ved at genindføre tabsrisikoen fik markedet dermed tilført et selvregulerende element, der ville give 

pengeinstitutterne incitament til at begrænse deres risikoadfærd fremadrettet. 

7.2 Afvikling af nødlidende pengeinstitutter 

Foruden genindførsel af indskydergarantien var kardinalpunktet i Bankpakke 3 en alternativ 

afviklingsmodel af nødlidende pengeinstitutter. Idéen var at sænke de samfundsmæssige 

omkostninger, der var forbundet med et pengeinstituts konkurs, hvor konsekvenserne som nævnt i 

afsnit 4 bl.a. var, at pengeinstitutternes kunder midlertidigt eller længerevarende stod uden 

bankforbindelse. Derudover var det centralt, at tilliden til sektoren blev styrket. Således skulle 

Bankpakke 3 sikre, at pengeinstituttets kunder opnåede den optimale behandling i overgangen 

mellem det nødlidende pengeinstitut og det overtagende pengeinstitut. 

Derudover var tanken, at risikoen for, at markedet ville indregne en implicit statsgaranti ved 

systemiske pengeinstitutter, blev reduceret, da afviklingen byggede på en fast og entydig model, der 

skulle passe til alle pengeinstitutter uanfægtet størrelse.90 

På baggrund heraf blev det vurderet, at Bankpakke 3 var det rigtige redskab til at løse de problemer, 

der havde vist sig latent liggende i den finansielle sektor. Derved ville der reelt set efter d. 30. 

september 2010 eksistere to ordninger til afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Den 

konventionelle afviklingsform efter regler i Lov om Finansiel Virksomhed og den nye i regi af Finansiel 

Stabilitet A/S. 

7.2.1 Ophør efter regler i Lov om Finansiel Virksomhed 

Den oprindelige ad hoc baserede afviklingsordning efter 30. september 2010 var funderet i, at et 

nødlidende pengeinstitut gik konkurs, hvorefter indskydere og simple kreditorer med et 

nettoindskud over 100.000 euro, samt andre kreditorer, der ikke opnåede dækning fra 

Garantifonden ville opnå et krav i det nødlidende pengeinstituts konkursmasse. Et krav der måske 

ville blive honoreret efter, at konkursboet var blevet likvideret, hvilket erfaringsmæssigt kunne være 

en langstrakt proces. Låntagere ville blive pålagt at indfri deres lån, hvilket krævede, at der kunne 

hentes finansiering i et andet pengeinstitut. Derudover ville pengeinstituttet ikke længere være i 

drift, hvorfor betalingskort og betalingsservice skulle etableres på ny i et andet pengeinstitut. 
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Afviklingen af det nødlidende pengeinstitut ville ske som gone concern, hvilket erfaringsmæssigt ville 

resultere i et tvangssalg af aktiverne og deraf følgende prisreduktion. 

7.2.2 Den nye afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S 

Med afviklingsordningen i regi af Finansiel Stabilitet A/S kunne Finansiel Stabilitet medvirke til 

afviklingen af et nødlidende pengeinstitut gennem et til formålet oprettet datterselskab, der 

videreførte aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut. Dette betød, at datterselskabet overtog det 

nødlidende pengeinstituts daglige drift således, at kunder og kreditorer vedvarende ville kunne opnå 

den nødvendige betjening.  

Indskydere og simple kreditorer, med nettoindestående på op til 100.000 euro, ville få videreført 

engagementet fra det nødlidende pengeinstitut til datterselskabet. Oversteg nettoindeståendet de 

100.000 euro, ville Garantifonden yde en reduceret dækning, hvis estimerede størrelse afhang af 

muligheden for at inddrive det tilsvarende krav i konkursboet. Ordningen sikrede derved, at 

almindelige indskydere og simple kreditorer ikke risikerede at sidde i en situation, hvor deres 

respektive indskud ikke var til rådighed. Da afviklingen af det nødlidende pengeinstitut derudover 

skulle ske som going concern i regi af Finansiel Stabilitet, forøgedes mulighederne for at forhandle en 

god pris for aktiver og passiver, hvilket ville resultere i en potentielt øget konkursmasse.  

Ved at anvende den nye afviklingsordning ville almindelige indskydere derfor ikke opleve nogen 

umiddelbar forskel i den daglige bankforretning. Betalingskort og betalingsservice ville virke som 

normalt og der skulle ikke selvstændigt findes en ny bankforbindelse for den enkelte kunde.  

Da det ikke var meningen, at staten skulle drive bankvirksomhed, skulle datterselskabet fokusere på 

at afhænde de eksisterende kunder, samt afsøge mulighederne for at afhænde aktiver og passiver til 

et andet pengeinstitut. Dette betød også, at datterselskabet ikke måtte indgå som en konkurrerende 

aktør på markedet. 

Endeligt skulle Afviklingsordningen i regi af Finansiel Stabilitet ses som en frivillig ordning, der var 

ment som et supplement til private ordninger og kun skulle iværksættes, hvor en markedsmæssig 

løsning viste sig resultatløs.91 

7.2.3 Finansiering af afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S 

Afviklingen af nødlidende pengeinstitutter via Finansiel Stabilitet skulle finansieres gennem 

Garantifonden. Alle danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler- og investerings-
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forvaltningsselskaber, der havde tilladelse til at drive finansiel virksomhed i Danmark skulle være 

tilsluttet denne. 

Garantifonden sikrede dermed indskydere og investorer op til grænsen på 100.000 euro. Som et led i 

Bankpakke 3 skulle Garantifonden tillige stille en ubegrænset tabskaution til rådighed for Finansiel 

Stabilitet i tilfælde af øgede omkostninger ved afvikling af et nødlidende pengeinstitut. Til det formål 

blev der oprettet en ny afdeling under Garantifonden - Afviklingsafdelingen. Den finansielle sektor 

skulle indestå for en konstant formue på 3,2 mia. kr. i afviklingsafdelingen. 92 

Figur 10: Afvikling af et nødlidende pengeinstitut93 

 

Figur 10 illustrerer selve afviklingsprocessen i regi af Finansiel Stabilitet. Afviklingen foregår ved, at 

Finansiel Stabilitet A/S tilfører kapital og likviditet til det nyoprettede datterselskab Finansiel 

Stabilitet Datter A/S, således at det opfylder lovens kapitalkrav. Finansiel Stabilitet A/S kan finansiere 

sig gennem staten. Som kompensation betaler Finansiel Stabilitet Datter A/S en risikopræmie 

svarende til en forrentning på kapitalen på EU's basisrente tillagt 1.000 bp, mens likviditeten 

forrentes med EU's basisrente tillagt 100 bp. Konkursboet overdrager dets aktiver samt den dækkede 

ikke-efterstillede gæld, tillige med en estimeret dividende af den udækkede andel af ikke-efterstillet 

                                                             
92 www.Gii.dk - Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter 30. september 2010 
93 Kilde: www.gii.dk, NAT: 3. kvartal 2011 og egen tilvirkning 
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gæld. Den foreløbige overdragelsessum for betaling heraf tilføres konkursboet. 

Overdragelsessummen efterreguleres efterfølgende i takt med, at Finansiel Stabilitet Datter A/S 

afvikler aktiverne. Garantifondens pengeinstitutafdeling udbetaler garanti for de dækkede 

indskydere og simple kreditorer og opnår derved et krav mod konkursboet.  

Hvis der er overskud efter, at datterselskabet har afviklet konkursboets aktiver, dvs. at Finansiel 

Stabilitet A/S faktiske omkostninger er mindre end den tilførte risikopræmie fra Finansiel Stabilitet 

Datter A/S, vil dette overskud blive tilbageført til konkursboet, hvorved indskydere og simple 

kreditorer tillige med Garantifonden vil få honoreret deres eventuelle restkrav. Hvis det modsatte er 

tilfældet og afviklingen fordrer et tab og dermed en omkostning for Finansiel Stabilitet A/S, vil denne 

blive dækket af den stillede tabskaution fra afviklingsafdelingen i Garantifonden og dermed af den 

finansielle sektor selv. I dette scenarium vil indskydere og simple kreditorer med et restkrav over den 

forhøjede indskydergaranti dermed ikke blive honoreret.94 

Konstruktionen af afviklingsordningen var ment således, at et konkursramt pengeinstitut ikke 

umiddelbart skulle kunne udgøre nogen økonomisk risiko for staten, hvilket virkede som et fornuftigt 

argument, der også ved ordningens vedtagelse blev modtaget uden de store indvendinger.  

7.3 Afvikling af Amagerbanken 

Der skulle ikke gå mere end 4 måneder før Bankpakke 3 for alvor skulle vise sit værd. Fredag den 4. 

februar 2011 måtte bestyrelsen i Amagerbanken, grundet yderligere nedskrivninger fra 4. kvartal 

2010 på 3,14 mia. kr., informere Finanstilsynet om, at pengeinstituttet ikke længere kunne overholde 

de gældende kapitalkravsregler. Denne udmelding kom som en overraskelse, da det under et halvt år 

forinden i september 2010 var lykkedes Amagerbanken at rejse kapital beløbende til 898 mio. kr., 

hvilket havde muliggjort, at pengeinstituttet kunne udstede obligationer med individuel statsgaranti 

for 13,5 mia. kr. jf. ordningen under Kreditpakken. Dette affødte, at Amagerbanken den 30. 

september kunne rapportere solide nøgletal med en kernekapital- og solvensprocent på hhv. 13,9 % 

og 19,1 %. Alligevel viste den massive kapitaltilførsel sig utilstrækkelig grundet, at Amagerbanken 

tillige med en aggressiv udlånspolitik havde en uforholdsmæssig høj eksponering overfor den hårdt 

ramte ejendomssektor.  

Finanstilsynet gav Amagerbanken frist til mandag d. 6. februar (dvs. weekenden) til at rejse kapital til 

at genoprette solvensen. Dette viste sig uladsiggørligt og da en markedsbaseret løsning heller ikke 

viste sig mulig, fik Amagerbanken den tvivlsomme ære af, at være det første pengeinstitut, der skulle 

                                                             
94 NAT: 3. kvartal 2011, side 89-90 
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afvikles i regi af Finansiel Stabilitet. Til formålet oprettede Finansiel Stabilitet datterselskabet 

Amagerbanken af 2011 A/S hvortil alle aktiverne og en del af passiverne fra Amagerbanken blev 

overført. Værdien af aktiverne var pr. 30. september 2010 fastsat til 33,3 mia. kr. Værdien ved 

overdragelsen blev foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr., hvilket svarede til en dividende på 58,8 % på 

den ikke-efterstillede gæld overstigende den forhøjede indskydergaranti. De resterende 41,2 % blev, 

sammen med fordringshavere med efterstillet gæld og egenkapital, efterladt i konkursboet og ville 

kun blive udbetalt, så vidt afviklingen resulterede i et overskud som beskrevet i afsnit 7.2.2.95 

1. juli 2011 overtog den Færøske bank P/F BankNordik den sunde del af Amagerbanken, mens den 

usunde del forblev i datterselskabet Amagerbanken af 2011 A/S.96 

7.4 Medgiftsordning - Bankpakke 3+ 

I lyset af Amagerbankens afvikling fremlagde staten den 27. april et forslag om en såkaldt 

medgiftsordning, der skulle virke sammen med Bankpakke 3 som en Bankpakke 3+. 

Medgiftsordningen havde til formål at øge muligheden for, at afhændelse af et nødlidende 

pengeinstitut kunne ske i den private sektor, således at afviklingen gennem Bankpakke 3 kunne 

undgås. Idéen var, at Garantifonden kunne yde en medgift i form af midler og garantier i forbindelse 

med, at et sundt pengeinstitut ville overtage alle det nødlidende pengeinstituts aktiviteter.97 På 

denne måde skulle tilliden til sektoren genoprettes ved at forbedre chancen for, at indskydere og 

simple kreditorer med indeståender over 100.000 euro kunne få videreført engagementet og derved 

undgå tab.98  

En central pointe var, at medgiftsordningen ikke måtte belaste Finansiel Stabilitet med flere 

omkostninger end afvikling gennem Bankpakke 3 alternativt ville have gjort. Her er der tale om 

omkostninger forbundet med et potentielt haircut af det nødlidende pengeinstituts statsgaranterede 

udstedelser jf. Kreditpakken, da resterende tab, som nævnt i afsnit 7.2.3, dækkes af den finansielle 

sektor selv gennem den stillede tabskaution fra Garantifondens afviklingsafdeling.  

Medgiftsordningen viste sig dog ikke anvendelig, da Fjordbank Mors den 24. juni 2011 blev det andet 

pengeinstitut, der skulle afvikles vha. Bankpakke 3. Håbet havde været, at Fjordbank Mors ved 

anvendelse af medgiftsordningen kunne blive overdraget til et sundt pengeinstitut, da det antageligt 

ville have øget markedets tillid til den finansielle sektor. Desværre viste det sig ikke muligt. 

                                                             
95

 FS - årsrapport 2010, side 3 
96 NAT: 3. kvartal 2011, side 93 
97 Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, s. 5 
98 Pressemeddelelse: Økonomi- og erhvervsministeriet d. 27. april 2011 
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7.5 Løser Kreditpakken de samfundsmæssige konsekvenser 

afledt af Finanskrisen jf. afsnit 4.2 og 4.3? 

Ad 1) Ved at afvikle aktiverne gennem et going concern scenarium forbedres muligheden for at 

forhandle en god pris for aktiverne. Derfor må det antages at den kollektive tillid pengeinstitutterne i 

mellem alt andet end lige må styrkes. 

Ad 4) Ved at stille forøgede krav til at den finansielle sektor skal kunne klare sig uden brug af 

statssubsidier mindskes kausaliteten mellem risikoen i den finansielle sektor og de samfundsmæssige 

konsekvenser. Derved vil Bankpakke 3 på sigt angiveligt kunne genskabe samfundets tillid til 

myndighederne. 

Ad 5) Afviklingsordningen i regi af Finansiel Stabilitet satte en klar dagsorden for afviklingen af 

nødlidende pengeinstitutter fremadrettet, hvilket medførte stærkt reducerede konsekvenser for den 

almindelige kunde. Derudover forøgedes muligheden for, at "soft information" ikke vil gå tabt i et 

konkursscenarium ved, at det nødlidende pengeinstitut kunne videreføres under Finansiel Stabilitet. 

Ved at indføre en fast afviklingsmodel forsøges det, at reducere too-big-to-fail og dermed statens de 

facto stakeholderposition, således at tilstedeværelsen af moral hazard i systemiske pengeinstitutter 

dæmpes. 

7.6 Tilsvarende krisehåndtering i andre EU-lande 

Modsat de to midlertidige statsinitiativer har de andre EU-lande været mere tilbageholdene med at 

indføre et tiltag lignende den danske Bankpakke 3. Baselkommitéen har fremlagt et reguleringstiltag i 

form af Bail-in gæld, der i høj grad minder om Bankpakke 3. Der ligger dog endnu ikke nogen klar 

definition og det er endnu ikke besluttet, hvorvidt instrumentet kun skal anvendes i systemiske 

pengeinstitutter eller i sektoren generelt. Bail-in gæld ligger grundlæggende i tæt relation til 

Contingent Capital redegjort for i afsnit 5.3. 

Bail-in gæld er ligesom Bankpakke 3 funderet i tanken om, at simple kreditorer ligeledes skal kunne 

absorbere tab. Dette effektueres ved at tilføre den usikrede seniorgæld et betinget element 

tilsvarende Contingent Capital. Således kan den usikret seniorgæld ved en given trigger fastsat af 

tilsynsmyndighederne blive konverteret til aktier eller alternativt direkte nedskrevet. Derved vil 

instrumentet kunne absorbere tab i et pengeinstitut som going concern.   
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Det er endnu uafklaret, hvorvidt alle typer af seniorgæld skal kunne konverteres eller nedskrives, 

eller om pengeinstitutterne i stedet skal udstede en fastlagt mængde "Bail-in-able" seniorgæld, der 

derved friholder al anden seniorgæld.99 

Ved at anvende Bail-in gæld kan der argumenteres for, at sandsynligheden for, at et pengeinstitut går 

konkurs, mindskes, da en større mængde af passiverne kan absorbere et givent tab på aktiverne. 

Dermed dæmpes risikoen ligeledes for, at staten skal træde til med subsidier. Tiltaget vil desuden 

besidde en skattemæssig fordel, hvis en del af egenkapitalen kan erstattes af bail-in-able seniorgæld i 

form af forøget skatteskjold. 

Tillige med Contingent Capital er det usikkert, hvorvidt investorer vil have interesse i Bail-in gæld og 

en central årsag til at Bail-in gæld endnu ikke er blevet implementeret i EU er, at der stadig er tvivl 

om hvorvidt den finansielle sektor er i stand til at stå på egne ben.    

  

                                                             
99 Kommissionens høringsdokument januar 2011, side 87-89  
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8 Konsekvenser af den nye lovgivning 

Med de nye internationale løsningsforslag fra Basel, der forventes implementeret i dansk lovgivning 

med virke fra primo 2013, løses de konkrete problemstillinger med hhv. Basel 1 og 2, der blev 

redegjort for i afsnit 4.1. Tillige har den danske stat med de to midlertidige initiativer og endelig med 

vedtagelsen af det permanente initiativ - Bankpakke 3 - indført en stærkere adskillelse mellem 

risikoen i den finansielle sektor og den afledte samfundsmæssige risiko og dermed søgt at imødegå 

de samfundsmæssige konsekvenser redegjort for i afsnit 4.2. 

Samlet set er der dermed skabt et omfangsrigt regelsæt, der skal udgøre en lovmæssig hjørnesten, 

der fremadrettet skal sikre stabiliteten og gennemsigtigheden i den finansielle sektor for derved at 

reducere risikoen for et nyt Finanskrisescenarium.  

En væsentlig betragtning er dog, at de nye lovkrav er baseret på ex-post erfaringer, hvilket betyder, 

at den forøgede regulering antageligvis vil kunne afværge en fremtidig krise med den samme præmis 

som Finanskrisen. Da der ikke er historisk evidens for at den eksakt samme type krise vil ramme et 

land to gange, er der ingen garanti for, at den øgede lovgivning vil have effekt på en fremtidig krise. 

Derimod er der en stor sandsynlighed for, at den øgede lovgivning vil have afledte konsekvenser, der 

fremadrettet kan virke beskadigende for sektoren. 

8.1 Basel 3 og analyse af de afledte konsekvenser 

8.1.1 Konsekvenser ved forøgede krav til kapital 

Kvantitative krav 

Baggrunden for det lovmæssige krav om at pengeinstitutter skal forøge mængden af 

tabsabsorberende kapital, samt indlægge en fast buffer er, at flere pengeinstitutter under 

Finanskrisen udbetalte dividender og bonus på trods af, at der i stedet var behov for 

kapitalopbygning. Derudover bar hybrid kernekapital og supplerende kapital ikke tab i forbindelse 

med en række af de statslige bankredninger grundet, at det udstedende pengeinstitut ikke ville 

sende et signal om svaghed til markedet.  

Med de nye krav indføres derfor en større grad af "mekanisk" konsolidering, idet aktionærer 

fremadrettet ikke vil være i stand til at trække kapital ud af et lavt kapitaliseret pengeinstitut og med, 

at der stilles større krav til tabsabsorbering i den efterstillede kapital. 

Kapital til inddækning af det fastholdte solvenskrav på 8 % vil, på samme måde som tidligere 

absorbere tab ved gone concern, hvorimod den permanente buffer (kapitalbevaringsbuffer) og den 
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makroøkonomisk begrundede buffer (modcykliske kapitalbuffer) skal agere tabsabsorberende ved 

going concern effektueret ved, at pengeinstitutterne kan få tilladelse til at tære på disse i krisetider. 

På denne måde øges pengeinstitutternes evne til at absorbere negative fluktuationer i den enkelte 

kundes bonitet, hvorved det enkelte pengeinstituts finansielle modstandsdygtighed overfor den 

systemiske risiko styrkes.  

Ses de reducerede omkostninger ved finansielle vaskeligheder, der er resultatet af kravet til den 

forøgede mængde egenkapital (og tabsabsorberende kapital) i relation til Trade-off teorien, vil det 

medføre en forøgelse i pengeinstitutternes marginale vægtede kapitalomkostninger jf. Figur 4.  

Figur 11 illustrerer finansieringen af et 100 % risikovægtet aktiv under Basel 2's hhv. Basel 3's 

minimumskrav. 

Figur 11: Kapitalkrav ved Basel 2 og Basel 3100 

 

En indikativ effekt af den forøgede kvantitet af kapital kan udtrykkes med udgangspunkt i WACC, 

med en implementering af de fem kapitaltyper. Det er generelt set vanskeligt at estimere WACC i et 

pengeinstitut, idet tilstedeværelsen af kortfristet finansiering i form af indlån, gør det vanskeligt at 

definere præcis hvilke balanceposter, der kan defineres som gæld. I mange ikke-finansielle 

virksomheder indregnes den kortfristede gæld ikke grundet dens flygtige karakteristika,101 men 

forskellen er, at indlån i pengeinstitutter sædvanligvis andrager en betragtelig større andel af 

balancen end almindelig kortfristet gæld i ikke-finansielle virksomheder. Således kan det subjektivt 

                                                             
100 Kilde: Egen tilvirkning 
101 BMA, Principles of Corporate Finance, side 539 
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vurderes, hvorvidt både den kortfristede gæld (indeholdende indlån) såvel som den langfristede gæld 

skal indregnes. Besluttes dette, vil gældsandelen blive særdeles høj med en tilhørende (urealistisk) 

lav WACC.102  

Således skal det bemærkes, at følgende kun angiver en indikation af den omkostningsforøgelse, 

pengeinstitutter vil blive underlagt som følge af de forøgede kvantitative krav. 

Tages der foruden Egenkapital (EK) udgangspunkt i de grundlæggende kapitaltyper (således 

Contingent Capital holdes ude af eksemplet) er de resterende elementer derfor Hybrid Kernekapital 

(HK), Supplerende kapital (Suppl), Seniorgæld (Sng) og Indlån (Ind). Effekten fra Figur 11 vil således 

andrage følgende påvirkning:  

FORMEL 1 

 

Konsekvensen heraf er, at pengeinstitutternes WACC vil stige som følge af en tosidet effekt. En øget 

mængde af de omkostningsfulde kapitaltyper i form af egenkapital og hybrid kernekapital og et 

reduceret skatteskjold, som følge af den øgede mængde egenkapital. 

Ifølge M&M er en afledt konsekvens af en forøget egenkapitalandel, at pengeinstitutterne bliver 

mere solvente, hvorved de forventede omkostninger ved finansielle vanskeligheder reduceres. Dette 

bør derfor ifølge M&M afspejle sig i en relativ reduktion i egenkapitalforrentningen, da 

aktionærernes finansielle risiko reduceres herved.103  

FORMEL 2 

 

Dermed bliver forøgelsen i de vægtede kapitalomkostninger under denne antagelse alene et udtryk 

for værdien af det reducerede skatteskjold. 

En yderligere konsekvens er, at sanktionerne, givet ved tilsynsmyndighedernes mandat til at forbyde 

pengeinstituttets udbyttebetalinger, strider mod aktieinvestorers fundamentale interesser. Derfor vil 

manglende udbyttebetalinger give aktieinvestorer incitament til at afhænde deres aktieandel, hvilket 

vil fordre en reducerende effekt på aktiekursen. Denne effekt kan yderligere forstærkes ved, at 

markedet tolker tilbageholdelsen af udbytte som et signal om en reduceret tro på pengeinstituttets 

fremtidige indtjeningsmuligheder. Konsekvensen af forbuddet mod udbyttebetalinger, i tilfælde af at 

                                                             
102 Valuation, side 741-745 
103 BMA, Principles of Corporate Finance, side 541 
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egenkapitalen falder til under 7 % af de risikovægtede aktiver, kan derfor, stik i mod hensigten, 

forværre pengeinstituttets reelle mulighed for at konsolidere sig. 

Kvalitative krav 

De forøgede krav til kvaliteten af de tre kapitaltyper, der skal udgøre pengeinstitutternes basiskapital 

og bufferstruktur fremadrettet, ændrer vilkårene for de bagvedliggende værdipapirer. 

Egenkapital 

Ved at det solvensmæssige fradrag under Basel 3 ikke længere kan foretages i de tre efterstillede 

kapitaltyper, men fremadrettet udelukkende skal foretages i egenkapitalen, stiller et indirekte krav til 

en øget mængde af egenkapital. Konsekvensen heraf bliver, med samme argumentation som under 

de kvantitative krav, at dette vil udgøre et forøgende element i pengeinstituttets marginale 

kapitalomkostning. 

Hybrid kernekapital 

Den hybride kernekapital skal, som det fremgår af afsnit 3.1, i sin grundlæggende form være 

uendeligt løbende. Dog har der været mulighed for, at pengeinstitutterne i praksis kunne 

implementere et incitament til førtidig indfrielse i de udstedte obligationers vilkår, eksempelvis i 

form af en indlagt rente step-up efter 5 år eller en trinvis forøgelse af tilbagebetalingskravet, der 

aktuelt var tilfældet med statens kapitalindskud i forbindelse med Kreditpakken.104 På denne måde 

har pengeinstitutter kunnet sende et signal til investoren om, at obligationen ville blive indfriet efter 

en løbetid på eksempelvis 5 år, trods det faktum, at obligationens løbetid solvensmæssigt var 

uendelig.  

Det indlagte incitament til førtidig indfrielse har derved reduceret varigheden og dermed investors 

de facto renterisiko på obligationen. Dette har resulteret i en reduktion af investors afkrævede 

risikopræmie og dermed sænket pengeinstitutternes egentlige omkostninger ved udstedelse af den 

hybride kernekapital. Ved at forbyde anvendelsen af indfrielsesincitament vil obligationens varighed 

stige, hvilket investor vil kræve sig kompenseret yderligere for i form af forøget risikopræmie.  

Ved at implementere et element af Contingent Capital, således at den hybride kernekapital, hvis der 

er brug for det, kan nedskrives eller konverteres til aktiekapital, vil det øge pengeinstituttets evne til 

at absorbere tab som going concern. Som beskrevet i afsnit 4.3 er der stadig uvished om, hvordan 

dette instrument skal struktureres. Problematikken er yderligere uddybet i afsnit 8.1.3.  

                                                             
104 Her skal det bemærkes at den individuelle statsgaranti fra Kreditpakken udløber i 2013 hvorfor det må 
antages, at der bliver taget en overgangsordning i brug ved indfasning af Basel 3 reglementet jf. afsnit 5.4 
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På den anden side indeholder de nye vilkår for hybrid kernekapital en likviditetsmæssig up-side, idet 

pengeinstitutterne bliver mindre afhængige af at kunne refinansiere den hybride kernekapital på 

pengemarkedet. Vurderes styrkeforholdet mellem denne likviditetsmæssige up-side på den ene side 

og de forøgede marginale omkostninger i form af forøget risikopræmie på den anden side, kan der 

argumenteres for, at pengeinstitutter antageligvis må høre til den type af virksomheder, der er 

dygtige til at refinansiere obligationer i markedet, hvorved det omkostningsforøgende element 

formodentligt vil overstige værdien af likviditetssikkerheden.   

Dermed kan det konstateres, at de øgede krav til kvaliteten af den hybride kernekapital samlet set vil 

være, at pengeinstitutternes marginale kapitalomkostninger også her vil stige. 

Supplerende kapital 

At den supplerende kapitals medregning i pengeinstituttets solvens reduceres lineært over løbetiden 

på 5 år forudsætter, at pengeinstitutterne løbende har mulighed for at refinansiere denne kapital. 

Dermed forøges pengeinstitutternes likviditetsrisiko og afhængighed af pengemarkedet, hvilket 

fremadrettet kan give pengeinstitutterne incitament til at besidde en mindre andel af denne type 

kapital. 

Med udgangspunkt i Formel 2 kan den indikative påvirkning af kapitalens kvalitet illustreres: 

FORMEL 3 

 

Dermed kan det konstateres, at de forøgede krav til kapitalen kvantitet og kvalitet vil fordrer en 

væsentlig forøgelse på pengeinstitutternes vægtede kapitalomkostninger. 

Leverage ratio 

Implementering af Leverage ratio begrænser pengeinstitutternes gearingsmulighed og 

imødekommer således problemer ved undervurdering af aktivmassens risiko.  

Et kritikpunkt på Leverage ratio er, at pengeinstitutter med en generel risikovægtning på under 100 

% skal stille relativt mere kapital, hvorimod institutter med en generel risikovægtning på over 100 % 

tilsvarende skal stille mindre kapital. Dette betyder at pengeinstitutter med lav kreditrisiko og høj 

solvensgrad vil have en lav Leverage ratio. Dette kan ironisk nok give disse pengeinstitutter 

incitament til at øge risikovilligheden for at opnå højere afkast. 
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8.1.2 Konsekvenser ved forøgede krav til Likviditet 

Det virker overordnet set fornuftigt, at der med Basel 3 stilles krav til, at der holdes en hvis mængde 

likviditet i pengeinstitutter, da det netop med Finanskrisen viste sig, at manglen på likviditet var en 

central faktor. Der er dog en række fundamentale problemstillinger, der gør det særligt svært for 

især danske pengeinstitutter at opfylde betingelserne. 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

Danmark er et land med relativt få statsobligationer. Mængden af realkreditobligationer udgør 4 

gange mængden af statsobligationer, hvorfor danske pengeinstitutter generelt set har en betydelig 

overvægt af realkreditobligationer på balancen. I Basel 3 placeres realkreditobligationer, på trods af 

det bagvedliggende pant og høje kreditkvalitet, sammen med erhvervsobligationer i den usikre 

aktivgruppe (niveau 2-aktiver). Derfor er Danmark et eksempel på et land, der reelt set ikke besidder 

statsobligationer nok til at opfylde LCR.  

En løsning på dette kunne være at øge beholdningen af udenlandske statsobligationer. Dette kan dog 

vise sig at være uhensigtsmæssigt, da valuta ligeledes viste sig at være illikvidt under Finanskrisen. 

Derudover kan det, for at sætte tingene på spidsen ved at inddrage den aktuelle situation i den 

græske økonomi, diskuteres, om det er hensigtsmæssigt at optage en stor andel græske 

statsobligationer på balancen frem for danske realkreditobligationer. 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

NSFR begrænser pengeinstitutternes afhængighed af pengemarkedet ved at indføre en mere 

konservativ regulering af udlånsfinansieringen. Likviditetskravet begrænser dermed 

pengeinstitutternes mulighed for at finansiere lange lån med korte gældsforpligtelser. Dette betyder, 

at pengeinstitutterne vil opleve forøgede omkostninger ved likviditetsfremskaffelse.  

Richard Hicks argumenterer i sin Likviditetspræferenceteori for de modsatrettede præferencer, som 

långiver og låntager har. Långiver vil foretrække at udlåne likviditet over korte perioder funderet i en 

bekymring om, at der med længere løbetid følger en stigende usikkerhed om det endelige 

tilgodehavende. Modsat er argumentet fra låntagers side, at jo længere lånet løber desto mindre 

bliver sandsynligheden for at ende i en situation, hvor afdragsforpligtigelserne ikke kan opfyldes. 

Resultatet af dette bliver i følge Hicks, at låntager må betale en øget likviditetspræmie for at opnå 

længere løbetid.105 Derved vil pengeinstitutterne ikke i samme grad kunne profitere på at drive 

klassisk bankvirksomhed ved at udnytte rentespændet mellem den korte og lange rente. Det bør 

                                                             
105 Obligationsinvestering, side 68 
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også bemærkes, at implementeres NSFR i sin rene form kan betyde, at pengeinstitutter med 

indlånsoverskud i teorien kan få behov for supplerende finansiering på kapitalmarkedet. 

Som nævnt i afsnit 5.2 er det dog under overvejelse om finansiering med løbetid under et år alligevel 

i et vist omfang skal tælle med. 

8.1.3 Konsekvenser ved forøgede krav til systemiske pengeinstitutter 

Tiltag, i relation til systemiske pengeinstitutter i form af yderligere kapitalkrav funderet i anvendelsen 

af Contingent Capital, stiller forøgede krav til denne type pengeinstitutters begrænsning af 

omkostningerne ved finansielle vanskeligheder.  

En fundamental ulempe ved anvendelsen af Contingent Capital er problematikken vedrørende, at 

særligt institutionelle investorer er underlagt krav til asset allocation før omtalt i afsnit 2.3.1. Disse 

investorer vil være hæmmet i at investere i Contingent Capital, da investeringen kan ændre karakter 

fra obligation til aktie. En yderligere ulempe er, at konverteringen vil ske på et tidspunkt, hvor aktien 

vil besidde en lav handelsværdi, hvorfor en afhændelse vil indebære et markant tab for investor. 

Derfor kan en yderligere buffer bestående af Contingent Capital vise sig at være en omkostningsfuld 

udstedelse, da investor vil kræve en betragtelig kompensation for at påtage sig konverterings-

/nedskrivningsrisikoen.  

Ydermere vil der være en risiko forbundet med, at markedets tillid til pengeinstituttet vil falde, når 

triggerniveauet nærmes, hvilket vil skabe volatilitet i aktiekursen. Dette vil fordre en reduceret 

mulighed for, at pengeinstituttet kan tiltrække likviditet og dermed forøge sandsynligheden for, at en 

konvertering/nedskrivning bliver nødvendig. Dette vil dermed underminere den finansielle stabilitet i 

pengeinstituttet og dermed instrumentets fundamentale berettigelse. I tilfælde af at investorer i 

Contingent Capital er finansielle institutioner, kan en nedskrivning/konvertering medføre spill-over 

effekter i sektoren og dermed fordre en negativ påvirkning på den generelle finansielle stabilitet. 

Med Contingent Capital, både i relation til systemiske pengeinstitutter men også i forbindelse med 

almindelig hybrid kernekapital og supplerende kapital, tilføres sektoren et særdeles sofistikeret og 

svært gennemskueligt instrument, hvis konkrete følger endnu ikke er kendt. Med Finanskrisen og de 

komplicerede securitizationer in mente bør det således overvejes, om implementeringen af så 

avancerede instrumenter er gavnligt for den finansielle sektor, hvis største udfordring er at genskabe 

den samfundsmæssige tillid! 
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8.2 Bankpakke 3 og analyse af de afledte konsekvenser 

Amagerbanken blev lukket og genåbnet på praktisk talt en weekend, og præcis efter hensigten blev 

de almindelige kunder som sådan ikke berørt heraf, da den daglige aktivitet blev videredrevet af 

Finansiel Stabilitets datterselskab - Amagerbanken af 2011 A/S. Derudover blev det erklærede mål 

om, at konkursen ikke måtte pådrage staten en økonomisk risiko, opfyldt ved at tilbageholde en stor 

del af passiverne i konkursboet, der således ville kunne absorbere et eventuelt yderligere tab på 

aktiverne i forbindelse med afviklingen. Afviklingsordningen viste sig derfor i sin grundlæggende form 

som værende en succes. Desværre viste det sig efterfølgende, at afviklingsordningen fremadrettet 

ville pådrage de danske pengeinstitutter svære konsekvenser. 

8.2.1 Forøget tabsabsorbering 

Med Amagerbankens afvikling i regi af Finansiel Stabilitet, set relation til kapitalens 

prioritetsrækkefølge fra Figur 5, er det indlysende, at aktiekapital tillige med hybrid kernekapital og 

ansvarlig lånekapital tilbageholdes i konkursboet, grundet dets kvalificering som efterstillet kapital. 

Derimod er det første gang, at simple kreditorer og indskydere af indlån har skullet bidrage til at tage 

del i tabet med den engagementsandel, der overstiger den forhøjede indskydergarantigrænse på 

100.000 euro.  

Før Finanskrisen var der en indskydergarantigrænse på 50.000 euro, hvorfor indskydere og simple 

kreditorer teoretisk set også der ville kunne risikere at lide tab. Den store forskel på situationen er, at 

før Finanskrisen havde markedet endnu ikke set et risikoscenarium, hvor det kunne komme på tale, 

at den ikke-efterstillede kapital skulle virke tabsabsorberende og antagelsen var, at hvis tilfældet 

skulle opstå, ville staten sikre tabet.  

Med Bankpakke 3's anvendelse i Amagerbanken blev der dermed dannet præcedens for, at denne 

antagelse i en fremtidig afviklingssituation ikke ville være korrekt. 

8.2.2 Konsekvenser for indlånsfunding 

En direkte konsekvens af Bankpakke 3 for indskydere af indlån er, at de efter alt at dømme vil blive 

nødsaget til at rette yderligere fokus mod det specifikke pengeinstituts risikoadfærd. En naturlig 

følgevirkning heraf vil være, at indskydere fremadrettede vil være mere tilbageholdende med at 

etablere indlån på mere end det forsikrede beløb. Derfor vil større indskydere fremadrettet have 

incitament til at sprede deres indskud mellem flere pengeinstitutter for at sikre, at det maksimale 

indestående i hvert pengeinstitut ikke overskrider det forsikrede beløb. For de helt store kunder vil 
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denne løsning næppe være optimal, hvorfor disse kan foretrække at flytte deres engagementer ud af 

landet, hvor lignende begrænsning ikke eksisterer.  

Dermed kan det diskuteres, i hvilket omfang Bankpakke 3 har en præventiv effekt på 

pengeinstitutternes risikoadfærd, idet konkurrencen om at tiltrække den garanterede 

indlånsmængde formentlig vil øges ved at tilbyde højere indlånsrenter med mere risikovillige 

investeringer til følge. 

8.2.3 Pengeinstitutternes reducerede adgang til seniorgæld 

Ved at lade simple kreditorer tage del i et givent tab vil disse, på samme vis som indskydere af indlån, 

øge fokus på pengeinstituttets risikoadfærd. Dermed har danske pengeinstitutter aktuelt set en 

reduceret adgang til at rejse kapital gennem seniorgæld på pengemarkedet, men mere kritisk er det, 

at Danmark er værre stillet en andre lande. 

Fra foregangsland til enegangsland 

Et helt centralt problem med Bankpakke 3 er, at Danmark er det eneste land, der er underlagt denne 

lovgivning. Ved vedtagelse og ikrafttræden af Bankpakke 3 den 1. oktober 2010 var det af den klare 

opfattelse, at Danmark skulle være forbilledet, der ville lede de resterende EU-lande til, inden for en 

kort tidshorisont, at tage initiativ til et lignende regelsæt på området. Således var det ikke meningen, 

at Danmarks konkurrenceevne skulle blive svækket grundet lovmæssige skævheder. Desværre har de 

resterende EU-lande, som nævnt i afsnit 6.3 endnu ikke etableret et lignende regelsæt, hvilket 

betyder, at Danmark er gået fra at være et forgangsland til et enegangsland.  

Det må dog forventes, at det internationale initiativ vedrørende Bail-in gæld inden for en overskuelig 

fremtid vil blive implementeret i de resterende EU-lande men indtil da, må Danmark affinde sig med 

at være konkurrencemæssigt dårligere stillet på det internationale marked.  

Der kan dog allerede nu identificeres forskelle mellem den danske og den europæiske model. I 

Bankpakke 3 er det al indlån og ikke-efterstillet gæld, der potentielt set kan blive tabsabsorberende 

tillige med at absorberingen vil ske i et gone concern scenarium. Derfor bidrager Bankpakke 3 ikke til 

at holde et nødlidende pengeinstitut i live, men i stedet at udbrede tabene til en større mængde 

kreditorer.  

I den Europæiske model vil en implementering af det konvertible element gøre, at en evt. "Bail-in 

able" gældandel kan agere tabsabsorberende i et going concern scenarium. Der kan derfor 

argumenteres for, at den Europæiske model har en større præventiv virkning på pengeinstitutterne 

end Bankpakke 3. 
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Faktum er dog, at Bankpakke 3 stik i mod hensigten har svækket de danske pengeinstitutters 

konkurrenceevne, idet at udenlandske investorer indregner en øget kreditrisiko ved at investere i 

danske pengeinstitutter frem for pengeinstitutter i andre EU-lande. Dette har indtil videre haft nogle 

særdeles ugunstige konsekvenser for de danske pengeinstitutter. 

Nedgradering af danske pengeinstitutters rating 

Moody's annoncerede den 19. maj 2011, en nedgradering af en række danske pengeinstitutters 

rating.  

Moody’s rating af pengeinstitutter er baseret på det såkaldte notching approach, der grundlæggende 

består af 2 faktorer: Intrinsic factors karakteriseret ved pengeinstituttets stand-alone strenght tillagt 

Support factors karakteriseret ved eksterne forhold, der påvirker pengeinstituttets reelle styrke.106   

Nedjusteringen var funderet i tre grundlæggende observationer: (1) Bekymring om 

pengeinstitutternes fremadrettede mulighed for at kunne funde sig i markedet som konsekvens af 

Bankpakke 3's anvendelse i Amagerbanken. (2) Svækket indtjeningsmulighed forsaget af den danske 

lavkonjunktur. (3) Bekymringer for fremtidige nedskrivninger som følge af aktivernes tvivlsomme 

kvalitet, særlig med hensyn til landbrugs- og boligsektoren.107  

Dermed kan det konstateres, at en væsentlig del af rationalet bag nedgraderingen var funderet i 

usikkerhed af konsekvenserne ved Bankpakke 3's fortsatte anvendelse. Observation 2 og 3 er dog 

bekymringer knyttet til de makroøkonomiske forhold, som Finanskrisen har ført med sig, men en del 

af denne bekymring må ligeledes kunne tilskrives de danske pengeinstitutters reducerede 

fundingmuligheder afledt af Bankpakke 3.  

Figur 12: Moody's nedgradering af danske pengeinstitutters rating108 

 

                                                             
106 Global Bank Rating Methodology 
107 Moody's Investor service - Moody's downgrades six Danish banks after review 
108 Kilde: Moody's investor service og egen tilvirkning 

Før Efter

Danske Bank A1 A2

Jyske Bank A1 A2

Sydbank A1 A2

Spar Bank Nord Baa1 Baa2

Ringkjøbing Landbobank A2 A3

BankNordik Baa1 Baa2

Langsigtede rating
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En observation er, at listen vist i Figur 12 både indeholder Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank, der 

alle tre må karakteriseres som værende komplekse pengeinstitutter, der kunne erklæres systemisk 

vigtige. Dette understøtter at nedgraderingen er baseret på support factors i form af, at den danske 

stat er villig til at gå langt for at lave tiltag, således at også systemiske institutter kan afvikles uden 

tilstedeværelsen af en implicit statsgaranti.109 

Umiddelbart efter vedtagelsen af Bankpakke 3 kunne de danske pengeinstitutter på den 

efterfølgende generalforsamling beslutte, hvorvidt de i en nødlidende situation ville lade sig afvikle 

efter Bankpakke 3 eller ved konventionel opløsning og om holdningen til dette skulle tilkendegives.110 

Resultatet af dette burde derfor fordre, at pengeinstitutter, der tilkendegiver, at de ikke ønsker at 

anvende afviklingsordningen, fortsat burde kunne funde sig på samme vilkår som inden Bankpakke 

3's ikrafttræden. Fem af listens seks pengeinstitutter har valgt ikke at tilkendegive hvilken ordning de 

vil lade sig afvikle af. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at Jyske Bank, der aktivt har meldt ud, at 

de ikke vil anvende ordningen, stadig må se til mens ratingen på deres obligationer og finansielle 

styrke nedgraderes. Grunden til dette er, at beslutningen om ikke at anvende afviklingsordningen 

ikke er bindende. Således indregner markedet, at Jyske Bank i realiteten kan skifte mening helt op til 

en eventuel afvikling skal igangsættes. Det betyder, at de danske pengeinstitutter, på trods af at 

afviklingsordningen er ment som et frivilligt alternativ, må acceptere tilstedeværelsen af adverse 

selection ved at markedet indregner risikoen for at ordningen potentielt set tages i brug. 

De afledte konsekvenser af den danske enegang med Bankpakke 3 rammer dermed alle danske 

pengeinstitutter på trods af ordningens overordnede virke som et alternativ til en afvikling i den 

private sektor. Den forringede mulighed for, at pengeinstitutterne kan funde sig, mindsker desuden 

pengeinstitutternes mulighed for at forbedre deres risikoadfærd, hvilket har endnu en reducerende 

effekt på Bankpakke 3's præventive virkning.   

Resultatet af Bankpakke 3 afspejles i Figur 13, der illustrerer udviklingen i usikrede seniorudstedelser 

set i forhold til den sikrede swaprente. Figuren viser Danske Bank, Nykredit Bank, den Norske Bank 

DnB Nor, den Finske bank Pohjola, samt indekset for usikrede seniorudstedelser i Europa. Perioden 

løber fra Bankpakke 3's ikrafttræden i starten af fjerde kvartal 2010 til 15. september 2011.  

Figur 13 viser en tydelig tendens af, at de to danske banker i denne periode har underperformet i 

forhold til de to nordiske og en del af dette må tilskrives den danske enegang med Bankpakke 3. Det 

                                                             
109 Moody's Investor service - Moody's downgrades six Danish banks after review 
110 Finansiel Stabilitet - Afviklingsordning 
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er bemærkelsesværdigt, at Danske Bank, på trods af sin størrelse, alligevel ligger et signifikant stykke 

over de to nordiske konkurrenter.  

Figur 13: Udvikling i usikrede seniorudstedelser111 

 

En anden og mere opløftende observation er derimod, at Danske Bank og Nykredit Bank har klaret 

sig bedre end det samlede europæiske indeks, hvilket dog må tilskrives indeksets indeholdelse af de 

europæiske PIIGS-lande112, der alt andet end lige må siges at være i større problemer end de danske. 

8.2.4 Fundingvilkår og Pecking-order Theory 

Den forøgede kreditrisiko for at indskydere og simple kreditorer skal tage del i tabsabsorberingen og 

Moody's nedgradering af seniorobligationernes rating er elementer, der begge øger den 

risikopræmie som investorerne vil kræve. Samlet set har Bankpakke 3 og afviklingen af 

Amagerbanken medført alvorlige konsekvenser for de danske pengeinstitutters mulighed for at 

finansiere sig med fremmedkapital.  

I finansieringsteorien tales der om den såkaldte pecking-order theory, der fastslår, at virksomheder 

prioriterer deres fundingkilder således, at de vil anvende intern funding før ekstern og i tilfælde af, at 

                                                             
111 Kilde: Bloomberg 
112 Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien 
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ekstern funding viser sig nødvendig, er fremmedkapital at foretrække frem for egenkapital.113 

Pecking-order theory er funderet i eksistensen af den asymmetriske information mellem 

pengeinstituttets og markedet, hvilket kan reducere pengeinstituttets transaktionsomkostninger.  

Inden afviklingen af Amagerbanken ville en simpel kreditor eller indlånsindskyder, i højere grad end 

en aktionær, acceptere tilstedeværelsen af asymmetrisk information, hvilket ville reducere 

pengeinstituttets transaktionsomkostninger ved at udstede gæld frem for egenkapital. Dette er 

tilfældet, da forrentningen af gælden sker i faste betalinger uafhængigt af pengeinstituttets 

bagvedliggende drift. Derudover er risikoen for tab lavere, da denne type kapital er karakteriseret 

ved at være ikke-efterstillet i en eventuel konkursmasse.  

Efter afviklingen af Amagerbanken, hvor både seniorgæld og indlån var med til at absorbere en del af 

tabet, er investorernes accept af asymmetrisk information blevet væsentligt reduceret. Dermed må 

det antages, at det både er blevet sværere og i særdeleshed dyrere for pengeinstitutter at funde sig 

gennem gæld (øgede transaktionsomkostninger). Bankpakke 3's påvirkning i pengeinstitutternes 

vægtede kapitalomkostninger kan illustreres med udgangspunkt i Formel 3: 

FORMEL 4 

 

Det vurderes hermed, at Bankpakke 3's indvirkning vil være forøgede omkostninger ved at rejse 

seniorgæld på pengemarkedet, samt at det bliver vanskeligere at tiltrække den samme mængde 

indlån. Dette vil dermed fordre en yderligere omkostningsforøgelse i pengeinstitutternes vægtede 

kapitalomkostninger. 

 

 

  

                                                             
113 BMA, Principles of Corporate Finance, side 519-521  
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9 Perspektiver i lovkravene 

9.1 Opgør med det traditionelle pengeinstitut 

Pengeinstitutternes fundamentale berettigelse i et samfund beror på, at det er gunstigt for 

økonomien at have en professionel aktør, hvis ekspertise ligger i at påtage sig en kontrolleret risiko 

for derved at skabe gunstige vilkår for dets kunder, der almindeligvis ikke besidder den samme 

ekspertise. Freixas og Rochet beskriver pengeinstitutters fundamentale rolle i samfundsøkonomien 

som en aktør, der kan transformere aktiver i tre dimensioner:114 

Convienience of denomination: Første dimension henviser til pengeinstitutternes mulighed for at 

agere finansiel formidler ved at sammenpulje mindre indlån fra en række indskydere og transformere 

disse om til ét samlet stort udlån til en kunde.    

Quality transformation: Pengeinstitutterne kan i visse tilfælde tilbyde højere afkast på indlån end en 

mindre investor vil kunne opnå ved direkte investering. Dette argument er funderet i, at 

pengeinstituttet kan have bedre forudsætninger for at videreinvestere grundet tilstedeværelsen af 

asymmetrisk information. 

Maturity transformation: Pengeinstitutternes transformering af indskud med kort løbetid til lån med 

lang løbetid. Tidligere i denne afhandling er denne omtalt som klassisk bankforretning. 

På denne måde er pengeinstitutternes rolle som finansiel formidler medvirkende til at skabe velfærd 

ved at være en central aktør, der kan skabe fleksibilitet og derved fordele kapitalen optimalt. 

Problemet er, at denne transformation ikke nødvendigvis er problemfri grundet risikoen for negative 

eksternaliteter. Den kredit- og likviditetsrisiko, der ligger i transformationsprocessen, medfører, at 

pengeinstitutter grundlæggende er en ustabil konstruktion og med et scenarium som Finanskrisen, er 

staten/skatteyderen ikke længere villig til at bære halerisikoen.  

Med Basel 3 oplever verden den største finansielle reform siden den store depression 1930'erne. 

Med den skærpede internationale lovgivning er der gjort op med de meget liberale lovkrav, der jf. 

afsnit 3.2 kan betegnes som værende en indirekte katalysator for Finanskrisens omfang.  

Da det er en del af pengeinstitutters DNA at besidde en høj systemisk risiko, er løsningsforslaget fra 

Baselkommitéen baseret på markant øgede krav til både kapital og likviditet med den 

makroøkonomisk begrundede buffer specifikt reserveret til at absorbere stød forsaget af fald i 

markedskonjunkturer. Dermed skal fremtidige kriser afværges ved, at den finansielle sektor er 
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kapital- og likviditetsmæssigt stærkt konsolideret. Dette vil reducere likviditeten i sektoren, da et 

højere krav til individuel kapitalbeholdning i pengeinstitutterne vil fordrer en reduceret 

investeringsmulighed på pengemarkedet. Dette vil fremadrettet gøre det sværere at rejse kapital på 

pengemarkedet, da der relativt set vil være et mindre likviditetsoverskud i hvert pengeinstitut. 

Lovkravene kan derved siges at være funderet i en devise om, at mere kapital afføder sikrere 

pengeinstitutter. Herved vil den øgede lovgivning indskrænke pengeinstitutternes fremtidige 

risikobæringskapacitet.  

Således udfordrer Basel 3 lovgivningen pengeinstitutternes fundamentale rolle og dermed egentlige 

berettigelse som aktør i samfundsøkonomien.  

Ud fra dette kan det kan diskuteres, hvorvidt det i det hele taget er nødvendigt både at kræve mere 

og bedre kapital i pengeinstitutter og samtidig begrænse institutternes mulighed for at drive klassisk 

bankforretning. Set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt virker det måske mere rimeligt og 

respektfuldt overfor kapitalens fri bevægelighed, at lade bankerne drive risikabel forretning på 

samme vilkår som andre virksomheder og så alene fokusere på at indføre tilstrækkelig 

tabsabsorbering, så et nødlidende pengeinstitut likvideres på en hensigtsmæssig måde. 

9.2 Konsekvenser for den danske finansielle sektor 

Bankpakke 3 er i sin overordnede form et fornuftigt initiativ, der skal friholde staten og dermed 

skatteydere fra at pådrage sig omkostninger afledt af den finansielle sektor. Derudover skal 

Bankpakke 3 give et præventivt incitament til, at pengeinstitutterne skal begrænse deres 

risikoadfærd til et acceptabelt niveau.  

Hvorfor Bankpakke 3 alligevel viser sig uhensigtsmæssig, må der henvises til indfasningstimingen. 

Den finansielle sektor i Danmark viser sig endnu ikke klar til at stå på egne ben. Særligt set i relation 

til de aktuelle udfordringer med henblik på, at de enkelte pengeinstitutters forretningsmodel 

allerede nu skal tilpasses for at kunne overholde Basel 3 regulativerne fra 2013.  

Dertil kommer, at den danske enegang er et forværrende element i den konkurrencemæssige 

situation i forhold til de udenlandske aktører i en tid, hvor den finansielle sektor i forvejen opererer 

under særdeles vanskelige konditioner. Ved at Bankpakke 3, gennem omstændighederne ved 

afviklingen af Amagerbanken og Moody's nedgradering af seniorudstedelser, har gjort det 

betragteligt dyrere, om ikke umuligt, for langt størstedelen af de danske pengeinstitutter at funde sig 

gennem seniorgæld.  

Dermed står de danske pengeinstitutter overfor en alvorlig likviditetsudfordring i forbindelse med 

den snarlige refinansiering af de udstedelser, der i forbindelse med Kreditpakken blev foretaget med 
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individuel statsgaranti. Denne problemstilling står derfor som et direkte paradoks set i forhold til 

Bankpakke 3's fundamentale eksistensberettigelse, hvor staten skulle kunne nedtrappe sit 

engagement i den finansielle sektor. Med den reducerede adgang til seniorgæld bliver det reelt set 

sværere for pengeinstitutterne at løsrive sig fra statsgarantien. 

Dermed kan det konstateres, at Bankpakke 3 har medført utilsigtede konsekvenser set fra de danske 

myndigheders side. Som præventiv ordning, der skulle give incitament til forbedret risikoadfærd i 

pengeinstitutterne, ville Bankpakke 3 være samfundsmæssig ønskelig. Dog har de omfattende 

konsekvenser ved, at afviklingsordningen blev taget i brug, resulteret i et decideret tilbageslag i den 

danske økonomi grundet en omfattende uvished om fremtidens udfordringer.  

9.2.1 Konsolidering i sektoren 

Indfasningen af Basel 3 i den danske lovgivning vil utvivlsomt intensivere konkurrencen mellem 

pengeinstitutterne om at tiltrække kapital og likviditet. Derudover vil en konsekvens af den 

reducerede mulighed for at funde sig gennem seniorgæld medføre en skærpet konkurrence mellem 

pengeinstitutterne om at tiltrække sig indlån. I Bilag 2 fremgår det, at de små og mellemstore banker 

har haft tendens til at finansiere sig med en større mængde indlån end de store pengeinstitutter har. 

Dermed kan de små og mellemstore pengeinstitutter få vanskelige konkurrencevilkår, hvis de store 

pengeinstitutter, i mangel på seniorgæld, øger konkurrencen på indlån.  Med en vedvarende 

eksistens af implicit statsgaranti må det antages, at store systemiske pengeinstitutter fortsat vil have 

bedre adgang til kapital end de mindre ikke-systemiske pengeinstitutter.  

Dette kan medføre et scenarium, hvor de små og mellemstore pengeinstitutter ikke kan overleve i 

markedet og derfor må se sig nødsaget til at blive fusioneret ind i de store pengeinstitutter. Med de 

danske myndigheders vedtagelse af medgiftsordningen - Bankpakke 3+ - tillægges i øvrigt et element 

der tilskynder konsolidering i sektoren. 

9.3 Samfundsmæssige konsekvenser 

Som beskrevet i afsnit 8 vil de skærpede lovkrav øge de danske pengeinstitutters 

fundingomkostninger mærkbart. Det må desuden antages, at pengeinstitutterne ønsker at reservere 

kapital til brug i nye konkurser, hvor tabskautionen via Garantifonden må drages i anvendelse.  

Det forventes, at pengeinstitutterne vil overvælte disse forøgede omkostninger på deres kunder, 

således at rentespændet mellem ind- og udlånsrenten vil stige. Derudover må det antages, at 

pengeinstitutterne fremadrettet vil være mere tilbageholdende i kreditgivningen grundet den usikre 

fremtid. Dette vil som en afledt konsekvens indebære dæmpede vækstmulighederne i samfundet. 
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Den øgede konsolidering i den finansielle sektor vil medføre, at der fremadrettet vil være færre men 

større aktører. Dette må antages at bevirke, at flere pengeinstitutter vil blive karakteriseret som 

systemisk vigtige. Resultatet af færre aktører kan svække konkurrencen ligesom diversifikationen i 

sektoren forringes. Dette kan, set i sammenhæng med de yderligere kapitalkrav, der stilles til de 

systemisk vigtige pengeinstitutter, forventes at presse prisen på udlånsrenterne yderligere op.  

9.4 Konkurrenter og substitutter 

Den betydelige opstramning af lovkravene vil derved gøre bankprodukter både dyrere og sværere at 

opdrive i fremtiden. Specifikt vil den ugunstige enegang med Bankpakke 3 i den finansielle sektor i 

Danmark åbne for den mulighed, at udenlandske pengeinstitutter med interesse i at komme ind på 

det danske marked fremadrettet kan øge konkurrencepresset på de danske pengeinstitutter. Det må 

dog antages, at de udenlandske pengeinstitutter, på linje med de danske, mangler kapital og 

likviditet i henhold til Basel 3 kravene, men de vil forventeligt have bedre mulighed for at konsolidere 

sig gennem adgang til pengemarkedet. Dette betyder, at større danske ikke-finansielle virksomheder 

vil kunne opnå bedre finansieringsvilkår ved at anvende et udenlandsk pengeinstitut. 

En yderligere konsekvens af den øgede lovgivning kan blive, at pengeinstitutter kan risikere at spille 

en mindre rolle i fremtiden på bekostning af at såkaldte "non"-banks kommer til at spille en større 

rolle i et omfattende skyggebanksystem. Dermed er resultatet af den øgede lovgivning potentielt set, 

at situationen kan blive den samme som den, der i midtfirserne gav incitament til at foretage en 

deregulering af den finansielle sektor, jf. afsnit 3.  

Grundet den teknologiske udvikling kan det således blive mere attraktivt for privatkunder og ikke-

finansielle virksomheder, at oprette forretningsrelationer udenom pengeinstitutterne. De helt store 

virksomheder kan givetvis profitere ved selv at handle direkte på kapitalmarkederne, mens de små 

og mellemstore virksomheder kan hente finansiering hos alternative finansieringskilder. Eksempler 

herpå er Direct lending, der er lanceret af Hedge-fonde i USA og England og til de mindste kunder kan 

finansiering gennem Social Lending115 baseret på et peer to peer marked være attraktivt. 

Dermed kan en konsekvens af den øgede lovgivning blive, at en stor del af den finansielle virksomhed 

flyttes til en alternativ markedsplads, som ikke er reguleret af andet en de fundamentale 

markedskræfter og som ingen tilsynsmyndighed har overblik over. 

 

  

                                                             
115 ZOPA er et eksempel herpå 
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10 Konklusion 

Finanskrisen udsprang fra det amerikanske boligmarked, hvor gunstige markedsvilkår kombineret 

med en kollektiv opfattelse af at boligpriserne ikke kunne falde på nationalt niveau, skabte en 

optimisme, der fordrede en anselig investeringsvillighed. Denne investeringsvillighed blev stimuleret 

gennem et øget udbud af securitizationer, hvis kompleksitet gjorde det umuligt for ikke bare 

investorer, men også de tilknyttede ratingbureauer, at vurdere den bagvedliggende kredit- og 

likviditetsrisiko.  

Dette viste sig som et forstærkende element, da boligpriserne begyndte at falde, idet usikkerheden 

om modpartsrisikoen resulterede i et omfattende adverse selection scenarium. Den bristede tillid 

pengeinstitutterne i mellem bremsede investeringsvilligheden og dermed pengeinstitutternes 

adgang til finansiering via pengemarkedet. 

Dermed bredte Finanskrisen sig og blev et globalt fænomen, der således også ramte Danmark som 

en direkte effekt af, at tilliden, der var fundamentet for et velfungerende pengemarked, var væk. Det 

høje konkurrenceniveau, der prægede den finansielle sektor, havde også fået de danske 

pengeinstitutter til at øge balancens asset-liability mismatch og samtidigt reduceret de vægtede 

kapitalomkostninger. Dette havde øget den generelle eksponering overfor en markedsmæssig 

tilbagegang. De danske pengeinstitutter havde således opbygget en omfangsrig afhængighed af at 

kunne refinansiere deres investeringer gennem pengemarkedet og af denne grund mistede disse 

pengeinstitutter adgangen til en vital fundingkilde, da pengemarkedet frøs til.  

Lovgivningsmæssigt blev der i årene op til Finanskrisen stillet krav til pengeinstitutternes 

kapitalbeholdning gennem solvenskravet. Hvor Basel 1 fokuserede på pengeinstitutternes 

kreditrisiko og dermed regulering af pengeinstitutternes aktivside, blev fokus udvidet med Basel 2, 

således at pengeinstitutternes aktivside såvel som passivside blev inddraget. Ved at indføre mulighed 

for individuel risikovægtning bidrog Basel 2 de facto til, at pengeinstitutter, der anvendte 

grundlæggende eller avanceret IRB-metode, kunne sænke deres kapitalbehov og derved øge deres 

asset-liability mismatch yderligere. 

I relation til Trade-off teorien er de sænkede kapitalomkostninger, ved at besidde en lav 

egenkapitalandel, sket på bekostning af øgede omkostninger ved finansielle vanskeligheder. Dermed 

kan det konstateres, at der generelt set i den finansielle sektor og ikke mindst lovgivningsmæssigt har 

været en stærk tiltro til det selvregulerende element i kapitalens frie bevægelighed. Finanskrisen 

viste dog, at det institutionelle setup indeholdt en latent skrøbelighed og at den gældende lovgivning 
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ikke havde været i stand til at sikre, at pengeinstitutter var i stand til at manøvrere gennem et 

ekstremt stressscenarium.  

Derudover viste der sig en række omkostelige samfundsmæssige konsekvenser forbundet med 

Finanskrisens indvirkning på pengeinstitutternes finansielle helbred, der fastslog, at staten var i 

besiddelse af en indirekte stakeholderposition. Særligt med bevidstheden om too-big-to-fail-

doktrinen i relation til de systemiske pengeinstitutter, var staten eksponeret overfor moral hazard 

problematikken. I efterdønningerne af Finanskrisen blev der således skabt et incitament for både 

internationale og nationale tilsynsmyndigheder om at forbedre lovgivningen, således at en lignende 

scenarium ikke ville kunne forekomme i fremtiden.  

På internationalt niveau intensiveredes kravene til pengeinstitutternes kapital og likviditet med 

indførelsen af Basel 3. Dermed kan Basel 3 ses som en udvidelse af kravene fra Basel 1 hhv. Basel 2 

ved, at pengeinstitutterne fremadrettet skal have skærpet fokus på aktiver set i forhold til passiver.  

Ved både at stille forøgede krav til kapitalens kvantitet såvel som kvalitet øges pengeinstitutternes 

mulighed for at absorbere tab både set i forhold til nedskrivninger på aktiverne, men også i forhold til 

det procykliske element i solvensberegningen. Med Leverage ratio søges gennemsigtigheden i 

sektoren forbedret, således at tilliden mellem pengeinstitutterne over tid kan genoprettes. 

På likviditetssiden indføres to krav, der skal sikre likviditeten på kort sigt (LCR) hhv. lang sigt (NSFR). 

Dermed sikres det, at pengeinstitutterne kan operere i et marked, hvor likviditeten er begrænset. 

Herved sænkes risikoen for, at et pengeinstitut er nødsaget til at frasælge aktiver med tab til følge. 

Ligeledes stilles der yderligere krav om en mere konservativ finansiering af udlån. 

Med de forøgede krav til kapitalens kvantitet og kvalitet samt de forøgede krav til 

likviditetsbeholdning styrkes pengeinstitutternes evne til at absorbere negative fluktuationer i 

kundernes bonitet, hvorved modstandsdygtigheden overfor den systemiske risiko øges.   

De forøgede lovkrav vil dog medføre en række alvorlige konsekvenser. Ses der isoleret på de 

kvantitative krav til kapitalens indvirkning på de vægtede kapitalomkostninger kan det konstateres, 

at en overholdelse af minimumskravet vil forøge de vægtede kapitalomkostninger som følge af et 

reduceret skatteskjold. De forøgede krav til kapitalens kvalitet vil medføre en yderligere omkostning i 

form af ændrede vilkår for de bagvedliggende værdipapirer. Således vil investorer kræve en forøget 

risikopræmie og dermed pådrage udstedende pengeinstitut yderligere fundingomkostninger.  

De forøgede krav til likviditet vil betyde, at pengeinstitutters mulighed for at drive klassisk 

bankvirksomhed vil forringes og dermed reduceres muligheden for at profitere på et asset-liability 

mismatch. Dette vil øge pengeinstitutternes omkostninger både i forhold til likviditetsbeholdning og 
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likviditetsfremskaffelse. Derudover er den aktuelle situation den, at et land som Danmark ikke 

besidder niveau 1-aktiver i den påkrævede mængde. Derfor kan danske pengeinstitutter, for at 

opfylde likviditetskravene, være nødsaget til at besidde aktiver, der aktuelt set er ugunstige. 

Alternativt vil de danske pengeinstitutter være nødsaget til at reducere deres udlånsportefølje. 

Med Basel 3 lægges der op til yderligere kapitalkrav i pengeinstitutter, der er karakteriseret som 

systemisk vigtige. Dette skal foregå med implementering af en yderligere kapitalbuffer bestående af 

Contingent Capital. Dette har til sigte at styrke den finansielle stabilitet og dermed reducere risikoen 

for, at denne type pengeinstitutter kommer i vanskeligheder. Contingent Capital vil være en 

omkostningsfuld udstedelse, da investor vil kræve øget kompensation for at påtage sig 

konverterings/nedskrivningsrisikoen. En konsekvens af anvendelsen af Contingent Capital er at 

risikoen for spill-over effekter i sektoren øges og dermed påvirkes den overordnede finansielle 

stabilitet i negativ retning. Endvidere kan det konstateres, at Contingent Capital er et sofistikeret 

instrument, hvis implementering næppe vil øge gennemsigtigheden i den finansielle sektor. 

På nationalt niveau stillede den danske stat med Bankpakke 1 fuld sikkerhed overfor indskydere af 

indlån og simple kreditorer. Statens udgifter hertil blev dækket af sektoren selv gennem Det Private 

Beredskab. Dette betød, at pengeinstitutterne undgik at blive udsat for bankruns og dermed et 

voldsomt træk på likviditeten. Dette stabiliserede den danske finansielle sektor ved, at 

pengeinstitutterne ikke, af den grund, var nødsaget til at tvangssælge aktiver. Set fra kundernes 

synspunkt var statsgarantien også lukrativ, idet de ikke var nødsaget til at vurdere det enkelte 

pengeinstituts risiko. Dermed kan der argumenteres for, at Bankpakke 1 besad et hensigtsmæssigt 

moral hazard scenarium. Bankpakke 1 var dog ikke i stand til at genskabe tilliden på pengemarkedet, 

hvorfor de danske pengeinstitutter fortsat havde en stærkt reduceret adgang til pengemarkedet. 

Dette var, sammen med interne forhold vedrørende en forøget konsolideringslyst, en medvirkende 

faktor til, at pengeinstitutterne fortsat indskrænkede deres kreditrammer. 

For at reducere risikoen for, at kreditklemmen skulle trække Danmark ned i en dybere økonomisk 

lavkonjunktur, blev det andet danske initiativ vedtaget - Kreditpakken. Kardinalpunktet i 

Kreditpakken var en kapitalindsprøjtning i danske pengeinstitutter i form af hybrid kernekapital, der 

havde til hensigt at rekapitalisere de danske pengeinstitutter, således at udlånsaktiviteten igen kunne 

stige. Derudover blev der med kreditpakken givet mulighed for, at der igen kunne udstedes 

obligationer med individuel statsgaranti, hvilket forøgede de danske pengeinstitutters mulighed for 

at rejse likviditet gennem pengemarkedet. 

Det tredje danske statsinitiativ - Bankpakke 3, var til forskel fra de to tidligere bankpakker 

karakteriseret ved at være permanent. Bankpakke 3 var funderet i en tro på, at den danske 
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finansielle sektor igen var klar til at stå på egne ben, hvorfor et centralt element var, at den fulde 

sikkerhedsstillelse for indskydere og simple kreditorer blev erstattet af en forhøjet indskydergaranti, 

der fremadrettet skulle dækkes af Garantifonden. Derudover var omdrejningspunktet en alternativ 

afviklingsmodel af nødlidende pengeinstitutter, der indebar, at netop indskydere af indlån og simple 

kreditorer med et tilgodehavende overstigende den forhøjede indskydergaranti, risikerede at tage 

del i et potentielt tab. Bankpakke 3 var dermed et redskab til at mindske kausaliteten mellem 

risikoen i den finansielle sektor og de afledte samfundsmæssige konsekvenser. Derudover sikrede 

den alternative afviklingsform at soft information ikke gik tabt som resultat af en konkurs.  

Med vedtagelsen af Bankpakke 3 og dens efterfølgende anvendelse i afviklingen af Amagerbanken 

blev der således skabt præcedens for, at indskydere og simple kreditorer fremadrettet skulle 

medvirke til at absorbere tab. Dette betød, at det blev betragteligt sværere for danske 

pengeinstitutter at funde sig gennem seniorgæld via pengemarkedet. Dermed kan det konstateres, 

at Bankpakke 3 medførte en modsat effekt set i forhold til Kreditpakken, der netop havde øget 

adgangen til pengemarkedet. Derudover giver Bankpakke 3 aktuelt set problemer for en række af de 

danske pengeinstitutter, der i 2013 skal refinansiere de statsgaranterede udstedelser. Dermed gør 

Bankpakke 3 det i virkeligheden sværere for staten at løsrive sig fra den finansielle sektor, hvilket er i 

strid med initiativets fundamentale berettigelse. 

Den danske enegang mht. Bankpakke 3 har svækket de danske pengeinstitutters konkurrenceevne 

på internationalt niveau og Moody's har taget konsekvensen af den forventeligt reducerede 

implicitte statsstøtte og valgt at nedgradere seks danske pengeinstitutters rating.  

Bankpakke 3 vil derfor forøge de danske pengeinstitutters vægtede kapitalomkostninger yderligere 

ved at øge den risikopræmie som investorer i seniorgæld vil afkræve for den øgede kreditrisiko. Det 

kan dermed konkluderes, at Bankpakke 3 har gjort det mere vanskeligt for danske pengeinstitutter, 

set i forhold til udenlandske, at tilpasse forretningsmodellen, så den imødekommer de forøgede 

Basel 3 krav. Dermed kan det konstateres, at indfasningstimingen af Bankpakke 3 har været særdeles 

uhensigtsmæssig. 

Samlet set kan det konkluderes, at den forøgede lovgivning i form af Basel 3 og Bankpakke 3 

udfordrer pengeinstitutternes fremtidige rolle i samfundsøkonomien. Dette vil med stor 

sandsynlighed medføre alvorlige samfundsmæssige konsekvenser i form af, at bankprodukter 

fremadrettet bliver både dyrere og sværere at skaffe for kunderne. Tiltagene kan dermed være 

hæmmende for den samfundsøkonomiske udvikling.   

Den forøgede lovgivning vil øge konkurrencen mellem pengeinstitutterne og særligt de mindre ikke-

systemiske pengeinstitutter vil få svært ved at opfylde de signifikante krav i fremtiden. Derfor 
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risikerer den finansielle sektor i Danmark at blive stærkt konsolideret ved, at mindre pengeinstitutter 

fusioneres ind i de større. Med Bankpakke 3+ øges dette incitament yderligere, hvilket indikerer en 

tilsynsmæssig favorisering heraf. Resultatet vil være en øget tilstedeværelse af too-big-to-fail 

doktrinen, da konsolideringen vil betyde flere systemisk vigtige pengeinstitutter. Dette kan i værste 

fald svække konkurrencen på markedet og med den anseelige overkollateral de systemiske 

pengeinstitutter skal besidde i form af Contingent Capital, kan det forventes at presse priserne på 

bankprodukter yderligere op.  

Konsekvensen for Danmark kan således blive en forøget konkurrence fra udenlandske konkurrenter. 

Derudover kan det konkluderes, at den finansielle sektor risikere at blive truet ved, at en del af den 

pengeinstitutrelaterede virksomhed vil overgå til skyggebanksektoren, som ironisk nok er reguleret 

af finansielle markedskræfter og ikke ekstern lovgivning.  
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