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Executive summary 

 

This thesis provides an analysis of the impact of Basel III’s risk based measures and the Leverage ratio on 

the 16 largest Danish banks. These banks represent more than 90 per cent of bank lending and bank assets 

in Denmark. The third Basel capital accord imposes higher requirements to insure financial stability by 

demanding improved quality of capital and more of it. Capital regulation will have diverse effects on banks 

depending on the type and size of the bank. Ex post effects, the global financial crisis combined with 

stricter capital requirements can impose damage to small banks and the real economy, by withholding 

loans to some of the public. The aim of this thesis is to identity capital shortfall and leverage with these 16 

banks, and to emphasize the benefits and the damages to the banking sector and the public. 

The analysis of the risk based solvency measures reveals a quite stable banking sector by 2014. Full 

implementation of Basel III by 2019, reveals capital shortfall with some banks. Nordea is the only SIFI that 

will not meet the requirements, and will have to fund Tier 1 capital for more than 16 billion Danish krone. 

Among the smaller banks, a few will have significant funding issues. The issues varies broadly by their needs 

whether it is CET1, Tier 1 or overall solvency.  

Vestjysk Bank stands out by needing more than five per cent CET1 and Tier 1 capital. Their capital shortfall 

amounts up to 1 billion Danish krone, which is massive in terms of the size of their risk-weighted assets. 

Vestjysk Bank is the only one falling below the required minimum capital level in this analysis. 

The results of the Leverage ratio analysis reveals that none of the Danish banks are close to the 3 per cent 

limit. The results shows that larger banks tend to be more levered. This fact supports the higher capital 

requirements for SIFIs. A breakdown of the Leverage ratio over time suggests that Danish Banks are 

becoming less levered due to their increased amounts of capital from the risk-based capital requirements. 

The thesis finds that smaller banks will meet funding difficulties relative to SIFIs because of the current 

economic climate and the implicit government guarantees. The higher capital levels does not support 

increase the costs of banking and thereby finding higher lending rates legitimate. SIFIs’ costs will be higher, 

because of the decreasing value of their implicit guarantee. 

Capital regulation need to be improved and further studied, to minimize the damage to businesses 

depending on banking as a funding source. Banking regulation should not have too adverse effects on 

economies and economic growth. 
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I – Indledning 
 

Historisk set har vi været vidner til et utal af finansielle kriser i forskellige former. Den finansielle krise fra 

2008 beviste igen, at nogle pengeinstitutter påtager sig for store risici i jagten på profit. Der er blevet halvt 

så mange pengeinstitutter i Danmark mellem 2000-2013. Sektoren er blevet konsolideret. Men alligevel er 

en del af institutterne, blevet nødlidende og afviklet.  Den finansielle stabilitet har været i klemme som 

følge af pressede finansielle markeder samt store ændringer i produktudbud og svækkede markedsvilkår. 

I.I – Problembaggrund 

I efteråret 2008 tog den finansielle krise for alvor fart globalt. Aktiemarkeder blev hårdt pressede, tilliden 

på de finansielle markeder forsvandt, antallet af nødlidende kreditinstitutter steg og stadig flere 

kreditinstitutter stod tilbage med store problemer. I nogle tilfælde førte problemerne til behov for statslige 

indgreb i forbindelse med mangel på likviditet og kapital.  

Årene op til den finansielle krise var præget af gode konjunkturudsigter, høj udlånsvækst samt lempelig 

finanspolitik. Man mener, at denne ”cocktail” har bidraget til den finansielle krises voldsomme omfang og 

opbygningen af statsgældskriser. I de lande hvor en statsgældskrise var aktuel, fandt man ofte svage 

offentlige finanser, hvor staterne ikke havde råd til at stille garanti for kreditinstitutterne, hvilket førte 

nogle stater tæt på bankerot.  

Den danske økonomi blev hårdt ramt, da konjunktursituationen vendte, og siden da har økonomien haft 

svært ved at komme rigtigt i gang igen. Vi har været vidner til stigende arbejdsløshed, faldende boligpriser 

og stigende statsgæld, der samlet set har hæmmet en normalisering af dansk økonomi.  

Da krisen særligt har omhandlet kreditinstitutterne, og særligt pengeinstitutterne, har vi set, at man både 

internationalt og i Danmark har foretaget adskillelige forsøg, for at redde dem og økonomien.  

De danske pengeinstitutters nedskrivninger og tab steg meget, mens de også oplevede likviditetsmæssige 

udfordringer, hvilket efterlod pengeinstitutterne med en presset solvens. 

For at opretholde den finansielle stabilitet, har der i Danmark været flere kortsigtede løsninger, bl.a. i form 

af bankpakkerne,  for at få institutterne i gennem den værste del af krisen. Der imod er den finansielle 

regulering af mere langvarig karakter, og et relevant emne. 

1Siden 1970’erne har ”Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) været den primære standardsætter 

for reguleringen af banker. 

BCBS fremlagde sit første bud på et regelsæt i 1988, og det sidste skud på stammen er fra 2010, i form af 

Basel III reglerne. Disse er delvist implementeret, og forventes først at være færdigimplementeret i dansk 

                                                           
1 www.bis.org  

http://www.bis.org/
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lov i 2019. Basel III var et bud på at skabe en mere robust banksektor, ved at stille krav til de enkelte 

pengeinstitutters likviditet og kapital, samt det tilsyn der skal foretages med disse pengeinstitutter.  

Formålet med de strengere kapitalkrav er bl.a. at begrænse systemiske kriser, således at et pengeinstituts 

problemer ikke lige så let smitter et andet pengeinstitut. Flere pengeinstitutter kom i problemer da 

problemerne spredte sig hurtigt, som følge af likviditetsproblemer og lave solvensgrader.  

Et potentielt nødlidende pengeinstitut med lav kapital vil afføde spørgsmål omkring hvor store 

konkursomkostninger en afvikling, vil føre med sig. Der vil ligeledes opstå spørgsmål om hvem der skal 

påtage sig disse konkursomkostninger. Skal et pengeinstituts ejere, kreditorer eller staten og skatteyderne 

betale regningen? Og i så fald hvor meget?  

Nogle virksomheder bliver vurderet til at være ”Too Big To Fail” (TBTF), til at de må gå konkurs, da de 

samfundsmæssige omkostninger er for store. TBTF-finansielle institutter kalder man SIFI (Systemically 

Important Financial Institutions). En SIFI er meget stor, meget kompleks og har høj forbundenhed med 

lignende institutter. De reguleres som en separat størrelse, da disses risici kan starte finansielle kriser, og 

påføre samfundsøkonomien store tab.  

Ud over Basel III er der i Europa kommet større fokus, på hvordan man skal holde tilsyn med 

pengeinstitutterne og håndtere dem, hvis de bliver nødlidende.  

2De samfundsmæssige konsekvenser af krisen og mangel på sundhed i den finansielle sektor var årsag til, at 

pengeinstitutterne mellem 2008-2011 havde nedskrivninger for 147 mia. kroner. Den økonomiske aktivitet 

(realt BNP) faldt meget, og efterfølgende har holdt sig lav. Det er vurderet, at Danmark fra 2009 til 2013 

årligt har haft et BNP, der i gennemsnit har været 2,25-2,5 pct. lavere, end ved fravær af krisen. 

Akkumuleret set, giver det et produktionstab over den femårige periode på omtrent 12 pct. af BNP, hvilket 

er i omegnen af 200 mia. kroner.  

I.II - Problemstilling 

Hverken Basel I eller Basel II viste sig, at være tilstrækkelige, da den finansielle krise brød ud. De daværende 

regler bidrog ikke til finansielle stabilitet, og modvirkede ikke økonomisk stress. Basel III skal styrke 

pengeinstitutterne, da bl.a. bedre kapitalpolstring ville øge sandsynlighederne for de ikke bliver nødlidende. 

SIFI’er håndteres nu med ekstra fokus, mens der bl.a. i Europa arbejdes på fælles tilsyn og afvikling.  

De nye regler medfører, at pengeinstitutterne har ændret praksis og finansiere sig med større mængder 

kapital. De øgede krav til bankernes kapital må opfyldes gennem flere tiltag, såsom at mindske gearing og 

                                                           
2 Rangvid et al (2013) 
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skaffe finansiering til de nye krav. Pengeinstitutterne har ved flere lejligheder udmeldt, at udlånsrenterne 

vil stige, så de øgede krav kan finansieres. 

I.III – Problemformulering 

Denne afhandling har til hensigt at behandle effekten af Basel III på de danske pengeinstitutter, belyse 

relevante tiltag mht. håndtering af pengeinstitutter, samt tilsynet med dem. 

Hvordan påvirker Basel III’s kapitalkrav de danske pengeinstitutter og de danske kreditmarkeder? 

Hovedspørgsmålet vil blive besvaret gennem følgende underspørgsmål: 

 Hvad er baggrunden for reguleringen af pengeinstitutter? 

 Hvad var Basel I’s og Basel II’s primære bidrag til den finansielle regulering? 

 Hvad var årsagerne bag den finansielle krise og hvilke konsekvenser fik den? 

 Hvordan blev de danske pengeinstitutter påvirket af den finansielle krise? 

 Hvilke danske og internationale tiltag har bidraget til håndtering af den finansielle krise? 

 Hvad betyder indholdet af Basel III for pengeinstitutter mht. kapital, gearing og likviditet? 

 Hvordan vil Basel III’s kapitalkrav og gearingsbegrænsning udfordre danske pengeinstitutters 

kapitalbehov? 

 Hvordan udfordres pengeinstitutternes finansiering, og hvilke implikationer har det for 

kreditformidlingen? 

I.IV – Afgrænsning 

Pengeinstitutter defineres i lov om finansiel virksomhed § 5, mens indholdet af § 7 fastslår at:  

virksomheder, der udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre 

midler, der skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning (dog ikke på baggrund af udstedelse af 

realkreditobligationer), skal have tilladelse som pengeinstitut. Pengeinstitutter skal benytte betegnelsen 

”bank”, ”sparekasse” eller ”andelskasse”.  

BCBS skriver om banker, mens anvendte dansk litteratur, anvender ordet pengeinstitutter. Jeg har valgt, at 

denne skelnen ikke skal være af betydning i afhandlingen. 

Kreditinstitutter udgøres af pengeinstitutter og realkreditinstitutter. I afhandlingen arbejdes der kun med 

danske pengeinstitutter, hvor realkreditinstitutterne kun medgår i en diskussionsmæssig sammenhæng. 

Anvendt regnskabsdata vil følge Finanstilsynets gruppeinddeling af de danske pengeinstitutter, i gruppe 1-

4. Databegrænsninger, gør at data fra nogle tidligere år kun kan illustreres for gruppe 1-3. 

Det vurderet til ikke, at have indvirkning på afhandlingens resultater og konklusioner. Data fra 

Finanstilsynet for alle pengeinstitutter og grupperne som helhed anvender de relevante gruppeinddelinger 
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fra de relevante år, hvorfor sammensætningen af disse grupper har varieret. Finanstilsynet inddeler 

pengeinstitutterne i grupper efter størrelsen af deres arbejdende kapital, hvor afhandlingen ikke forholder 

sig til om disse intervaller ændres.  

Af den årsag og dataomfanget, vil afhandlingen kun analysere kapitalforholdene for pengeinstitutter i 

gruppe 1 og 2 jf. Finanstilsynets opdeling pr. 2013 ved anvendelse af regnskabsdata fra Finanstilsynet og 

information om kapitalforhold fra de respektive pengeinstitutters regnskaber.  

Anvendt data begrænses til og med 2013, pga. offentliggørelsestidspunkter for 2014-data.  

Afhandlingen gennemgår både kapital- og likviditetsreglerne i Basel III, for at danne forståelse for 

regelsættet. Jf. problemformuleringen, vil der i analysen og diskussionen kun blive arbejdet med 

kapitalreglerne. Derfor bliver behandlingen af likviditetsreglerne og tilsynet med pengeinstitutterne, 

begrænset til at være beskrivende, for på den måde at bidrage til den samlede forståelse. 

I.V – Metode 

Basel III er et resultat af udviklingen i den finansielle sektor og et modsvar på den finansielle krise. 

Afhandlingens problemformulering besvares gennem udarbejdelsen af følgende kapitler. 

Kapitel 2 tager udgangspunkt i reguleringen af finansielle institutter. Kapitlet diskuterer behovet for 

finansiel regulering, dens udvikling, baggrund og de tidlige Basel-regler. 

Kapitel 3 diskuterer finanskrisen, da den påviste utilstrækkeligheder mht. tilsyn og regulering af 

pengeinstitutter. Kapitlet vil frem til hvad finanskrisen havde af årsager og konsekvenser for de danske 

pengeinstitutter, samt hvordan krisen er blevet håndteret. Kapitlet beskriver de makroøkonomiske og 

finansielle aspekter, der bidrog til krisen globalt. Der redegøres for krisens forløb, og udviklingen for de 

danske pengeinstitutter. Krisehåndteringen bliver i den grad relevant, da den er med til at forklare vejen ud 

af krisen gennem tiltag fra centralbanker, udvikling i lovgivning, tilsyn og statslige indgreb. 

Kapitel 3 fungerer som et oplæg til kapitel 4, hvor der bliver gået i dybden med Basel III, der er det mest 

omfattende regelsæt til dato. Formålet og tankerne bag reglerne gennemgås, hvorefter indholdet af 

reglerne mht. kapital og likviditet bliver behandlet i dybden. 

Kapitel 5 tager efterfølgende fat i kapitalstruktur, og dens betydning i pengeinstitutter, hvorefter centrale 

teorier om kapitalstruktur gennemgås. Principal-agent teorien påpeger, at der findes målkonflikter i 

finansielle relationer. Teorien om adverse selection beskriver forhold, hvor asymmetrisk information fører 

til samfundsøkonomiske inefficiente udfald, og pointerer vigtigheden af tillid. Moral Hazard beskriver 

hvorledes garantier kan medfører negative incitamenter. Modigliani & Millers irrelevansteori, teorien om 

hakkeorden og Trade-off teorien arbejder med betydningen af kapitalstruktur.  
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I kapitel 6 vurderes og analyseres solvensen og gearingen i en række danske pengeinstitutter. Solvensen 

testes på implementeringen af Basel III pr. 2014, samt ved den endelige implementering i 2019. Der til 

vurderes effekten af den færdige implementering på kapitalprocenterne, hvor pengeinstitutter med 

kapitalproblemer bliver identificeret og diskuteret. 

I forbindelse med resultaterne af analysen, diskuteres der i kapitel 7, om hvordan pengeinstitutternes 

situation efter den finansielle krise påvirker finansieringsbetingelserne, ved at diskutere ud fra de relevante 

teorier. Dernæst diskuteres bankernes kreditformidling, hvor kapitalkrav og dårlige økonomiske udsigter 

kan bremse den økonomiske vækst. Til sidst diskuteres effekten af mere kapital for en banks 

fundingomkostninger, hvor effekten af mere kapital og bedre solvens illustreres.  

Kapitel 8 indeholder afhandlingens konklusion, hvor problemformulering besvares. 

I.VI – Kildekritik og anvendte forkortelser 

Der blev redegjort for det anvendte datagrundlag i forbindelse med regnskabsdata i afgrænsningen, hvor 

institutterne selv og Finanstilsynet vurderes som værende kilder af høj kvalitet. Den øvrige udvælgelse har 

været meget selektiv, og af høj kvalitet. Som eksempel, er der anvendt artikler fra Finans/Invest, 

Nationalbanken, Finanstilsynet, BCBS, Erhvervs- og vækstministeriet og lignende kilder. Af anvendte bøger, 

har der været tale om finansielle lærebøger, og anvendte teoretiske kilder er gennemgående ”peer-

reviewed”. Endelig er noget data fundet hos Danmarks statistikbank. 

Det vurderes, at afhandlingen ikke gør brug af sofistikerede termer, i en sådan grad, at det vil påvirke 

forståelsen. I afhandlingen vil der gennemgående blive anvendt forkortelser. Forkortelserne vil blive 

forklaret eller fremhævet som fodnote første gang, hvorefter de antages kendte for læseren. Afhandlingen 

indeholder forklaring af disse i afsnittet Anvendte forkortelser.  
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II – Regulering af pengeinstitutter før Basel III 

 

II.I - Behovet for finansiel regulering 

Hvis et kapitalmarked var perfekt i økonomisk forstand, ville finansiel regulering være unødvendig af den 

årsag, at alle parter besidder symmetrisk information om hinandens risici og potentiale. Derfor vil 

prisfastsættelsen foretaget af låntagere og långivere være korrekt ift. risiko. Markedet  vil opretholde den 

orden med markedsdisciplin og korrekte incitamentsstrukturer, som regulering og tilsyn skaber i den 

virkelige verden.  

Det ville være bedre med et system, der regulerede sig selv optimalt, og på den måde ikke begrænsede 

pengeinstitutternes forretninger og skabte omkostninger for det offentlige institutterne.  

Virkeligheden er imidlertid en anden, da det er helt afgørende for udviklingen i den finansielle sektor, at 

den er underlagt regulering og tilsyn. 

Reguleringen og tilsynet bidrager til, at vi kan have tillid til sektoren, og der kan skabes en grad af finansiel 

sikkerhed. Dog har Basel III modtaget kritik baseret på tvivl til at højere kapitalkrav, højere likviditetskrav og 

øget tilsyn er vejen frem.  

Altså er det et spørgsmål om en balance mellem finansiel regulering og markedsdisciplin. Det er meget 

vigtig for et samfund, at der er velfungerende pengeinstitutter, og en i øvrigt velfungerende finansiel 

sektor, da samfundet ikke vil kunne sikre vækst uden. 

Den finansielle krise var et godt eksempel på, at regulering og tilsyn er nødvendigt, og at arbejdet kunne 

gøres bedre. Pengeinstitutter har en stor samfundsmæssig betydning, da de formidler kapital. De udlåner 

traditionelt set mere til erhverv end til husholdninger, og skiller sig ud fra andre kreditformidlere, ved at 

tage indlån. 

Det er nødvendigt med sunde og robuste pengeinstitutter ift. den økonomiske udvikling, da funktionen som 

kreditformidler forbinder indskyderne og investorerne. De mange services bankerne stiller til rådighed for 

virksomheder og private, er uundværlige i dagligdagen, fx bare i en situation hvor du enten vil hæve penge 

eller bruge dit kreditkort.  

Formålet med den finansielle regulering, er: 

 At sikre samfundet mod de velfærdsmæssige konsekvenser af asymmetrisk information, hvor 

informationstilegnelsen ellers vil være vanskelig og omkostningskrævende. 

 At sikre, at pengeinstitutternes ledelser inddrager de afledte samfundsmæssige omkostninger af 

deres beslutninger. Disse kaldes også systemiske omkostninger eller negative eksternaliteter. 
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 Beskyttelse af private mod misbrug af markedet. 

3Højere kapitalkrav fører både gevinster og omkostninger med sig. Helt kort og præcist kan det siges, at 

gevinsten er lavere sandsynligheden for bankkrak, mens omkostningen er øgede fundingomkostninger i 

bankerne, som i sidste ende vil blive båret af bankkunderne. Undersøgelser har vist, at de 

samfundsmæssige omkostninger ved de nye kapitalkrav er små, mens at omkostningerne ved de finansielle 

kriser er store. Samlet set vil det give en stor nettogevinsten.  

Når det går godt i den finansielle sektor, så oplever bankerne overskud, hvilket giver øget velfærd til 

aktionærerne. Når det går knap så godt, vil pengeinstituttets ejere i en normal situation opleve et mindre 

bidrag til deres egen velfærd, eller en faktisk reduktion via et underskud. I en mere unormal situation, som 

fx ved en finansiel krise, rammer de afledte omkostninger den øvrige økonomi, gennem voksende 

arbejdsløshed, større offentlig gæld, lavere investeringer og forbrug hos virksomheder og private, besværet 

adgang til kredit i bankerne og andre samfundsøkonomiske komplikationer.  Der er masser af eksempler på 

manglende markedsdisciplin og hensyn, der tydeliggør behovet for finansiel regulering. 

II.II – Politik og internationalisering 

4EF-tilslutningen i 1973 fik åbnet adgang til kapitalmarkederne, og blev starten på mere harmonisk 

lovgivning og tilsyn i den finansielle sektor. De harmoniserede vilkår for finansielle institutter havde som 

mål at skabe et 5indre marked for finansielle tjenesteydelser og bidrog til mere fair konkurrence, hvor der 

også kom fri etableringsret på tværs af landene. Flere tiltag førte til øget finansiel integration i EU, som 

efterfølgende har fået større og større betydning, for den finansielle regulering. Reguleringen af de 

finansielle institutter i Danmark er efterfølgende meget præget af EU-lovgivningen. Øget internationalt 

samarbejde kan være med til at forklare dannelsen af BCBS.  

Et øget internationalt fokus og samarbejde på området har været nødvendigt, når det er muligt frit at flytte 

kapital på tværs af landegrænser. Samlet set er der fordele som øget konkurrence og et bredere udbud af 

finansielle produkter, og på samme tid bliver de reguleret ens, så konkurrencen kan blive fair. 

Globalt set bliver lovgivningen nu til ved at reguleringen bliver diskuteret på G-20 møder, hvorefter BCBS 

bestående af centralbankdirektører fra de 628 medlemslande i komiteen udarbejder de guidelines, der 

internationalt bliver taget højde for, når der skal lovgives. Det sker så ved at EU fastsætter direktiver, der 

                                                           
3 Rangvid, J. (2011)  
4 Rangvid et al (2013) – kapitel 7 
5 Det generelle indre marked: fri bevægelighed for varer, arbejdskraft og kapital. 
6 www.bis.org  

http://www.bis.org/
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tager højde for disse guidelines. Gennem EU’s fastsatte direktiver, bliver disse regler og diskussioner 

således også til dansk lov. 

II.III – Basel-komiteen historisk 

7BCBS blev dannet efter at nogle bankers valutapositioner i 1973-1974 skabte store problemer. Denne 

komite skulle fungere som et samarbejdsforum for tilsyn med bankerne i komiteens medlemslande, hvor 

målsætningen var at fremme den finansielle stabilitet og forbedre tilsynet med bankerne og kendskabet til 

bankernes forretning. Dagen i dag beskriver BCBS sig selv som værende den primære standardsætter mht. 

regulering af banker, og tilbyder et forum for samarbejde angående tilsyn med bankerne. Deres mål er, at 

styrke lovgivningen, tilsynet og praksis i banker over hele verden, og samlet set fremme finansiel stabilitet. 

BCBS er en del af Bank For International Settlements (BIS).  

BCBS har spillet en stor rolle globalt i den endelige finansielle lovgivning rundt om i verden, og derfor har 

deres bud på optimal finansiel lovgivning en stor betydning for den globale finansielle stabilitet. Derfra har 

komiteen udført sit arbejde, ved at udstede guidelines og anbefalinger for hvad man kan anse som bedste 

praksis, hvor de har udstedt tre regelsæt og tilhørende mange ekstra publikationer. Disse udstedte 

guidelines og anbefalinger er kun bud og anbefalinger, da komiteen ikke har autoritet til at danne love.  

 

Figur 1 - Basel komiteens bidrag til den globale finansielle regulering 
Kilde: Egen tilvirkning (inspireret fra www.bis.org) 

De vurderes dog som en betydningsfuld sammenslutning ift. input til den finansielle lovgivning, og bliver 

taget i betragtning ved udarbejdelsen af love verden over. Figur 1 fremhæver BCBS’s udstedte regler og 

deres forventede implementeringstidspunkter, og giver således et overblik over komiteens arbejde gennem 

                                                           
7 http://www.bis.org/bcbs/history.htm  

http://www.bis.org/bcbs/history.htm
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dens levetid. Det er vigtigt at lovgivningen udvikler sig og er dynamisk, så den er anvendelig, og kan 

opfange særlige forhold ved institutternes risici. 

II.III.I – Basel I: The Basel Capital Accord 

8Før Basel-reglerne var der udbredt anvendelse af gearingsnøgletal. På den måde begrænsede man 

mængden af gæld. Da alle aktiver ikke er lige risikable, var dette nye regelsæt ganske relevant. I 1988 

introducerede BCBS Basel I aftalen. 

Reglen havde fokus på kreditrisiko, og indarbejdede et kapitalkrav, hvor man beregnede solvenskravet som 

en sum af risikovægtede aktiver (RWA), og derved kunne man opfange forskelle i risikoeksponeringer på 

tværs af kreditinstitutter. Det blev fastsat, at en banks kapitalbase mindst skulle udgøre 8 pct. af RWA, for 

at dække kreditrisiko. Risikovægtningen afhang af transaktionernes og låntagernes kreditkvalitet. På den 

måde var kravet altså mere nuanceret end en almindelig gearingsgrad.  

9I 1996 blev reglen suppleret, da BCBS fandt at et kapitalkrav også bør dække markedsrisiko. Markedsrisiko 

er risikoen for tab på virksomhedens eksponeringer som følge af udsving i markedsværdierne. 

Eksponeringerne er bestemt af størrelsen på virksomhedens aktiver og hensatte forpligtelser. 

Markedsværdidelen åbnede op for anvendelse af VaR-analyser, hvor man kan estimere tab statistisk. VaR-

metoden har den fordel, at de medregner diversifikationseffekter, således at man ikke skal stille for høj 

dækning. Minimumkravet blev ikke hævet ved indarbejdelsen af markedsrisiko. 

Basel I blev med tiden udskiftet, pga. dens for grove risikovægte, utilstrækkelig differentiering på 

risikoprofiler, undladelse af korte positioner mens lange positioner talte med.  

Kort sagt var denne tilgang for simpel. Senere har Basel II og III forsøgt at udbedre flere mangler både i 

lovgivningen og efter markedsbehov. 

II.III.II – Basel II 

10Basel II aftalen blev offentliggjort i 2004, og den endelige udgave har været tilgængelig siden 2006.  

Samlet set skulle Basel II forbedre Basel I, og indholdet af det nye regelsæt bestod i at: 

o Gøre minimumskapitalkravet mere risikofølsomt 

o Indarbejde risikomindskende elementer 

o Forbedre kreditrisikomålene 

o Tilføje nyt minimumskapitalkrav ift. driftsrisiko 

                                                           
8 BCBS (1988) 
9 BCBS (1996)  
10BCBS (2006) 
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o Indarbejde et tilsynselement i aftalen 

o Indarbejde et markedsdisciplinselement i aftalen 

Aftalen blev udbygget til at bestå af tre søjler, der skulle støtte den finansielle stabilitet: 

 

Figur 2 - Basel II (Egen tilvirkning) 

Søjle 1 udgør som i Basel I minimumskravet. Kravet er summen af kreditrisiko, markedsrisiko og driftsrisiko, 

hvorledes man udviklede et mere sofistikeret kapitalkrav. Kravet var stadig 8 pct. af RWA. Kapitalkrav for 

driftsrisiko var en nyhed, mens reglerne vedr. markedsrisiko næsten var uændrede. Reglerne for 

kreditrisiko blev udvidet markant og årsagen til denne udvidelse var, at kreditrisiko er mest betydelige 

risiko for banker11. Estimeringen af delkapitalkrav blev meget mere præcis, men også langt mere 

kompliceret gennem tre nye opgørelsesmetoder. Der var en standardmetode og to metoder, som anvendte 

intern kreditvurderingsdata. I standard-metoden er alt givet i reglerne, mens de to øvrige i udbredt grad, 

kunne anvende deres egen data (IRB-metoderne12). De to interne rating metoder var mere forskellige fra 

hinanden og mere komplekse end den interne. Dog skal danske pengeinstitutter har godkendelse fra 

Finanstilsynet til at anvende de interne metoder. 

Den hårdere diskriminering på aktivklasser, modpartstyper og deres kreditvurderinger styrkede 

minimumskapitalkravet. 

Søjle 2 udgør tilsynsprocessen, som udgør det tilsyn myndighederne skal føre med institutterne. 

Målet i denne del af Basel II er at sikre, at banker har sunde interne processer, mht. tilgangen til deres 

solvensbehov, gennem grundig evaluering af deres risici, og derved sikre at bankerne selv kunne vurdere 

deres solvensbehov, likviditetsrisici, mm. Tilsynsmyndigheden, der i Danmark er Finanstilsynet, har til 

opgave at evaluere hvor gode bankerne er, til at vurdere deres kapitalbehov ift. deres risici. 

Denne søjle fungerer som en garanti af søjle 1 og 3, da den kort sagt er tilsynsanbefalinger, der skal støtte 

op om kapitalkravet og markedsdisciplinen gennem øget åbenhed. 

Tilsynsmyndigheden skal stille krav til bankerne om at opretholde fornuftige niveauer af kapital ift. deres 

                                                           
11Rangvid et al (2013) – kapitel 7 
12Internal Ratings based methods 

Basel II
Minimumskapitalkrav

- Kreditrisiko

- Markedsrisiko

- Operationel risiko

Tilsynsproces Markedsdisciplin
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risikoprofil. De skal også vurdere de anvendte interne metoder og øvrige forhold og reagerer på dem, hvis 

resultaterne er utilfredsstillende. De skal også sørge for overholdelse af kapitalkrav, og sætte højere 

kapitalkrav, hvis det af risikohensyn vurderes rimeligt. Sidst men ikke mindst bør indblanding fra en 

myndighed ske tidligt i processen, for at undgå at institutter kommer under minimumskravet, og sætte krav 

til tiltag et institut skal udføre ved vedligeholdelse af kapitalniveauerne. 

Søjle 3 udgør markedsdisciplin. Som før nævnt har markedsdisciplin fordele, da den forstærker den 

finansielle lovgivning og hjælper tilsynsmyndighederne i deres arbejde, så man kan fremme sund og effektiv 

drift af finansielle institutter. 

Det er udbredt, at banker holder deres kort tæt på kroppen og undgår at offentliggøre informationer. 

Denne søjle arbejder for at øge åbenheden og gennemsigtigheden af de finansielle institutter, bl.a. ved at 

opkræve publiceret information om interne forhold. På den måde kan investorer, indskyder m.fl. få et 

indblik i forretnings, kapitals, -og risikoforhold hos et pengeinstitut. Anvendelse af de interne metoder (IRB) 

sætter øgede krav til åbenheden, da de pludselig skal offentliggøre interne forhold. 

På trods af at Basel II forbedrede kravet til pengeinstitutternes ansvarlige kapital, og var særligt designet til 

at afspejle risici og finansielle nyskabelser i form af finansielle produkter, der var set i årene op til reglens 

offentliggørelse, fejlede reglen på et ganske væsentligt punkt. Basel II forhindrede ikke de finansielle 

institutter i at opbygge høj gearing. Desuden beviste den finansielle krise, at Basel II ikke slog til, og derfor 

fandt man nye svagheder man ville komme til livs med Basel III. 

Blandt svaghederne kan nævnes at bankernes kapital ikke var af tilpas tabsabsorberende kvalitet, 

manglende gearingsbegrænsning, manglende krav til likviditet, dårlig Corporate Governance og 

uhensigtsmæssig risikostyring. 

II.IV – Delkonklusion 

Samlet set er der et stort behov for finansiel regulering, da pengeinstitutterne stiller nogle særdeles 

samfundsmæssige værdifulde funktioner og services til rådighed for offentligheden. Værdien af 

kapitalallokation er høj, og for at bevare disse goder må man regulerer sektoren.  

Den øgede internationalisering har ført til øget integration af de finansielle markeder og derfor en øget 

harmonisering af den finansielle regulering. På den negative side har harmoniseringen efterladt et meget 

lille frirum for national regulering, således at nationale forhold kan blive negligeret.  

BCBS’s arbejde er af stor vigtighed for den finansielle lovgivning i det meste af verden. Komiteen har 

gennem mange år arbejdet på at udvikle standarder for finansiel lovgivning der opfanger finansielle 

institutters ageren, deres risici og de generelle betingelser for at drive finansiel virksomhed. Både Basel I, II 
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og for den sags skyld også III var/er bud på at begrænse de risici der opstår, således at man kan fremme den 

finansielle stabilitet globalt, og minimere de samfundsmæssige omkostninger ved drift af finansiel 

virksomhed. 

13For Danmark har introduktionen af både Basel I og II desværre ført til en faktisk lempelse af 

kapitalkravene. Skiftet fra en faktisk gearingsbegrænsning til risikovægtede aktiver som determinant i 

solvensopgørelsen, førte til en lavere robusthed i pengeinstitutsektoren, hvor et institut med underskud 

ikke ville sætte solvensen under pres som ved de gamle regler. 

Konkluderende kan man sige, at der stadig er behov for arbejde og fokusere på disse problemstillinger.  

Kapitlet har belyst hvorfor at finansiel regulering er relevant. Kapitlet har vist hvordan pengeinstitutters 

karakteristika og internationalt samarbejde i kombination danner rammer for hvordan vi udformer 

lovgivning for pengeinstitutterne. Sidst men ikke mindst viser hårde finansielle tider, om vi regulerer 

optimalt, og hvilke relevante tiltag der skal opdateres i ny lovgivning. 

I næste kapitel diskuteres udfordringerne for pengeinstitutter under den finansielle krise, der samlet set 

har bidraget til udformningen af Basel III. Krisehåndteringstiltag og øvrigt gennemgås. 

 

                                                           
13 Rangvid et al (2013) – kapitel 7 
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III – Finanskrisen: årsager, konsekvenser og krisehåndtering 
 

Dette kapitel skal danne overblik over udviklingen i den finansielle krise og relevante forhold for danske 

pengeinstitutter. Samlet set skal kapitlet sammen med det forrige danne forståelse for udformningen af 

Basel III og de øvrige krisehåndteringstiltag.  

Emnet har et meget bredt omfang, og af den årsag forholder dette kapitel sig primært til danske 

pengeinstitutter, jf. afhandlingen sigte. 

14” Den finansielle krise opstod i Danmark som konsekvens af et kompliceret samspil mellem en række 

forudgående forhold, herunder en forholdsvis høj og tilsyneladende holdbar økonomisk vækst, der medførte 

en udbredt optimisme, og deraf følgende generel undervurdering af risiko, procyklisk finanspolitik, 

procyklisk regulering af den finansielle sektor, lempelige finansielle vilkår, risikosøgende kreditinstitutter og 

utilstrækkelig selskabsledelse i en række pengeinstitutter. Årsagen til finanskrisen er således en kombination 

af mange faktorer – både internationale og nationale – der spillede sammen, og det er derfor ikke muligt af 

udpege én årsag eller én skurk bag den finansielle krise. ” 

I verdensøkonomien er Danmark en lille økonomi. Dog er den åben og integreret med resten af 

verdensøkonomien, både økonomisk og finansielt. Derfor vurderes det, at man ikke kunne have undgået, at 

krisen kom til Danmark. 

III.I – Finanskrisen internationalt 

15Den finansielle uro der udmøntede sig i en finansiel krise, startede tilbage i 2007, hvor store bekymringer 

om markedet for subprime lån i USA, spredte sig på de finansielle markeder.  

Dette førte til dybe recessioner i mange af de udviklede økonomier fra sidst i 2008 og i det meste af 2009. 

De høje produktionstab på 5-10 pct. i de største økonomier, blev det den dybeste recession siden den store 

depression i 1930’erne. 

III.I.I – Årsager til krisen 

16Både makroøkonomiske og finansielle aspekter lå som baggrund for den finansielle krise. 

Årene op til krisens udbrud bød på internationalt gode makroøkonomiske betingelser med stabil høj vækst, 

stabil og lav inflation, og lave korte pengemarkedsrenter. Dette var et resultat af øget globalisering, mens 

at renter og risikotillæg på renter var små. Den optimisme der dannede sig, blev til en over-optimisme og 

                                                           
14Rangvid et al (2013) - Kapitel 1 
15Rangvid et al (2013) – kapitel 4 
16Rangvid et al (2013) – kapitel 4 
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tiltro til at man havde et finansielt system, der både var sundt og uovervindeligt. Man overså de mulige 

konsekvenser af de makroøkonomiske ubalancer der dannede sig globalt. En af de store årsager til 

ubalancerne var store asiatiske investeringer i de større økonomier. Det gav unaturligt lave renter og 

risikotillæg i disse økonomier. For nogle produkter var disse risikotillæg sat for lavt ift. de reelle risici. 

Lempelig pengepolitik i mange lande verden over forstærkede de lave pengemarkedsrenter. Af den årsag 

var der høj udlånsvækst, og derfor blev risici opbygget i det finansielle system.  

Gunstige økonomiske betingelser og udvikling af nye låneformer i årene før krisen samt optimismen, førte 

til overvurdering af virksomheders aktiver, og stigninger i boligpriserne. Prisstigningerne var voldsomt 

store, og især boligpriserne var under en finansiel boble. Man har en finansiel boble når priserne på aktiver 

ikke afspejler deres underliggende værdier. 

 

Figur 3 - Reale boligpriser i udvalgte lande 
Kilde: Rangvid et al (2013) – kapitel 4 

Formidlingen af kredit følger konjunkturudviklingen. Når aktivpriserne stiger, stiger værdierne af aktiver, 

som kreditinstitutterne kan få sikkerhed i. Alle disse faktorer betød at bankernes kreditbetingelser var for 

lempelige, hvor almindelig sund kreditvurdering af låntagere blev tilsidesat. Der gælder selvforstærkende 

forhold mellem konjunkturudviklingen og kreditformidlingen. En højkonjunktur vil give kreditinstitutterne 

selvtillid til at hæve udlånet. Det voksende udlån og dermed lettere adgang til kapital for låntagere vil øge 

den økonomiske aktivitet i samfundet. Det vil skabe prisbobler på aktiver og huse, der på et tidspunkt vil 

briste og starte en lavkonjunktur. Det vil få kreditinstitutterne til at være mere påpasselige med at låne ud. 

Det ender i en kreditklemme-situation, hvor ringe økonomiske udsigter, lave huspriser og aktivpriser, får 
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kreditinstitutterne til at holde igen med at låne ud, og på den vis holde den økonomiske vækst17 nede. 

Dette skete også globalt. I Danmark er der stor uenighed om dette emne, da et stigende realkreditudlån, 

samlet set har betydet vækst i samlede udlån fra kreditinstitutter.  

Historisk set starter de fleste finansielle kriser, med at der har været for højt udlån. 

Danmark og flere andre lande førte ekspansiv finanspolitik. En ekspansiv tilgang under en høj konjunktur, 

vil lige som øvrige selvforstærkende effekter få en procyklisk natur. Derfor havde en kontracyklisk tilgang 

gennem lempelig finanspolitik, været at foretrække. Således stod mange stater med ukonsoliderede 

offentlige budgetter, da krisen startede. Dette førte i nogle tilfælde til de førnævnte statsgældskriser. 

Tiden op til den finansielle krise var præget af innovation mht. nye finansielle produkter, som fx 

strukturerede kreditobligationer (MBS, ABS og CDO)18, som blev populære (figur 4). Det særlige ved mange 

af disse produkter var, at de finansielle institutter fik mulighed for at sælge kreditrisikoen videre, så 

instituttets aktiver fremstod mindre risikable. Dette foregik bl.a. med subprime-lån19 i USA. Disse 

strukturerede produkter var ofte holdt uden for balancen (off-balance aktiver), og indeholdt tilsagn om 

kredit eller likviditet til køber af produktet.  

 

Figur 4 - Udstedelse af strukturerede kreditobligationer i Europa og USA 
Kilde: Rangvid et al (2013) – kapitel 4. 

Transaktioner uden om balancen vil ikke fremgå i en simpel gearingsgrad, og derfor vil banken se mere 

sund end den er. Ved at fjerne kreditrisiko ved fx at videresælge lån, havde bankerne fundet et smart 

smuthul i den finansielle lovgivning20. Nu var det muligt at øge fortjenesten og forrentningen af 

egenkapitalen, og selvfølgelig den reelle gearing (inklusive hensatte forpligtelser), uden at blive opkrævet 

ekstra kapital. Derfor blev mange finansielle institutter udsatte, da deres solvens og samlede eksponering 

er mere følsom over for markedsudviklingen. Flere af de nævnte makroøkonomiske faktorer og en udbredt 

                                                           
17 Realvæksten i BNP. 
18 Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities), Collateralized Debt Obligations) 
19 Lån til kunder med særlig dårlig kreditværdighed 
20 Reguleringsarbitrage 
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enighed om situationen og prisfastsættelsesmetoder, betød at man undervurderede risici på de nye 

produkter. Selv kreditvurderingsbureauerne gjorde det, og derved blev de prisfastsat forkert. Da der var 

nem adgang til billig likviditet på de internationale kapitalmarkeder og forkert fortolkning af risici, kom 

både krisen og dens omfang som en overraskelse. 

Bankerne troede at produkterne omfordelte risici på en hensigtsmæssig måde, og overså at kompleksiteten 

ved produkterne, gjorde det finansielle system mere komplekst. Det besværliggjorde identificering af 

voksende systemiske risici, som truede den finansielle stabilitet. De finansielle markeder blev mindre 

gennemsigtige. 

Systemiske risici voksede også uden for det regulerede bankmarked, hos en række finansielle 

virksomheder, hvis aktiviteter blev kaldt Shadow Banking jf. Bilag A.  

Man så vækst i et marked for Credit Default Swaps21. Banker der troede de kunne holde mindre kapital til 

afdækning af tab, blev imidlertid snydt i de tilfælde hvor udstederen gik konkurs. Integrationen af de 

finansielle markeder og ”grænseløse” kapitalbevægelser, spredte risici og krisen til resten af verden. 

III.I.II – Krisens forløb 

22I USA var 16 pct. af de udstående subprime-lån misligholdte i 2007. Det var imidlertid ikke disse lån der 

skabte uro, da størrelsen af dette marked var relativt lille, men der i mod de strukturerede 

kreditobligationer. Omfordelingen af risici betød, at man havde flyttet kreditrisiko til investorerne og 

dermed det finansielle marked. Uigennemsigtigheden af risici blev baggrunden for en krise på 

likviditetsmarkederne.  

Krisen tog fart efteråret 2008, hvor de to største amerikanske realkreditinstitutter Freddie Mac og Fannie 

Mae fik brug for statsligt redning. Efterfølgende blev andre store amerikanske finansielle institutter kigget 

efter i sømmene, hvor der blev fundet store engagementer i usikre aktiver med stort behov for løbende 

markedsfinansiering i nogle banker. 

Katalysatoren for panikken blev den amerikanske stats udeblivende redning af investeringsbanken Lehman 

Brothers. Den knækkede overbevisning om implicitte statsgarantier sendte et chok gennem det finansielle 

system. Lehman Brothers var en kompleks størrelse, der havde høj forbundenhed med finansielle 

institutter verden over. Derfor påvirkede konkursen hele det internationale finansielle marked, hvor banker 

efterfølgende ikke turde låne usikret til hinanden, og de globale pengemarkeder frøs til. 

I efteråret 2008 skød efterspørgslen på likviditet i vejret, mens likviditetsejerne holdt likviditeten tæt på 

kroppen. Kreditsituationen i mange finansielle institutter førte til en langvarig likviditetskrise, hvor 

                                                           
21 Et finansielt produkt der yder forsikring mod tab på kredithændelser 
22 Rangvid et al (2013) - kapitel 4 
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rentespændet mellem sikret og usikret kortfristet finansiering steg markant. I tider med stor usikkerhed 

søger investorer væk fra de risikable aktiver og søger mod likvide aktiver. 

Kollapset af Lehman Brothers førte til, at den amerikanske centralbank udstedte et lån på USD 85 mia. til 

forsikringskoncernen AIG, pga. frygt for deres kollaps, da de havde solgt mange CDS-kontrakter baseret på 

subprime-lån til bankerne. 

Europa blev ramt af det voksende pres fra den amerikanske likviditetskrise, hvor centralbankerne i flere 

tilfælde måtte stille kapital til rådighed for banker. Island blev ramt hårdest, og deres finansielle system 

brød sammen. De finansielle institutter fik travlt med at reducere sine eksponeringer til hinanden, da den 

stigende sårbarhed i sektoren skabte frygt for flere konkurser. Det store likviditetsbehov og frosne 

likviditetsmarkeder, tvang flere til at geare ned. Finansielle virksomheder solgte aktiver i en sådan stil, at 

der var et nedadgående pres på aktivpriser. Det blev kaldt ”fire sales”, da desperat udsalg af aktiver 

foretages for at skaffe likviditet til finansiering af forpligtelser for rigtig mange banker. Likviditetsbehov og 

salg af aktiver kan have selvforstærkende effekter. En ond spiral startes, hvor aktivsalg for at skaffe 

likviditet giver fald i aktivpriser og yderligere presser adgangen til likviditet, og yderligere fald i aktivpriserne 

forekomme. Dette var bankernes likviditetskrise. 

I september 2008 begyndte flere europæiske lande at udstede statsgarantier, for at redde landenes banker 

og økonomi. Den finansielle krise førte til realøkonomiske problemer, da aktivitetsniveauet (BNP) i flere af 

de store økonomier faldt væsentligt, da investeringerne og forbruget generelt faldt.  

Der blev ført lempelig pengepolitik, og udarbejdet vækstpakker der skulle sætte gang i økonomierne, og 

reducere virkningen af den finansielle krise. Man så først et reelt opsving igen i 2010.  

Vækstpakker og garantier for bankernes kreditorer fik et uoverskueligt omfang jf. statsgældskriserne.  

III.II – De danske pengeinstitutter og finanskrisen 

23Fra efteråret 2008 og frem til efteråret 2010 oplevede Danmark en systemisk finansiel krise, hvor særligt 

pengeinstitutterne blev ramt. Pengeinstitutterne havde høje nedskrivninger, realiserede store tab og var 

som flere andre finansielle institutter rundt om i verden presset på deres likviditet. Problemerne blev så 

omfattende, at det ved flere lejligheder blev relevant med statslige indgreb i forbindelse med afvikling og 

håndtering af nødlidende pengeinstitutter. 

24Der var også høj udlånsvækst hos danske pengeinstitutter. Særligt fra 2005 til 2007, hvor den årlige vækst 

var over 20 pct. Pengeinstitutter finansierer udlån (og øvrige eksponeringer) med indlån, udstedte 

obligationer (sælge gæld), lån fra centralbanker og øvrige kreditinstitutter, eller egenkapital25. 

                                                           
23 Rangvid et al (2013) - kapitel 5 
24 Rangvid et al (2013) - kapitel 8; Finanstilsynet (2013) 
25 Fx commercial papers 
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Finansieringsstrukturen er relevant, da ubalancer eller afhængighed af finansieringskilder kan skabe 

likviditetsproblemer, hvis man pludselig afskæres fra kilden. Som figur 5 viser, voksede 

indlånsunderskuddet26 frem mod 2008. Indlånsunderskuddet var finansieret på de internationale 

kapitalmarkeder, og voksede fra 2003 frem til 2008. Først i 2013 blev underskuddet igen vendt til et 

overskud, og dermed kom finansieringen i en sundere balance. 

 

Figur 5 – Udlån, indlån og finansiering i danske pengeinstitutter (i alt)  
Kilde: Egen tilvirkning (data fra www.finanstilsynet.dk), kun data for gruppe 1-3 før 2008. 

Mindre pengeinstitutter havde ikke tidligere haft mulighed for disse utraditionelle finansieringsformer. Der 

var tale om en ny forretningsmodel for pengeinstitutter. Adgangen til markedsfinansiering bidrog til 

uholdbar vækst, uhensigtsmæssig håndtering af risici og kreditvurdering i de mindre pengeinstitutter. 

Udlånsvæksten bar især præg af manglende fokus på låntageres kreditværdighed, da man stolede på at 

værdierne der lå til sikkerhed for lånene ville holde deres værdi.  

Likviditetskrisen tydeliggjorde afhængigheden af markedsfinansiering, da den som førnævnt førte til ”fire 

sales”. Likviditetskrisen kom til Danmark, da kapitalmarkederne fandt danske banker usunde og risikable, 

og på den vis startede bankernes kreditklemme. Derfor blev indlånsunderskuddet løbende afviklet. 

Situationen kan betegnes som moderne ”bank-run”, da det løbende finansieringsbehov bliver afskåret. Et 

traditionelt ”bank-run” beskrives som, at indskyderne kommer og hæver alle deres penge, således at 

banken står tilbage uden likviditet. Effekten er på den måde, den samme. 

Udlånsvæksten førte naturligvis til en højere gearing og højere risiko. Figur 6 viser udlånsgearingens vækst 

frem til 2008, hvorefter den falder. Dette har vist sig at være sammenfaldende med trenden ved den forrige 

krise, hvor udlånsgearingen toppede i 1992. Den nævnte optimisme kan også fortolkes som risikovillighed. 

Gearingen for pengeinstitutterne bliver på den måde et billede risikovilligheden i samfundet, hvor 

virksomheder og husholdninger også har høj gearing. Under et opsving vil selv dårlige låntagere blive 

                                                           
26Indlån minus udlån. 
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bevilliget lån, og derfor får bankerne sammensat nogle svage låneporteføljer. 

 

Figur 6 – Pengeinstitutternes gearing 
Kilde: egen tilvirkning (data fra www.finanstilsynet.dk), kun data for gruppe 1-3 før 2008 

Pengeinstitutternes likviditetsudfordringer blev til en tvungen tilpasning af gearingen, og en begrænset 

formidling af kredit, hvor mange fik afslag på lån.  

Pengeinstitutternes reelle gearing (inklusiv hensatte forpligtelser) ligger væsentligt højere og er vokset 

betydeligt i perioden. Der er imidlertid meget stor spredning blandt de danske pengeinstitutterne, hvor de 

største er mest gearede, som kapitel 6 vil fremhæve. 

27I 2005 kom der nye internationale IFRS-standarder der reelt set strammede betingelserne, for hvornår 

man kan nedskrive værdier i et regnskab. Det betød, at nedskrivningerne blev holdt lavere end hidtil, og 

derfor havde pengeinstitutterne haft lavere kapitalbuffer end de burde op til finanskrisen. Basel II var 

ligeledes ny, og sammen med IFRS, er de blevet påpeget som uhensigtsmæssige i en højkonjunktur med høj 

udlånsvækst. Man havde på denne tid stor tiltro til pengeinstitutternes egen risikostyring og 

markedsdisciplin. Kombinationen af reglerne betød imidlertid, at bankerne fik frigivet kapital, og hævede 

udlånet yderligere, mens nedskrivningerne28 blev for små. 

Store forskelle mellem målingen af aktiver og risikovægtede aktiver har vist sig at være afgørende, da 

mange banker ikke var rustet godt nok kapitalmæssigt.  

Historisk set findes der belæg for, at perioder med høj udlånsvækst efterfølges af voksende nedskrivninger. 

Dette sker, da en ”unaturlig” høj vækst i udlånet er et udtryk for risikovillighed i pengeinstitutterne, der 

påvirker den førnævnte kvalitet af låneporteføljerne. 

                                                           
27 Rangvid et al (2013) - kapitel 7; Internationale regnskabsstandarder (International Accounting Standards Board) 
28 Nedskrivninger skal dække det forventede tab 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pengeinstitutternes udlånsgearing

Udlånsgearing (højre akse) Gearing (højre akse) Egenkapital (indeks år 2000) Udlån (indeks 2000)

http://www.finanstilsynet.dk/


24 
 

 

Figur 7 – Årlige nedskrivningsprocenter på udlån og garantier for danske pengeinstitutter 
Kilde: Egen tilvirkning (data fra www.finanstilsynet.dk), kun data for gruppe 1-3 før 2008 

Figur 7 viser stor spredning blandt pengeinstitutterne nedskrivningsprocenter. Tallet er selvfølgelig relativt, 

og viser ser at gruppe 1 klarer sig ubetinget bedst, mens det ser mere skidt ud for gruppe 2 og 3. 29De store 

pengeinstitutter har samlet set haft de højeste absolutte nedskrivninger, men dette er helt naturligt, da de 

mellem 2000-2013 i gennemsnit har stået for 84 pct. af det samlede udlån fra pengeinstitutterne. Jf. 

Finanstilsynets regnskabsdata, består gruppe 1 af fem pengeinstitutter, disse står for 84 pct. af det samlede 

udlån og 88 pct. af aktiverne pr. 2013. De øvrige 80 pengeinstitutter udgør den lille rest.  

Jf. Bilag B var nedskrivningerne størst til erhverv. Erhvervsudlån til fast ejendom, bland finansielle 

virksomheder og landbrug bar de største nedskrivninger. Nedskrivningerne på de resterende 

erhvervsgrupper voksede generelt også. Væksten i nedskrivningerne for erhverv stabiliserede sig i 2010, 

mens nedskrivningerne for private stadig var voksende i 2013. De endelige tab på pengeinstitutternes 

eksponeringer til erhverv, var størst på lån blandt finansielle virksomheder og erhvervsudlån til fast 

ejendom. Meget af udlånsvæksten var sket i de nævnte brancher. Fx vil udviklingen med udlån, 

nedskrivninger og tab ved fast ejendom, kunne forklare stigende tab og nedskrivninger i byggebranchen 

efter 2008, og illustrere hvorfor pengeinstitutterne har været tilbageholdende med udlån. 

Flere af de nødlidende pengeinstitutter havde store engagementer bl.a. til spekulanter på boligmarkedet, 

høj udlånsvækst og indlånsunderskud. I disse institutter fandt man også ofte dårlig kreditstyring, problemer 

med corporate governance og incitamentsforvridende bonusplaner. Disse forhold vil ikke videre blive 

behandlet.  

Som nævnt i afhandlingens indledning var nedskrivningerne samlet 147 mia. kroner mellem 2008 og 2011 i 

Danmark. For samfundsøkonomien, blev konsekvensen faldende økonomisk aktivitet, der efterfølgende 

                                                           
29 Egen tilvirkning (beregning af data fra Finanstilsynet) 
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stadig er lav. Krisen førte samlet set til et tab på 200 mia. kroner, øget offentlig gæld og en højere 

arbejdsløshed.  

30Den danske pengeinstitutsektor er skrumpet gennem mange år. Siden år 1991 er der blevet cirka 130 

færre pengeinstitutter, hvor disse kan være blevet afviklet, videresolgt eller fusioneret med øvrige. 62 

danske pengeinstitutter er ophørt gennem finanskrisen, og jf. Finanstilsynets gruppeopdeling baseret på 

størrelsen af den arbejdende kapital, er det de mindre pengeinstitutter i gruppe 3 og 4 der er forsvundet 

med årene. 19 institutter er ophørt, da de ikke kunne leve op til kapitalkrav fra finanstilsynet. 12 af dem 

blev overført til Finansiel Stabilitet A/S, de andre syv blev håndteret i privat regi. De øvrige 43 institutter har 

umiddelbart haft uholdbare forretningsmodeller. Dog kan krisen ikke bruges som argument i enhver 

sammenhæng med disse ophør. 

III.III – Krisehåndtering 

I denne del dækker jeg kort relevante krisehåndteringstiltag, der har begrænset effekten af den finansielle 

krise samt tiltag for at undgå lignende kriser frem over. 

III.III.I – Danske tiltag 

31Tiltagene dækker fra efteråret 2008 til 2013. Udarbejdelsen og timingen var afgørende. 

Ved uroen på de finansielle markeder i efteråret 2008 opstod der pres på den danske krone, hvor 

Nationalbanken måtte træde til, og gennem deres arbejdsredskaber fik man stoppet presset på den danske 

krone. Desuden bidrog vedtagelsen af den første bankpakke i oktober 2008 til at modvirke presset. 

Nationalbankens likviditetstiltag med låneobligationer og en solvenslåneordning, blev nødvendige i foråret 

2008, da danske pengeinstitutter begyndte at holde fast på deres likviditet. Disse tiltag betød, at 

likviditeten igen kunne strømme mellem pengeinstitutterne. Tiltagene gjorde, at kreditinstitutterne stadig 

kunne fungere drive forretning, således at der blev formidlet kapital. I det lange løb slog disse tiltag dog 

ikke til, og derfor vedtog man den første bankpakke, der stillede ubegrænset statsgaranti. 

Folketinget bidrog siden 2008 og frem til 2012 med en række vigtige initiativer, der skulle styrke den 

finansielle stabilitet. Dette endte bl.a. med seks bankpakker. 

Udformningen af bankpakkernes er bygget på en række principper. Heriblandt skulle staten tage de 

nødvendige initiativer i form af kapitalindskud, garantistillelse og lignende, for at sikre finansiel stabilitet og 

undgå udviklingen af en kreditklemme. Dårligt drevne eller nødlidende selskaber skal overtages af et andet 

institut, eller afvikles vha. Finansiel Stabilitet A/S, der blev oprettet ved bankpakke 1 og skulle fungere som 

afviklingsselskab. Dog er det i principperne at en privat løsning skal gå forud for involvering af Finansiel 

                                                           
30 Rangvid et al (2013) - kapitel 11; Finansrådet 
31 Rangvid et al (2013) - kapitel 12 og 13; Bankpakke 6. 
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Stabilitet A/S. Det var også et princip at den finansielle sektor skulle betale regningen, således at det ikke 

skulle straffe skatteborgerne. Således vil aktionærer og efterstillede kreditorer skulle være de første til at 

dække tab ved håndtering af et nødlidende institut. Sidst var det et princip, at den finansielle regulering 

skulle sikre finansiel stabilitet. 

Generelt set tilbød bankpakkerne i forskellig grad statsgarantier eller kapitalindskud (hybrid kernekapital) til 

de finansielle institutter, der sagde ja til hjælpen. Sagde et institut ja, blev det pålagt begrænsninger ift. 

udbyttebetaling, aktietilbagekøb, aktieoptionsprogrammer, incitamentsaflønning mm., mens nye regler 

begrænsede pengeinstitutternes salg af egne aktier. De fik også større krav til solvens og øgede krav til 

offentliggørelse af bl.a. solvens.  

Håndtering af kriser er et ivrigt diskussionsemne blandt teoretikere og den daglige debat. Den optimale 

krisehåndtering må være den der reducerer den negative påvirkning af den økonomiske aktivitet (BNP). 

Markedets egen mekanisme sikrer, at dårlige selskaber vil forsvinde med tiden. Statslig indblanding kan 

imidlertid skade dette forhold, og være årsag til at dårlige finansielle institutter overlever. I forbindelse med 

de finansielle institutter er det i en teoretisk betragtning uheldigt, at staten kompenserer for risiko vha. 

bankpakkerne. I kapitel 5 er det tydeligt institutter med implicitte eller eksplicitte garantier vil skævvride 

konkurrencen påvirke ledelsernes incitamenter. Teoretisk er det ikke optimalt, mens det i praksis har været 

nødvendigt, for at man kunne bevare en kreditgivningsfunktion i samfundet. Implicitte garantier er skyld i 

et Moral Hazard-problem. Det er også problematisk, når de finansielle institutter ikke betaler en 

markedsbaseret pris for den beskyttelse de modtager. 

32Før krisen var mikro-tilsynet med de finansielle institutter begrænset til, at sikre gældende reglers 

overholdelse samt kontrollering af forretningsgange. Dermed havde man sat sin lid til markedsdisciplin, da 

holdbarheden af finansielle institutters forretningsmodeller var et ledelsesansvar. Finanstilsynet ville 

advare om risikable forhold, men havde ikke magt til at magten til at udrede disse forhold gennem indgreb 

før krisen. Finanstilsynets rolle har ændret sig væsentligt. 

For at sikre fokus på risiko og holdbare forretningsmodeller, ændrede man Finanstilsynets arbejdsopgaver 

gennem ændring af Lov om finansiel virksomhed. Efterfølgende var både reguleringen og tilsynet langt 

strammet væsentligt. Finanstilsynets nye rolle var, at holde tilsyn overholdelse af den finansielle lovgivning, 

fremme den finansielle stabilitet og fremme tilliden til de finansielle markeder og finansielle virksomheder. 

Finanstilsynet fik flere kompetencer. Tilsynet med den finansielle sektor blev styrket og tilsynsarbejdet 

mere blev mere offensivt. De blev bedre rustet til at træde til i tide, og reagerer på uheldige forhold. Man 

stillede nu større krav til ledelserne, for at sikre en vis grad af professionalisme og kompetence. Det skulle 

                                                           
32 Rangvid et al (2013) -  kapitel 7, 12 & 13. 
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forbedre forståelsen for risici og begrænsning af risikotagning. Finanstilsynet vurderer nu om medlemmer 

af ledelsen og bestyrelsen er egnet til deres arbejde ud fra reglerne om egnethed og hæderlighed. 

33Finanstilsynet har valgt et specifikt fokus med introduktionen af Tilsynsdiamanten i 2010. 

Tilsynsdiamanten er baseret på erfaringerne fra finanskrisen og den forrige krise (1987-93), da de to kriser 

som tidligere nævnt bar fælles træk. Tilsynsdiamanten bygger på fem centrale værdier til vurdering af 

risikabel pengeinstitutvirksomhed: Et pengeinstitut skal have en likviditetsoverdækning der er mindre end 

50 pct., en funding ratio der er større end 1, en ejendomseksponering på mindre end 25 pct., en 

udlånsvækst på mindre end 20 pct. samt en sum på store engagementer under 125 pct. - for ikke at falde i 

betragtning som en risikabel pengeinstitutvirksomhed. Vi får altså nogle meget tydelige grænseværdier, der 

er fastsat ud fra en tankegang om, at man vil modvirke overdreven risikosøgning, mens sunde finansielle 

institutter stadig skal kunne drive rentabel forretning.  

III.III.II – Tiltag i EU 

34Da dansk regulering er et resultat af arbejdet i EU, skal nogle primære tiltag afdækkes.  

Den løbende opdaterede EU-lovgivning forsøger at afspejle de internationale erfaringer fra finanskrisen, 

giver muligvis uheldig lovgivning, da nationale og internationale erfaringer og viden muligvis ikke stemmer 

overens. 

Man styrket samarbejdet i EU gennem en stabilitets og vækstpagt, et samarbejde om udretning af 

makroøkonomiske ubalancer og en aftale om en strukturel offentlig saldo. 

Krisen gjorde det tydeligt at den gældende regulering var utilstrækkelig. Før krisen var reguleringen 

mikroprudentiel, hvor fokus lå på robustheden i de enkelte finansielle institutter. Dette viste sig ikke at 

være optimalt, da man manglede et makro-fokus. Derfor er reguleringen efterfølgende mere 

makroprudentiel.  

Disse forhold førte til stiftelsen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici i 2011.  

Udvalgets opgave består i forebyggelse samt begrænsning af systemiske risici i det finansielle system i EU, 

ved at udstede advarsler og henstillinger som medlemslandene skal følge. 

35Resultatet af dette blev, at man i Danmark oprettede Det Systemiske Risikoråd, da EU-landene selv skulle 

opstille rammerne for håndtering af den makrofunderede politik. Det systemiske risikoråd har eksisteret 

siden februar 2013. Rådets arbejde består i at overvåge og identificere opbygningen af systemiske risici i 

Danmark, hvor de fundne resultater kommunikeres til Finanstilsynet og regeringen. 

Der er desuden oprettet en ny tilsynsstruktur i EU ift. finansielle forhold. I denne struktur arbejder et 

                                                           
33 Tilsynsdiamanten 
34 Rangvid et al (2013) - kapitel 13. 
35 Det systemiske risikoråd 
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netværk af nationale finanstilsynet sammen med tre europæiske myndigheder (EBA, EIOPA, ESMA)36. 

Samlet set bidrager den nye tilsynsstruktur til harmonisering af reglerne og praksis omkring tilsyn i EU. 

Der er også kommet meget ny regulering fra EU, hvor formålet har været at opnå mere ens regulering af 

den finansielle sektor. De mest centrale tiltag vil jeg kort gennemgå her. Vi ser indarbejdelsen af Basel III 

gennem ændringer i kapitalkravsdirektivet og EU’s Bankunion, der skal forebygge og håndtere nødlidende 

kreditinstitutter. Basel III er temaet i næste kapitel, hvorfor indholdet at kapitalkravsdirektivet kun vil blive 

berørt kort. 

37EU arbejder på at etablere en bankunion med fælles tilsynsmyndighed og fælles afviklingsmekanisme. 

Bankunionen skal understøtte finansiel stabilitet i EU, hvor euro-landene har tvungen tilslutning, og de 

øvrige EU lande kan vælge at tilslutte sig.  

Idéen bag Bankunionen, er at gøre op med den negativt forstærkende effekt man har set i EU, hvor svage 

banker og svage offentlige finanser påvirker hinanden nationalt. 

I foråret 2013 fandt Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet enighed det europæiske tilsyns rammer, 

der kommer til af foregå fra Den Europæiske Centralbank, og det skulle træde i kraft i anden halvdel af 

2014. Den fælles afviklingsmekanisme var mere forsinket og blev vedtaget i Det Europæiske Råd sommeren 

2014, og man forventer at den fælles afviklingsmekanisme er i brug fra januar 2015.  

På trods af dansk undertegnelse af aftalen, så vil en efterfølgende dansk ratifikation38 være betinget af, at 

man fra dansk side vælger at gå med i bankunionen39. Danmark og flere andre lande er ikke med i 

Bankunionen og derved ikke tiltrådt nogle af dens to elementer, grundet uklarhed om Bankunionens 

endelige indhold. Nationalbanken bakker op om dansk deltagelse, mens politikkerne ikke er afklaret. 

40Implementeringen af Basel III er sket gennem en ændring af CRD IV/CRR41. Direktivet trådte i kraft januar 

2014 og skal implementeres frem mod år 2019, da man bl.a. indfaser kapitalkravene over en årrække. 

Mange af Basel III elementerne indarbejdes mht. definition af kapitaltyper, krav til kapital, krav til likviditet, 

leverage ratio og SIFI-krav.  

Den nye regulering har lært meget af den finansielle krise og manglerne ved de ældre udgaver af den 

finansielle regulering. Den danske indarbejdning af det nye direktiv har ført til oprettelse af et SIFI-udvalg, 

der skal udpege danske SIFI’er samt definere kravene til dem. De blev enige om at et krav skal afspejle det 

enkelte instituts systemiskhed, dvs. omkring 1-3,5 pct. af RWA. De vil have at kravet kan stige hvis 

                                                           
36 Den europæiske banktilsynsmyndighed, den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, 
den europæiske værdipapirtilsynsmyndighed. 
37 Danmarks Nationalbank (2014) 
38 EU-oplysningen 
39 EU-oplysningen 
40 Rangvid et al (2013) -  kapitel 13 
41 Kapitalkravsdirektivet 
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systemiskheden tiltager. SIFI-udvalget kom også med et nyt forslag om en krisehåndteringsbuffer 

bestående af fem pct. af RWA. Hvis disse tiltag bliver relevante, bliver det først fra år 2020. 

I EU har man også oprettet et direktiv for krisehåndtering (BRRD42) i maj 2014. Baggrunden for direktivet 

var mangel på bedre og mere ensartet krisehåndtering hos medlemslandende under den finansielle krise. 

Direktivet skal omfatte rettidig indgriben, forebyggelse, afvikling, tilsyn på tværs af grænser, identifikation 

af nødlidende og potentielt truede institutter. Direktivet sørger for, at nødlidende pengeinstitutters kritiske 

funktioner kan reddes på aktionærernes og kreditorernes regning. Konceptet hedder ”bail-in” og betyder at 

kreditorers tilgodehavender kan konverteres til aktier eller en nedskrivning, således at en afvikling eller 

restrukturering bliver dækket, af de aktionærer og kreditorer der har bidraget til risici i et pengeinstitut.  

Der er også kommet et nyt direktiv for indskydergarantiordninger, for at skabe mere lige konkurrencevilkår. 

Dette emne dækkes i ved gennemgang af Moral Hazard. 

Arbejdet med den finansielle regulering fortsætter i stor stil rundt om i verden. Fx har EU-kommissionen 

arbejdet på at få reguleret det såkaldte skyggebanksystem (Shadow Banking).  

 

III.IV – Delkonklusion 

Finanskrisen tydeliggjorde store mangler i forhold til den finansielle regulering samt tilsynet med 

virksomhederne. 

I årene op til krisen opbyggede pengeinstitutterne store indlånsunderskud, for at finansiere udlånsvækst. 

Mange pengeinstitutter havde i den forbindelse opbygget en meget høj gearing, og bar store eksponeringer 

i forhold til deres basiskapital. Særligt havde flere af de nødlidende pengeinstitutter store engagementer og 

stor eksponering på udlån til erhvervsejendomsprojekter og andre finansielle institutter. 

Kapitlet påviser samspillet mellem de mange forhold. Både finanspolitikken, makroøkonomiske forhold, 

udviklingen i de finansielle markeder og reguleringen af dem bidrog til den finansielle krises omfang. 

Internationalt skete der store ændringer i den finansielle sektor, hvor en ny slags finansielle produkter blev 

meget udbredt. Disse bidrog til store off-balance positioner som fx kredit- og likviditetstilsagn, der øgede 

gearingen uden at den ansvarlige kapital blev hævet. De nye produkter bidrog til en mere kompleks 

finansiel sektor, hvor det blev svært at identificere opbygningen af systemiske risici. De finansielle 

markeder blev samlet mere komplekse og mere uigennemsigtige. Desuden blev der opbygget risici hos 

”Shadow Banking”-markedet, hvor regulatorisk arbitrage muliggjorde andre finansielle institutter, at drive 

ureguleret bankforretning. Dette lagde ekstra stort pres på kapitalmarkederne. 

Globalt så man finansielle bobler på nogle aktivpriser og huspriser.  

                                                           
42 EU Bank Recovery and Resolution Directive 
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Krisen startede på det amerikanske boligmarkedet, hvor flere subprime-låntagere var begyndt at 

misligholde deres lån. Anvendelsen af de nye strukturerede kreditobligationer og fejlrating af disse spredte 

mistillid på de finansielle markeder. Problemer hos flere store finansielle institutter skabte en 

likviditetskrise hos pengeinstitutterne. Senere viste det sig dog at stå meget værre til, da uholdbare 

forretningsmodeller i pengeinstitutter med lav solvens udgjorde en trussel mod den finansielle stabilitet. 

Da kapital som sådan ikke kender til landegrænser, spredte de amerikanske problemer sig til den øvrige 

verden, og skabte problemer i flere lande, hvor Danmark var ikke en undtagelse. 

Krisen var hård for flere danske pengeinstitutter. Fra 2008 til 2013 gik 62 danske pengeinstitutter konkurs, 

hvor 19 af disse var som følge af manglende evne til at møde deres kapitalkrav. 

Forholdene i pengeinstitutterne både globalt og i Danmark øgede behovet for statslige indgreb, og tiltag 

der kunne opretholde den finansielle stabilitet. I EU-regi er der også sket store ændringer, da man gennem 

lovgivning har forsøgt at komme krisen til livs, samt undgå lignende kriser frem over. Den finansielle 

regulering er særdeles relevant, og derfor førte den finansielle krise også til nye kapitalregler fra BCBS. 

Indholdet af Basel III vil blive gennemgået i næste kapitel, og det vil blive tydeligt, at Basel III’s udformning 

tager udgangspunkt i den finansielle krises hændelser. 
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IV - Basel III 
 

43Basel III blev et regelsæt med flere mål. Først og fremmest skulle Basel III styrke reglerne for kapital og 

likviditet, således at der globalt kan genoprettes en sund og velfungerende banksektor. BCBS ville forbedre 

sektorens evne til at absorbere tab som resultat af finansiel uro, således at man reducere den finansielle 

sektors påvirkning af realøkonomien. Basel III skulle også forbedre risikostyringen, corporate governance, 

øge gennemsigtigheden og den offentliggjorte informationskvalitet i bankerne. Samlet set var Basel III langt 

mere omfattende end sine forgængere. 

Basel III blev til i 2010, men er løbende blevet justeret. Den endelige udgave af kapitalreglerne har været 

tilgængelig siden juni 2011, mens likviditetsreglerne først har ligget fast delvist siden januar 201344 og 

oktober 201445. Implementeringen forventes først at være fuldendt i 2019, hvor flere elementer i reglerne 

skal testes indtil da. Indfasningen af de samlede regler sker løbende mod 2019.  

Forskelligt fra de ældre regler, tager det nye regelsæt både et mikro- og et makroprudentielt hensyn. Det 

sker gennem at reglerne både styrke bankerne enkeltvis og markedet som helhed. De to hensyn vil have en 

komplementær effekt, da lavere risici i de enkelte banker reducere risici for økonomiske chok i det øvrige 

finansielle system. 

Basel III indarbejder en forbedret risikodækning, da der stilles højere krav både til kvaliteten og størrelsen 

af kapitalen, mens der også sker forbedringer med beregning af de risikovægtede aktiver. Desuden 

introduceres der også et ikke-risikobaseret kapital mål, kaldet ”leverage ratio”, der fungerer som en 

stopklods for gearingen i en bank. Det betyder at udviklingen i det risikovægtede kapitalmål ikke kan drive 

den endelige kapital i banken for langt ned. Desuden giver den også en sikkerhed mod fejl i bankernes egne 

estimater og målinger af deres risikovægtede aktiver.  

Det makroprudentielle hensyn bliver synliggjort gennem introduktion af kapitalbuffere. En modcyklisk 

kapitalbuffer skal modarbejde procykliske elementer i markederne, mens der også arbejdes mod bedre 

praksis mht. nedskrivninger og hensættelser. Der bliver også introduceret en kapitalbevaringsbuffer, 

således at der opbygges større kapitalbuffere, der så kan trækkes på i perioder med økonomisk stress. 

Opbygningen af systemiske risici og den høje forbundenhed, får fokus gennem særlige regler for SIFI’er, 

hvor disse bl.a. bliver mødt med en ekstra kapitalbuffer. 

                                                           
43BCBS (2011.A) 
44 Liquidity coverage ratio (LCR) 
45 Net stable funding ratio (NSFR) 
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Sidst men ikke mindst introducerede Basel III også likviditetsregler, hvor LCR og NSFR er selvstændige, men 

komplementære mål, der samlet set bidrager til sundere likviditet i bankerne. 

Samlet set bygger Basel III videre på Basel II’s tre søjler, hvor der også er kommet nyt ift. tilsynsprocessen 

og markedsdisciplin. Figur 8 illustrerer de primære nyskabelser i Basel III. 

 

Figur 8 –Nyheder i Basel III (Egen tilvirkning) 

I det følgende vil jeg arbejde videre med det for afhandlingen relevante indhold af Basel III, hvorfor at 

likviditetsreglerne kun vil blive berørt kort. Søjle 2 og 3 vurderes at være mindre relevante for afhandlingen, 

og vil ikke blive gennemgået. 

IV.I – Kapitalreglerne 

IV.I.I - Kapitaldefinitioner 

46Bankernes kapital havde tidligere dårlig evne til absorbere tab, og det gjorde Basel III op med, og 

bankerne havde for lidt kapital.  Bankernes tab på udlån og nedskrivninger bliver dækket af det 

tilbageholdte overskud, der er en del af egenkapitalen. Mangel på forståelige kapitaldefinitioner og 

information fra bankerne, gjorde det svært at forstå forskelle i kvaliteten af bankernes kapital på tværs af 

sektoren. 

De nye kapitaldefinitioner ligger større vægt på den rene kernekapital47, således at kapitalkravet styrkes. 

Kapitalen kategoriseres som følgende: 

 Basiskapital (den samlede kapital) beregnes som summen af kernekapital og supplerende kapital. 

                                                           
46 BCBS (2011.A) 
47 CET1: Common Equity Tier 1 (kapitaltypen af højeste kvalitet) 

Nyt i Basel III
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 Kernekapitalen (Tier 1) er summen af den rene kernekapital og hybrid kernekapital 

o Den rene kernekapital består af nærmere defineret stamaktiekapital, aktieoverkurs, 

overført overskud, akkumuleret øvrig totalindkomst samt øvrige synlige reserver samt 

noget stamaktiekapital fra datterselskaber, samt beregningskorrektioner jf. Basel III. 

o Den hybride kernekapital er en mellemting mellem kapital og gæld, hvorfor det kan 

defineres som evigt løbende gæld uden fastsat afdrag. Den hybride kernekapital består 

af udstedte instrumenter fra banken, aktieoverkurs fra de udstedte instrumenter og 

instrumenter udstedt af datterselskaber. 

 Den supplerende kapital (Tier 2) udgøres af en banks udstedte instrumenter, overkurs på 

instrumenterne, instrumenter fra datterselskaber og bestemte hensættelser til tab på udlån. 

Den supplerende kapital har således gældslignende træk. 

Generelt gælder der en hård diskrimination for indregning i kapitalgrupperne regler for endelig indregning. 

Sammensætningen af kapitalen er udført på en sådan vis, at kernekapitalen dækker på ”going-concern”-

basis, mens den supplerende kapital dækker ved likvidation (”gone-concern”). Den rene kernekapital har 

særligt fokus, da den bedre kan absorbere tab end de øvrige typer. 

Den hybride kernekapital48 dækker kapital med uendelig løbetid, hvilket umuliggør, at hybrid kernekapital 

kan indeholde ordninger med step-up ift. rentebetalinger samt incitamenter til førtidig indfrielse, eller til 

tilbagekøb. Den uendelige løbetid bunder i en forudsætning om at långiver ikke kan opsige lånet, hvilket 

giver kapitalen en højere værdi ift. absorbering af tab end den supplerende kapital. Særligt ved denne 

kapitaltype er at der tydeligt gælder ”bail-in”. ”Bail-in” i denne forstand betyder, at denne kapital kan 

omdannes til aktier eller nedskrives i tilfælde af kernekapitalen falder til et for lavt niveau (triggerniveau). 

På den måde har hybrid kernekapital tabsabsorberingskapacitet, der er større end bankernes mere 

almindelige forpligtelser. 

Den supplerende kapital skiller sig ud fra de andre kapitaltyper, da denne bærer en fastlagt løbetid, og 

derved en lavere tabsabsorberingskapacitet. 

Minimumskapitalkravet består i, at kapitalbasen skal udgøre mindst 8 pct. af RWA. Hertil skal den rene 

kernekapital og den samlede kernekapital udgøre henholdsvis 4,5 og 6 pct. af RWA. Dette betyder at den 

hybride kernekapital skal udgøre 1,5 pct. Det efterlader plads til 2 pct. supplerende kapital. Det skal 

understreges, at der er tale om minimumkrav, således må både hybrid- og/eller supplerende kapital gerne 

være lavere, hvis bedre kapitalniveauers procentsats er højere end det kræves. 

Sammen med de nye definitioner er der også kommet øgede krav til hvad bankerne skal offentliggøre. 

                                                           
48 Danmarks Nationalbank (2014) 
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Der skal redegøres for minimumskapitalkravet og dets elementer, redegørelser for særlig justeringer i 

kapitalkravet mm. 

49BCBS har undersøgt Basel III’s påvirkning af bankernes kapital, da de medførte nye kapitaldefinitioner 

samt anvendelse af fradrag i kapitalen og ændrede risikovægtede aktiver. Ift. de risikobaserede aktiver 

krævede man nu fx meget højere kapitalkrav for positioner i de før nævnte nye finansielle produkter. Man 

ville også undersøge effekten af leverage ratio, buffere samt likviditetsmål. BCBS har foretaget denne 

undersøgelse løbende efterfølgende, hvor der skelnes mellem to slags banker (gruppe 1 og 2.)50 

Undersøgelsen fra 2010 viser Basel III’s ændrede definitioner af kapital og RWA halverede de undersøgte 

gruppe 1 bankers andel af CET1 ift. RWA, mens det kun var omtrent en tredjedel for gruppe 2. Effekten på 

de risikovægtede aktiver er størst på de store pengeinstitutter, da de har større eksponering med 

modpartsrisiko og er mere følsomme for udviklingen på deres handelsbog. I undersøgelsen fra 2015 ser 

man fra et 2014-udgangspunkt, at den tilbageværende implementering stadig vil have effekt og sænke 

både den rene kernekapital, den samlede kernekapital og basiskapitalen. Igen vil effekten være størst på de 

store banker og mindre på de små, men effekten på nøgletallene for de tilbageværende ændringer er langt 

mere beskedne. 

IV.I.II - Risikovægtede aktiver 

51Basel II introducerede RWA. Frem til Basel III var der et behov for at kunne klassificere RWA bedre, da det 

ikke kun er tilstrækkeligt med højere kvalitet af kapital. BCBS ville forbedre risikodækningen, og en af de 

større mangler var håndtering af store risici på balancen, derivateksponeringer og OBS52, hvor manglen 

hindrede stabilisering af sektoren under krisen.  

De væsentligste ændringer mht. klassificeringer af RWA, og dermed behandlingen af kreditrisiko har 

omhandlet mange faktorer. Jeg vil kort gennemgå ændringerne, mens flere detaljer kan findes i Bilag A.  

Basel III foretager en række væsentlige ændringer, for at forbedre sikkerheden over for udviklingen i 

modpartsrisiko. Større krav til risikovægte og stresstesting skal støtte dette.  Eksponeringer til store 

finansielle institutter får tillæg, da deres risici er større. Grundigere værdiansættelsesmetoder skal 

anvendes for illikvide og store eksponeringer. Man vil reducere forbundenheden i sektoren ved at flytte 

derivateksponeringer til mere sikre modparter. Bankernes kreditrisikostyring skal blive bedre gennem 

grundigere anvendelse af stresstests og backtesting. Man begyndte at stille større krav til anvendelse af 

                                                           
49 BCBS (2010); BCBS (2015) 
50 BCBS’ definition. 
51 BCBS (2011.A) 
52 Hensatte forpligtelser 
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ratings, da flere forhold kunne udnyttes. Man stiller også ekstra krav til de interne processer, gennem 

hyppigere dokumentation til myndighederne. 

IV.I.III - Kapitalbevaringsbuffer 

53Kapitalbevaringsbufferen indføres, for at sikre bankernes kapitalberedskab i dårlige økonomiske perioder, 

så realiserede tab kan trækkes på denne. Bufferen opbygges i de bedre perioder, og gennem simple 

kapitalbevaringsregler minimeres sandsynligheden for brud på kapitalkravene, og dermed færre 

nødlidende banker. I den forstand kan bufferen være med til at reducere procyklisme. Rent praktisk kan en 

sådan kapitalbuffer retfærdiggøres ved at en bank bør holde kapital over minimumskravet i de gode 

perioder, hvor der bliver tjent penge, så de selv kan gemme til dårlige tider. Efter perioder med træk på 

bufferen, forventes denne genopbygget ved at bankerne begrænser deres dividendebetalinger, 

bonusaflønning og aktietilbagekøb. Som alternativ løsning, kan banken vælge at skaffe ny kapital fra 

markedet, frem for at gemme deres egen. Målet er netop bl.a. gennem denne buffer, at begrænse den 

risiko indskyderne og staten bærer ved bankers drift, og lade bankens ejere og øvrige kapitalinteresser 

bærer bankens risici. 

Kapitalbevaringsbufferen skal bestå af 2,5 pct. CET1, men den er ikke en del af minimumskapitalkravet på 

de 8 pct. Det betyder at denne buffer og 8-pct’s-kravet samlet er på 10,5 pct. kapital. Desuden vil kravet til 

den rene kernekapital inklusive denne buffer blive på 7 pct. CET1. 

Begrænsninger bliver gjort gældende når en bank har en CET1-ratio54 mellem 4,5 og 7 pct., således 

minimumskravet og denne buffer, hvor begrænsningerne målt ift. tilbageholdelse af overskud stiger jo 

lavere CET1-ratio er. 

Det er et smart træk ift. incitamentsstyring, da man både tilgodeser aktionærernes og samfundets 

interesser ved at presse bankerne til at holde fornuftige mængder kapital. 

Både den kapitalbevaringsbufferen og den modcykliske kapitalbuffer er makroprudentielle værktøjer, da de 

bidrager til den finansielle stabilitet gennem et mere robust finansielt system. 

IV.I.IV – Den modcykliske kapitalbuffer 

55Den modcykliske kapitalbuffer, blev indført med henblik på at medregne risici for det marked bankerne 

driver forretning i. Banksektorens tab kan blive meget store, når en periode med høj udlånsvækst kommer 

forud for en lavkonjunktur. Tabene kan blive så store, at de destabiliserer sektoren og starter en ond spiral, 

hvor bankernes problemer påvirker realøkonomien, der således sætter endnu større pres på bankerne. Den 

                                                           
53 BCBS (2011.A) 
54 Ren kernekapital/risikovægtede aktiver 
55BCBS (2011.A) 
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modcykliske kapitalbuffer skal således anvendes til opbygning af fornuftige mængder kapital i bankerne i 

perioder hvor systemiske risici opbygges. Tidligere finansielle kriser har påvist mangel på kapital, når 

procykliske forhold ved økonomien øger de systemiske risici. Man har pålagt nationale myndigheder at 

følge udviklingen i de finansielle markeder, og holde øje med systemiske risici. Denne buffer skal således 

kun anvendes, når der ses tegn på opbygning af disse risici. Det er således også de nationale myndigheders 

opgave at bestemme hvornår den skal gøres gældende. Bufferen må ikke have en fast størrelse, da 

udlånsvækst og risici kan variere. Basel III har fastsat denne buffer til at kunne variere mellem 0 og 2,5 pct. 

af RWA. BCBS foreslog bl.a. anvendelse af CET1, og Danmarks Nationalbank bekræfter i Finansiel Stabilitet 

2. halvår 2013 at der kun anvendes CET1. 

56I Danmark sker fastsættelsen et samarbejde bestående af Erhvervs- og vækstministeren, Finanstilsynet og 

Det Systemiske Risikoråd. I Danmark har man for første gang fastsat bufferen første kvartal 2015, der dog 

er på nul procent. Implementeringen af de to kapitalbuffere er dog først fuldt implementeret i 2019. 

Figur 9 illustrerer kapitalsammensætningen ved et fuldt implementeret Basel III. Figuren antager at den 

modcykliske kapitalbuffer anvendes fuldt ud. Således ender vi med et kapitalkrav på 13 pct., hvor de 8 pct. 

er minimumkapitalkravet, og de øvrige 5 pct. er kapitalbuffere. De relevante kapitaltyper fremgår også.

 

Figur 9 - Kapitalsammensætningen under Basel III 
Kilde: egen tilvirkning 

IV.I.V – Leverage ratio 

57Basel II introducerede et fokus på risikostyring, der gjorde meget ud af at anvende risikovægtede aktiver 

ift. kreditrisiko. Basel II introducerede således også muligheden for at anvende interne metoder til 

beregning af kreditrisiko. Dette gav bankerne incitament til at optimere deres kapitalstruktur på nye måder, 

og således endte de risikovægtede aktiver i pct. af de samlede aktiver falde fra cirka 65 pct. i start 

                                                           
56 Erhvervs- og Vækstministeriet  
57 BCBS (2011.A); BCBS (2014.A) 
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halvfemserne til cirka 30 pct. i 201058. Derfor var der et behov for et kapitalmål, der kunne sætte en nedre 

grænse for hvor lavt et kapitalniveau en bank kan holde. Dette blev til leverage ratio i Basel III – en 

gearingsratio, der ikke var baseret på de risikovægtede aktiver. Den fungerer som en gearingsbegrænsning, 

således at man kan komme nogle af krisens problemstillinger til livs. Her er der især tale om, at flere af 

bankerne havde høj gearing gennem mange udlån og eksponeringer både aktiver på balancen og OBS, 

mens at de kunne fremvise gode kapitalnøgletal baseret på de risikovægtede aktiver. De tidligere nævnte 

”fire sales” førte som før nævnt til usikre værdier af bankernes aktiver, der førte til et videre fald i 

bankernes kapital og et forringet kreditudbud i offentligheden. I tilfælde hvor dette forekommer, er det 

problematisk at nøjes med risikobaserede kapitalmål. Desuden vil en gearingsbegrænsning også begrænse 

risikoen for at bankerne regner for lave kapitalprocenter. 

Leverage ratio skal være på 3 pct. Den udregnes som kernekapitalen i pct. af pengeinstituttets samlede 

eksponeringer. De samlede eksponeringer beregnes som summen af aktiver og OBS (hensatte forpligtelser).  

Den inverse funktion af leverage ratio udtrykker en gearingsbegrænsning på 33 1/3, hvilket har været 

genstand for kritik. Kritikkere påpeger, at tillade en gearing helt op til 33 1/3 ikke skaber robuste banker. 

Egnetheden af de tre procent skal testes frem til år 2017 hos BCBS. De vil også teste egnetheden af at 

anvende kernekapital eller den rene kernekapital. 

Der gælder dog en væsentlig balance mellem kapitaldækning og kreditgivning. En høj leverage ratio vil have 

en negativ effekt på kreditudbuddet i et samfund, mens en for lav vil give et godt kreditudbud, men 

stigende sandsynligheder for nødlidende pengeinstitutter. 

Det er naturligt at kreditinstitutter har en højere gearing end andre typer virksomheder, da de finansielle 

institutter er årsagen til at virksomheder og privatpersoner selv er ”gearede”. Desuden er det primært 

gearingen gennem fx højere udlån, som de tjener penge på. 

IV.I.VI – SIFI (Systemisk vigtige finansielle institutter)  

59 SIFI-reglerne består af to dokumenter, hvor globale og nationale SIFI’er håndteres separat. De seneste 

udgaver af reglerne er fra henholdsvis 2013 og 2012. Reglerne er som i kapitel III beskrevet, indarbejdet i 

lovgivningen i EU og Danmark. De to opdateringer fra BCBS indeholder vejledninger til de nationale 

myndigheder, hvor den globale del dog er mere omfattende.  

Ved identificering, bestemmelse af systemiskhed og valg af kapitalkrav til et SIFI, arbejder man ud fra en 

indikatorbaseret model (introduceret af BCBS og FSB), hvor indikatorerne skulle reflektere bankernes 

størrelser, substitutter for en banks services ved en konkurs, deres forbundenhed, deres aktiviteter over 

                                                           
58 Rangvid et al (2013) – kapitel 2.  
59 BCBS (2012); BCBS (2013.B) 
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landegrænser og deres kompleksitet. Ud fra resultaterne af denne model, vil man differentierer mellem 

bankernes systemiske vigtighed, og inddele disse i fem grupper med hver sit tillægskapitalkrav. Kravene 

varierer mellem 1 og 3,5 pct. af RWA. BCBS har tidligere diskuteret anvendelsen af bail-in gæld og 

kontingente konvertible obligationer, men resultatet er blevet, at kapitalen skal udgøres af ren 

kernekapital. 

60I Danmark er alle SIFI-pengeinstitutter i Finanstilsynets definerede gruppe 1. Således er der tale om 

Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S. De 

udpeges på forskelligt grundlag mht. konsolidering, men det vil jeg se bort fra videre i afhandlingen. 

Figur 10 afslører, at der er sket meget med sammensætningen af kapitalkravet siden Basel II (illustreret ved 

år 2012). Der anvendes et mere robust minimumskapitalkrav, da den rene kernekapital får lov at fylde 

mere, mens at bufferkravene også indeholder ren kernekapital. Der er tale om en langt mere omfattende 

og solid kapitaldækning. Sidst men ikke mindst sætter leverage ratio en bagstopper for gearingen. Den 

modcykliske kapitalbuffer er antaget at få fuldt træk og SIFI-bufferen antages også at være ens for alle SIFI. 

Hvorvidt kapitalreglerne er skruet tilpas sammen, finder vi først ud af næste gang vi oplever en krise hos 

kreditinstitutterne. 

 

Figur 10 - Udviklingen i kapitalkravet fra Basel II til Basel III 
Kilde: Egen tilvirkning; www.bis.org; Rangvid et al (2013) 
 

                                                           
60 Finanstilsynet  
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IV.II – Likviditetsreglerne 

Basel III-kapitalkravene bidrager med stabilitet, men er ikke nok alene. Basel III indeholder to 

likviditetskrav, da flere banker havde utilstrækkelig likviditetsstyring under den finansielle krise, på trods af 

at de kunne fremvise tilstrækkelige kapitalnøgletal.  

Likviditetsmangel og de store pengemarkedsfinansierede indlånsunderskud havde stor betydning for de 

finansielle markeder under krisen, og havde voldsomme konsekvenser, da likviditetskrisen opstod.  

De to nye nøgletal skal undgå samme udvikling i fremtiden, ved at opfylde to forskellige men 

komplementære målsætninger. De to nøgletal er Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net Stable Funding 

Ratio (NSFR). Likviditetsreglerne indeholder også overvågningsværktøjer, samt retningslinjer for 

tilsynsmyndighedernes ansvarlighed.  

IV.II.I - Liquidity Coverage Ratio 

61LCR skal styrke bankernes kortsigtede robusthed mht. likviditetsrisiko, ved at garantere at bankerne 

holder en tilstrækkelig mængde ubehæftede likvide aktiver af høj kvalitet, således at en bank hurtigt og 

nemt kan konvertere disse, så banken kan dække sit likviditetsbehov over en periode på 30 dage under et 

scenarie med likviditetsproblemer62. Scenariet indeholder bl.a. traditionelt bank-run (indskydere hæver 

penge), moderne bank-run (begrænset adgang til markedsfinansiering), en nedjustering af kreditrating 

samt øget markedsvolatilitet – altså en genskabelse af situationen under den finansielle krise. Man gør 

dette for at undgå lignende problemer i fremtiden. 

 

𝐿𝐶𝑅 =  
𝐵𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑓 ℎø𝑗 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑛æ𝑠𝑡𝑒 30 𝑑𝑎𝑔𝑒
≥ 100% 

 

LCR styrker bankernes evne til at absorbere tab som resultat af økonomiske og finansielle vanskeligheder, 

og begrænser den finansielle sektors negative smitteeffekt på resten af økonomien.  

Tælleren i LCR dækker over værdien af de likvide aktiver af høj kvalitet63, der beregnet vha. stresstest med 

det førnævnte scenarie. Nævneren i LCR består af det forventede outflow overstiger det forventede inflow i 

tilfælde af det nævnte scenarie. Dette betyder yderligere krav til stresstesting og rapportering til 

tilsynsmyndigheder. 

Der gælder skrappe krav for hvilke elementer der må indregnes i denne pulje af likvide aktiver. Fx er det af 

afgørende betydning om et specifikt aktiv har lav risiko, om det let og sikkert kan værdiansættes, om det 

                                                           
61BCBS (2013.A) 
62 Et stress-scenarie, som beskrives i kilden.  
63 HQLA  
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har lav korrelation med andre risikable aktiver, om aktivet er aktivt handlet på en anerkendt børs, om 

aktivet har lav volatilitet og om det kan betegnes som et sikkert aktiv.  

Jo højere likviditetsmæssig værdi et aktiv har ud fra de nævnte punkter, jo højere værdi kan et aktiv regnes 

med i tælleren i LCR. Grundig analyse af nævneren i LCR giver et indblik i det korte likviditetsbehov. LCR skal 

introduceres i 2015 og er fuldt implementeret i 2019. 

IV.II.II – Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

64NSFR skal styrke bankernes robusthed over længere perioder, ved at skabe incitamenter for bankerne til 

at anvende mere stabile likviditetskilder. Dette gøres fx for at reducere overafhængighed af særlige 

likviditetskilder. Dette nøgletal dækker over en periode på et år, og bidrager til en mere bæredygtig 

løbetidsstruktur for bankernes aktiver og passiver. 

NSFR kræver en relativ høj andel stabile finansieringskilder hos bankerne ift. deres aktivers 

likviditetsprofiler, samt potentielle betingede likviditetsbehov som følge af OBS. 

Man vil også skabe bedre praksis for styring af likviditetsrisiko. Samlet set skal en mere bæredygtig 

finansieringsstruktur reducere sandsynligheden for, at uregelmæssigheder hos en banks almindelige 

finansieringskilder vil øge konkursrisikoen for den pågældende bank, og systemiske kriser.  

𝑁𝑆𝐹𝑅 =  
𝑇𝑖𝑙𝑔æ𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑎𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐾𝑟æ𝑣𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑎𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
≥ 100 % 

Den tilgængelige mængde af stabil finansiering er den andel af kapitalen og forpligtelserne, der forventes at 

være tilgængelig over det næste år. Den vurderes ud fra forskellige forpligtelsers stabilitet, deres 

kontraktslige løbetider samt forskellige finansieringsyderes muligheder for at trække finansieringen tilbage. 

Disse forpligtelser kategoriseres efter hvor stabil finansieringskilden er. Der bliver tale om et værdivægtet 

udtryk. Fx får basiskapital en faktor på 100 pct., mens indlån kun får en faktor på 90 pct. 

Den krævede mængde af stabil finansiering beregnes som en vægtet funktion ud fra den pågældende 

banks aktiver og off-balance aktiviteters likviditetskarakteristika, samt deres løbetider. Jo mere 

sikre aktiverne er, og jo mindre behov de har for finansiering, desto mindre er den påkrævede stabile 

finansiering (lavere faktor). Fx vil kontanter have en faktor på 0 pct., og aktiver der er behæftede over et år 

vil få en faktor på 100 pct.  

BCBS har arbejdet på NSFR siden 2010, og den forventes at være implementeret i januar 2018. 

                                                           
64 BCBS (2014.B) 
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IV.III - Delkonklusion 

Samlet set har Basel III indarbejdet mange væsentlige elementer, der skal tage hånd om problemstillinger 

fra den finansielle krise eller mangler ved de gamle Basel-regler. 

Kapitaldefinitionerne blev meget skarpere, og stillede krav der samlet har hævet kvaliteten af den holdte 

kapital. De risikovægtede aktiver blev også forbedret på flere punkter, hvor mangler i Basel II blev 

tydeliggjort under den finansielle krise. 

Stærkere minimumskapitalkrav, introduktion af kapitalbuffere, leverage ratio, SIFI samt krav til likviditet 

udgør samlet set et langt skarpere regelsæt end de forrige udspil fra BCBS.  

Dog er det tvivlsomt sidste gang at reguleringen af finansielle institutter er blevet ændret. Finansielle kriser 

overrasker altid, og desuden står konjunkturerne og risikoappetitten på de finansielle markeder aldrig stille. 

Da Basel I og II ikke virkede, må det være forventeligt, at Basel III også bliver utilstrækkelig en dag. 

I næste kapitel bliver der set nærmere på pengeinstitutters kapitalstruktur, samt gennemgå relevante 

teorier. 
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V – Kapitalstruktur i pengeinstitutter 

 

V.I – Kapitalstrukturen og dens betydning  

Sikringen af finansiel stabilitet kræver stabile finansielle institutter, og derfor bliver det relevant, at se på 

pengeinstitutternes kapitalstrukturer som dele af den finansielle regulering også berører.  

Kapitalstrukturen i en virksomhed forklarer, hvordan virksomhedens aktiviteter er finansieret, altså 

finansiering af virksomhedens aktiver. Groft opstillet, er der to finansieringskilder: finansiering med 

egenkapital, fx aktiekapital og tilbageholdt overskud, og kapital fra ”fremmede kilder”, fx banklån, kreditter, 

udstedte obligationer mv. Egenkapitalen repræsenterer virksomhedens ejere, og deres finansiering af 

virksomheden, mens den eksterne kapital, altså fremmedkapital ikke repræsenterer ejerskab, men et krav 

mod virksomheden. Aktionærer har ikke et sådant krav mod virksomheden. 

Værdiskabelsen stammer fra aktiverne, som fx investeringer og arbejdsindsats der genererer værdi, og den 

indtjening der skabes anvendes til, at honorere kreditorernes og aflønne virksomhedens aktionærer. 

Kreditorerne betales først, og hvis virksomheden skaber overskud kan aktionærerne få en bid af kagen.  

Pengeinstitutter adskiller sig fra andre virksomheder, fordi der drives forretning baseret på både 

virksomhedens aktiv- og passivside. Derved udfyldes de værdifulde samfundsmæssige opgaver, ved at 

udstede udlån til private og virksomheder, imens at man kan have sin kontante opsparing stående som et 

indlån. Det betyder at pengeinstitutter tjener penge både på udlån, som findes på aktivsiden, og på 

passivsiden i form af indlån fra selv helt almindelige bankkunder. 

Pengeinstitutternes ejere er i den forstand ”heldige” da både pengeinstituttets aktiviteter og finansiering, 

er med til at aflønne dem. Dette traditionelle billede af pengeinstitutter, er således at man tjener flere 

penge, hvis man holder mindre egenkapital, da man tjener penge på alt andet end egenkapitalen. 

Indskyderne tager en risiko, ved at stille deres penge som indskud i et pengeinstitut, i det tilfælde af en 

konkurs hvor penge vil blive tabt, og desuden vil de ikke opnå rente på deres indskud. På samme tid bærer 

pengeinstituttet risikoen for at lide tab i de tilfælde, hvor deres låntagere misligholder afdrag og-/eller 

rentebetalinger. 

Disse forhold er centrale, og deres afledte ødelæggende virkninger søges begrænset gennem flere tiltag, fx 

indskydergarantiordningen. Bankerne er pålagt regulering og offentligt tilsyn, mens bankernes låntagere 

lovmæssigt er forpligtede til, at betale gæld, og ellers må de gå i forskellige ordninger af 

insolvensbehandling, og desuden risikovurderer bankerne deres kunder grundigt. 

Egenkapitalen fungerer som en buffer (stødpude), som den kan trække på i uheldige tider, hvor banken må 

tage tab. Med denne buffer bliver det muligt for pengeinstituttet, at holde sig i live. Jo større denne buffer 
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er, desto bedre er virksomhedens kreditorer, aktionærer og den øvrige omverden beskyttet mod de tab og 

omkostninger, som en virksomheds konkurs kan medføre. 

Hvis et pengeinstitut holder et højt kapitalniveau, vil man fra et samfundsmæssigt perspektiv vurdere, at 

pengeinstituttet er mere sikkert, da et højere niveau af kapital reducerer sandsynligheden for, at de vil gå 

konkurs.  Derved vil høj gæld betyde større tab ved konkurs og muligvis større konkursrisiko. 

Pengeinstitutterne vil have en anden holdning, da en begrænset mængde kapital ikke påfører dem ekstra 

omkostninger ved en konkurs, da denne regning bliver sendt videre. Desuden vil mere egenkapital reducere 

mængden af fremmedfinansiering, og afledt kan instituttet ikke udstede samme mængde udlån. På den 

måde får man en lavere forrentning af egenkapitalen, da pengeinstitutter nu engang lever af at låne penge 

ud. Hvis egenkapital er dyrt relativt til gæld, vil et presset højere gældsniveau også bidrage til en højere 

vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning, og derved fordyre instituttets egentlige 

finansieringsomkostninger. 

I resten af kapitlet vil relevante teorier om kapitalstruktur, der bliver anset som klassiske bud på 

kapitalstrukturteori, blive gennemgået. Samlet set findes der ikke en altoverskyggende kapitalstrukturteori, 

men adskilt forklarer de anvendte teorier relevante forhold virksomheders valg af kapitalstruktur. Da 

kapitlets opbygning har anderledes karakter end de øvrige, vil der ikke findes en samlet delkonklusion for 

kapitel 5. 

V.II - Kapitalstrukturteori 

V.II.I – Principal-agent teorien 

65Principal-agent teorien bidrager til forklaring af kapitalstrukturer, ved at beskæftige sig med forholdet 

mellem flere parter, som fx kunne være lovgiver og pengeinstitutter eller pengeinstitutter og bankkunder. 

Teorien definerer forholdet mellem principalen og agenten som en kontrakt, hvor principalen gør brug af 

en agent til at udføre nogle opgaver for sig, hvilket betyder at principalen må afgive noget 

beslutningsautoritet til agenten. Principalen ønsker naturligvis, at agenten udfører opgaven som beskrevet, 

men agenten kan have incitament til at udføre handlinger, der afviger fra aftalen. 

Teorien gør brug af følgende antagelser: 

 Da principal og agent har ikke samme informationsniveau, eksisterer der asymmetrisk information. 

 Begge parter er nyttemaksimerende, og eventuelle målkonflikter kan derfor blive årsag til, at 

agenten ikke kan forventes at tilfredsstille principalen. 

                                                           
65 Jensen & Meckling (1976) 
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 Desuden er agenten opportunistisk, delvis rationel og ikke risikovillig. 

Man antager at både principal og agent er nyttemaksimerende og at de af disse årsager følger egne 

interesser først og fremmest. Derfor er der et mismatch mellem incitamenter, og dermed en 

interessekonflikt. 

Principalen kan etablere passende incitamenter for agenten, og ved at afholde overvågningsomkostninger, 

kan principalen begrænse agentens mulige afvigende handlinger.  

Principalen kan udøve direkte kontrol, opdatere aftaler og regler, samt at skrive kontrakter til mere optimal 

incitamentsstyring.  

Altså kunne man ændre måden man måler aktiviteten på, således at muligheden for at handle afvigende ift. 

aftalen forsvinder, eller bliver minimeret i det forrige eksempel. 

Teorien påpeger, at principalen vil have svært ved at få agenten til at udføre opgaven ud fra principalens 

incitamenter, uden at der vil opstå omkostninger mht. de nævnte værktøjer. En”skudtæt” aftale og 

overvågning vil kunne blive ufordelagtig for principalen, hvis omkostningerne for incitamentsstyring bliver 

for høje. 

Denne teori vil gælde for mange forhold ved pengeinstitutter. Man vil kunne udpege staten som principal 

over for de enkelte pengeinstitutter, der gennem lovgivningen omkring pengeinstitutter, kapitalkrav mm. 

forsøger at få pengeinstitutterne til at drive sund forretning, der ikke påfører staten og skatteyderne tab. 

Man vil også kunne se på indskyderne som principal over for pengeinstitutterne, der lige som staten 

ønsker, at banken driver fornuftig bankforretning, og i sidste ende ikke taber den del af de enkeltes indskud 

på over € 100.000. Internt i pengeinstituttet kan forholdet mellem principal og agent, beskrives som forhold 

mellem overordnede og underordnede, som fx aktionærer og bestyrelse, bestyrelse og ledelse, samt 

ledelse og de ansatte.  

Ifølge Jensen & Meckling (1976) kan teorien også sige meget om fordelingen og valg af kapitalstruktur, hvor 

agentomkostninger bliver diskuteret for forskellige finansieringsformer. Som førnævnt kan 

interesseforskelle og incitamenter stå for en stor del af behovet for regulering. 

Ift. pengeinstitutterne var forholdet mellem aktionærerne og ledelsen vigtig under den finansielle krise, da 

adskillelsen af ejerskab og kontrol kan skabe agentproblemer. Udviklingen i små og mellemstore 

pengeinstitutters eksponeringer samt en vækst i bonusprogrammer, der var skruet uheldigt sammen i flere 

af de nødlidende pengeinstitutter. Man ser altså agentproblemer, da ledelsen bør handle i aktionærernes 

interesse, men man kan alligevel ikke gå ud fra det. Man har altså her et godt eksempel på pengeinstitutter 

med mangel på bedre incitamentsprogrammer, således at ejernes penge ikke bliver sat over styr. Man kan 

tale om at der er mangel på kontrol fra ejernes side. 
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I virkeligheden eksisterer der begrænsninger for ejernes kontrol, hvor der bl.a. findes: 

stemmeretsbegrænsninger på aktier og bestyrelser med utilstrækkeligt tilsyn med deres ledelser. 

Her har vi blot set et lille udsnit af de principal-agent problemer, der gør sig gældende omkring 

pengeinstitutter, og enkelte af disse problemer kan påvirke en opbygning af risici i samfundet.  

V.II.II – Adverse selection & asymmetrisk information 

Akerlof (1970) forklarer sin teori med en bil-metafor, hvor man siger at der findes fire typer biler: der er de 

nye og de gamle biler, og så findes der gode og dårlige biler, hvor de dårlige får betegnelsen ”Lemons”. 

Denne betegnelse vil sagtens kunne anvendes på pengeinstitutternes forhold til låntagere, således, at der 

er nye låntagere, eksisterende låntagere og blandt disse kan du finde dårlige og gode låntagere i 

forbindelse med deres evne til at tilbagebetale afdrag og renter. Derfor er den anvendelig ved en 

kreditklemmediskussion. 

Adverse selection (ugunstig udvælgelse) er en situation, hvor tilstedeværelse af asymmetrisk information i 

sidste ende vil føre til et udfald, der i et samfundsøkonomisk perspektiv vil være inefficient. Således er 

Adverse selection en såkaldt markedsfejl, der bidrager til at markedet ikke fungere optimalt. 

Asymmetrisk information er et udtryk for, at to parter ikke har den samme information om en given sag, at 

parten med overlegen information kan tjene penge ved at udnytte modparten.  

Teorien kan beskrives i denne forbindelse, da en potentiel låntager ved møde med långiver, har en 

overlegen viden, som långiver ikke kan gardere sig imod. Da långiver ikke har samme information, kan 

långiver heller ikke vurdere om hun/han har truffet den korrekte beslutning, ved at give låntager lånet. 

Derfor har långiver et problem pga. asymmetrisk information.  

Långiver vil i nogle tilfælde hæve lånerenten, for at få del i overskuddet hos de sunde virksomheder, men 

det kan skræmme de gode låntagere væk, der vil vælge dyr gæld fra. Det vil betyde, at kun de dårlige 

låntagere vil efterspørge lån. 

Låntager altid vil have mere information end långiver. Manglende information gør, at långiver i 

pengeinstituteksemplet har en mere gennemsnitlig viden om diverse grupper af låntagere, men vil mangle 

viden i den enkelte situation. Denne situation bliver også bestemmende for lånets pris, nemlig 

udlånsrenten, hvor der skal tages højde for den risiko, som långiver løber. Denne gennemsnitlige rente vil i 

nogle situationer være for høj til, at den gode låntager, vil tage et lån, og af denne årsag påstår teorien, at 

der kun vil være ”lemons” på markedet. Fraværet af de gode låntagere vil hæve renten på udlån, og igen vil 

du finde låntagere, der ikke vil handle. Dette forløb vil ifølge teorien gentages indtil markedet kollapser, da 

man står med en rente, ingen vil låne til. Den finansielle krise skabte fx problemer på interbankmarkedet, 
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hvor mange finansielle institutter ikke længere turde låne penge til hinanden, da man ikke vidste, hvem der 

ville gå konkurs næste gang. 

V.II.III – Moral Hazard 

Mange kilder påpeger Moral Hazard-teorien66 i sammenhæng med asymmetrisk information og principal-

agent teorien. Teorien tager sit udgangspunkt i forsikringsverden, hvor tesen siger, at den der har en form 

for forsikring, vil handle mindre forsigtigt end den person, som har fravalgt at have en forsikring. 

Eksempelvis vil den ”fattige” studerende på SU muligvis fravælge en indboforsikring, da den bliver opfattet 

som relativt dyr, imens den studerendes lige så ”fattige ven” har valgt en forsikring af indbo. Den forsikrede 

vil være knap så bekymret for sine ejendele som den forsikringsløse, og vil i nogle sammenhænge være 

mindre påpasselig, da forsikringen vil dække personen ved tab. 

En forsikring har dermed den funktion, at dækningen af et muligt tab bliver flyttet fra forsikringstager til 

forsikringsudsteder.  

Forsikringsudstedende står med et Moral Hazard problem, da mange forsikringstagere kan se fordelen i, at 

være mindre forsigtige. Det kan betyde, at man må tage alt for høje forsikringspræmier for at dække de 

høje omkostninger problemet kan medføre. Ved en sådan situation vil hele konceptet forsikring ikke give 

økonomisk mening. 

Moral Hazard problemet skal altså reduceres, og bliver faktisk reduceret ved, at forsikringsselskaber 

opkræver en selvrisiko, altså en udgift som forsikringstager selv skal afholde ved tab. Man lader som regel 

denne selvrisiko varierer fra høj til lav, og lader så forsikringspræmien være høj/lav modsat af selvrisikoen. 

På denne måde for man kategoriseret forsikringstagere i risikogrupper, da man forventer, at personen der 

vælger lav selvrisiko og høj forsikringspræmie, bærer en højere risiko for at anvende sin forsikring, imens 

den mindre risikable forsikringstager, vil vælge den dyre selvrisiko og lave forsikringspræmie, da de ikke 

forventer at skulle anvende den i samme grad, som den risikable forsikringstager. Forsikringsudsteder vil 

som oftest også kræve andre forhold bragt i orden, før betingelserne for forsikring kan opfyldes. Selvrisiko 

får forsikringstager til at være mere agtpågivende. 

Ift. pengeinstitutter, er flere forhold gældende i en sådan grad, at der bliver tale om Moral Hazard.  

Indskydergarantiordningen som pengeinstitutter er omfattet af, giver en eksplicit garanti, som institutterne 

selv indbetaler til. Tidligere var det et problem, at indbetalingen fra pengeinstitutterne var ens for alle, 

således at der var incitament til høj gearing og risiko. Den er dog ved at blive afhjulpet ved implementering 

af nye EU direktiver. Den implicitte garanti ved at være SIFI, skaber ligeledes problemer. 

SIFI’erne skal ifølge Basel III holde ekstra kapital i form af en buffer, men man kan umiddelbart ikke tale om, 

                                                           
66 Salvatore, D. (2007) – kapitel 13. 
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at der bliver indbetalt til en fond, som der gøres ved indskydergarantiordningen. Der er således ikke tale 

om en reel pris på ”forsikringen”.  

Begge garantityper medfører et Moral Hazard problem, da pengeinstitutterne kan løbe større risici, og 

muligvis justerer kapitalstrukturen som følge af, at der ikke er behov for at deres egenkapital kan dække 

det nødvendige. Risikoen tydeliggør også behovet for øget tilsyn med pengeinstitutter, da man vil sikre at 

der ikke bliver taget for store chancer.  

V.II.III.I – Indskydergarantifonden og SIFI 

67Indskydergarantifonden (Garantifonden for Indskydere og Investorer), er oprettet ved lov, og har 

eksisteret i Danmark siden februar 1988. Baggrunden for loven og dermed fonden har været, at skabe 

stabilitet og tryghed. Kort efter fondens oprettelse, skulle den anvendes, da C & G Banken gik konkurs i maj 

1988. 

Fonden er en privat selvejende institution, der har til formål, at yde dækning til indskydere og investorer for 

de institutter, som fonden dækker, i tilfælde af et institut ender i betalingsstandsning eller konkurs. Både 

privatpersoner og selskaber, der har indlån og værdipapirer i danske institutter opnår dækning. I 2012 

overgik man til en slags forsikringsmodel for pengeinstitutter, hvor man opbygger pengeinstitutdelen af 

fonden til den udgør 1 pct. af de dækkede nettoindskud. De dækkede institutter skal årligt indbetale 2,5 

promille af de dækkede nettoindskud. Desuden gør man også et likviditetskrav gældende. Dækningen for 

indskyder eller investor udgør maksimalt 100.000 €, svarende til cirka 750.000 (siden 2011). Større beløb vil 

i mange tilfælde være tabt, med mindre øgede garantier bliver gjort gældende, som det var tilfældet under 

den finansielle krise, hvor tabsdækningen blev ubegrænset.  

Beskyttelse af indskydere og investorer er af høj samfundsmæssig værdi, men den kommer desværre også 

med en pris, der kan siges at være høj. På trods af at der skal betales til fonden, sælger man i princippet 

pengeinstitutterne en put-option, da værdien af den vokser, jo værre det går for pengeinstituttet, og bl.a. 

kriser og øvrige begivenheder kan vidne om, at prisen på denne beskyttelse har været for lav. 

Loven bag fonden afslører, at pengeinstitutternes årlige bidrag til fonden ikke varierer med de forskellige 

institutters risikoprofil. Prisen for den nævnte put-option vil altså vokse, desto mere risiko et pengeinstitut 

påtager sig. Moral Hazard problemstillingen opstår, da man giver institutterne incitament til at øge risici. 

68Problemstillingen med mangel på risikobaseret indbetaling fra institutterne er allerede håndteret i USA. I 

EU har introduktionen til krisehåndteringsdirektivet og indskydergarantidirektivet været første skridt mod 

forbedringer. Slut 2014/start 2015 begyndte arbejdet med den danske implementering af de nye direktiver, 

                                                           
67 Indskydergarantifonden; Lov om garantifond for indskydere og investorer.  
68 Rangvid et al (2013; Erhvervs- og Vækstministeriet; Eur-lex.  
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og i den forbindelse bliver der tale om risikobaseret indbetaling. Risikobaseret betaling er gode nyheder, 

men om det virker efter hensigten, kan man endnu ikke sige noget om. 

69Reguleringen er vigtig, for at vi kan opretholde stabile finansielle markeder, men reguleringen af de 

såkaldte SIFI’er har også stor betydning. Der er som før nævnt et behov for velfungerende finansielle 

markeder, således at der kan formidles forbindelse fra dem med overskudslikviditet, til dem med mangel på 

samme, både for private og virksomheder, og de øvrige samfundsmæssige værdifulde funktioner 

markederne udfører. 

Man frygter opbygning af systemiske risici, der kan fører til nye finansielle kriser, da spredningen af risici i 

det finansielle system kan smitte meget af på den øvrige samfundsøkonomi. Navnet SIFI dækker over at 

nogle finansielle institutter kan have så stor systemisk vigtighed, at det får store konsekvenser for den 

øvrige økonomi. De systemiske risici kan knytte sig til SIFI’er, og derfor er det relevant at arbejde mod, at 

disse risici materialiserer sig. 

Den finansielle krise viste eksempler på, at problemer og konkurser hos store finansielle institutter, både 

globalt og nationalt, sendte økonomisk chok gennem det finansielle system, der således førte til skade på 

realøkonomien.  

Staternes og tilsynsmyndighedernes begrænsede muligheder for at begrænse spredningen af risici og tab, 

førte til behov for statslig indblanding. 

Bl.a. dette er skyld i, at der kan tales om Moral Hazard. TBTF virksomheder dækker over en bredere 

betegnelse end SIFI, da SIFI kun er finansielle institutter. Problematikken består i, at disse SIFI’er ved, at de 

vil blive reddet, da det vil føre for store omkostninger med sig for hele samfundet, hvis man lader denne 

type virksomhed gå konkurs, fremfor at lade staten gribe ind. Disse negative eksternaliteter vokser i takt 

med instituttets: 

 Størrelse 

 Forbundenhed til andre institutter 

 Kompleksitet 

 Mangel på substitutter 

 Ved internationale SIFI er der også tale om omfanget af grænseoverskridende aktivitet. 

Denne ”garanti” er ikke udtrykt, og er som før nævnt derfor implicit. I denne forbindelse kan man sige, at 

staten forærer en gratis put-option til disse selskaber, der må siges at være langt mere betydelig end 

indskydergarantiordningen. Institutterne bliver ikke opkrævet nogle former for bidrag, hvilket er meget 

                                                           
69 BCBS (2013.B) 
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uheldigt. Dette giver de store banker en stor konkurrencefordel over for deres konkurrenter, som er de 

mindre institutter. Man har udarbejdet særlige kapitalkrav til SIFI, men Basel-komiteen forklarer, at disse 

krav ikke er nok i sig selv, til at begrænse sandsynligheden for konkurs og begrænse omkostningerne og de 

negative eksternaliteter ved en konkurs. 

Et SIFI vil som andre virksomheder og personer maksimerer sin velfærd i en rationel forstand, dog kan 

problemet blive at, denne maksimering er suboptimal for samfundsøkonomien, da SIFI’erne antageligt 

negligerer de negative eksternaliteter.  

Desuden fører omkostningerne ved Moral Hazard fra den statsgaranti til øget risikoappetit, reduceret 

markedsdisciplin, konkurrencemæssige forskydninger og øget sandsynlighed for finansiel stress fremover. 

Dette har den uheldige konsekvens, at garantien af disse selskaber muligvis gør det endnu dyrere for staten 

og i sidste ende skatteyderne, at skulle bære omkostningerne ved finansielle kriser. 

Umiddelbart er der behov for en reduktion af konkurssandsynligheder, en reduktion af 

følgeomkostningerne, begrænsning af skævvridningen af konkurrencen.  

Flere økonomer og debattører påpeger fejlen, ved at fokusere på risikovægtede aktiver, da der er brug for 

mere egenkapital, og ikke en ”løst” defineret portion kapital, der variere med input, som de store selskaber 

selv kan manipulere. Alternativt har det også været diskuteret, at man ved lov kan begrænse 

systemiskheden ved disse institutter, ved at gøre dem mindre, så de bliver ”small-enough-to-fail”. 

V.II.IV – Modigliani & Miller (M&M) 

70Modigliani & Miller udarbejdede to artikler, hvor en teori bar to propositioner, som tilsammen udgør 

irrelevans-teorien. Denne teori arbejder med kapitalstruktur, og siges at have dannet basis for, mange 

senere teorier, gennem tilgangen til kapitalomkostninger og kapitalstruktur.  Teorien blev udviklet af 

Franco Modigliani og Merton H. Miller, der begge blev tildelt Nobelprisen i økonomi i henholdsvis 1985 og 

1990 for deres arbejde med økonomisk teori. Begge forfattere af teorien har efterfølgende udgivet artikler, 

der kommenterer eller retter i den oprindelige udgivelse, og desuden har andre økonomer også kommet 

med input. 

Teorien fortæller, at virksomhedens valg af kapitalstruktur er irrelevant for værdiskabelsen i virksomheden.  

Irrelevans-teoriens to propositioner behandles i artiklen fra 1958 uden skat, men i deres artikel fra 1963 

anerkender de tilstedeværelse af virksomhedsskat. 

                                                           
70 Modigliani & Miller (1958; 1963) 
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Den første proposition (1958 artiklen): 

”Den gennemsnitlige kapitalomkostning for enhver virksomhed er uafhængig af dens kapitalstruktur og er 

lig med kapitaliseringsrenten for en virksomhed med ren egenkapital, givet dens risikoklasse”. 

Intuitionen er, at du ikke kan ændre på størrelsen af en kage, ved at dele den på forskellige måder. 

Matematisk kan propositionen udtrykkes således: 

𝑉𝑗 ≡ (𝑆𝑗 + 𝐷𝑗) =
�̅�

𝑃𝑘

, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟 "𝑗" 𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 "𝑘". 

Dette udtryk kan man omformulere til: 
𝑋𝑗̅̅ ̅

(𝑆𝑗+𝐷𝑗)
≡

𝑋𝑗̅̅ ̅

𝑉𝑗
= 𝑃𝑘 

Vj udtrykker værdien af en virksomhed, Sj udtrykker markedsværdien af virksomhedens udstedte aktier, Dj 

udtrykker markedsværdien af virksomhedens gæld. 𝑋�̅�, udtrykker en usikker uendelig (perpetuitet) strøm, 

af de indtægter som virksomhedens aktiver generer, Pk udtrykker det forventede afkast af virksomhedens 

aktie. Teorien siger, at i det tilfælde at den første proposition ikke holder, vil der være arbitrage, hvorledes 

forskellen vil neutralises ved handel på de finansielle markeder. 

Virksomheder med gæld vil ikke kunne opkræve en præmie (overpris) ift. virksomheder uden gæld, da 

investorerne selv kan tage gæld med i deres portefølje og replikere afkastet. Dette forklarer, hvorfor en 

virksomheds værdi kun afhænger af de indtægter som dens aktiver generere. Hvis man kun kan skabe 

værdi med aktiverne, så bliver gælden irrelevant, og i sidste ende vil valg af kapitalstruktur heller ikke have 

nogen betydning, for den værdigenerering der foregår i virksomheder. Hvis en virksomheds passiver og 

deres sammensætning ikke påvirker afkastet på virksomhedens aktiver, vil en virksomheds værdi altså være 

uafhængig af kapitalstrukturer. 

Denne sætning kan dog kun antages at være sand, i det univers M&M definerer, hvor der gælder flere 

antagelser, der er helt eller delvist urealistiske, som vi vil se senere. Ud fra den første proposition udleder 

M&M den anden proposition, hvor der bliver taget fat i aktieafkast hos virksomheder med gæld. 

Den anden proposition (1958 artiklen): 

𝐼𝑗 = 𝑃𝑘 + (𝑃𝑘 − 𝑟) ∗ (
𝐷𝑠

𝑆𝑗

) 

Formlen her forklarer, at det forventede afkast (Ij) på en aktie svarer til den passende kapitaliseringsrente 

(Pk) for en ren egenkapitalstrøm i en given risikoklasse (ugearet), tillagt en præmie for den finansielle risiko 

investor bærer, som følge af at virksomheden er gearet. Præmien er udtrykt som gæld divideret med 

egenkapital, ganget med spreadet mellem Pk og r, hvor r er renten på gælden. 

Når forholdet 
𝐷𝑠

𝑆𝑗
 vokser, så stiger andelen af gæld i virksomheden, hvilket betyder, at virksomheden har 
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mere gæld den skal betale renter af, inden at aktionærerne kan modtage afkast. Hvis en virksomhed skal 

afvikles, skal gælden først betales, således at kreditorerne får deres penge, før der er noget tilbage til 

aktionærerne. Netop af denne årsag vokser risikoen for aktionærerne når gælden øges i en virksomhed. 

M&M påviser, at forholdet ikke er helt så stift, som det er fremstillet, da renten på gælden vil vokse, hvis 

gælden vokser, så vi ser modsatrettede effekter. Dog viser M&M at det forventede afkast stadig vil vokse 

med en øget gældsandel, men med en aftagende effekt. 

 

Figur 11 - Modigliani & Miller (1958)  

 Venstredel af figur 11 viser M&M os, at de mener at (mm’) den gennemsnitlige kapitalomkostning (Pk) er 

upåvirket af virksomhedens gearing. Den almindelige opfattelse var dog, at en virksomhed med en gearing 

inden for rimelighedens grænser vil opnå en lavere gennemsnitlig kapitalomkostning. Man anså 

gældsfinansiering, som billig relativt til egenkapitalfinansering, men man mente stadig, at en høj gearing vil 

føre til højere gældsrenter og dermed en øget gennemsnitlig kapitalomkostning (mst). Punktet omkring s 

angiver et bud på en optimal kapitalstruktur, hvorved man minimere kapitalomkostningerne. 

Højre del af figur 11 viser M&M med linje MM’, at man forventer at afkastet på common stock (Ij) vil vokse 

ved øget gearing. Den almindelige opfattelse er illustreret med ML’G. Her mener man ikke, at 

aktionærernes afkastkrav vokser med en gearing inden for rimelighedens grænser, men med en høj gearing 

vil aktionærernes risiko være vokset markant og derved vil der være anledning til højere afkastkrav (L’G 

delen af linjen). M&M siger, at forholdet mellem Ij og Dj/Sj vil tage form som linjen MD, og illustrer den 

optimale andel af gæld i virksomheden. 

For at teorien holder, skal en række restriktive antagelser/forudsætninger være opfyldt: 

 Ingen skatter 

- Meget af argumentationen tager udgangspunkt i denne påstand, hvor man dog senere 

introducerer skat til perspektivet. 

 Ingen konkursomkostninger i kapitalmarkedet. 

 Ingen agentomkostninger. 
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 Virksomheder (aktieselskaber) kan opdeles i risikoklasser, hvor aktiernes risiko er ens. 

- Aktierne i en gruppe er homogene og perfekte substitutter for hinanden, og vil derfor give ens 

afkast. 

 Virksomheder udsteder egenkapital og gæld, som de eneste fordringer. 

- Der kan derved ikke anvendes mere sofistikerede kapital- og gældstyper. 

 Ledelsens mål stemmer overens med aktionærernes ønske om, at maksimerer værdien af 

virksomheden. 

- Således siger man, at der ikke er et principal-agent problem. 

 Værdien af en virksomhed påvirkes af, at alle pengestrømme hos en virksomhed følger en ”random 

walk” og er en perpetuitet. 

- Når man udtrykker værdien som en perpetuitet, så siger teorien at der ikke findes vækst. 

 Perfekte kapitalmarkeder, hvilket betyder at: 

-  Der ikke eksistere transaktionsomkostninger, når virksomheder skifter mellem gæld og 

egenkapital.  

- Virksomhederne, deres ledelser og investorerne besidder samme informationsniveau, således 

gælder der ingen asymmetrisk information. 

- Virksomhederne handles under fuldkommen konkurrence. 

Disse antagelser er urealistiske i den virkelige verden. Som følge af dette kommer der i årene efter 

udgivelsen også kritik og debat, hvor antagelserne for modellen bliver angrebet. På samme tid bliver der 

umiddelbart givet medhold i, at modellen gælder i teorien.  

Artiklen fra 1958 antog, at verden var et sted, hvor skatter ikke var af betydning. I 1963 tilføjede de to 

forfattere en rettelse til artiklen fra 1958, hvor de medtog skatter. Når artiklen fra 1958 beslutter at 

virksomheder har en positiv og uendelig indtjening, kan man ikke ignorere skatter. Desuden er 

rentebetalinger på gæld fradragsberettigede, og af denne årsag, vil værdien af virksomheden alt andet lige 

stige, når man øger mængden af gæld. Værdistigningen stammer fra det voksende skatteskjold, der kan 

defineres som den skattebesparelse virksomheden kan opnå ved gældsfinansiering frem for egenkapital. 

M&M viser i den ”nye” artikel afkast efter skat således: 

𝑋𝑇 = (1 − 𝑡) ∗ (�̅� ∗ 𝑍) + (𝑡 ∗ 𝑅) 

X udtrykker et gennemsnit på langt sigt for indtjening før rentebetalinger og skat, som virksomhedens 

aktiver har genereret, for en given virksomhed i en given risikoklasse. På grund af risikoklasserne udtrykker 

M&M X som �̅� ∗ 𝑍, hvor �̅� udtrykker den forventede værdi af X, og Z er en tilfældig variabel, der er ens for 
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alle virksomheder i samme risikoklasse. t udtrykker den marginale selskabsskatteprocent og R udtrykker 

rentebetalingen. 

M&M påpeger, at anvendelsen af samme kapitaliseringsrente for hele virksomhedens usikre 

pengestrømme, var en fejl de i artiklen fra 1958. De mener, at en virksomhed med gæld skal have opdelt de 

pengestrømme der udgør virksomhedens værdi i to, således at man arbejder med virksomheden i en 

ugearet og en gearet betragtning. I situationen hvor virksomheden har gæld, opdeler man 

pengestrømmene i en usikker del, der stammer fra aktiverne, der er uafhængig af virksomhedens 

eventuelle gearing og en sikker del der stammer fra indtjeningen fra virksomhedens skatteskjold. 

Den sikre del svarer til værdien af den ugearede virksomheds egenkapital. Den usikre del beskrives ved 

(1 − 𝑡) ∗ (�̅� ∗ 𝑍), fra den ovenstående formel, mens værdien af virksomhedens skatteskjold beskrives ved 

(t*R). Den sikre del diskonteres med kapitaliseringsrenten pt, og den usikre del diskonteres med 

kapitaliseringsrenten r. 

Den usikre dels kapitaliseringsrente og værdien af den usikre del, og derved værdien af den ugearede 

virksomhed bliver til: 

𝑝𝑡 =
(1 − 𝑡) ∗ �̅�

𝑉𝑢
, 𝑉𝑢 =

(1 − 𝑡) ∗ �̅�

𝑝𝑡
 

Den sikre dels kapitaliseringsrente r bestemmes lidt på samme måde, som forholdet mellem den usikre dels 

kapitaliseringsrente og værdien af den ugearede virksomhed: 

𝑟 =
𝑅

𝐷
, 𝐷 =

𝑅

𝑟
 

Samlet set kan værdien af den gearede virksomhed opgøres til: 

𝑉𝑙 =
(1 − 𝑡) ∗ �̅�

𝑝𝑡
+

𝑡 ∗ 𝑅

𝑟
= 𝑉𝑢 + 𝑡 ∗ 𝐷𝑙  

M&M viser dermed igen i 1963, at deres første proposition må holde. Hvis værdien af den gearede 

virksomhed fratrukket værdien af skatteskjoldet overstiger/ ligger under værdien af den ugearede 

virksomhed, vil der være arbitragemuligheder. Investorer vil handle på denne mulighed og den øgede 

efterspørgsel på den undervurderede aktie vil presse værdien op, så forskellen på et tidspunkt udlignes. 

Derfor kan man kalde skatteskjoldet og skattefradrag på gæld for en subsidiering af gæld. 

Når vi lever i en verden hvor gæld subsidieres, og M&M antager at der ikke findes omkostninger ved 

konkurs, så er der ingen risiko forbundet med konkurs, og dermed vil det være optimalt med så meget gæld 

som muligt, da gæld på den måde bliver billigere end egenkapital. En virksomhed med ren gæld og ingen 

egenkapital vil dog ikke blive aktuel i den virkelige verden, da långivere pålægger virksomheder 

begrænsninger for, hvor meget de kan låne relativt til hvor meget egenkapital de har, og det kan være 
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nyttigt for en virksomhed, at have en buffer i form af en lånereserve. Sidst men ikke mindst kan investors 

skatteforhold have en betydning, således at virksomhedens optimale kapitalstruktur indeholder 

egenkapital. Dog har vi alle ved flere lejligheder været vidner til, at konkurser ikke sker uden omkostninger, 

og at omkostningerne ved konkurs stiger når gælden i en virksomhed stiger. 

Netop da mange af M&Ms forudsætninger virker urealistiske, bliver det relevant for virksomheder at 

arbejde for en optimeret kapitalstruktur. For virksomhederne vil det være relevant at finde den 

kapitalstruktur, hvor de samlet set får minimeret deres WACC71, mens at myndigheder og øvrige 

interessenter, herunder også investorerne, der står til at tabe på en virksomheds konkurs, ser en optimal 

kapitalstruktur, som en der også minimerer deres omkostninger og tab ved en konkurs. De urealistiske 

forudsætninger har også bidraget til, at andre teoretikere har valgt at arbejde videre med teorien, hvor jeg 

har valgt at se på Trade-off Theory & Pecking Order Theory. I praksis vil M&Ms forudsætninger bidrage med 

en forklaring af, hvorfor prisen på fremmedkapital og egenkapital vil være forskellig, og at kapitalstruktur af 

denne årsag har en betydning for værdien af en virksomhed. 

V.II.V – Teorien om hakkeorden 

Teorien om hakkeorden (Pecking Order Theory) blev udviklet af Myers og Majluf (1984) forsøger, at 

forklare valg af kapitalstruktur, ved at tage udgangspunkt i asymmetrisk information. Man kan se teorien 

om hakkeorden, som irrelevans-teorien, hvor man fjerner antagelsen om asymmetrisk og perfekt 

information. Teorien bidrager til, at forklare hvorfor virksomheder ikke nødvendigvis tager meget gæld, for 

at maksimere værdien af skatteskjoldet, og på samme tid hvilke finansieringsmæssige forhold, der kan 

forklare hvorfor virksomheder har forskellige niveauer af gæld.  

I hakkeordensteorien eksisterer der ikke transaktionsomkostninger eller øvrige 

kapitalmarkedsimperfektioner. Almindeligt set vil finansieringsteori foreslå, at virksomheden vurderer 

investeringsmuligheden ud fra den forudsætning, at virksomheden har rigeligt med likviditet til at foretage 

investeringer for. I det efficiente kapitalmarked kan man altid sælge værdipapirer til den sande værdi, og 

derfor vil NPV72 af det solgte værdipapir altid blive nul, da den fremskaffede kapital fra salget matcher den 

skabte forpligtelse. Ud fra dette siger almindelig finansieringsteori, at en virksomhed skal sige ja til alle 

investeringsmuligheder, hvis de bærer en positiv NPV, uanset om investeringen skal finansieres med 

interne eller eksterne midler. 

Hakkeordensteorien siger, at markedet er afhængigt af tillid, hvor Akerlof (1970)’s bileksempel viste, at 

markeder kan bryde sammen, når potentielle købere ikke kan verificere kvaliteten, af det produkt de bliver 

                                                           
71 Den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning 
72 Nettonutidsværdien 
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tilbudt.  

Teorien viser, at forskellige valg af finansiering udsender forskellige signaler til markedet, og at reaktioner 

på nogle af disse signaler kan påvirke markedsværdien af virksomheden. 

Ledelsen af en virksomhed har naturlig asymmetrisk information mht. ejere og investorer, da deres arbejde 

gør, at de tilegner sig intern viden. Ledelsen ved således mere om værdien af selskabet og deres 

investeringers rentabilitet, end de gamle aktionærer, nye aktionærer og deres kreditorer. 

Investorerne/køberne af en virksomheds udstedelser af egenkapital og gæld, ved ikke hvad virksomheden 

er værd, og er bange for at blive snydt. Teorien illustreres med en virksomhed, der står med god 

investeringsmulighed, og vil anvende aktieudstedelse for at finansiere sig. Alternativt kunne den rejste 

kapital fra aktieudstedelsen være tiltænkt til afbetaling af gæld, for at skabe en mere solid kapitalstruktur, 

som det fx er relevant for de danske pengeinstitutter. 

Når potentielle nye aktionærer bliver tilbudt at købe aktier i forbindelse med en aktieudstedelse, vil de 

være tilbageholdende og tænke at aktien må være for dyr, da ledelsen har asymmetrisk information, og 

derved vil prioritere de gamle aktionærers interesser. Det betyder, at de potentielle nye aktionærer 

vurderer situationen som, at ledelsen ser en aktieudstedelse som det optimale valg, der skaffer 

virksomhederne den billigste kapital, hvilket må betyde at aktierne bliver solgt for dyrt. 

Virksomheden vil ofte blive mødt med en udmelding om, at aktierne er for dyre, hvilket vil tvinge dem til, at 

tilbyde favorable priser på de nye aktier, for at de vil være med.  

Ledelsen vil i nogle tilfælde se, at udstedelse af aktier til favørpriser vil reducerer NPV af 

investeringsmuligheden. I det tilfælde hvor prisen for kapitalen overstiger projektets værdi, vil ledelsen 

nægte at udstede aktier, for at tjene de gamle aktionærers interesser, og således at lade et positivt NPV 

projekt gå tabt. 

Det ender næsten ligesom i artiklen fra Akerlof (1970), hvor der kun findes dårlige biler på 

brugtbilsmarkedet. Potentielt nye aktionærer ved, at ledelsen kun vil udstede aktier, når kapitalen er dyr 

for dem, og at de ikke vil gøre det når kapitalen er billig. Denne situation vil teoretisk set betyde, at 

investorer ikke vil købe aktier ved en aktieudstedelse. 

Myers & Majluf opstiller en prioriteret rækkefølge, for hvilke finansieringsvalg der vil gavne bedst, ift. de 

informationsomkostninger valget påfører virksomheden: 

1. Intern finansiering 

-  Finansiering med virksomhedens likviditet, herunder særligt kontanter, eller udstedelse af 

obligationer (konkursrisikofri gæld). Finansiering kan også finde sted ved salg af virksomhedens 

værdipapirer. 
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2. Ekstern finansiering 

- Låne penge i markedet 

- Aktieudstedelse 

Årsagen til at virksomheder prioriterer muligheden for at anvende opsparet likviditet, kunne udstede sikker 

gæld eller sælge likvide værdipapirer, er at virksomheden på denne måde udsender mindst muligt signal. 

Derfor får de minimeret informationsomkostningerne, og forhindret en negativ påvirkning af 

virksomhedens værdi. Forfatterne nævner dette som en mulighed, hvis virksomheden har finansiel 

fleksibilitet (financial slack).  

Hvis man har finansiel fleksibilitet, vil man altid tage projekter, der har en positiv NPV, imens en virksomhed 

med begrænset finansiel fleksibilitet må se sig nødtaget til at afvise gode projekter fra tid til anden. Uden 

eller med begrænset finansiel fleksibilitet, vil virksomheder blive drevet til at finansiere sig gennem 

eksterne kilder. 

Teorien nævner to mulige kilder til ekstern finansiering, hvor virksomheden kan låne penge i markedet eller 

foretage en aktieudstedelse. Ligesom vi tidligere har set, er der mange informationsomkostninger 

forbundet med aktieudstedelser, derfor vil det være mere eftertragtet at låne penge i markedet. 

Virksomheder som kan opbygge finansiel fleksibilitet, kan justere deres udbyttepolitik, således at de 

opbygger større reserver af likviditet. Andre handlinger kan også tages i brug, men det primære er, at 

virksomhederne får opbygget fri kapital, styrker deres egenkapital eller får afdraget gæld. En mere robust 

balance vil lette mulighederne for at udstede sikker gæld.  

Samlet set giver Myers & Majluf ikke et bud på, hvad den optimale kapitalstruktur er, men forklarer til 

forskel fra Modigliani & Miller, at valg af finansiering har betydning for virksomhedens værdi, da der 

eksisterer asymmetrisk information. Vi får også belyst, hvorfor nogle virksomheder låner mindre end andre, 

da opbygning af finansiel fleksibilitet skaber mere fordelagtige finansieringsforhold.  

Forholdet er meget aktuelt i forhold til de danske pengeinstitutter, da de gennem udviklingen af Basel-

reglernes kapitalkrav skulle og skal finansiere sig fremadrettet med mere egenkapital. Forholdet er også 

aktuelt ift. en diskussion af kreditklemmen. hvor nogle brancher inden for erhvervslivet har haft særlig 

svært ved at skaffe finansiering. Det vidner om, at der er virksomheder med begrænset finansiel 

fleksibilitet, og et presset lånemarked har bidraget til at bankerne selv ift. udlån har begrænset information 

om deres låntagere. Den begrænsede information bidrager til, at bankerne vil kræve højere renter, da man 

har svært ved at skelne mellem de gode og de dårlige låntagere. De gode låntagere vil dog til tider slet ikke 

have brug for at låne penge, og hvis en højere rente gør kapitalkilden alt for dyr, bliver den fravalgt. 

På trods af alt dette, er der stadig forhold, som teorien ikke forklarer. Hvis en virksomhed følger teorien, vil 
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virksomheden opbygge meget høj gæld ved mangel på finansiel fleksibilitet. En virksomhed med meget høj 

gæld, må i sidste ende sige nej til mange gode projekter73, da potentielle aktionærer vil frygte, at alle deres 

penge går tabt til kreditorerne. Kreditorerne vil stå lavt i prioritetsrækkefølgen, og dermed også stå med en 

stor risiko for, ikke at få deres penge tilbage. Kreditvurderingsbureauer vil med stor sandsynlighed give 

virksomheden en lav rating, og så vil gældsomkostningerne stige med. Hvis en sådan virksomhed på samme 

tid har svag indtjening og lav vækst, så ser dens fremtid sort ud. 

V.II.VI –Trade-off  

Trade-off teorien giver, i modsætning til Modigliani & Miller og Myers & Majluf, et bud på den optimale 

kapitalstruktur. Teorien er forskellig fra irrelevans-teorien, fordi at man anerkender konkursomkostninger 

og skatter, hvor Modigliani & Miller senere medtog skat. Anerkendelsen af konkursomkostninger gør 

teorien mere virkelighedstro. 

Kraus & Litzenberger (1977) mente, at man bør se virksomhedens konkursomkostninger relativt til dens 

skatteskjold (skatteværdien af at have gæld).  

Virksomheden gerne vil maksimere værdien af sit skatteskjold, men ved at de gør det, vil deres 

omkostninger ved en konkurs stige meget. Et interessant forhold er desuden, at skatteskjoldets værdi 

faktisk bliver mindre, når en virksomhed øger sin gearing gennem gæld, fordi at risikoen for at 

skatteskjoldet ikke kunne udnyttes voksede, som følge af, at deres konkurssandsynlighed ville vokse. 

Tilstedeværelsen af konkursomkostninger gør, at det ikke længere står frit for virksomheder, at optage så 

meget gæld som muligt, og derfor må virksomheden foretage et ”trade-off” og finde deres egen optimale 

kapitalstruktur. Teorien foretager desværre en grov antagelse om, at virksomheder der efter et år ikke kan 

dække deres gældsforpligtelser, vil gå konkurs, hvilket ikke nødvendigvis vil være sandheden, da en 

virksomhed muligvis har reserver og andre muligheder for at skaffe de manglende penge. 

kapitalstruktur, som maksimerer værdien af virksomheden ud fra denne formel. 

Virksomhedens værdi kan beregnes som værdien af virksomheden med ren egenkapital + PV 74af 

skatteskjoldet – PV af konkursomkostningerne. Det vil sige, at så længe værdien af virksomheden vokser 

ved øget gæld med forbehold for konkursomkostningerne, bør man øge sin gearing for at optimere 

kapitalstrukturen. Figur 12 viser nøjagtigt pointen, hvor den gule stiplede linje viser det optimale niveau, 

hvorefter konkursomkostningerne vil overstige skatteskjoldet, og i virkeligheden kun ødelægge værdi.  

I den virkelige verden, er det ikke så simpelt, da det er der gælder specifikke forhold for lande, brancher, 

specifikke virksomheder mm., der påvirker forskelle på optimale kapitalstrukturer, hvor fx pengeinstitutter 

                                                           
73 Positiv nettonutidsværdi (NPV) 
74 Present value (nutidsværdi) 
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er kendte for, at have en højere gearing end andre virksomhedstyper. 

 

Figur 12 – Trade off-illustration  
Kilde: Egen tilvirkning (inspireret af Principles of Corporate Finance, 2011) 
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VI – Analyse af solvens og gearing i de danske pengeinstitutter 
 

I dette kapitel opstilles en analyse af effekten af Basel III’s kapitalkrav samt leverage ratio, for udvalgte 

pengeinstitutter. Før selve analysen påbegyndes, vil der blive redegjort for de berørte pengeinstitutter. 

VI.I – Udvalgte danske pengeinstitutter 

Jf. afhandlingens afgrænsning, omhandler denne analyse Finanstilsynets definerede gruppe 1 og 2, pr. 

2013. Årsagen er at det ville være for omfattende at arbejde med alle 85 pengeinstitutter, selvom flere af 

institutterne i gruppe 3 og 4 med stor sandsynlighed får kapitalproblemer. 75Gruppeopdelingen baseres på 

størrelsen af den arbejdende kapital. Den arbejdende kapital i et pengeinstitut opgøres som summen af 

efterstillede kapitalindskud, egenkapital, indlån, udstedte obligationer. Gruppe 1 består af pengeinstitutter 

med en arbejdende kapital, der overstiger 65 mia. kroner. Gruppe 2 består af pengeinstitutter med en 

arbejdende kapital mellem 12 og 65 mia. kroner.  

 

Tabel 1 - Danske pengeinstitutter i gruppe 1 og 2, ultimo 2013 (Egen tilvirkning) 

I SIFI-afsnittet i kapitel 4 blev det påpeget, at samtlige gruppe 1 pengeinstitutter er SIFI’er, og derfor vil 

disse være pålagt at skulle møde det ekstra bufferkrav for SIFI’er.  

SIFI-udvalget (jf. kapitel 3) fik til opgave, at identificere danske SIFI’er, og kategorisere dem efter deres 

systemiskhed og pålægge dem et specifikt krav. 76Finanstilsynet udpeger SIFI, og årligt vil man fastsætte et 

                                                           
75 Finanstilsynet (2013) 
76 Erhvervs- og Vækstministeriet 

Gruppe 1 pengeinstitutterne:

•Nordea Bank Danmark A/S

•Danske Bank A/S

•Jyske Bank A/S

•Sydbank A/S

•Nykredit Bank A/S

Gruppe 2 pengeinstitutterne:

•Sparekassen Sjælland

•Saxo Bank A/S

•Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab

•Danske Andelskassers Bank A/S

•Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab

•Alm. Brand Bank A/S

•Vestjysk Bank A/S

•Sparekassen Kronjylland

•Spar Nord Bank A/S

•Den Jyske Sparekasse

•FIH Erhvervsbank A/S
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krav fastsættes, fra start 2015. Således bliver gruppe 1 mødt med differentierede kapitalkrav, som tabel 2 

viser. Kravene indfases fra 2015 til 2019 i fem lige store procentdele, således at Sydbank i 2015 skal dække 

0,2 pct., 0,4 pct. i 2016, osv. Udvalget har dog pointeret at kravene kan stige ved øget systemiskhed. 

77For at afspejle effekten af, at der diskrimineres på SIFI’ernes systemiskhed, anvendes de fastsatte tillæg af 

SIFI-udvalget, og ikke et standardmål på de maksimale 3 pct.  

 

Tabel 2 - SIFI-bufferkrav til danske SIFI'er 
Kilde: Egen tilvirkning (www.evm.dk) 

Når man fastlåser sig på definitionen af gruppe 1 og 2 for et bestemt år, er det for at belyse 

sammenhængen for de eksisterende pengeinstitutter, da sammenligningen ikke vil være logisk at 

undersøge kapitalforhold for gruppesammensætninger, der kan ændre sig årligt. 

Data om de 16 pengeinstitutters kapitalforhold, er hentet fra de respektive pengeinstitutters årsrapporter 

og risikorapporter. Alle pengeinstitutter, på nær Danske Bank og Sydbank, er opgjort på institutniveau frem 

for koncernniveau. Dette er gjort for at afspejle de pengeinstitutter Finanstilsynet har defineret i 

grupperne, så data fra irrelevante forretningsområder ikke præger tallene. De nyeste anvendte 

regnskabsdata er for år 2013. Anvendt data for pengeinstitutternes kapitalsammensætning er oplyst efter 

diverse fradrag, mens risikovægtede aktiver er påvirket af overgangsordninger som følge af 

implementeringen af Basel III. Det kan i nogle tilfælde betyde, at kernekapitalen er lavere end CET1. 

78De 16 pengeinstitutter står for langt størstedelen af aktiviteten i den danske pengeinstitutsektor, da 

gruppe 1 og 2 samlet set stod for næsten 94 pct. af det samlede udlån hos pengeinstitutterne, mens de til 

sammen ejer over 95 pct. af de samlede aktiver.  

 

 

                                                           
77 SIFI-udvalget (2013) 
78 Egen tilvirkning (Finanstilsynets regnskabsdata (2000-2013)). 

http://www.evm.dk/
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VI.II – Kapitalsammensætning og solvens i de danske pengeinstitutter 

I analysen af kapitalforholdene ses der alene på kapitalkravene i 1. søjle i Basel III og højere kapitalbehov 

som følge af stresstesting fra pengeinstituttet selv eller vurderinger fra Finanstilsynet mv. jf. 2. søjle, vil 

således ikke indgå i betragtningen. For at vurdere pengeinstitutternes robusthed, skal vi se på 

solvensprocenten for virksomheden. Som i kapitel 4 om Basel III, skal vi se hvordan pengeinstitutternes 

kapital er sammensat. 

 

Tabel 3 - Solvensprocent og kapitalsammensætning i gruppe 1 og 2 – pengeinstitutter 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskabsdata 

Af tabel 4 fremgår det tydeligt, at samtlige pengeinstitutter i gruppe 1 og 2 har en solvensprocent over de 8 

pct. som minimumskapitalkravet foreskriver. I Bilag C1 er den samme data opstillet helt tilbage fra år 2005. 

Det kommer imidlertid ikke som en overraskelse, at alle disse pengeinstitutter har tilstrækkelig solvens. For 

det første driver de, på baggrund af datagrundlaget, stadig pengeinstitutvirksomhed, da en solvens på 

mindre end 8 pct. af RWA, ville få Finanstilsynet til at træde ind og fratage licensen til at drive 

pengeinstitut. For det andet, kunne en for lav solvens ved en finansiel krise potentielt have gjort 

pengeinstitutter nødlidende. Gruppe 1 havde som samlet en aftagende solvens frem til den finansielle 

krise, hvorefter der har været generel beredning frem til 2013. Gruppe 2 har som samlet derimod forbedret 

sin solvens gennem krisen. De høje solvenstal viser dog stadig store spænd, hvor Nordea er det mindst 

solvente pengeinstitut og Danske Bank er det mest solvente, i gruppe 1. I gruppe 2 er det FIH Erhvervsbank, 

der har den højeste solvens, mens Danske Andelskassers Bank har den laveste. 

Spændet for gruppe 1 er henholdsvis 13,51 % og 14,7 %. Hvorvidt et pengeinstitut er tæt på de 8 pct., må 
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være et relativt spørgsmål. Dog har Nordea i 2008 haft en solvensprocent på kun 8,59 pct., Alm. Brand Bank 

med 9,07 % i 2008 og Vestjysk Bank med en på 9,10 pct. i 2007. Set relativt til resten af pengeinstitutterne, 

er de, de tre, der har været tættest på. 

Basel III (jf. kapitel 4) ændrede kravene til kvaliteten og mængden af kapital, som pengeinstitutterne skulle 

holde. Tilbage i tiden omkring den finansielle krise har det været lettere at nå minimumskapitalkravet, da 

man tillod en større andel af de ringere kvalitetstyper, der fra et økonomisk perspektiv må have været 

billigere end CET1. Af den årsag, fortæller solvensprocenten ikke nok af historien om kvaliteten og 

mængden af kapitalen. Tabel 5 kan således udledes af tabel 4, hvor vi får kendskab til pengeinstitutternes 

kapitalprocenter for år 2013. Forskellen mellem CET1 og kernekapitalen udgøres af hybrid kernekapital. 

Forskellen mellem kernekapitalen og solvensen udgøres således af supplerende kapital. 

 

Tabel 4 - Kapitalnøgletal for gruppe 1 og 2 – pengeinstitutter 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskabsdata) 

I gruppe 1 har Nordea den laveste andel af CET1, i mens Danske Bank holder omkring det dobbelte. Gruppe 

1 som samlet holder en højere andel CET1 og kernekapital end gruppe 2. Gruppe 2 viser imidlertid større 

spredning i tallene, hvor Vestjysk Bank ligger meget lavt, og FIH Erhvervsbank ligger suverænt højest på 

begge tal. I Bilag C1 er tabel 5 udvidet til at dække fra 2005 til 2013. Det kan konstateres at 

pengeinstitutterne i gruppe 1 havde aftagende solvens i årene op til krisen, hvor begge 

kernekapitalnøgletal faldt frem til ultimo 2007, hvor efter der har været vækst i alle tre nøgletal. Gruppe 2 

har samlet set kun haft voksende kapitalnøgletal fra 2005 til 2013. Det hænger godt sammen med at 

udviklingen i kapitalreglerne, at der bliver stillet større krav til de finansielle virksomheder. 
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Den videre udvikling i pengeinstitutternes mængder af forskellig kapital og de risikovægtede aktiver vil 

afhænge af mange forskellige faktorer, og derfor er analysen begrænset til at se på 

kapitalsammensætningen og dertilhørende udfordringer ift. af nå de nye kapitalkrav.  

Næste afsnit ser på pengeinstitutternes kapitalsammensætning relativt til Basel III kapitalkravene, og 

behandler kapitalknaphed. 

VI.III – Basel III kapitalkrav og knaphed 

Kapitalsammensætningen pr. 2013 fra forrige afsnit sættes op mod Basel III pr. 2014 samt pr. 2019. 

Desuden berører afsnittet den knaphed af kapital, der kan opstå ved implementeringen af kapitalkravene 

med udgangspunkt i regnskabsdata fra 2013. Sidst men ikke mindst behandles en undersøgelse fra BCBS, 

hvor der anvendes projekteringer på udviklingen i pengeinstitutternes kapital, hvor de mulige effekter 

kommenteres. 

VI.III.I – Basel III kapitalkrav og pengeinstitutternes kapital 

Kapitalkravene og deres indfasning er opstillet og beregnet i Bilag C2. Her fremstår kapitalkravene både 

med og uden den modcykliske kapitalbuffer, da den som førnævnt ikke er en permanent buffer. Her 

redegøres også for indfasningen af SIFI-bufferkrav til gruppe 1 pengeinstitutterne, samt hvordan disses 

endelige kapitalkrav bliver i 2019, hvor implementeringen af Basel III forventes at være fuldendt. 

I forbindelse med analysens formål, begrænses illustrationen af kapitalkravene til at indeholde en aktiv 

modcyklisk kapitalbuffer.  

 

Figur 13 - kapitalsammensætning for gruppe 1, og krav pr. 2014 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskabsdata samt Basel III kapitalkrav) 

Baseret på regnskabsdata for ultimo 2013 og implementeringen af kravene i Basel III, har der umiddelbart 

ikke været udfordringer for pengeinstitutterne i gruppe 1 i år 2014 ifølge figur 13. Kravet til CET1 er her 4 
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pct., kravet til Tier 1 er på 5,5 pct., mens solvenskravet i 2014 kun består af minimumskravet, de 8 pct. 

Alle pengeinstitutternes CET1 ligger højere end den skal, hvilket er et godt sundhedstegn. Anvendelsen af 

hybrid kernekapital og supplerende kapital er generelt meget spredt. Samtlige krav overholdes, hvilket 

giver en indikation om en sund gruppe 1 i 2014. I gennemsnit har gruppe 1 en større kapitaloverdækning 

end gruppe 2, der i gennemsnit også har en fin overdækning. 

Fælles for begge grupper, er at indfasningen af alle tre bufferkrav ikke var påbegyndt i 2014 jf. Basel III. 

Figur 14 viser, at de fleste af gruppe 2 pengeinstitutter klarede sig fint ift. kapitalkravene pr. 2014. 

Størrelsen på kapitalkravene er de samme som for gruppe 1.  

Dog ses det at Vestjysk Bank er pressede. Deres CET1 er 0,1 % fra grænsen, deres kernekapital er 0,4 % fra 

grænsen, selvom deres solvens alt i alt har det fint. Det kan derfor kaldes et kvalitetsproblem, da de i dette 

scenarie vil være tæt på at kunne blive nødlidende. Faktisk har Danske Andelskassers Bank en lidt ringere 

solvens end Vestjysk Bank, dog har kapital af bedre kvalitet, og er derfor ikke i nærheden af problemer. 

 

Figur 14 - kapitalsammensætning for gruppe 2, og krav pr. 2014 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskabsdata samt Basel III kapitalkrav) 

Mængden af kapital der skal fremskaffes, eller mængden af aktiver med høje risikovægte der må afhændes, 

afhænger meget af det enkelte pengeinstitut, samt størrelsen af deres aktiviteter. Fx er Nordea ca. 38 

gange så stor som Saxo Bank, målt på RWA, og derfor vil være billigere at justere kapitalnøgletallene i Saxo 

Bank. 
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I 2019 vil kravene til den rene kernekapital, den samlede kernekapital og basiskapitalen (solvens) se 

markant anderledes ud for pengeinstitutterne. Fra 2014 til 2019 vil kravet til:  

 Den rene kernekapital ændre sig fra 4 til 9,5 pct. 

 Den samlede kernekapital ændre sig fra 5,5 til 11 pct. 

 Basiskapitalen ændre sig fra 8 til 13 pct. 

Ændringerne sker som før nævnt pga. den ændrede sammensætning af minimumskapitalkravet, der stadig 

er 8 pct., samt indførslen af kapitalbevaringsbufferen og den modcykliske kapitalbuffer. Gruppe 1 (SIFI) 

pengeinstitutterne får egne kapitalkrav, da SIFI-bufferkravene diskriminerer på systemiskhed. 

 

Figur 15 - Kapitalsammensætning for gruppe 1, og krav pr. 2019 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskabsdata samt Basel III kapitalkrav) 

Figur 15 viser en helt anden historie end kapitalkravene pr. 2014. I år 2019 vil gruppe 1 ikke være helt så 

velkapitaliserede som i 2014. Næsten alle lever stadig fint op til deres CET1-krav og kernekapitalkrav, mens 

kravet til basiskapitalen for tre institutter kun netop er mødt, med en margin på 1,5-2 pct. Danske Bank 

klarer sig glimrende, mens Nordea står med et stort behov for kapital.  

 Nordea har CET1 og kernekapital på 9,3 pct., og en samlet solvens på 13,7 pct. Sammenholdt med 

Kapitalkravene til Nordea på henholdsvis 11,5 pct., 13 pct. og 15 pct., vidner om at Nordea har behov for at 

skaffe kapital inden 2019. Nordea vil stadig leve op til det hårde krav på 8 pct.79, men vil blive mødt med 

begrænsninger pga. manglende opfyldelse af bufferkrav, og Finanstilsynet vil skulle træde ind og kræve 

orden i sagerne. Dog er Nordea Bank Danmark A/S en del af en større koncern, hvor en kapitaltilførsel ville 

være en mulighed.  

Udviklingen i disse pengeinstitutters eksponeringer og risikovægtede aktiver vil kunne få stor indflydelse på 

                                                           
79 Rangvid et al (2013) 
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behovet frem over. Det skal dog nævnes, at pengeinstitutterne har 4-5 år til at få styr på kapitalniveauerne, 

hvor regnskabstallene fra 2013 tegner et billede af, at pengeinstitutterne er i gang med at tilpasse sig den 

fulde implementering af Basel III. 

Figur 16 opstiller kapitalsituationen i 2019 for pengeinstitutterne i gruppe 2. 

I store træk, er der tale om den samme historie som hos gruppe 1. Enkelte pengeinstitutter har fine 

kapitalniveauer, og står uden problemer pr. 2019. Til forskel fra gruppe 1, er der faktisk flere 

pengeinstitutter, der enten vil mangle kapital eller have efterladt en meget lav margin til kravene. 

 

Figur 16 - kapitalsammensætning for gruppe 2, og krav pr. 2019 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskabsdata samt Basel III kapitalkrav) 

Sparekassen Sjællands CET1 klarer kravet med små 1,2 pct. Danske Andelskassers Bank når kun lige præcis 

kravet til CET1, imens Tier 1-kravet bliver mødt med en margin på kun 0,2 pct. Alligevel mangler de 1,8 pct. 

før de lever op til solvenskravet. Vestjysk Bank mangler over 5 pct. både i CET1 og Tier 1, mens deres 

samlede solvens alt i alt, er 1,7 pct. for lav. Den Jyske Sparekasse vil mangle 0,6 pct. CET1, have en Tier 1 

der er 1,6 pct. inde for grænsen og samlet set møde det samlede solvenskrav med en margin på 0,4 pct. 

VI.III.II – Basel III implementeringens påvirkning af kapitalprocenterne 

80I afsnittet om kapitaldefinitioner i kapitel 4 blev det nævnt, at BCBS løbende undersøger effekterne af 

implementeringen af Basel III. I deres ”monitoring report” skelnes der mellem to grupper pengeinstitutter, 

hvor kun Danske Bank og Nordea Bank Danmark vil kvalificere sig til gruppe 1 (de store pengeinstitutter)81. 

                                                           
80 BCBS (2015) 
81 Kernekapital større end 3 mia. euro, veldiversificeret og international aktivitet. 
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Danmark er ikke med i undersøgelsen, men da den er baseret på en sample bestående af 224 banker rundt 

om hele verden, antages undersøgelsens resultater, at være anvendelige for de danske pengeinstitutter. Da 

BCBS og Finanstilsynet definerer grupper på forskellige grundlag, ender resultaterne fra BCBS med at have 

en svaghed i denne analyse, da kun to danske pengeinstitutter kommer med i gruppe 1, og de resterende 

83 bliver redt over med samme kam. 

Velvidende om denne svaghed, ville det dog være naivt at antage nulvækst i kapitalniveauerne.  

Af denne årsag ser vi nu, hvordan disse resultater vil påvirke de danske pengeinstitutter i Finanstilsynets 

gruppe 1 og 2. Her bygges der videre på de samme informationer, der har været anvendt i gennem kapitlet. 

BCBS finder, at den endelige implementering af Basel III i gennemsnit vil påvirke pengeinstitutternes 

negativt. Faldet i disse gennemsnit er fortolket således:  

 CET1-procenten falder 0,6 og 0,2 pct. for henholdsvis gruppe 1 og 2 pengeinstitutter. 

 Tier 1-procenten falder med 1 og 0,2 pct. for henholdsvis gruppe 1 og 2 pengeinstitutter. 

 Solvensprocenten falder med 2,30 og 1,50 pct. for henholdsvis gruppe 1 og 2 pengeinstitutter. 

 

Tabel 5 – Kapitalknaphed hos gruppe 1 og 2 pengeinstitutterne ved ændrede kapitalprocenter, samt kapitalknaphed i mio. kroner. 
Kilde: Egen tilvirkning  

Undersøgelsen opgør ikke data for udviklingen i RWA eller de enkelte kapitaltyper opgjort som tal, og 

derfor vil der være tale om en kombineret effekt af udviklingen i RWA og kapital.  

Tabel 6 opgør de justerede kapitalprocenter for pengeinstitutterne og sammenligner dem med Basel III 

kapitalkravene pr. 2019. Da alle kapitalmålene er i pct. af RWA, kan man hurtigt få overblik over hvor 

mange penge det drejer sig om. 
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Nordea er det eneste pengeinstitut i Finanstilsynets definition af gruppe 1, der vil mangle kapital i 2019. 

Målt i CET1 vil Nordea mangle omkring 10,7 mia. kroner og målt i Tier 1 vil de mangle omkring 16,5 mia. 

kroner. Målt på den samlede solvens mangler de lige knapt 14 mia. kroner. Tallet her er lavere, da deres 

Tier 2 (supplerende kapital) trækker det samlede kapitalmangel ned. Hvilket er ultimativt det højeste 

kapitalbehov blandt de danske pengeinstitutter i analysen.  

I gruppe 2 vil tre pengeinstitutter mangle kapital i 2019.  

Danske Andelskassers Bank mangler henholdsvis 16, 4 og 288 mio. kroner i CET1, Tier 1 og solvens. Der er 

tale om forholdsvis beskedne mangler ift. de to stærke kapitaltyper, mens manglen på 288 mio. i samlet 

solvens er markant relativt til RWA.  

I Vestjysk Bank er manglen på alle kapitaltyper markant relativt til RWA. Her mangler man henholdsvis 

omkring 1,15 mia., 1,1 mia. og 657 mio. kroner i CET1, Tier 1 og solvens. Det står faktisk så slemt til i 

Vestjysk Bank, at de ikke vil opfylde minimumskapitalkravet på 8 pct., da både CET1 kravet på 4,5 pct., og 

Tier 1 kravet på 6 pct. er brudt. Ifølge denne analyse, vil manglen alle typer kapital hos Vestjysk Bank, 

kunne betyde, at de ikke længere eksisterer som pengeinstitut i 2019. 

Den Jyske Sparekasse mangler CET1 for 115 mio. kroner og solvens for 151 mio. kroner. Samlet set har de 

tilstrækkelig Tier 1 kapital, men mangler bare mere af den stærkeste kapital. Relativt til RWA, er 

kapitalmanglen i Den Jyske Sparekasse ikke betydelige. 

Dette er en god illustration af Basel III kapitalkravene mht. mængde og kvalitet af kapital, og hvad det 

betyder for pengeinstitutterne, målt i kroner. 

82De risikovægtede kapitalmål giver indsigt i pengeinstitutternes kapitalniveauer, og om der holdes nok 

kapital ud fra de definerede krav. Risikovægtede aktiver beregnes ved at tillægge risikovægte til en 

virksomheds eksponeringer, og der ved finder man et udtryk for det enkelte instituts risikoprofil. Fordelen 

ved de risikovægtede kapitalkrav er således, at institutter med en risikabel aktivportefølje vil blive pålagt et 

større kapitalkrav. Der gælder dog tre overordnede metoder til bestemmelse af disse jf. afsnittet om Basel 

II i kapitel 2 samt mange undermetoder, hvilket komplicerer fortolkningen af risikovægtede aktiver. Det er 

således en fordel at inddrage institutternes forskellighed i kapitalkravene, men det sker på bekostning af at 

risikovægte estimeres med stor usikkerhed.  

Af denne årsag vil næste del behandle leverage ratio hos gruppe 1 og 2 – institutterne.  

                                                           
82 Rangvid et al (2013) 
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VI.IV – Leverage ratio hos pengeinstitutterne 

Ved at basere et kapitalkrav på et instituts uvægtede eksponeringer, sikrer man et minimumsniveau for 

kapitalen. Med denne minimumskapital vil man begrænse risici i den situation, hvor et institut har 

estimeret lave risikovægte, og har utilstrækkelig kapital. Leverage ratio kan fortælle meget om risici i 

pengeinstitutter, da vi får et udtryk for den samlede eksponering, der kan sætte de risikobaserede 

kapitalkrav i perspektiv. Leverage ratio bliver altså en begrænsningen på gearingen i et institut. 

 

Tabel 6 – Leverage ratio for gruppe 1 og 2, fordelt på komponenter. 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskaber og Finanstilsynets regnskabsdata) 

Leverage ratio er beregnet for institutterne i gruppe 1 og 2, baseret på regnskabsdata fra år 2013. En 

klassisk leverage ratio ville ignorere OBS, men denne inkluderes i beregningen, da det ligeledes er 

eksponering, og særligt relevant ved finansielle institutter. Således udgøres eksponering af aktiver og OBS. 

Det er positivt når leverage ratio er høj, da det inverse forhold afslører hvor meget gearing der er i 

selskabet. Ingen af de analyserede institutter er i nærheden af grænsen på 3 pct., og opfylder herved 

kravet. Dog kan man tvivle på kvaliteten af en leverage ratio på 3 pct., når vi kan se at Nordea (4,76 pct.) og 

Vestjysk Bank (4,11 pct.), som havde kapitalmangel, er de to selskaber med de laveste leverage ratio. Fx vil 

en leverage ratio på 5 pct. svarer til en gearing på 20. En gearing på 20, betyder at finansieringen af 

instituttets aktiver er foretaget med 20 gange så meget gæld som kernekapital.  

Spredningen i leverage ratio er bemærkelsesværdig, da gruppe 1 spænder mellem 4,67 og 7,29 pct., og 

gruppe to spænder mellem 4,11 og 18 pct. Der er stor forskel gearingen hos de enkelte pengeinstitutter. 

Overordnet set har institutterne i gruppe 1 en højere gearing end institutterne i gruppe 2. Dette er med til 
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at understøtte SIFI-kravene, da eksponeringerne er meget store i gruppe 1.  

Den nævnte førnævnte ”monitoring report” fra BCBS, påpeger at gennemsnittet af leverage ratio i deres 

undersøgelse er på 5-5,5 pct. Dette styrker mistanken til en effektiv leverage ratio på 3 pct., med Vestjysk 

Bank og Nordea som bevis. 

 

Tabel 7 - Leverage ratio for gruppe 1 og 2, 2005-2013. 
Kilde: Egen tilvirkning (baseret på pengeinstitutternes regnskaber og Finanstilsynets regnskabsdata) 

Hvis vi derimod ser på udviklingen i leverage ratio over tid i tabel 8, er billedet noget anderledes. Begge 

grupper havde langt lavere leverage ratio tilbage i 2005, og som helhed kan grupperne vurderes at være 

blev mere sikre, da gearingen generelt er faldet. Gruppe 1 selskaberne havde meget lave leverage ratio i 

årene op til den finansielle krise, hvor man i 2008 var helt nede på 3,2 pct. Gearingen er bare højere hos 

gruppe 1, og det er flere af pengeinstitutterne, der havde lav leverage ratio. Denne udvikling pointerer 

også, hvor heldigt det var, at de store bankers gearing (risici) materialiserede sig under den finansielle krise. 

Bilag D1 indeholder alle bagvedliggende beregninger. Et pengeinstitut med en lav leverage ratio vil være 

ekstra udsat, da tab eller øvrige negative påvirkninger overskuddet vil påvirke egenkapitalen, og dermed 

kernekapitalen negativt. For hver gang et institut med en leverage ratio på 3 pct. taber 1 krone, vil 

eksponeringerne være 33 1/3 krone for store, og derfor vil denne situation ofte føre til at summen af 

aktiver og OBS må bringes ned med det manglende beløb. Herved kan store tab have voldsomme 
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konsekvenser for pengeinstitutter med høj gearing. 

 

Figur 17 og 18 – Udviklingen i leverage ratioens eksponerings- og kernekapitalskomponent fra 2005 til 2013. 
Kilde: Egen tilvirkning ((baseret på pengeinstitutternes regnskaber og Finanstilsynets regnskabsdata). 

Ved at sammenholde udviklingen i komponenterne af leverage ratio i figur 17 og 18, bliver det tydeligt at 

forbedringerne i leverage ratio primært skyldes stigende mængder af kernekapital (Tier 1) hos både gruppe 

1 og 2. Konkluderende om leverage ratio, kan det siges at Finanstilsynets gruppeopdeling på størrelsen af 

den arbejdende kapital passer godt, da større pengeinstitutter har højere gearing, og på den baggrund må 

de være mere risikable jf. Bilag D2.  

VI.V – Sammenhæng mellem risikovægtede og uvægtede kapitalmål 

De risikovægtede- og det uvægtede kapitalmål er komplementære, da fokus på blot en af disse vil skabe 

uheldige incitamenter. Hvis man kun anvender risikobaserede mål, risikerer man, at der bliver holdt for lidt 

kapital i kreditinstitutterne pga. lavt estimerede risikovægte. Men hvis man kun anvender det uvægtede 

mål, vil man have et fast kapitalniveau, mens kreditinstitutterne vil have incitament til at foretage mere 

risikable forretninger. Man kan opstille sammenhængen mellem de to kapitalmåltyper på en simpel måde, 

der illustrerer effekten af måltyperne.  

Forskellen mellem et instituts eksponeringer og RWA, udgøres af risikovægte. Hvis man dividerer 

eksponeringerne med RWA, må man således opnår et gennemsnitsudtryk for et instituts risikovægte.  

Fx havde Jyske Bank en CET1-procent på 16. Med et krav til leverage ratio på 3 pct., vil den det afgørende 

kapitalmål bestemmes ved grænsen 3 % / 16 % = 18,75 pct. Ved en gennemsnitlig risikovægte på mere end 

18,75 pct., vil leverage ratio ikke have nogen effekt jf. de nævnte incitamentsproblemer. På den anden side 

vil leverage ratio have effekt, når den gennemsnitlige risikovægt er mindre end 18,75 pct. Det fungerer 

således med de to typer mål, at leverage ratio begrænser gearingen og garanterer en vis mængde kapital i 

pct. af eksponeringerne, mens RWA begrænser incitamentet til at øge risici. Man skal dog være 

opmærksom på, at reguleringen stadig kan påvirke incitamenter i uheldige retninger. 
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Da ingen af pengeinstitutterne i gruppe 1 og 2 ultimo 2013 havde problemer med at holde en tilpas 

leverage ratio, vil ingen af dem have for lave gennemsnitlige risikovægte, og derved er det ikke leverage 

ratio der begrænser pengeinstitutterne, men de risikovægtede krav.  

VI.VI – Delkonklusion 

Afhandlingen har afgrænset sig til ikke at forholde sig konkret til den præcise implementering af Basel III. 

Selve implementeringen er sket gennem CRD IV / CRR i EU, som derfor skal implementeres i dansk lov. I EU-

implementeringen og SIFI-udvalgets rapport83 har der været diskuteret øvrige kapitalkrav, hvor analysen 

med stor sikkerhed undervurderer den virkelighed pengeinstitutterne vil møde fremover. Det må forventes, 

at flere pengeinstitutter end de nævnte i analysen, vil mangle kapital. 

Analysen af kapitalforholdene i pengeinstitutterne i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, finder at 

implementeringen af Basel III vil få betydning for betydning for pengeinstitutterne i gruppe 1 og 2, og med 

stor sandsynlighed også de øvrige grupper.  

Baseret på kapitalkravene pr. 2014 møder ingen af de analyserede institutter problemer, selvom få dog har 

en lav kapitaloverdækning. Samtlige krav til mængden af den rene kernekapital, kernekapitalen og den 

samlede basiskapitale opfyldes. Der dukker imidlertid flere problemer op, når regnskabsdata for 2013 

holdes op mod de fuldt implementerede kapitalkrav pr. 2019. Her løber Nordea, Danske Andelskassers 

Bank, Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse ind i problemer, hvor Sparekassen Sjælland lever op til 

kapitalkravene, men har en meget lav kapitaloverdækning. Disse institutter vil stå med udfordringer, når de 

skal finansierer deres respektive kapitalmangler. Det betyder at pengeinstitutterne skal til at planlægge 

aktieudstedelser, skaffe hybride og supplerende kapitalkilder, og muligvis tilrette deres politik for 

overskudsdeling, så de kan nå kapitalkravene. 

Nordea overholder de hårde kapitalkrav, mens de bløde kapitalkrav ikke mødes. Det vil betyde at de vil 

blive pålagt sanktioner, og blive tvunget til at leve op til kravene. 

I Vestjysk Bank er det institut, der vil møde flest problemer. Her er stor mangel på alle typer kapital, og det 

står så slemt til, at de pr. 2019 ikke ville leve op til de hårde kapitalkrav. Hvis instituttet ikke når disse krav, 

vil de miste deres licens. 

En undersøgelse af påvirkningen af institutternes kapitaldækning, hvor det forventes at kapitalprocenterne 

vil blive påvirket, viser at kapitalbehovet vil være højere. Det viser sig, at Nordea mangler adskillelige 

milliarder kroner, mens Vestjysk Bank med kapitalmangel på omkring en milliard kroner, er det mest 

pressede institut set ift. dets størrelse. 

Analysen ser også på leverage ratio, der er uvægtet ift. risiko.  

                                                           
83 SIFI-udvalget (2013) 
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Ingen af institutterne har problemer ift. dette tal. Igen kommer både Nordea og Vestjysk Bank på tale, da 

de er de mest gearede pengeinstitutter. Der tegner sig et billede af, at større institutter oftest er mere 

gearede end de mindre. Der har gennem årene vist sig en generel bedring i leverage ratio, hvilket analysen 

finder primært skyldes at institutterne har øget mængden kernekapital. 

De risikovægtede og det uvægtede kapitalmål fungerer komplementært, op danner til sammen et 

kapitalkrav der begrænser uheldige incitamenter og risici. Hvert af kapitalkravene, ville alene skabe 

problemer. Muligvis skal leverage ratio være højere, eller af en anden kapitaltype, da den stadig testes af 

BCBS. I denne analyse lader det til, at en højere leverage ratio kunne være effektiv, da de tre pct. som 

leverage ratio foreskriver, ikke generelt passer ind på de danske forhold. 
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VII – Diskussion af Basel III’s afledte effekter 
 

I dette kapitel skal fokus ligge på spørgsmålene om hvordan de nye kapitalkrav vil påvirke bankerne og 

kreditgivningen i lånemarkedet. Nærmere betegnet vil fokus blive rettet mod relevante forhold, der gør sig 

gældende mht. finansieringen af de højere kapitalkrav, den afledte effekt på formidlingen af kredit, samt 

teoretiske og empiriske bud på udviklingen i udlånsrenter. 

Når pengeinstitutter og deres interesseorganisationer udtaler sig i medierne, bliver der tegnet et billede af 

at, at deres fundingomkostninger vil stige når de modtager krav om at skulle holde mere kapital. Ifølge 

forklaringen vil det betyde højere udlånsrenter, og derved en øget omkostning for låntager.  

Raaballe, J. (2013) argumenterer for de danske forhold, og stiller sig kritisk over for denne udmelding.  

Han mener ikke det er til diskussion, at bankerne havde for lidt kapital i bankerne under den finansielle 

krise, da resultatet bestod i 6 bankpakker og flere krakkede banker. Utilstrækkelig kapital skaber uheldige 

incitamenter, da ejerne hæfter begrænset. I nogle tilfælde kan lave kapitalniveauer skabe overdreven 

risikosøgning, som man fx så med Amagerbanken og deres store ejendomssektoreksponering, samt en 

valutaspekulation. 

Tilbage omkring år 1850 havde de danske banker omkring 40 pct. egenkapital, da en bank jo var tvunget til 

at kunne garanterer indskydernes penge. Udviklingen af indskydergaranti og implicitte garantier, har mod 

deres hensigt, bidraget til en mere gearet banksektor, da garantiernes tilstedeværelse reducerer bankernes 

eget behov for at være kapitaliserede. Man kan således sige, at garantierne har haft en negativ effekt på 

den finansielle stabilitet. Selv med højere udlånsrenter, skal man huske, at der er store samfundsmæssige 

gevinster ved øget kapital i bankerne, i form af finansiel stabilitet.  

VII.I – Pengeinstitutternes finansieringsudfordringer 

VII.I.I – Finansiering med internt opbyggede midler  
 

Analysen fandt at flere af de danske pengeinstitutter vil have behov for at skulle fremskaffe kapital af 

forskellige kvalitet. Jf. teorien beskriver Hakkeordensteorien en virksomheds muligheder for at finansiere 

sig. En virksomhed vil prioritere at anvende internt opbyggede midler før man tyer til eksterne 

finansieringskilder. Når virksomheden endelig må se sig tvunget til at anvende ekstern finansiering, vil den 

foretrække at låne penge, frem for at bede ejerne om penge (aktieudvidelse). I flere tilfælde vil 

aktieudvidelser i mindre banker blive problematiske pga. udviklingen af den finansielle krise, hvor 

bestyrelser ikke altid var sandfærdige. 

Der er, pga. kapitaltypernes natur, begrænsede muligheder for at pengeinstitutterne frit kan vælge 
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finansieringsform. Den rene kernekapitalen er egenkapital, hybrid kernekapital er en mellemting mellem 

egenkapital og gæld, mens supplerende kapital er gæld.  

For at en bank skal kunne finansiere sig selv, skal den være i stand til at opbygge kapitalen internt ved en 

god egenkapitalforrentning og anvende overskud til opbygningen af kapital, ved påpasselig udbyttepolitik.  

Da bankerne tjener penge på at låne midler ud, har de dermed større potentiale for at tjene mange penge 

ved at være gearede. Sammen med den gearing følger naturligvis øget risici, da de pludselig vil holde et lavt 

kapitalniveau relativt til deres samlede eksponeringer. 

Traditionelt set tjener banker penge ved at modtage indlån og foretage udlån, men efter den finansielle 

krise, er T/N renten84 drevet mod nul. Jf. Bilag E tjener bankerne ikke længere penge på at modtage indlån, 

men koster dem penge.  

Den faldende T/N rente har dog på samme tid hævet udlånsmarginalerne. Dette har haft en nærmest 

upåvirket effekt på husholdningernes rentemarginal85, mens rentemarginalen for erhverv er vokset. 

Udlånskunderne betaler således mere i rente, da en negativ indlånsmarginal skal finansieres. Den stigende 

rentemarginal for erhverv, tegner et billede af øgede kreditrisikotillæg.  

I samme periode er pengeinstitutternes udlån faldet både til ikke-finansielle selskaber og husholdninger, 

mens udlånet er steget til realkreditinstitutterne. Realkreditinstitutterne har tilsyneladende kunne 

imødekomme noget af det behov, som pengeinstitutterne ikke kunne, som følge af de høje 

indlånsunderskud, der måtte nedbringes. Likviditetskrisen og finanskrisen har således ført til en 

substitution i låntagningen, fra pengeinstitutter til realkreditinstitutter, og givet realkreditsektoren en 

konkurrencefordel. Det samlede udlån fra kreditinstitutter er ikke faldet, på trods af udviklingen for 

pengeinstitutterne. Disse forhold har skabt begrænsninger i formidlingen af kredit, både i Danmark og i 

udlandet. Dette vil være diskussionsemnet i næste afsnit. 

På bankernes traditionelle forretningsområde, er der således blevet færre muligheder for at forrente 

egenkapitalen og opbygge overskud. De højere renter på udlån, kompenserer således for en for lav 

marginal på indlånene, og bidrager nødvendigvis ikke til overskud blandt pengeinstitutterne. 

Udlånsvæksten hos pengeinstitutterne har været begrænset af, at man skulle nedbringe et 

indlånsunderskud, for at få balance i likviditeten.  

Alternativt til at opbygge kapital, kan banken reducere mængden af eksponeringer. Mht. til udlån, vil man 

dog sjældent gøre det, da det vil skabe underskud. Banken kan ikke slippe af med de dårlige låntagere, og 

vil derfor ikke reducere de gode lån, da omsætningen stammer her fra. 

                                                           
84 T/N renten: den gennemsnitlige placeringsrente (www.finansraadet.dk) 
85 Udlånsrenten fratrukket indlånsrenten. 

http://www.finansraadet.dk/
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Set relativt til de analyserede pengeinstitutter, bidrager disse forhold til ikke til en bedre opbygning af 

kernekapital. Mindre pengeinstitutter med færre forretningsområder, vil have indtjeningsvanskeligheder og 

må overveje, at skaffe kapital gennem eksterne kilder. Dog vil en bestemt finansieringskilde sjældent slå til, 

som ved Nordea og Vestjysk Bank, der skal skaffe flere milliarder. Det er mere sandsynligt at kapitalen 

opbygges gennem flere tiltag mht. intern og ekstern finansiering.  

VII.I.II – Finansiering med eksterne midler 
 

Som det næste vil en virksomhed forsøge af finansiere sig via gæld. Nu er retningslinjerne for 

pengeinstitutternes finansiering bestemt jf. kapitalkravene, og derfor vil mængden af gældsfinansiering 

være begrænset til det omfang, hvor institutterne mangler hybrid kapital og supplerende kapital.  

For SIFI’erne er det meget sandsynligt, at de øgede kapitalkrav øge fundingomkostningerne pga. de 

implicitte statsgarantier, der dækker bankens kreditorer. Jf. Kapitel IV i afsnittet om Moral Hazard, kan en 

sådan garanti ses som en put-option. Put-optionens værdi vil aftage med et højere kapitalniveau, da 

værdien af den mulige garanti vil være aftaget. Ved mere egenkapital i de øvrige banker, må man kunne 

forvente besparelser på fundingomkostningerne, da en mere sund balance og bedre rating vil forbedre 

lånemulighederne. Lidt groft sagt taber SIFI’erne på omkostningsfronten, fordi de ikke kan lade staten og 

skatteyderne bære deres risici i samme grad, som før den finansielle krise. Den implicitte garanti skaber 

derfor ulige konkurrencevilkår i blandt kreditinstitutter, hvor SIFI’er kan anvende højere gearing, tjene flere 

penge og få billigere finansiering. Indskydergarantiordningen skaber ikke konkurrenceforvridning blandt 

institutterne, men bidrager til at kapitalniveauerne generelt bliver holdt for lavt. Værdien af den implicitte 

statsgaranti vurderes at være betydelig86 

Den sidste finansieringsløsning er at finansiere gennem en aktieudstedelse. 

SIFI-argumentet vil også gælde i denne situation. Med de implicitte statsgarantier i ryggen, vil SIFI’er have 

lettere ved at foretage aktieudvidelser, da investorerne kender til garantierne. Gruppe 1 vil derfor stå i en 

stærkere situation end de øvrige grupper. Eksempelvis har både Nordea og Danske Bank foretaget 

aktieudstedelser i mellem 2008 og 2012, for mere end 20 mia. kroner hver.  

Raaballe, J. (2013) finder, at ledelser kan have incitament til at udvise modstand mod aktieudstedelser.  

Store kapitaludvidelse kan ofte føre til, at aktionærer kræver mere indflydelse og potentielt en udskiftning 

af ledelsen, hvis denne vurderes utilstrækkelig. Det må betegnes som et principal-agent problem, da 

ledelsen tænker på eget job frem for instituttets langsigtede rentabilitet og overlevelse. 

                                                           
86 Gandhi & Lustig (2010) 
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Oftest er aktieudstedelse løsningen ved store kapitalbehov. Mindre pengeinstitutter, der ikke er 

børsnoterede, vil ofte have en høj andel egenkapital, da manglende adgang til aktiemarkedet begrænser 

finansieringsmulighederne. Der vil også eksisterer banker, hvis ejere har råd til at stille ekstra kapital til 

rådighed. Men der vil også være institutter, der for alvor skal have efterset deres muligheder for at kunne 

fortsætte som pengeinstitut. 

Hvis et pengeinstitut ikke kan skaffe sin kapital gennem vha. de gennemgåede metoder, vil det være 

nærliggende for dem at overveje: Fusion med et andet større finansielt institut, blive opkøbt af en 

konkurrent eller at lade sig gå konkurs.  

Eksempler på fusioner, opkøb og konkurser er ikke fremmede i banksektoren. Blot ved følge med i 

medierne eller Finanstilsynets Markedsudviklingsrapporter kan man årligt se eksempler på alle tre. Det er 

dog ikke kun pengeinstitutter der overtager pengeinstitutter. Nogle gange får man en mere effektiv 

virksomhed, ved at kombinere fx pengeinstitutter, realkreditinstitutter, som flere af de store 

pengeinstitutter allerede er en del af. 

VII.II – Påvirkning af pengeinstitutternes kreditformidling 
 

Resultatet af den finansielle krises påvirkning af pengeinstitutterne, og den afledte effekt på deres 

formidling af kredit, har gennem en årrække være kendt, som diskussionen om en kreditklemme. 

En kreditklemme er en situation, hvor låntager, har meget svært ved at skaffe finansiering til ellers rentable 

projekter, uafhængigt af hvor høj renten vil være på lånet.  

Debatten er præget af stor uenighed om hvad en kreditklemme i det hele taget er; om det skal omfatte en 

hel økonomi, kun bestemte typer virksomheder, sektorer, brancher, geografiske placeringer mm. De 

primære debattører er bankerne og deres interesseorganisationer, og SMV87 og deres 

interesseorganisationer. Bl.a. landbruget, byggeriet og erhvervsejendomme er blandt de ramte erhverv. 

88Pga. pengeinstitutternes for høje udlån, skete der en naturlig reduktion i udlånet, da likviditetskrisen kom, 

der kan betegnes som bankernes egen kreditklemme. På samme tid oplevede pengeinstitutterne store tab 

på bestemte erhverv, som fx erhvervsejendomme og landbrug. Flere forhold førte til en generel stramning 

af kreditbetingelserne, som særligt gik ud over SMV i mange brancher. Fra bankernes side, kan det tolkes 

som en normalisering fra de tidligere lempelige lånevilkår. Det er en forventelig reaktion, på et lånemarked 

præget af store nedskrivninger og makroøkonomisk usikkerhed. 

                                                           
87 Små og mellemstore erhvervsvirksomheder (ikke-finansielle). 
88 Grosen & Raaballe (2010) 
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Teorierne om asymmetrisk information, adverse selection og hakkeorden, gør sig i den grad gældende i 

denne diskussion. Formidling af kapital og kredit rummer asymmetri i udvekslingen af information, både 

gennem bankerne og de finansielle markeder. Asymmetrien er mere betydelig når en virksomhed bliver 

gældsfinansieret, frem for at skaffe mere egenkapital, da ejeren selv vil have noget på spil, og derfor er der 

fordele ved egenkapitalfinansiering. SMV, der ikke har adgang til aktiemarkedet, vil kun have mulighed for 

at finansiere sig med interne midler eller med lån i banken. Informationsasymmetrien afspejles gennem 

risikotillæg på udlånsrenten. 

Nationalbanken m.fl har påvist, at der ikke er en kreditklemme i klassisk forstand, da der var vækst i det 

samlede udlån fra kreditinstitutterne. Dog kan man ikke afvise, at nogle brancher møder problemer. 

Muligheden for selvfinansiering i SMV, vil være svært begrænset gennem en økonomisk afmatning, og 

derfor står mange af disse med bankfinansiering som den mest ideelle løsning.  

Rangvid et al (2013) påpeger at både husholdningernes forbrug ift. disponibel indkomst samt 

virksomhedernes forbrug relativt til bruttoværditilvæksten, var stigende i årene op til krisen., samt at der er 

en større tendens til opsparing frem for låntagning. Denne forbrugs- og investeringslyst er faldet meget 

siden. Således er udsigten til at øge omsætning i banker og virksomheder begrænset, da væksten synes 

langt væk. 

Det hele ender i Akerlof (1970)’s bil-eksempel, som der findes eksempel på for lånemarkedet i kapitel V. 

Bankernes manglende kendskab til låntagernes projekter får dem til at afvise låntagere, da de frygter for 

tab. For at tjene flere penge, hæver banken renten, og får skræmt de gode kunder væk. 

Hovedproblemet er, at det både er de finansielle institutter og de ikke-finansielle institutter, der mangler at 

opbygge en god solvens. Uden den finansielle regulering, ville der reelt ikke være noget problem i at låne 

penge til disse virksomheder. Så der skal være en fornuftig balance mellem regulering og vækstmuligheder. 

Pengeinstitutterne, investorer, staten m.fl. vil have større sikkerhed for deres udlån, garantier ol. 

Pengeinstitutterne mangler gode låntagere og SMV mener det er en kreditklemme, og det kan være svært 

at identificere de situationer, hvor der er tale om en dårlig låntager eller en modvillig bank. 

Faldende økonomisk aktivitet og dårlige kreditmuligheder kan virke selvforstærkende, og derfor ville en 

kreditklemme havde været værre i 2008. Men det er stadig et meget relevant, hvis den finansielle krise og 

øgede kapitalkrav både til finansielle institutter og SMV’er begrænser den økonomiske aktivitet. Af den 

årsag udsteder bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet en udlånsredegørelse hvert halve år, der skal redegøre 

for udviklingen. Det er essentielt at den finansielle regulering og kapitalkravene ikke hæmmer den 

generelle økonomiske udvikling gennem en voldsom begrænsning af udlån. Lange perioder med hæmmet 

vækst være lige så slemt som en finansiel krise.  
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Ved vurdering af fordele og ulemper af øget egenkapital, er det relevant, at forstå påvirkningen af 

afkastkrav pga. højere solvens, samt hvordan dette påvirker fundingomkostningerne og i sidste ende 

udlånsrenten89.  

VII.III – Prisen på udlån ved højere kapitalkrav og solvens 
 

I introduktionen til dette kapitel, påstod pengeinstitutterne, at deres fundingomkostninger vil stige som 

følge af højere kapitalkrav, og derved ville udlånsrenten stige. De gennemgåede teorier kommer heller ikke 

med et klart svar. For at teste udsagnet om, at højere kapitalkrav i pengeinstitutter fører til højere 

udlånsrenter, hjælper denne illustration gennem en simpel beregning90. Trade-off samt Modigliani & Milller 

teorierne vil være anvendelige, ud fra dette synspunkt, da der argumenteres for at gæld er godt, og at store 

niveauer af gæld kan have sine fordele.  

 

Figur 19 - Illustration af tabsfordelingen i et pengeinstitut 
Kilde: Danmarks Nationalbank (2004)  

Figur 19 illustrerer tanken bag den teoretiske prisfastsættelse af et lån, der tager udgangspunkt i 

låneporteføljens tabsfordeling. Vi kan se at sandsynligheden for at realisere små tab frem for store er 

større. Desuden vil tabene ofte være lavere end forventet, og være dækket af hensættelserne 

(nedskrivninger). Meningen med at have en kapitaloverdækning, er således at kunne dække en andel af de 

uventede tab. Kreditrisikoen der skal indregnes i udlånsrenten, består i de uventede tab, da der allerede er 

reserveret midler til de forventede tab. De uventede tab skal dækkes af virksomhedens basiskapital. 

 

Figur 20 – Beregningseksempel for udlånsrenten (egen tilvirkning) 

                                                           
89 Miles et al (2013)  
90 Grosen, A. (2010) 
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En banks rating, vil bl.a. afhænge af hvor stor en andel af det uventede tab basiskapitalen vil dække, 

beregnet ud fra VaR-analyser. 

Ved beregningen i figur 20 tages der udgangspunkt i analysens solvenskrav til gruppe 2 institutter. Dette var 

pr. 2014 var 8 pct., 13 pct. pr. 2019.  Den grønne boks angiver beregningens antagelser. 

Givet beregningen, vil den færdige implementering af Basel III’s højere risikobaserede krav, føre til en øget 

udlånsrente hos pengeinstitutterne. Den kombinerede effekt bliver en stigning i basiskapitalen og et fald i 

fremmedkapitalen, der ender med en rentestigning på 0,33 %.  

I virkeligheden vil denne beregning være mere kompliceret, da antagelserne for det første ikke kan være 

statistiske, men for det andet også skal afspejle låntagers kreditværdighed.  

Pengeinstitutternes og denne beregning ignorerer en væsentlig faktor. For på denne måde anses det øgede 

kapitalkrav som en omkostning, og glemmer at en forbedret solvens vil gøre instituttet til en mere sikker 

investering. Både aktionærerne og kreditorer vil risikovurdere deres investeringer. Aktionærernes 

beregning af et afkastkrav vil falde, da en øget solvens sænker risikoen for konkurs, og da vil investeringen 

være mere sikker. Det samme gør sig gældende for kreditorerne, de vil dog anvende kreditvurderinger 

(ratings). En øget solvens vil give en bedre kreditvurdering, og en lavere finansieringsomkostning. 

Admati et al (2013), bekræfter disse forhold, hvor det påpeges at Modigliani & Miller(1958) antagelserne i 

stor udstrækning kan antages at gælde for finansielle institutter, således at mere egenkapital ikke vil hæve 

instituttets samlede kapitalomkostninger. Disse elementer indarbejdes i beregningen i figur 21. 

 

Figur 21 – Beregningseksempel for udlånsrente ved højere kapitalkrav og solvens (egen tilvirkning) 

I figuren, er der antaget fald i både aktionærafkastkrav og afkastkravet på gæld i de røde felter. I dette 

tilfælde falder udlånsrenten til at være 0,04% lavere end i 2014. Effekterne af mere egenkapital er altså 

”ikke” til at få øje på, på udlånsrenten. Det er en vigtig pointe, at der er flere elementer der påvirker. Det 

kan således forventes, at pengeinstitutterne hæver renten med jf. deres argument, uden at de egentligt har 

højere omkostninger herved. 

Admati et al (2013) påpeger imidlertid også, at kreditinstitutter der er TBTF, har implicit statsgaranti. 

Hermed menes der, at hvis et pengeinstituts egenkapitalomkostning stiger som følge af en bedre solvens, 

så vil den effekt blive udlignet af værdien af at den implicitte statsgarantis værdi vil falde. 
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Raaballe, J. (2013) sammendrager flere væsentlige forhold, og finder umiddelbart det samme forhold. Han 

finder, at SIFI institutter vil opleve en begrænset stigning på 20 basispoint i deres fundingomkostninger, 

selv ved en stor stigning i egenkapitalen. Øvrige pengeinstitutter vil stort set ikke mærke til ændringen på 

deres finansieringsomkostninger, og dermed er pengeinstitutternes argument svagt. 

VII.IV – Delkonklusion 

 
Kapitel VII diskuterer nogle af de centrale afledte effekter ved Basel III-kapitalkravene, med udgangspunkt i 

analysen af pengeinstitutterne i gruppe 1 og 2. Diskussionen har taget fat i pengeinstitutternes 

finansieringsudfordringer, påvirkningen af kreditformidlingen, samt spørgsmålet om øget kapital, skaber 

højere udlånsrenter. Analysen konkluderede, at nogle pengeinstitutters kapitalsituation indikerer, at der 

skal rejses mere kapital frem mod den endelige implementering af Basel III. 

Pengeinstitutternes finansieringsudfordringer, er især præget af, at der stilles specifikke krav til kvaliteten 

og mængden af kapital. Hakkeordens-teoriens prioritetsrækkefølge inddrages, selvom den i sidste ende må 

tilsidesættes, da hvert enkelt instituts kapitalbehov er bestemmende for den endelige finansiering. 

Udviklingen på de finansielle markeder, har også givet større udfordringer.  

Intern finansiering gennem egenkapitalforrentning og udbyttepolitik, har vist udfordringer. 

Den finansielle krise betød, at bankerne ikke længere tjente penge på deres indlån. Udviklingen i 

marginalerne på bankernes udlån og indlån, har ført til en højere gennemsnitlig udlånsrente, og 

kreditrisikotillæg i renterne til erhverv. Udlånsrenten er således vokset på baggrund af sammenhængen i 

renterne, og ikke som sådan pga. kapitalkravene. Kombineret med et faldende bankudlån, var udviklingen 

for pengeinstitutterne en konkurrencemæssig sejr for realkreditinstitutterne, der betød at det samlede 

udlån blev lavere. Det vurderes, at udviklingen i elementerne for traditionel bankdrift ikke bidrager til en 

god forrentning. Store og små institutter vil således være påvirket forskelligt, da store komplekse institutter 

tjener penge på mere end traditionel bankdrift. 

Ekstern finansiering ved gæld er begrænset til det omfang kapitalkravene kan tillade det. SIFI’ernes 

implicitte statsgaranti giver konkurrencemæssig fordel, hvor resultatet bl.a. vil være billigere 

fundingomkostninger. Dette forhold gør sig også gældende ved aktieudstedelser, selvom blandede 

incitamenter hos institutterne gør, at aktieudstedelse ofte er sidste udvej. Ejerstruktur og størrelse af 

institutter vil også være bestemmende denne finansieringsmulighed.  

Ved manglende finansieringsmuligheder, må alternativer til videre drift som selvstændigt institut overvejes. 

Pengeinstitutternes udfordringer og den generelle økonomiske udvikling har stillet nogle virksomhedstyper 

i en situation, hvor finansiering af aktiviteter er en mangelvare. En kreditklemmesituation er således aktuel 
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på et segment-plan, men ikke for hele økonomien. Strammere kreditvilkår i bankerne og manglende 

økonomisk vækst, kan således fungerer selvforstærkende og forværre situationen.  

Markedssituationen betyder, at både banker og ikke-finansielle virksomheder skal have bedre solvens.  

Videre arbejde med den finansielle regulering, og særligt kapitalkravene, vil være nødvendig. Balancen 

mellem regulering og begrænsning af risici i finansielle institutter skal afvejes mod de følgevirkninger der 

kan opstå. 

Udsagnet om at stigende kapitalkrav samlet set skaber højere omkostninger følger en argumentation for 

øget gæld, som Modigliani & Miller samt Trade-off kan forklare. Det påvises at argumentet ikke vil holde, 

da argumentet ignorerer de positive effekter ved højere solvens. Empirien påviser, at stigende kapital i 

SIFI’er, kan betyde højere fundingomkostninger, da værdien af deres implicitte statsgaranti vil aftage. 
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VIII - Konklusion 
 

Afhandlingen havde til formål at besvare problemformuleringen: 

Hvordan påvirker Basel III’s kapitalkrav de danske pengeinstitutter og de danske kreditmarkeder? 

Besvarelsen af problemformuleringen er sket gennem en analyse af de 16 største danske pengeinstitutters 

kapitalforhold. Finanstilsynet foretager gruppeinddelingen på baggrund af størrelserne af institutternes 

arbejdende kapital. 

De 16 største institutter er defineret af Finanstilsynet som gruppe 1 og 2. Gruppe 1 udgøres af 5 institutter, 

der er ansvarlige for omtrent 85 pct. af det samlede danske bankudlån og omtrent 88 pct. af den samlede 

balancesum. Gruppe 2 udgøres af 11 institutter, der er ansvarlige for omkring 8,5 pct. af det samlede 

danske bankudlån, mens de står for omkring 7,5 pct. af den samlede balancesum. Alle institutterne i gruppe 

1 er systemisk vigtige finansielle institutter, og modtager af den årsag ekstrakrav baseret på deres 

systemiskhed. Institutterne i gruppe 2 er derimod ”normale”, og får et standardkrav. 

Først og fremmest har analysen behandlet solvensen i pengeinstitutterne, og vurderet tilstanden og 

kapitalbehovene pr. 2014. Ydermere blev konsekvenserne af den endelige implementering af Basel III pr. 

2019 analyseret. Resultaterne af den endelige implementering blev perspektiveret ift. implementeringens 

påvirkning af kapitalniveauerne med baggrund i dokumenterede forventninger. I lyset af perspektiveringen 

blev der afsløret konkrete udfordringer for enkelte pengeinstitutters solvens, og det afledte 

finansieringsbehov mht. ren kernekapital, kernekapital og supplerende kapital. 

Efterfølgende blev Basel III’s leverage ratio analyseret, hvor pengeinstitutternes eksponeringer vurderes ift. 

kernekapitalen. Leverage ratioen undersøges i et tidsperspektiv, og en analyse af komponenterne, gør det 

muligt at redegøre for årsagen til udviklingen i institutternes gearing. 

Ud fra analysen af institutterne kan det konkluderes, at ingen af pengeinstitutterne oplever kapitalmangel i 

2014. Vestjysk Bank har dog en meget lav kapitaloverdækning, hvilket de finansielle markeder vil se som 

utilfredsstillende. 

Ved den endelige implementering af kapitalreglerne i 2019, ser billedet dog en del anderledes ud.  

Institutterne i gruppe 1 klarer sig generelt godt, men er ikke længere så velkapitaliserede. Enkelte viser 

kapitaloverdækning på 1,5-2 pct., mens at Nordea står med et stort finansieringsbehov, selvom de lever op 

til minimumskravet på 8 pct. Det vil betyde sanktioner for Nordea, indtil de får opbygget kapitalen. Dette 

forventes ikke at være et problem for Nordea, da de er en del af en større koncern. 

I gruppe 2 er flere af institutterne udfordret. Enkelte viser lav kapitaloverdækning, mens Danske 
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Andelskassers Bank, Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse mangler kapital. Særligt slemt står det til i 

Vestjysk Bank, der mangler mere end 5 pct. i ren kernekapital. Manglen er så stor i Vestjysk Bank, at de pr. 

2019 ikke lever op til minimumskapitalkravet. Hvis analysens resultat bliver virkelighed, vil Vestjysk Bank 

ikke længere eksistere til den tid. 

Ved inddragelse af de påvirkede kapitalnøgletal, estimeres kapitalbehovene for institutterne, hvor der 

findes store forskelle. Analysen afslører, at kapitalreglerne påvirker meget forskelligt, og at institutter med 

lav kapital skal til ud at finansiere sig på kapitalmarkederne. Analysen viser at de store institutter skal bruge 

mere kapital end de mindre, og at små procentforskelle kan betyde milliarder af kroner. 

Analysen af leverage ratio konkluderer, at ingen af institutterne har problemer. Analysen finder at 

gearingen generelt er højere i gruppe 1 end gruppe 2, og udleder at gruppe 1 må være mere risikabel. 

Dette støtter op om særkrav til SIFI’er. I et tidsperspektiv findes det, at der var høj gearing under den 

finansielle krise, og at udviklingen er i bedring. Dog afslører komponentanalysen en stor udvikling i hensatte 

forpligtelser relativt til aktiver, og at den primære drivkraft bag forbedringerne i leverage ratio kommer fra 

de øgede kapitalniveauer, som må være kommet med de risikobaserede krav.  

De risikovægtede og uvægtede kapitalmål fungerer godt sammen, da de er komplementære. Når leverage 

ratio ikke begrænser pengeinstitutterne, efterlades der plads til at øge risici. Men det er her de 

risikovægtede mål er behjælpelige. Basel III’s kapitalmål har således skabt et bedre incitamentsforhold, da 

det ene kapitalmål fungerer godt, hvor det andet ikke gør.  

Finansiering af kravene med egne midler kræver mulighed for at forrente egenkapitalen. Dette gøres ved at 

have en høj gearing, og have gode markedsbetingelser. Betingelserne er knapt så gode efter krisen, og det 

vurderes at skabe større problemer for de små institutter, mens de store vil være mere eller mindre 

uberørte. Ift. eksterne finansieringskilder, har SIFI’er en konkurrencefordel pga. deres implicitte 

statsgaranti, og derfor foretrækker de gæld frem for egenkapital. Ledelsesincitamenter kan påvirke valg af 

finansiering, for at redde egne job. Empirien viser, at finansieringsomkostningerne vil være højere for 

SIFI’er, men forskellen er ganske begrænset. 

Det vurderes at pengeinstitutternes situation efter krisen og kravene om mere kapital stiller yderligere krav 

til kapital i virksomheder, der er afhængige af bankfinansiering. Hæmmet kreditformidling kan have store 

konsekvenser for en samfundsøkonomi. Det er det relevant fortsat at følge udviklingen i økonomien, da 

reguleringen af institutterne ikke må ødelægge vækstforholdene, og institutternes risici heller ikke må blive 

for risikable. Om kapitalreglerne vil fungerer optimalt kan man ikke sige noget om, men det kan siges, at de 

er mere velovervejede end deres forgængere. 
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IX - Anvendte forkortelser 
 

ABS: Asset-backed-securities 

BCBS: Basel Commitee on Banking Supervision 

BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive 

CET1: Common Equity Tier 1 (Ren kernekapital) 

CRD IV / CRR: Capital requirements regulation and directive 

CDO: Collateralized Debt Obligations 

CDS: Credit Default Swaps 

HQLA: High Quality Liquid Assets 

LCR: Liquidity Coverage ratio 

MBS: Mortgage-backed-securities  

NSFR: Net stable funding ratio 

OBS: Off balance sheet items (hensatte forpligtelser) 

RWA: Risikovægtede aktiver 

SIFI: Systemisk vigtige finansielle institutter 

TBTF: Too-big-to-fail 

Tier 1: Kernekapital 
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XI - Bilagsoversigt 

 

Bilag A 
 

Shadow Banking (skyggebanksystemet) 

Shadow Banking defineres af Financial Stability Board91, som værende: 

”Finansielle enheder udenfor det regulerede banksystem, der udfører de samme kernefunktioner som det 

regulerede banksystem, såsom løbetidstransformation (låne kort for at finansiere lange investeringer), 

likviditetstransformation (omdannelse af likvide aktiver såsom penge til illikvide aktiver såsom lange lån), 

leverage (låne penge til at købe aktiver, hvorved både mulighed for gevinst og tab på aktiverne øges) og 

kredittransformation (flytte risikoen ved låntagers konkurs fra långiver til anden investor).”  

Væksten i denne type forretning kan således ses som vækst i den del af det finansielle system, der ikke er 

underlagt samme regulering som traditionelle banker. Udviklingen og væksten i dette marked, kan forklares 

med mulighed for profit ved reguleringsarbitrage. Dette markeds store behov for finansiering på de korte 

låne markeder øgede likviditetsrisikoen og opbygningen af systemiske risici markant. 

Væsentlige ændringer i klassificeringen af risikovægtede aktiver92 

 Højere krav til stresstest af inputs, så man undgår påvirkning fra perioder med meget skiftende 

volatilitet samt procyklisme.  

 Kapitalkravet øges ved alle tre metoder (jf. Basel II) gennem krav for potentielle tab på mark-to-

market93, så bankerne står stærkere i de tilfælde hvor modparten får forringet kreditrating. 

 Anvendelsen af stresstest og scenarieanalyser øges for at opnå indsigt i hvilke risikofaktorer der 

bærer positiv korrelation med kreditværdigheden hos bankens modparter. Man vil undgå at 

eksponeringerne vokser, når modparters kreditværdighed falder (wrong-way risk). 

 Eksponeringer til nogle store finansielle institutter får højere kapitalkrav, af den årsag at 

eksponeringer mellem finansielle institutter bærer højere korrelation end for eksponeringer til 

øvrige modparter.   

                                                           
91 www.financialstabilityboard.org (FSB)  
92 BCBS (2011.A) 
93 Løbende værdiansættelse. 

http://www.financialstabilityboard.org/
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 For at få præcise værdiansættelser af store og illikvide eksponeringer anvender man større 

margin-perioder, hvis transaktioner er omfattet af mark-to-market værdiansættelser eller 

margin calls94. 

 Forsøg på at flytte derivateksponeringer over på mere sikre modparter (CCP’er95), og på den 

måde reducere risici grundet forbundenhed i sektoren. 

 Kravene til bankernes kreditrisikostyring øges også gennem øget anvendelse af stresstest, 

modelvalidering og backtesting96. Desuden skal dette arbejde udføres hyppigere og rapporteres 

til tilsynsmyndighederne, hvor arbejdsprocesserne også skal dokumenteres.  

 Strammere regler for anvendelse af ratings, og omgåelse af den udbredte afhængighed af 

ratings.  

 Strengere krav mht. hvilke sikkerheder der må regnes med blandt kreditrisikomindskende 

forhold for at modarbejde ”Cliff effects97” fra garantier og kreditderivater. 

 Det kræves at banker er konsistente i anvendelsen af ratings fra specifikke ratingbureauer og 

på typerne af eksponeringer, når de skal udlede risikovægte og arbejde med risikostyring. 

Bankerne får ikke lov til at håndplukke de mest fordelagtige ratings. Banker bør anvende 

opfordrede ratings og ECAI’s98 der er vurderet egnet for anvendelse. Der skal dog foregå 

overvågning med ratingbureauer, da de kan have incitament til at foretage ufordelagtige 

uopfordrede ratings, i forsøg på at presse bankerne til at få foretaget opfordrede ratings. 

  

                                                           
94 Løbende sikkerhedsstillelse for eksponeringer. 
95 Central counterparties 
96 En ex-post test af realiserede resultater kontra modellernes forventede resultater. 
97 Tilfælde hvor øget gæld fører til en nedgradering af bankens kreditværdighed, hvilket vil fører til højere låneomkostninger, hvor 
banken vil mangle penge til rentebetaling, der i sidste ende kan fører til endnu en nedgradering. 
98 Eksterne kreditvurderingsinstitutter. 
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Bilag B 
 

Pengeinstitutternes nedskrivninger på udlån og garantidebitorer fordelt på hovedtyper, Pengeinstitutternes 

nedskrivninger på erhvervs- udlån og garantidebitorer, fordelt på brancher, Pengeinstitutternes tab på 

erhvervs-udlån og garantidebitorer, fordelt på brancher. 

Kilde: Egen tilvirkning; data fra Finanstilsynets statistiske materiale om pengeinstitutter (2000-2013). 
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Bilag C1 

Kapitalnøgletal og kapitalsammensætning for gruppe 1 og 2 fra ultimo 2005 til ultimo 2013. Datakilden er 

som førnævnt pengeinstitutternes egne regnskaber. 
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Bilag C2 
 

Beregning af kapitalkrav jf. Basel III.  
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Bilag D1 

Beregning af relevante data mht. leverage ratio. Røde tal angiver anvendelse af egenkapital, pga. mangel på 

data om kernekapital.  
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Bilag D2 

En leverage ratio baseret på egenkapital (manglende data for kernekapital), er beregnet på baggrund af Finanstilsynets regnskabsdata for alle grupper 

(1-4). (Opdelingen gælder kun for definitionen af grupperne pr. 2013, og inddrager således ikke pengeinstitutter, der er ophørte på forskellig vis 

gennem årene. 
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Bilag E 
 

 

Egen tilvirkning (Data fra www.statistikbanken.dk (anvendte tabeller: MPK18; DNRENTM) 

 

Udlånsvæksten hos danske kreditinstitutter (pengeinstitutter og realkreditinstitutter) 

 

 Kilde: Finanstilsynet (2013) 
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