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Executive summary 

The financial crisis of 2007 – 2009 in the United Kingdom 

In 2007 the United Kingdom was hit by the global financial crisis that shook the economies in most 

of the western world. Inspiration for this thesis is found in the effort of determining what caused the 

financial crisis to emerge, and in the analysis of how things could go so wrong in the United King-

dom’s proud banking sector. 

The first part of this thesis discusses the term financial crisis and attempts to make a definition of 

financial crises. Some general considerations on financial crises and economic crises are made and 

historic financial crises in the UK are described, in order to set the scene for the following chapters. 

Many causes have been pointed out as at the cause of the financial crisis. Part two of the thesis 

analyses some of the possible causes of the crisis, and determines whether the individual cause di-

rectly or indirectly caused the crisis or if they merely were affecting the crisis after it broke out.  

The third part of the thesis analyses four major UK banks that have been adversely affected by the 

crisis. The banks and their history is described for the reader to understand the scale of the institu-

tions that are distressed during the crisis. It is then analysed why the individual bank is distressed 

and how it is affected by the crisis. Finally, the measures that are taken to get the individual bank 

through the crisis are analysed. 

In order to secure financial stability, the British government intervened in the banking sector in Oc-

tober 2008 and January 2009. Part four analyses the British government’s rescue packages and 

evaluates some of the opinions that have been put forward about the packages. The United King-

dom government has for good reasons been praised for its decisive action to resolve the problems at 

the distressed banks.  

 

 

  



1. Introduktion ...................................................................................................................................... 1 

1.1. Indledning .................................................................................................................................. 1 

1.2. Problemformulering .................................................................................................................. 2 

1.3. Struktur, metode og afgrænsning .............................................................................................. 3 

2. Finansielle Kriser ............................................................................................................................. 5 

2.1. Definition af finansielle kriser ................................................................................................... 5 

2.2. Generelt om finansielle kriser ................................................................................................... 6 

2.3. Historiske finansielle kriser i Storbritannien ............................................................................. 8 

3. Årsager til den finansielle krise i Storbritannien ........................................................................... 11 

3.1. Global makroøkonomisk udvikling ......................................................................................... 11 

3.2. Bank of Englands pengepolitik ............................................................................................... 12 

3.3. Storbritanniens boligmarked ................................................................................................... 18 

3.4. Storbritanniens banksektor ...................................................................................................... 25 

3.5. Corporate Governance og bankernes udlånspolitik................................................................. 30 

3.6. Udvikling på de finansielle markeder ..................................................................................... 38 

4. Banker i vanskeligheder ................................................................................................................. 48 

4.1. Northern Rock ......................................................................................................................... 48 

4.2. Bradford and Bingley .............................................................................................................. 59 

4.3. Halifax Bank of Scotland og Lloyds TSB ............................................................................... 66 

4.4. Royal Bank of Scotland ........................................................................................................... 77 

5. Politiske initiativer ......................................................................................................................... 87 

5.1. Generelt om krisehåndtering i Storbritannien ......................................................................... 87 

5.2. Bank redningspakke af oktober 2008 ...................................................................................... 88 

5.3. Bank redningspakke af januar 2009 ........................................................................................ 93 

6. Konklusion ..................................................................................................................................... 98 

Litteraturliste 



1 

1. Introduktion 

1.1. Indledning 

En stor del af verdens økonomier blev i 2007 ramt af en krise, som ikke er set værre siden Den Sto-

re Depression i USA i 1930erne. I 1930 beskrev økonom John M. Keynes situationen således; 

”…we have involved ourselves in a colossal muddle, having blundered in the control of a delicate 

machine, the working of which we do not understand. The result is that our possibilities of wealth 

may run to waste for a time—perhaps for a long time.”1 

Selvom citatet er næsten 80 år gammelt, er det meget passende på situationen omkring den krise 

som startede i 2007. I denne afhandling vises hvorfor.  

En af forskellene mellem Den Store Depression og den finansielle krise i 2007 – 2009 er, at der i 

1930erne var tale om en krise isoleret til et enkelt land, mens der i 2007 var tale om en krise, som 

ramte samtidigt i mange forskellige lande. Den ene finansielle institution efter den anden i den vest-

lige verden meldte pludseligt om alvorlige problemer, og de globale finansielle markeder og mange 

landes økonomier var som følge heraf i fare for at kollapse.  

Storbritanniens finansielle sektor var en af de hårdest ramte af den finansielle krise, og stolte, gamle 

banker faldt en efter en og måtte søge hjælp hos både aktionærer og regeringen for at undgå lukning 

eller for at samle stumperne op i en nationalisering. I denne afhandling besvares det relevante 

spørgsmål, hvad gik galt og hvorfor? 

Regeringer verden over er trådt til med massive mængder kapital til de finansielle sektorer. Igen er 

Storbritannien bestemt ingen undtagelse. Den engelske regering har i flere omgange måttet ty til 

hele og delvise nationaliseringer og andre støtteformer. I denne afhandling gennemgås udvalgte 

store, stolte bankers forfald og regeringens rolle i redningen. 

Inspirationen til denne afhandling er i høj grad fundet i spørgsmålet om hvordan en så stor og tradi-

tionsrig sektor som den britiske banksektor kan falde fuldstændig fra hinanden indenfor ganske få 

måneder og hvad det har krævet af aktionærerne og staten alene at sikre overlevelse i sektoren.

                                                 
1 John M. Keynes, THE GREAT SLUMP OF 1930, 27. december 1930 
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1.2. Problemformulering 

Formålet med denne kandidatafhandling er at analysere årsagerne til den finansielle krise i Storbri-

tannien, som startede i 2007. Derudover at beskrive og analysere banker berørt af krisen. Endeligt 

foretages en analyse og vurdering af den engelske regerings tiltag for at afværge krisen. 

 

Det videre arbejde tager udgangspunkt i følgende underpunkter: 

• Generelt om finansielle kriser 

o Definere begrebet finansiel krise 

o Beskrive tidligere finansielle kriser i UK i nyere tid 

 

• Analysere årsagerne til den finansielle krise i UK 

o Vurdere om den enkelte årsag er en direkte eller indirekte årsag eller blot en forvær-

rende effekt på krisen 

 

• Analysere bankerne Northern Rock, Bradford & Bingley, Halifax Bank of Scotland og Roy-

al Bank of Scotland som alle er ramt af krisen 

o Analysere virksomhedernes situation op til krisen 

o Vurdere hvorfor virksomhederne er ramt af krisen 

 

• Vurdere regeringens tiltag i form bankpakkerne af 8. oktober 2008 og 19. januar 2009 

o Beskrive regeringens konkrete tiltag 

o Analysere og vurdere forskellige holdninger til de konkrete tiltag 
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1.3. Struktur, metode og afgrænsning 

Afhandlingen indledes med et kapitel om finansielle kriser generelt. I kapitlet søges først defineret 

begrebet finansiel krise, herefter siges noget generelt om finansielle kriser, mens kapitlet sluttes af 

med kort at gennemgå finansielle kriser i Storbritannien i nyere tid. I kapitel 3 gennemgås en række 

mulige årsager til den finansielle krise i Storbritannien. Hver enkelt årsag vurderes i forhold til, om 

der er tale om en direkte, indirekte eller forværrende effekt for krisen. Kapitel 4 omhandler fire ud-

valgte banker, som alle er kraftigt påvirket af den finansielle krise. I kapitlet tegnes et billede af 

bankerne før krisen og gennem krisen, og det vurderes løbende, hvorfor den enkelte bank er ramt af 

krisen. Kapitel 5 omhandler de politiske initiativer i forbindelse med krisen. Kapitlet åbnes med et 

afsnit om krisehåndtering generelt i Storbritannien. Herefter fokuseres på bankpakkerne af oktober 

2008 og januar 2009. De to bankpakker diskuteres og forskellige holdninger præsenteres. Endelig 

konkluderes afhandlingen i kapitel 6. 

 

Afhandlingens primære datakilder er nationaløkonomisk og banksektor data fra Bank of England, 

banker og andre finansielle institutioner samt IMF. Disse data vurderes af høj kvalitet. Derudover 

benyttes rapporter, meddelelser og artikler fra diverse offentlige institutioner samt britiske og inter-

nationale medier. Rapporter fra eksempelvis EU institutioner og rapporter udarbejdet på kommisso-

rium fra engelske ministerier vurderes af høj kvalitet. Når der er tale om artikler og lignende i aviser 

og andre medier, er der naturligvis risiko for politisk bias. Der er i afhandlingen lagt vægt på, at 

artikler og lignende skal oprinde fra kilder, som vurderes af høj kvalitet. Dette er vurderet fra gang 

til gang afhandlingen igennem. Der anses ikke at være problemer med kildekvaliteten i afhandlin-

gen. 

 

Til afhandlingens kapitel 4 er udvalgt fire forskellige banker. De udvalgte banker er Northern Rock, 

Bradford & Bingley, Halifax Bank of Scotland2 og Royal Bank of Scotland. De fire banker er ikke 

en udtømmende liste over de britiske banker ,som var i vanskeligheder under krisen. Bankerne er 

derimod valgt, så de repræsenterer forskellige scenarier. Northern Rock blev nationaliseret meget 

                                                 
2 Halifax Bank of Scotland overtages af Lloyds TSB i forbindelse med bankpakken af oktober 2008. I afhandlingen 

arbejdes med Halifax Bank of Scotland indtil oktober 2008 hvorefter der arbejdes med Lloyds TSB. 
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tidligt, Bradford & Bingley blev delvist solgt, delvist nationaliseret, mens Halifax Bank of Scotland 

og Royal Bank of Scotland begge har gennemført kapitaludvidelser og deltaget i regeringens bank-

pakker af oktober 2008 og 2009. Samtidig er disse banker meget omtalte, både nationalt og interna-

tionalt. 

 

Der vil i opgaven ikke blive foretaget en indgående beskrivelse af strukturen og reguleringen i den 

finansielle sektor i Storbritannien. Selvom den finansielle sektors struktur og regulering spiller en 

væsentlig rolle i sektorens respons til finansielle kriser, så er det til afhandlingen fravalgt at gen-

nemgå dette nærmere. Det er samtidig fravalgt at gå dybere ind i Storbritanniens system for realkre-

dit og boliglån. Realkredit og boliglån spiller en central rolle i afhandlingen, men det vurderes ikke 

nødvendigt med en dybdegående gennemgang. 

 

Selvom der uden tvivl findes årsager til krisen udenfor Storbritannien, så vil disse kun i mindre grad 

blive inddraget i afhandlingen. Til eksempel spiller det amerikanske boligmarked og subprime bo-

liglån en vigtig rolle i den globale finansielle krise, men vil ikke blive behandlet indgående i af-

handlingen. Der prioriteres i stedet fokus på årsager, som direkte påvirker Storbritannien. 

 

Den engelske regerings tiltag er en central del af afhandlingen og behandles både løbende i afhand-

lingen og i det særskilte kapitel. I afhandlingen er valgt primært at fokusere på regeringens større 

tiltag, herunder bankpakkerne af oktober 2008 og januar 2009. Begge initiativer indeholder en ræk-

ke punkter, hvoraf nogle findes mere relevante end andre og behandles derefter, ligesom regeringen, 

udover de to bankpakker, har foretaget en række mindre initiativer som ikke behandles.3 

 

 

                                                 
3 Dette gælder blandt andet støtte til erhvervslivet. 
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2. Finansielle Kriser 

Listen over finansielle kriser i moderne tid er meget lang. IMF vurderer, at der forekom ca. 130 

finansielle kriser alene i perioden 1980’erne og 1990’erne. Kriserne var naturligvis af forskelligt 

omfang, og er derfor dækket i forskellig grad i litteraturen. Generelt er det dog, at finansielle kriser 

er et emne med meget fokus i litteraturen. Dette ses eksempelvis tydeligt på den fokus IMF sætter 

på arbejdet med finansielle kriser. En søgning i IMF’s research arkiv med søgekriteriet ”financial 

crisis” giver hele 367 resultater.4  

 

I dette kapitel forsøges først at afdække, hvad en finansiel krise er og det forsøges, at definere, hvad 

begrebet indebærer. 

 

2.1. Definition af finansielle kriser 

Der findes ikke en entydig og konkret accepteret definition af begrebet finansielle kriser. I litteratu-

ren har mange dog gjort forsøget. Her fremstilles nogle af de forslag som er bragt i litteraturen. 

 

Sverre Knutsen, forsker i økonomi ved Handelshøyskolen BI i Oslo, konkluderer, at der ikke findes 

en endegyldig, accepteret definition af finansielle kriser.5 Adskillige personer, engagerede i forsk-

ning i finansielle kriser er kommet med deres version af en definition af finansielle kriser. Knutsen 

kommenterer, at finansielle kriser i litteraturen ofte betegnes som situationer, hvor produktionen 

falder over en kortere periode. Han fortsætter med at sige, at kriser ofte er kendetegnet ved drastiske 

prisfald på varer, værdipapirer og fast ejendom. Dette kan føre til konkurser i industri- og finanssek-

toren, hvilket skaber arbejdsløshed og ustabilitet og kan svække købekraften i en sådan grad, at 

økonomien går i depression. 

 

                                                 
4 Søgningen er foretaget på http://www.imf.org/external/pubind.htm pr 17. marts 2010. 
5 Ekonomisk Debatt, Forskning på Økonomiske Kriser, nr 4. 1985 
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Frederic Mishkin, økonom på Columbia Business School og medlem af Federal Reserve System 

Board of Governors 2006-2008, definerer finansielle kriser som resultatet af asymmetrisk informa-

tion mellem parterne til finansielle transaktioner. De asymmetriske informationer eksisterer eksem-

pelvis, når låntager har bedre information om risiko og afkastpotentiale på investeringsprojekter end 

långiver. Mishkin argumenterer, at finansielle kriser opstår når de asymmetriske informationer for-

årsager, at finansielle institutioner påtager sig større risiko end oprindeligt forudsat og derved ople-

ver uventede tab.6 

 

Den Internationale Valutafond (IMF) definerer finansielle kriser mere konkret.7 IMF definerer såle-

des finansielle kriser som faktiske eller potentielle situationer, hvor banker suspenderer konverte-

ring af indlån til kontanter, eller som tvinger regeringen til at træde til med hjælp af større omfang. 

 

Årsagen til den manglende enighed om definitionen på finansielle kriser er efter min mening, at 

ingen finansielle kriser er ens og at der ikke kan opsættes særlige kriterier som afgør om der er tale 

om en finansiel krise eller ej. Det er interessant at krisen so startede i 2007 indeholder elementer at 

alle tre ovenstående definitioner. 

 

I det følgende anvendes begrebet finansiel krise bredt som situationen hvor finansielle virksomhe-

der ikke kan leve op til deres forpligtelser.  

 

2.2. Generelt om finansielle kriser 

Økonomiske kriser spiller en vigtig rolle i verdensøkonomien. Hvis økonomiske kriser ikke fandtes, 

ville verdens økonomier ikke kunne fungere i det samspil, som sikrer balance økonomierne imel-

lem. Det er økonomiske kriser, eller nærmere frygten for økonomiske kriser, som gør, at regeringer 

verden over konstant er nødt til at balancere landenes økonomier. Men når vi nu ønsker at undgå 

                                                 
6 Frederic S. Mishkin, Anatomy of a Financial Crisis, Columbia Business School, december 1991 
7 IMF World Economic Outlook: Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability, IMF, maj 1998 
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kriser, hvorfor lærer vi så ikke bare af tidligere tiders erfaringer og undgår situationer som leder til 

kriser?  

Årsagen er, at ikke to kriser er ens. Der vil altid være forskelle i årsagerne til krisen, måden hvorpå 

krisen udløses, krisens omfang eller de konsekvenser krisen får. Det er derfor ikke muligt, altid at 

kunne forudse en krises og man kan derfor ikke sikre sig fuldt mod kriser. Det betyder dog ikke, at 

man ikke kan lære noget af tidligere kriser. Meget af arbejdet i litteraturen er da også udført med 

henblik bedre at kunne forudse økonomiske kriser i fremtiden.  

 

Det er vigtigt, at differentiere mellem økonomiske kriser og finansielle kriser. Generelle økono-

miske kriser er per University of Prinston’s definition:8 

”A long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade 

and investment.”9 

Generelle økonomiske kriser er derfor en længere periode karakteriseret ved lav eller faldende øko-

nomisk vækst og er en krise i samfundsøkonomien.  

 

Økonomiske kriser og finansielle kriser hænger typisk sammen, men den ene kræver ikke nødven-

digvis den andet. Generelle økonomiske kriser, altså kriser i samfundsøkonomien, medfører ofte 

finansielle kriser idet ændringer af situationen i samfundsøkonomien påvirker den finansielle sektor 

gennem befolkningens privatøkonomier.  

Kriser i den finansielle sektor behøver nødvendigvis ikke påvirke samfundsøkonomien, men den 

finansielle sektor er efterhånden meget vigtig. Ikke alene beskæftiger den finansielle sektor mange 

mennesker, den har også påvirkning på befolkningens privatøkonomier og andre sektorers finansiel-

le stilling. Årsagen hertil er, at den finansielle sektor fungerer som likviditets og kredit kilde for 

virksomheder i andre sektorer. Privatpersoner er bl.a. afhængige af den finansielle sektor til at fi-

nansiere boligkøb og låne penge ud til at starte virksomheder. 

                                                 
8 Der findes mange definitioner på begrebet økonomisk krise. En diskussion af disse findes ikke relevant for denne 

afhandling og udelades derfor. 
9 Kilde: http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=economic%20crisis  
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Hvorvidt en finansiel krise påvirker samfundsøkonomien afhænger naturligvis også af krisens om-

fang. Her er det vigtigt at skelne mellem kriser i en enkelt eller få virksomheder og systemiske kri-

ser. Kriser i en enkelt virksomhed er i sagens natur mindre end systemiske kriser der defineres som 

kriser i større dele af dem finansielle sektor. 

 

Det faktum, at ikke to finansielle kriser er ens, gør, at finansielle kriser opstår med jævne mellem-

rum. Men hvad er det så der gør, at finansielle kriser ikke er ens og hvad er det der er anderledes 

ved den krise vi oplever nu i forhold til tidligere kriser? 

En vigtig ting som gør, at kriser ikke kan forudses ud fra tidligere kriser er, at samfundet konstant er 

i udvikling. De seneste årtiers globalisering har medført, at båndene mellem verdens økonomier er 

blevet tættere. Den teknologiske, sociale og kulturelle udvikling medfører en tilpasning af den måde 

mennesker lever på verden over. Befolkningers værdier og normer rykker nærmere og verden kan i 

stadig større grad betragtes som et marked. Det betyder, at geografiske grænser udviskes og det 

bliver sværere for lande at fastholde deres økonomiske suverænitet.  

Økonomierne afhænger derfor mere og mere af hinanden og ændringer i én økonomi har påvirkning 

langt ud over de geografiske grænser. Hvis et land derfor rammes af en økonomisk krise er der stor 

risiko for, at andre lande ligeledes påvirkes.  

 

2.3. Historiske finansielle kriser i Storbritannien 

Storbritannien er bestemt ikke gået ram forbi når de gælder finansielle kriser. Siden 1970erne har 

Storbritannien oplevet adskillige større eller mindre kriser. I dette afsnit analyseres kort nogle få 

udvalgte finansielle kriser i Storbritannien i nyere tid. Afsnittet er ikke en kronologisk liste over 

samtlige kriser i Storbritannien, men indeholder derimod kriser som er fundet relevant i forhold til 

den nuværende finansielle krise.  

 

Mod slutningen af 1973 opstod vanskeligheder hos en række mindre banker, såkaldte ”fringe 

banks”. De mindre banker, såvel som de større banker, havde fulgt lempelige kreditpolitikker og 

udlånt store summer med sikkerhed i et ejendomsmarked, som var steget kraftigt op gennem slut-
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ningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne som følge af efterkrigstidens økonomiske boom.10 

Opfattelsen var, at ejendoms- og boligmarkedet var en sikker og likvid investering, og at det var 

tidens klart mest attraktive investeringsobjekt. Da boligpriserne i starten af 1970erne begyndte at 

falde og renten samtidig steg og oliepriserne boomede, stod en del mindre banker med udlån med 

sikkerhed i fast ejendom som ikke holdt værdi.11  

Det faldende ejendomsmarked og den strammede pengepolitik skabte store tab hos de aggressive 

långivere. Samtidig oplevede bankerne at forholdene på fundingsiden blev sværere og det blev dy-

rere at refinansiere lån på pengemarkedet som udgjorde en væsentlig del af deres overordnede fun-

ding. Situationen blev yderligere forværret af, at Storbritannien blev ramt hårdt af de store globale 

fald på aktiemarkederne i 1973-1974. 

Som reaktion på de mindre bankers krise trådte Bank of England, sammen med en række større 

banker, ind med en likviditetspulje på 1,3 mia. pund. Støtten blev givet til 26 mindre banker og man 

undgik derved at lempe pengepolitikken med en rentesænkning.12     

 

I begyndelsen af 1990erne er den gal med de mindre banker igen. På det tidspunkt fandtes over 100 

små og mellemstore banker som typisk var specialiseret i særlige nicher. Hver enkelt institution 

havde typisk fokus på udlån til en industriel sektor, et geografisk område, en særlig etnisk/religiøs 

gruppe eller lignende. Mange af disse institutioner havde stor eksponering mod ejen-

doms/boligmarkedet. På gældssiden var mange af bankerne afhængige af pengemarkedet og kun i 

mindre grad finansieret via indlån.13  

I 1991, inden problemerne for alvor opstod, var langt de fleste af disse institutioner velkapitalisere-

de. I juni 1991 var gennemsnitssolvensgraden af de banker som senere fejlede 26 %, væsentligt 

over minimumskravet på 8 %. Efterfølgende undersøgelser har vist, at bankerne kunne fejle på trods 

af den solide kapitalisering på grund af svag diversificering og ledelsessvigt i forbindelse med øget 

risiko. 

                                                 
10 The Guardian, Led Zeppelin, soaring oil and house prices: is it 1973 all over again?, 14. september 2007 
11 Telegraph, Why we should fear a nasty 70s revival, 2. februar 2003 
12 Finn Østrup, Finansielle kriser, Forlaget Thomson, København 2008, side 214 - 221 
13 Bank Failures in Mature Economies, Basel Committee on Banking Supervision, WP no. 13 2004, side 51 - 52 
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Mange af de mindre banker oplevede høj udlånsvækst i sidste halvdel af 1980erne og da økonomien 

vendte i begyndelsen af 1990erne blev bankerne presset på både aktiv og passivsiden af balancen. 

De faldende ejendomsværdier pressede kvaliteten af bankernes udlån og sikkerheder. Samtidig 

pressedes pengemarkedet som følge af øget usikkerhed om landets økonomi. Mange udenlandske 

investorer trak kapital ud af Storbritannien og investorer omlagde investeringer fra små og mindre 

banker til større banker. I de efterfølgende 3 år oplevede op mod en tredjedel af alle Storbritanniens 

mindre banker at blive taget under administration af staten, modtage likviditetssupport, få frataget 

licens til at drive bank, eller blive likvideret.14  

 

I den to eksempler ovenfor er det tale om systemiske finansielle kriser som dog primært vedrører 

mindre banker. Fælles for de to kriser er, at bankerne er presset på både aktiv og passiv siden og i 

begge tilfælde er der tale om fald i ejendomspriser og forværrede fundingforhold. Disse forhold er 

ligeledes tilfældet i 2007 - 2009 krisen, selvom der her er tale om at banksektoren overordnet set er 

ramt. Endeligt er det interessant at bemærke, at de to tidligere kriser og 2007 - 2009 krisen hver 

gang kommer med ca. 20 års mellemrum. Man kan overveje om det tager 20 år at glemme eller om 

forholdene i sektoren og samfundet ændres i en sådan grad over 20 år, at en ny finansiel krise kan 

opstå. Dette vil dog ikke blive forfulgt yderligere i denne afhandling. 

 

 

 

 

                                                 
14 Bank Failures in Mature Economies, Basel Committee on Banking Supervision, WP no. 13 2004, side 51 - 52 



11 

3. Årsager til den finansielle krise i Storbritannien 

I dette afsnit beskrives og analyseres forskellige årsager til den finansielle krise i Storbritannien. 

Der indledes med en kort beskrivelse af den globale situation, hvorefter der fokuseres specifikt på 

situationen i Storbritannien. 

 

3.1. Global makroøkonomisk udvikling  

I sin rapport ”The Turner Review” beskriver Lord Turner, formand for Financial Services Authori-

ty, hvordan makroøkonomiske ubalancer har spillet en ikke ubetydelig rolle i den finansielle krise.15 

Gennem de sidste ca. 10 år er ubalancerne i verdensøkonomien vokset drastisk. Olie eksporterende 

lande, Japan, andre østasiatiske lande og i særdeleshed Kina har opnået store overskud på betalings-

balancen med store underskud i udviklede lande som USA, Storbritannien og Spanien mv. til følge. 

Figur 1 viser hvordan udviklingen har været særlig markant i perioden 2002 til 2008. 

Figur 1, Betalingsbalance, udvalgte lande, 1995 - 2008 

 

Kilde: www.IMF.org 

De store summer, som akkumuleres i landene med overskud, bliver typisk investeret i aktiver med 

meget lav risiko som fx amerikanske og engelske statsobligationer. Disse meget store investeringer 

i næsten risikofrie aktiver har været med til at drive renten på disse investeringer ned på et historisk 

lavt niveau.  

                                                 
15 Financial Services Authority, The Turner Review; A regulatory response to the global banking crisis, marts 2009 
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Det historisk lave renteniveau har haft to følger,16 som spiller en vigtig rolle i den finansielle krise, 

og som er vigtige i analysen af årsagerne til den finansielle krise i Storbritannien. 

• Den lave rente har medført en stor kreditekspansion i de udviklede lande, herunder særligt 

Storbritannien  

• Den lave rente har drevet en ”jagt på afkast”, hvor investorer har påtaget øget risiko for at 

opveje det faldende afkast på risikofrie aktiver 

De to punkter spiller som sagt en vigtig rolle i analysen af årsagerne til den finansielle krise i Stor-

britannien. 

 

3.2. Bank of Englands pengepolitik 

Nationalbanker verden over havde i perioden op til dot-com boblens brist i år 2000 gradvist hævet 

renten for at bekæmpe den inflation, som dot-com væksten skabte. Ved indgangen til år 2000 stod 

Bank of Englands base rate således på 6 %.  

Da dot-com boblen bristede i foråret 2000 fulgte en periode med økonomisk afmatning, primært i 

USA, men med virkning på verdensøkonomien. For at undgå recession begyndte nationalbankerne 

verden over at sænke renten. 

Figur 2, Bank of England Base Rate, 2000-2008 

 

Kilde: www.BankOfEngland.co.uk 

                                                 
16 Financial Services Authority, The Turner Review; A regulatory response to the global banking crisis, marts 2009 
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Som Figur 2 viser, sænkede Bank of England renten af flere omgange fra 6 % til 4 % i år 2000 og 

2001. I perioden fra 2001 til 2006 lå renten forholdsvist roligt i et niveau omkring 3,5 – 4,5 %. Det 

lave renteniveau efter dot-com boblens brist blev således fastholdt i en længere periode. En af årsa-

gerne hertil er, at forbrugerpriserne i perioden forblev i ro, og Bank of England havde derfor ikke 

umiddelbart nogen grund til at hæve renten. Den lave rente medførte en stor udlånsekspansion, som 

var med til at presse aktivpriserne op. Både aktiekurser og boligpriser er i perioden steget signifi-

kant som følge af den lave rente. 

 

I Figur 3 vises sammenhængen mellem huspriser og Bank of Englands basisrente. Som figurens 

røde serie viser lå Bank of Englands basisrate forholdsvist stabilt i perioden 2001 – 2006. Samtidig 

viser figurens blå serie, at huspriserne i samme periode steg voldsomt. Helt præcist var renten 4 % 

og huspriserne i indeks 158 i fjerde kvartal 2001. I andet kvartal 2006 er renten steget 0,5 procent-

point til 4,5 %, mens huspriserne er steget til indeks 248 svarende til en stigning på 57 % i perioden.  

Figur 3, Husprisindeks og Bank of England base rate, 1975 - 2009 

 

Kilder: www.nationwide.co.uk og www.BankOfEngland.co.uk    

I perioden fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal 2007 hæver Bank of England i flere omgange 

renten, som stiger fra 4,5 % til 5,75 %. Årsagerne til rentestigningerne er stærk vækst i økonomien, 
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begrænset kapacitet og inflation over målsætningen.17 På trods af de stigende renter fortsatte bolig-

priserne med at stige i løbet af 2007. 

 

De stigende renter og samtidig stigende huspriser kan umiddelbart virke modstridende, idet den 

normale antagelse er, at huspriserne stiger, når renten falder, idet folk har råd til at låne mere. Men i 

en voksende økonomi kan huspriserne godt stige med en stigende rente.18 Årsagen er, at i perioder 

med voksende økonomi stiger aktierne og lønningerne samtidig med renten. I perioder med voksen-

de økonomi er folk typisk komfortable og har tiltro til deres økonomi. De er derfor mere tilbøjelige 

til at låne til et stort køb som fx et hus. Rentestigninger er således ikke nødvendigvis nok til at afkø-

le investeringslysten.  

I løbet af 2007 begynder krisen at vise sig i form af vigende boligpriser og begyndende kreditkrise 

blandt bankerne. I fjerde kvartal kunne den begyndende krise for første gang aflæses på boligpriser-

ne. Huspriserne faldt 1,4 % i forhold til tredje kvartal, 

og Bank of England reagerede samme kvartal ved at 

sænke renten fra 5,75 % til 5,5 %. De efterfølgende to 

kvartaler falder boligpriserne markant (henholdsvis -3,1 

% og -4,6 %) og Bank of England lader renten følge 

efter og sænker den med 25 basispoint i begge kvartaler 

til 5 % i andet kvartal 2008.  

I tredje kvartal 2008 fortsætter boligpriserne med at fal-

de drastisk (-6,3 %), men Bank of England lader renten 

forblive på 5 %.  

I fjerde kvartal 2008 er krisen på sit højeste, boligmar-

kedet er gået fuldstændig i stå, og banker (og andre fi-

nansielle institutioner) melder om massive tab. Den re-

                                                 
17 Fx: Bank of England, Bank of England Raises Bank Rate by 0.25 Percentage Points to 4.75%, 3. august 2006 
18 CNNmoney.com, The bubble question, 27. juli 2007 

I december 2007 var de færreste forbrugere 
bekymrede for økonomien.  

Kilde: TheGuardian.co.uk, 6. december ’07
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geringen præsenterer Bankpakke 119 og sænker i flere omgange renten, først fra 5 % til 4,5 % i en 

koordineret indsats med bl.a. Den Amerikanske Centralbank og ECB. Dernæst fra 4,5 % til 3 %, det 

laveste niveau siden 1995. Den 11. december gennemfører flere europæiske centralbanker og ECB 

en koordineret rentesænkning, som i Storbritannien betyder at renten sænkes til 2 %, det laveste 

niveau siden 1951.  

Så selvom krisen begynder at vise sig i 2007 i form af fastfrysning af interbank likviditetsmarkedet 

og faldende boligpriser, så er det reelt først i fjerde kvartal 2008, at Bank of England for alvor rea-

gerer ved at sænke renten.  

 

I løbet af 2008 og ind i 2009 kritiseres Bank of England, og særligt Mervyn King, for ikke at have 

reageret hurtigt og effektivt nok under krisens optrapning. Særligt rentesænkningerne på 25 basis-

point i første og andet kvartal 2008 og fastholdelsen af renten i tredje kvartal 2008 møder kritik fra 

flere sider.  

 

Bank of England Quarterly Model er en af de modeller som Bank of Englands bruger til at analyse-

re og forecaste Storbritanniens økonomiske udvikling. Modellen er blevet kritiseret af tidligere 

medlemmer af bankens Monetary PolicyCcommittee20 for ikke at være stærk nok til at se begyn-

dende faresignaler. Modellen kritiseres bl.a. for ikke at virke, når der er kreditmangel i økonomien, 

og der tages heller ikke højde for, at renten potentielt kan være nul. 

Brugen af modellen har fået kritikerne til at sige, at Mervyn King og hans kolleger er blevet for-

blændet af modellens resultater uden at tage højde for situationen rundt om i verden, og derved ikke 

har truffet de rigtige rentebeslutninger under krisens begyndelse.21  

Karen Ward, cheføkonom hos storbanken HSBC, er enig i kritikken og udtaler, "No model is ever 

going to fit the world perfectly, so you're going to have to make a judgment - and there have been 

certain points where they made the wrong judgment."22 

                                                 
19 Se kapitel 5 ”Politiske initiativer” for mere information om regeringens redningspakker 
20 Monetary Policy Committee er Bank of Englands pengepolitiske komite som har ansvaret for at fastsætte renten 
21 The Observer, Flawed model 'blinded' King to credit crisis, 8. februar 2009 
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Bank of Englands begrundelse for tilbageholdenheden mht. rentesænkninger er, at man er nødt til at 

have både den svækkede økonomi og inflationen in mente. Inflationen er i 2007 og 2008 konstant 

en smule over målsætningen.23 Ved udgangen af juni 2008, efter tre kvartaler med signifikante fald 

i boligpriserne, holder Bank of England fast i, at renten ikke skal sænkes, selvom boligpriserne er 

faldende, og den økonomiske vækst er vigende. Bank of England vil derimod holde fokus på mål-

sætningen om at holde inflationen i ro.24 

 

Kritikere mener dog, at fokussen på at holde inflationen under kontrol har domineret for meget, og 

at man burde have haft mere fokus på økonomien som helhed. Kritikken går blandt andet på, at man 

burde være mere konsekvent med rentesænkningerne og have reageret hurtigere, som fx Den Ame-

rikanske Centralbank. Blandt kritikkerne er Stewart Baseley, formand for Home Builders Federati-

on, som op til et af Bank of Englands rentemøder udtaler: "The bank needs to act decisively and we 

need action now. The benefits that a 1 percent cut could bring would far outweigh any lingering 

inflation concerns." 25 

 

Det er ikke kun Bank of Englands rentepolitik, som kritiseres. I en rapport udarbejdet af The Natio-

nal Institute of Economic and Social Research (NIESR) kritiseres Bank of Englands evne til at ned-

bringe virksomheders låneomkostninger.26 NIESR mener ikke, at Bank of England har gjort til-

strækkeligt for at sikre virksomheders lånemuligheder idet de rentesænkninger, som banken har 

gennemført, ikke har tilstrækkeligt effekt. NIESR mener, at forskellen mellem Bank of Englands 

rente og virksomhedernes reelle lånerente er for stor, idet rentesænkningerne ikke bliver videreført 

af bankerne. 

 

                                                                                                                                                                  
22 The Observer, Flawed model 'blinded' King to credit crisis, 8. februar 2009 
23 The Guardian, Interest rates cut to 5.25 %, 7. februar 2008 
24 The Guardian, No rate rises yet but no cuts either, says King, 27. juni 2008 
25 www.telegraph.co.uk, Bank of England faces demands for 1 percentage point cut in interest rates, 2. november 2008 
26 www.dailymail.co.uk, Bank of England 'too slow' off the mark, claim critics, 4. februar 2009 
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Der er umiddelbart ingen tvivl om, at Bank of England, The Monetary Policy Committee og Mer-

vyn King har begået fejl i 2007 og 2008. Da det i fjerde kvartal 2008 viser sig, at økonomien er på 

vej mod en recession, og at inflation ikke er en aktuel trussel, må Bank of England skære kraftigt i 

renten, hvilket man hidtil har været skeptisk overfor. Men spørgsmålet er, om kritikken er beretti-

get, eller kritikkerne blot er bagkloge? 

Hvis man ser på udviklingen i inflationen, som er illustreret i Figur 4, og husker, at Bank of Eng-

lands (måske) fornemmeste opgave er at holde inflationen under kontrol, så må man umiddelbart 

sige, at der er handlet efter bogen. I slutningen af 2007 og gennem de første 9 måneder af 2008 steg 

inflationen fra 2,1 % i oktober 2007 til 5,2 % i september 2008. Bank of England havde derfor god 

grund til at være bekymret for inflationen.  

Figur 4, Inflation for UK (Prisændring over 12 måneder) 

 

Kilde: Consumer Price Indices Statistical Bulletin – november 2009, www.statistics.gov.uk 

Det meste af ovenstående kritik af Bank of England og Mervyn King er fra medio/ultimo 2008 og 

primo 2009, altså sent i krisen. Det virker lidt for nemt for kritikkerne at kritisere beslutningstager-

ne, efter at verden er gået af lave. Kritikken havde været væsentlig mere relevant, hvis den var fal-

det, eller i det mindste påbegyndt, ultimo 2007 eller primo 2008. På daværende tidspunkt var der 

forbavsende stille omkring Bank of Englands beslutninger, og bankens fokus på inflationen mødte 

enighed blandt kommentatorerne.27 Det er i hvert fald tvivlsomt, om en rentesænkning på 1-2 % 

ville være blevet vel modtaget i begyndelsen af 2008. 

                                                 
27 www.ThisIsMoney.co.uk, Mervyn King's critics abuse hindsight, 13. november 2008 
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3.3. Storbritanniens boligmarked 

Som beskrevet i afsnit 3.2 er boligpriserne i Storbritannien steget drastisk det seneste årti, og det er 

et generelt indtryk, at den globale finansielle krise i høj grad er resultatet af en aktivboble. De in-

volverede aktiver er primært boligmarkeder, i særdeleshed det amerikanske, men i høj grad også de 

europæiske, herunder det engelske.  

 

Figur 5 illustrerer udviklingen på boligmarkedet i Storbritannien i perioden 1975 til 2008. I perio-

den 1975 til 2000 fulgte de reale huspriser en trend med en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 1,7 %. 

Figur 5, Inflationsjusteret boligprisindeks for UK, Q1 1995 = indeks 100. 

 

Kilde: www.nationwide.co.uk 

Fra 2000 til 2006 steg huspriserne i Storbritannien drastisk med en gennemsnitlig årlig vækst på 

10,5 %. Stigningerne i huspriserne var i perioden drevet af høj økonomisk vækst, lav arbejdsløshed 

og en lav rente (se Figur 2). 

 

I fjerde kvartal 2006 kostede en gennemsnitsbolig i Storbritannien 207.000 pund svarende til næ-

sten 11 gange den gennemsnitlige løn.28 Huspris/løn ratioen varierer meget mellem de forskellige 

regioner i Storbritannien. Ikke overraskende ligger London i top med en ratio på 13 gange løn til 

                                                 
28 Home Truths 2008, National Housing Federation, June 2008 
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husprisen.29 Lidt mere overraskende er det, at kun syv regioner har en ratio på under 4, hvilket er de 

fleste udlåneres standard lånevillighed i Storbritannien. I mange områder med boligpriser i den la-

vere ende af skalaen er prisen på en bolig ca. 6 gange den lokale løn.  

De utrolig høje boligpriser i forhold til indkomster medfører, at flere og flere husholdninger må 

søge om offentlig hjælp til at finde en prismæssig overkommelig bolig. I 2006 var der hele 1,6 mio. 

husholdninger på venteliste, hvilket svarer til hver 13. husholdning i Storbritannien. 

 

Én gruppe af boligkøbere er særligt hårdt ramt af de høje priser, førstegangskøbere. De høje bolig-

priser gør det overordentligt svært for førstegangskøbere at komme ind på ejerboligmarkedet. I 

mange tilfælde er det nødvendigt, at forældre hjælper til med at betale huslejen, hvis boligdrømme-

ne skal realiseres.30  

I Figur 6 vises førstegangskøberes renter og afdrag som procent af den udbetalte løn. I perioden fra 

år 2000 til 2002 lå niveauet relativt fladt omkring 70 %, hvorefter det begyndte at stige, først til et 

niveau omkring 100 – 120 % fra 2004 – 2006, derefter til 120 – 140 % i 2007. 

Figur 6, Førstegangskøberes renter og afdrag som procent af nettoløn 

 

Kilde: www.nationwide.co.uk 

                                                 
29 The Guardian, Average English house price will top £300,000 in five years, says study, 6. august 2007 
30 Home Truths 2008, National Housing Federation, June 2008 
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De meget høje renter og afdrag i forhold til indkomsten gør, at førstegangskøbere har meget svært 

ved at komme ind på ejerboligmarkedet. Som konsekvens kommer mange mennesker senere ind på 

ejerboligmarkedet, og derved skubbes den cyklus som starter, når man køber sin første bolig, og 

man får derved færre år at låne pengene over. 

At boligpriserne stiger er i sig selv ikke en årsag til den finansielle krise. Der kan dog være under-

liggende faktorer som er medvirkende til krisens opståen. Dette gælder udbud og efterspørgsel på 

boliger og husholdningernes gældsætning, som analyseres i det følgende. 

3.3.1 Udbud og Efterspørgsel på boligmarkedet 

Der har i lang tid været ubalance mellem udbud og efterspørgsel på boliger i Storbritannien. Ud-

buddet har ikke kunnet følge efterspørgslen, til eksempel blev der i 2006 opført 163.000 nye boli-

ger, mens det forventes, at der opstår 223.000 nye husstande i gennemsnit hvert år.31 Tendensen 

med større efterspørgsel end udbud er opstået som følge af flere udviklinger.  

 

En af årsagerne er, at indbyggertallet i Storbritannien er stigende som følge af både højere fødsels-

rater og immigration.32 Figur 7 viser tilvæksten i Storbritanniens befolkning som følge af fødsels- 

og dødsrate samt netto immigration. Den interne vækst (fødsler minus dødsfald) er relativ stabil 

med en tilgang på 90.000 om året fra 1995 til 1998, hvorefter den falder til et niveau omkring 

70.000 om året fra 1999 til 2003. Fra 2004 og frem til 2007 stiger den markant og tilvæksten er i 

2007 på ca. 200.000 personer som følge af intern vækst. Årsagen til den drastiske stigning fra 1995 

til 2007 er delvist en forhøjet levealder, men også en konsekvens af, at fertilitetsraten i Storbritanni-

en er steget fra 1,7 til 1,9 barn i perioden. 

                                                 
31 Home Truths 2008, National Housing Federation, June 2008 
32 Office for National Statistics, www.statistics.gov.uk 
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Figur 7, Befolkningsvækst i Storbritannien, 1995 - 2007 

 

Kilde: www.statistics.gov.uk 

I perioden 1995 til 1998 lå netto immigrationen på mellem 50.000 og 75.000 personer om året. I 

1999 steg antallet til over 150.000 og har ikke været under dette niveau siden. I 2007 var der således 

en befolkningstilgang i Storbritannien på 207.000 som følge af højere tilflytningen end fraflytning.  

Sammenlagt har den interne vækst og netto immigration forårsaget en befolkningstilvækst på over 

300.000 hvert år fra 2004 til 2007. 

 

En forklaring på en del af netto immigrationen, som særligt har påvirket efterspørgslen på boliger i 

London, er byens rolle som internationalt finans- og handelscenter. Særligt den øvre ende af bolig-

markedet er påvirket af den store internationale interesse for boliger.33 I tiden med stor vækst op til 

2007/2008 stod store multinationale selskaber nærmest i kø for at skaffe attraktive boliger som en 

del af lønpakken til medarbejdere, som typisk var udstationeret i London.  

 

En anden årsag er, at der er et stigende antal enpersons husholdninger. Dette skyldes blandt andet 

landets høje skilsmisserate som tvinger folk til, i hvert fald midlertidigt, at bo alene. En anden årsag 

                                                 
33 Council of Mortgage Lenders, Housing Finance, Issue 02 2007 
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til det stigende antal enpersons husholdninger er landets stigende levealder. Endelig skal det også 

bemærkes, at unge flytter tidligere hjemmefra end før i tiden, og mange unge ønsker at bo alene 

nogle år, inden man stifter familie, hvilket ligeledes er med til at øge antallet af enpersonsboliger.  

 

En helt tredje årsag er, at der simpelthen ikke er tilstrækkelige udstykninger af byggegrunde.34 Be-

folkningen modsætter sig generelt nyudstykninger, enten fordi de ikke ønsker opførelse af boliger i 

deres lokalområde, eller fordi de ønsker at beskytte prisen på eksisterende boliger i området eller 

fordi de ønsker at beskytte miljøet.  

 

At udbuddet på boliger er mindre end efterspørgslen viser sig også på lejeboligmarkedet. En under-

søgelse blandt udlejere af boliger viser, at der siden 2002 har været en stigende mangel på lejeboli-

ger. 

Figur 8, Lejebolig udbud og efterspørgsel, Storbritannien, 2002 - 2007 

 

Kilde: ARLA Group of Buy to Let Mortgage Lenders 

I Figur 8 vises udlejeres vurdering af udbud og efterspørgsel på Storbritanniens lejeboligmarked. 

Som det ses i Figur 8 er andelen af udlejere, som mener, at der er lejeboligmangel steget fra ca. 20 

                                                 
34 BBC News, House price boom 'causing misery', 11. september 2007 
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% i 2002 til ca. 40 % i 2007. Samtidig er andelen, som mener, at der er lejeboligoverskud faldet fra 

godt 60 % i 2002 til under 30 % i 2007. Inden for bare 5 år er der altså sket en væsentlig ændring i 

vurderingen af, om der er et tilstrækkeligt antal lejeboliger i Storbritannien, og på baggrund af talle-

ne kan det vurderes, at der er mangel på lejeboliger.  

Den stigende mangel på lejeboliger er med til at presse den gennemsnitlige husleje op. Jo mere hus-

lejen stiger, jo mere attraktivt bliver det at købe sin bolig frem for at leje en tilsvarende. Det vil sige, 

at der er et større antal boligkøbere som følge af den stigende husleje, hvilket er med til at presse 

boligpriserne op. Den stigende efterspørgsel på boliger vurderes dog ikke at være en af de direkte 

årsager til den finansielle krise. 

 

3.3.2 Husholdningers Gældsætning 

Som konsekvens af det lave renteniveau og bankernes aggressive udlånspolitikker er befolkningens 

gæld vokset kraftigt. Der er i særdeleshed tale om vækst indenfor boligudlån, men kreditkort og 

andre lån til forbrug er ligeledes vokset signifikant. 

Figur 9 illustrerer Storbritanniens husholdningers gæld som andel af GDP. Som det ses lå gælden 

stabilt omkring 80 % i forhold til GDP i perioden 1995 til 1999. I perioden fra 2000 til 2007 stiger 

gælden kraftigt og topper på 105 % i forhold til GDP i 2007, herefter falder den lidt i 2008. 

Figur 9, UK husholdningers gæld som andel af GDP, 1995 - 2008 

 

Kilde: Office for National Statistics og Bank of England 
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I Bank of Englands kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 analyseres Storbritannien husholdninger 

gæld og disses påvirkning af eventuelle ændringer i den finansielle situation.35 I rapporten konklu-

deres, at den øgede gæld i husholdningerne ikke er til umiddelbar fare for økonomien. Hovedargu-

mentet er, at der er tilstrækkelig buffer hos både husholdningernes og i långivernes balance til at 

modstå økonomiske choks i renter, løn og arbejdsløshed. Det konkluderes dog også, at undersøgel-

sen udelukkende er baseret på choks af størrelser, som er set i perioden op til 2007 og altså ikke 

ukendte choks.  

 

Der er forventelig sammenhæng mellem husholdningernes gæld og huspriserne.36 Når huspriserne 

stiger, vil husholdningernes gæld ligeledes, stige idet højere boligpriser vil få befolkningen til at 

optage større boliglån, som, alt andet lige, vil øges i forhold til GDP.  

 

Sammenhængen mellem husholdningernes gæld og boligpriserne betyder, at den øgede gæld ikke 

nødvendigvis er risikabel. Så længe den øgede gæld er sikret i underliggende aktiver, kan låntager 

til enhver tid realisere aktivets værdi og indfri gælden. Problemet opstår først, når aktiverne falder i 

værdi eller der opstår deciderede bobler. I så fald risikerer låntagerne at blive teknisk insolvente, 

idet deres gæld overstiger værdien af deres aktiver.  

 

De boligprisfald, som Figur 5 viser fra fjerde kvartal 2007 og gennem hele 2008, er ikke set siden 

slutningen af 1980erne og starten af 1990erne og ligger udenfor størrelsen af de choks, som er testet 

i Bank of Englands analyse fra 2007.  

 

Hvorvidt gældsætningen er en direkte årsag til den finansielle krise er svært at vurdere. Det er dog 

næppe tvivlsomt, at krisen rammer hårdest, der hvor gælden er størst. Særligt hvis den underliggen-

de sikkerhed i gælden er faldet i værdi. Antallet af situationer, hvor ejeren af en bolig ikke kan beta-

le renter og afdrag på gælden og derfor bliver sat ud af boligen (se Figur 10), indikerer dog, at man-
                                                 
35 Bank of England, Quarterly Bulletin 2007 Q1, 2007 
36 Mervyn King, Guvernør i Bank of England, tale til Parlamentet, 18. september 2003 
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ge husholdninger har været gældsat i en sådan grad, at de økonomiske choks i 2007 til 2008 har haft 

mærkbar effekt på krisens omfang. 

Figur 10, Tilbagetagelse af boliger i Storbritannien, 2004 - 2009 

 

Kilde: Office for National Statistics 

3.4. Storbritanniens banksektor 

I dette afsnit analyseres nogle udviklinger i den britiske banksektor, som kan have haft indflydelse 

på krisens opståen og udvikling. Først analyseres udviklingen i banksektorens likviditetsfremskaf-

felse (funding), og herefter analyseres udviklingen i gælden. 

 

I afsnittet ”Global makroøkonomisk udvikling” beskrives, hvordan makroøkonomiske ubalancer op 

gennem 2000erne medførte historisk lave renteniveauer og en ”jagt” på afkast. Denne jagt på afkast, 

sammen med øget konkurrence for profitabilitet bankerne imellem, medførte, at bankerne blev mere 

villige til at løbe risici, både med hensyn til investeringer, men også med hensyn til funding. For at 

forbedre profitabiliteten og forøge bankens balance måtte man ty til nye former for funding, idet 

den traditionelle form ikke kunne følge med. Den traditionelle form for funding inkluderer primært 

indlån, og Figur 11 illustrerer udviklingen i Storbritanniens husholdningers opsparingskvote og vi-

ser, at husholdningerne gradvist har opsparret mindre over perioden.  
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Figur 11, UK husholdningers opsparingskvote i pct. af indkomst efter skat, 2000-2008 

 

Kilde: Bank of Englands Financial Stability Report, oktober 2008 

Bankernes problem med den faldende opsparingskvote er, at de må søge andre kilder for funding, 

hvis man ønsker vækst på udlån. Løsningen for Storbritanniens banker var at optage lån på nationa-

le og internationale pengemarkeder. Inden for de seneste årti er de internationale pengemarkeder, 

herunder særligt USA, blevet en vigtig kilde for funding af Storbritanniens storbanker. Den blå serie 

på Figur 12 viser udviklingen i storbankernes lån fra udenlandske pengeinstitutter. Som det ses er 

balancen steget fra ca. 70 mia. pund i 2000 til ca. 330 mia. pund i 2008.  

Udviklingen i denne balance er blandt andet medvirkende til udviklingen i figurens røde serie, som 

viser udviklingen i den kløft, som er opstået mellem bankernes udlån og indlån fra ikke-bank kun-

der. Som det ses af den røde serie, var bankernes udlån næsten udelukkende finansieret af indlån 

ved udgangen af 2000. Fra 2001 og frem udvides kløften drastisk, nogle år med over 100 mia. pund, 

og kløften er i juni 2008 på over 700 mia. pund, som bankene er nødt til at finansiere via pengemar-

kederne.  
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Figur 12, Bankernes funding gap37 og Interbank deposits fra udlandet, 2000 - 200838 

 

Kilde: Bank of Englands Financial Stability Report, oktober 2008 

Problemerne med finansiering via pengemarkederne, i forhold til traditionelle indlån som finansie-

ring, er at lån på pengemarkedet ofte har kortere løbetid end bankernes udlån. Det betyder, at ban-

kerne er nødt til at refinansiere lånene. Da situationen på pengemarkederne løbende, ændres er der 

ikke garanti for, at bankens finansiering er favorabel over tid. I situationer hvor pengemarkedsren-

ten stiger, og banken skal refinansiere, vil bankens kreditmarginal falde og banken risikerer at stå 

med en negativ kreditmarginal. 

Banker, som benytter pengemarkederne som finansiering af udlån, er altså afhængige af, at marke-

derne er effektive. I tilfælde af, at markedernes tillid til den enkelte bank svinder eller hvis renten 

bliver for høj, risikerer banken at stå uden finansiering.  

Dette var netop hvad der skete i 2007 og frem, hvor tilliden blandt verdens banker forsvandt, blandt 

andet som følge af uvished om hvor eksponerede de enkelte banker var mod faldende huspriser i 

USA og Europa. Investorer på pengemarkederne, herunder store amerikanske banker, trak sig ud af 

markederne og over i sikrer investeringer som guld og statsobligationer. Interbank renten steg dra-

stisk, og mange banker kunne kun låne fra dag til dag, mens det var svært for andre banker overho-

vedet at opnå lån på pengemarkederne.  
                                                 
37 ”Customer funding gap udgør forskellen mellem kunders udlån og indlån, hvor kunder ikke udgør banker. 
38 Data i Figur 12 og Figur 13 inkluderer flg. banker: Alliance & Leicester, Banco Santander, Barclays, Bradford & 

Bingley, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide, Northern Rock og RBS 
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En anden indikator for bankernes tilstand er deres leverage ratio, målt som aktiver divideret med 

egenkapital fratrukket minoritetsinteresser. Indikatoren kan blandt andet bruges som målestok for, 

hvor aggressive bankerne har været i deres søgen på at øge balancen.  

Figur 13 viser udviklingen i de britiske storbankes leverage ratio i perioden 1997 til 2008. Figuren 

viser både medianen og minimum og maksimum værdien. 

Figur 13, Britiske storbankers leverage ratio39, 1997 - 2008 

 

Kilde: Bank of Englands Financial Stability Report, oktober 2008 

I perioden 1997 til 2001 bevægede medianen sig stort set ikke fra niveauet omkring 22. Fra decem-

ber 2001 og frem til udgangen af 2005 steg ratioen i to omgange, først fra omkring 22 til ca. 26 i 

begyndelsen af perioden og igen sidst i perioden fra ca. 26 til ca. 30. Medianen for de britiske stor-

bankers leverage ratio er altså steget med 8 i perioden 2001 til 2005, hvilket må siges at være en 

kraftig stigning. Efter 2005 ligger medianen uændret frem til udgangen af 2007, hvor kurven igen 

tager et knæk opad og rationen ender på 34 i juni 2008. Den samlede udvikling fra niveau 22 i 2001 

til 34 i 2008 indikerer, at de britiske banker er blevet væsentligt mere gældstunge i perioden.  

Udviklingen i minimum og maksimum området på Figur 13 er ligeledes interessant. Som det ses, 

har minimum observationerne stort set ikke ændret sig over perioden og den lavest observerede 

                                                 
39 Bankernes Leverage Ratio er udregnet som aktiver divideret med egenkapital minus minoritets interesser 
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leverage ratio er 17 både i 1997 og 2008. Maksimum området har derimod udviklet sig drastisk fra 

at ligge på omkring 30 fra til 2001 til at ende på 60 i 2008. Særligt i årene fra 2003 til 2006 steg 

maksimum observationen kraftigt. At maksimum observationen stiger, er et udtryk for, at en enkelt 

bank øger sin gældsandel og ikke et udtryk for sektorens udvikling, men når medianen samtidig 

stiger er der tale om, at mere end en enkelt bank ændrer gældsandel, og at branchen flytter sig.  

 

Det fristende ved at optage gæld frem for at rejse kapital fra aktionærerne er, at bankerne undgår at 

påvirke aktiekursen. Mange bankledelser er blevet aflønnet netop på baggrund af aktiekursen, så der 

kan være tale om en interessekonflikt mellem ledelsernes personlige incitamenter og bankernes 

bedste. Se afsnit 3.5.1 Corporate Governance for mere omkring bankledelsernes incitamentsafløn-

ninger. 

 

De britiske leverage ratios er høje, også i international sammenligning. Mens medianen hos de briti-

ske banker er på 34, ligger det tilsvarende tal for amerikanske banker på ca. 20.40 De høje ratios i 

Storbritannien er meget karakteristiske for Europa, og i oktober 2008 vurderer IMF, at de 15 største 

banker i Eurozonen, Schweiz og Storbritannien skal refinansiere 700 mia. dollars i løbet af 2009. 

Vurderingen kommer på et tidspunkt, hvor bankerne risikerer at skulle betale op mod 9 % i renter 

på udstedelser af obligationer.41 

 

Som beskrevet i forbindelse med bankernes udvikling i funding kan det være problematisk at op-

bygge en stadig større gæld. For det første skal gælden løbende serviceres, hvilket betyder øgede 

renteomkostninger, og samtidig er der mulighed for, afhængigt af gældens løbetid, at lånene skal 

refinansieres, hvilket giver bankerne en risikoeksponering afhængigt af markedernes tilstand. 

 

Bankernes benyttelse af funding på pengemarkederne og den øgede gæld har været medvirkende til 

den globale optur ,og den medfølgende sårbarhed har i særdeleshed været medvirkende til krisen og 
                                                 
40 FinFacts.ie, Europe's biggest banks face greater capital shortages than US counterparts, 24. september 2008 
41 Telegraph.co.uk, Financial Crisis: Extreme leverage haunts Europe's banks as rollover crunch looms, 9. oktober 2008 
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graden heraf. Den øgede gæld har betydet, at bankerne er svagere stillet overfor likviditetsmangel 

og tab på udlån, hvilket netop er tilfældet under krisen. 

 

3.5. Corporate Governance og bankernes udlånspolitik 

I dette afsnit beskrives og analyseres nogle af de forhold internt i bankerne, som har medvirket til 

krisens opståen og omfang.  

 

3.5.1 Corporate Governance 

I juli 2009 publicerede Sir David Walker rapporten “A review of corporate governance in UK banks 

and other financial industry entities”.42 Rapporten, som er udarbejdet på kommissorium fra Premi-

erminister Gordon Brown, gennemgår corporate governance i Storbritanniens banker i lyset af fi-

nanskrisens store tab og branchens systemiske rystelser. 

Walker konkluderer i rapporten, at ledelsessvigt spillede en væsentlig rolle i graden af den finan-

sielle krise. Han påpeger, at mangelfuld risikostyring, svage bestyrelser, manglende kontrol over 

ledelsesaflønning og manglende ejer involvering i høj grad medvirkede til at øge krisens omfang, 

og kræver gennemsyn af reguleringen på området. Nedenfor gennemgås kort nogle udvalgte kon-

klusioner vedrørende corporate governance svigt i de britiske banker i forbindelse med den finan-

sielle krise. 

 

Det vurderes, at bestyrelserne ikke har været tilstrækkeligt involverede i bankernes risikostyring. 

Risikostyring er en central del af enhver banks strategi, idet bankers forretninger involverer en stør-

re eller mindre grad af risiko arbitrage. Bankbestyrelsernes ansvar i forbindelse med risikostyring 

har i høj grad været betragtet som et spørgsmål om at efterleve den gældende lovgivning, fx vedrø-

rende kapitalkrav med mindst mulig påvirkning på udnyttelsen af kapitalen. Denne holdning deles i 

rapporten ”The High-level Group on Financial Supervision in the EU”, som er udgivet i april 2009 

på mandat fra EU kommissionens formand. Her påpeges ligeledes, at bankernes bestyrelser (og 

                                                 
42 David Walker, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities, juli 2009 
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ledelser for den sags skyld) ikke har haft tilstrækkelig kendskab til bankernes eksponering overfor 

komplicerede finansielle produkter, og derfor ikke har kendt bankernes samlede risikoekspone-

ring.43 

Samtidig har der været en tendens til, at bankernes bestyrelser frasiger sig en del af ansvaret for 

risikostyringen med baggrund i, at materiale offentliggøres i bankens regnskabsmeddelelser. Dette 

er naturligvis uheldigt, idet bestyrelserne derved stoler på, at de lovgivningsmæssige krav er til-

strækkelige til at styre bankernes risiko. For eksempel har de seneste års skærpede krav i regnskabs-

aflæggelsen, fx vedrørende værdiansættelse af aktiver og passiver, skabt en form for falsk tryghed, 

idet der er en opfattelse af, at disse tiltag er med til at styre bankernes risiko appetit. 

 

En række forhold i bankernes bestyrelser påpeges at besværliggøre bestyrelsens arbejde og decide-

ret gøre bestyrelsen svagere. For det første er antallet af bestyrelsesmedlemmer i britiske banker 

steget i de seneste år og ligger på 16 personer i 2008. Dette antal er væsentligt højere end antallet af 

bestyrelsesmedlemmer i andre store virksomheder, til sammenligning var antallet af bestyrelses-

medlemmer i FTSE 100 i gennemsnit 10 personer i 2008 og er faldet de seneste år.44 I Walker rap-

porten argumenteres der for, at bestyrelsens effektivitet gradvist falder, når antallet af bestyrelses-

medlemmer stiger over et optimalt antal på 10-12 medlemmer. Argumenterne er, at et større antal 

medlemmer er svære at lede, og at det enkelte medlems indsats mindskes. 

For det andet har mange bankbestyrelser ikke den nødvendige sammensætning, som gør, at man 

effektivt kan udfordre ledelsen. For at være i stand til effektivt at udfordre ledelsen i strategiske 

beslutninger kræves både ekspertise fra den finansielle industri og erfaring fra strategisk beslut-

ningstagen i andre industrier. Derudover vil det også kræve et væsentligt større arbejde af non-

executive directors, som har erfaring fra den finansielle industri, og som samtidig arbejder uafhæng-

igt af ledelsen. Standarden indtil nu har været, at non-executive directors i banker i gennemsnit ca. 

har brugt 25 dage om året på arbejde i virksomheden. Antallet af dage bør, ifølge Walker ligge i 

intervallet 30-36, hvis de nødvendige opgaver skal løftes. 

 

                                                 
43 Jacques de Larosière, The High-level Group on Financial Supervision in the EU, 25. februar 2009 
44 Deloitte (www.deloitte.com), Board structure and directors’ remuneration 
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I rapporten påpeges ligeledes at der ofte opstår en forventningskløft mellem ejere og bestyrelsen. 

Forventningskløftens størrelse afhænger dels af ejernes effektivitet og initiativ og dels af bestyrel-

sernes evne til at efterleve ejernes ønsker. Kløften opstår blandt andet, fordi der i et udviklet finan-

sielt marked som det britiske ofte er langt mellem den egentlige ejer og bestyrelsen. I mange tilfæl-

de er der et mellemled i form af en kapitalforvalter mv., som i højere grad beskæftiger sig med kort-

sigtede afkast end ejerskab af en virksomhed. Det argumenteres, at den store afstand mellem ejere 

og virksomheden medvirker til, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad repræsenterer ejerne, og at 

disse ofte vil være bedre stillede, hvis mellemleddet mellem ejer og virksomhed i højere grad invol-

veredes i virksomheden.45  

 

Et sidste vigtigt punkt i Walker rapporten vedrører bankernes lønpolitikker. Det kritiseres, at afløn-

ning i udbredt vis har været påvirket af kortsigtet pres fra aktionærer og muligvis også ledelsen. 

Denne holdning deles i Jacques de Larosières, rapport hvor det videre påpeges, at fokus har været så 

kortsigtet som kvartalsmæssig indtjening for at booste aktiekursen mest muligt på kort sigt.46 

Dette har medført, at medarbejdere har haft personligt incitament til at efterfølge høj-risiko strategi-

er, som ikke er forenelige med bankens overordnede strategi og som potentielt underminerer ban-

kens overordnede risikostyring.  

Bankernes bestyrelser har ikke i tilstrækkelig omfang været involveret i fastsættelse af variable løn-

dele som bonusordninger og aktie- og optionsordninger. Det påpeges, at det er meget vigtigt, at få 

ændret den kortsigtede fokus til en mere langsigtet fokus med vægt på holdbar vækst.  

 

Walker og Larosière rapporterne kritiserer således bankernes corporate governance og konkluderer, 

at forholdene i bankernes corporate governance har været medvirkende til den finansielle krises 

opståen og alvor.   

                                                 
45 David Walker, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities, juli 2009 
46 Jacques de Larosière, The High-level Group on Financial Supervision in the EU, 25. februar 2009 
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3.5.2 Bankernes udlånspolitik og nye låneformer 

Bankerne er om nogen blevet beskyldt for at have forårsaget den finansielle krise. Aggressive ud-

lånspolitikker med ”teaser” renter og nye specialiserede låneformer er nogle af de mest kritiserede 

elementer. Disse gennemgås i dette afsnit. 

 

Et af de punkter, som bankerne er blevet kritiseret særlig meget for, er såkaldte ”teaser rates” eller 

på godt dansk ”lokke renter”.47 Lån med denne rentetype var meget anvendt i USA, men fandt også 

sted i Europa, herunder Storbritannien. 48 

Lånene fungerer ved, at låntager tilbydes en rabat på renten på et lån, huslån, kreditkort. Rabatten 

gælder kun i den første periode, typisk et år eller to, hvorefter den stiger til bankens normale sats.49 

Risikoen ved denne form for rabat er, at kunder uden stort økonomisk overblik kan forledes til at 

tro, at de har råd til at låne mere, end de reelt har. Kunden kan muligvis ikke se udover perioden 

med den lave rentesats og derved ikke vurdere, om han/hun har råd til lånet, når renten stiger. Risi-

koen forøges yderligere, idet den rente, som man overgår til, efter introduktionsperioden er variabel, 

og kunden bærer således en risiko for, at renten stiger inden introduktionsperiodens udløb.  

Lånene er i mange tilfælde solgt med argumenter om, at det vil være muligt at lægge lånet om, hvis 

rentebetalingerne skulle blive for høje. Dette argument forudsætter dog, at det aktiv, der er sikker-

hed i, stiger i værdi, hvilket de seneste år har vist ikke nødvendigvis er tilfældet. 

Den oprindelige intention med ”Teaser” eller ”Introductory” rates, som bankerne kalder dem, var at 

låne penge til folk, som har udsigt til at stige i indkomst i introduktionsperioden.50 Dette gælder 

eksempelvis studerende og personer, som starter i nyt job indenfor en overskuelig fremtid. Det har 

efterfølgende vist sig, at renteformen blev brugt noget bredere. 

 

                                                 
47 Financial Times, Gains for the UK through the euro, 12. december 2008 
48 Financial Times, Britain faces up to the prospect of house prices American-style, 1. april 2008 
49 ThisIsMoney.co.uk, Mortgage teaser rates, 7. december 2007 
50 ThisIsMoney.co.uk, Mortgage teaser rates, 7. december 2007 
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I de seneste år er Storbritanniens voksende buy-to-let marked blevet kritiseret for at forvride bolig-

markedet og medvirke til overophedning af boligpriserne.51 

 

I 1988 ændredes Storbritanniens lovgivning omkring udlejning af boliger. Med ”Housing Act of 

1988” fjernede man lejers sikring af bolig, og udlejer fik derved ret til at opsige lejemålet, når kon-

traktperioden er udløbet. Udlejeres problemer med urørlige langtidslejere ophørte hermed, og det 

blev således mere attraktivt at udleje boliger, især for små investorer som fik øget fleksibilitet og 

lettere kunne administrere lejerne en lille portefølje af lejemål.  

I perioden efter lovændringen forekom mange tvangsauktioner som følge af faldet i boligpriserne 

fra 1989 til midten af 1990’erne.52 De mange tvangsauktioner og generelt billige boliger gav inve-

storer i alle størrelser favorable muligheder for at erhverve ejendomme med henblik på udlejning. I 

perioden 1989 til 1997 steg antallet af private lejemål således fra 2.069.000 enheder til 2.455.000 

enheder, en stigning på 19 %. I samme periode er det totale antal boliger i Storbritannien steget med 

6 %, fra 18.778.000 enheder i 1989 til 19.816.000 enheder i 1997.53 Det er således sket en net for-

øgelse af andelen af lejeboliger i perioden. Brancheforeningen ”Council of Mortgage lenders”, som 

repræsenterer 98 % af boligudlånsmarkedet i Storbritannien, betegner udviklingen over perioden 

som stabilt stigende, men ikke drastisk. Council of Mortgage Lenders mener desuden, at det pri-

mært er ”Housing Act of 1988”, som forårsagede udviklingen, men at den svage økonomi i starten 

af 1990’erne ligeledes havde en påvirkning. 

Figur 14 viser ejerskabsfordelingen på boliger i Storbritannien i perioden 1918 til 2007. Udviklin-

gen i Figur 14 viser, at andelen af ejede boliger steg fra ca. 30 % i perioden 1940 – 1959 til næsten 

70 % i 1991. I samme periode svandt andelen af lejede boliger fra ca. 50 % i 1953 til ca. 10 % i 

1990. Som beskrevet ovenfor ændredes udviklingen fra ca. 1990 og andelen af private lejeboliger er 

steget støt siden. 

                                                 
51 The Guardian, Average English house price will top £300,000 in five years, says study, 6. august 2007 
52 Se Figur 5 for boligpris udviklingen i Storbritannien 
53 Council of Mortgage Lenders, Housing Finance, Issue 9, 2006 
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Figur 14, ejerskabsfordeling på boliger i Storbritannien 

 

Kilde: Halifax bank of Scotland plc. 

I 1996 så det såkaldte ”buy-to-let mortgage” dagens lys. Denne lånetype er specifikt henvendt til 

låntagere, som ønsker at købe en eller flere boliger som investering med henblik på udlejning. In-

troduktionen af buy-to-let låneformen skete på et tidspunkt, hvor boligpriserne vendte efter faldende 

priser siden 1989. For privatpersoner var introduktionen af denne fordelagtige låneform endnu en 

motivation for at investere i boligmarkedet. I perioden herefter begyndte boligpriserne gradvist at 

stige54. De stigende boligpriser gjorde, at mange privatpersoner fik øjnene op for investeringsmu-

lighederne i boligudlejningsbranchen, idet man hurtigt kunne se kapitalværdien stige.55  

Som beskrevet var der i perioden 1988 til 2007 flere incitamenter for investering i boliger til udlej-

ning. Som vist har incitamenterne medført, at andelen af private lejemål er steget gradvist over pe-

rioden.  

Gennem de seneste år er kritikken af buy-to-let modellen steget. Et af kritikpunkterne har været, at 

mange investorer med buy-to-let lån er spekulanter, og derfor udelukkende er interesseret i stignin-

gen i huspriserne og ikke hvervet som udlejer.56 Dette begreb kaldes ”flipping” eller ”buy-to-sit” og 

er kendetegnet ved, at investor køber en bolig med henblik på enten hurtigt at sælge den videre med 

en relativt lille profit (flipping) eller at investor køber en bolig udelukkende for at holde på den, 

indtil værdien er steget (buy-to-sit). Mange af disse investeringsobjekter er nyligt opførte boliger 

                                                 
54 Se Figur 5 for boligpriserne udvikling i Storbritanniens 
55 The Guardian, Buy to let – or to lose?, 5. maj 2008 
56 Evening Standard, £8m homes left empty for years, 30. januar 2007 
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eller endda boliger på projektplan. Det har eksempeltvist været attraktivt at købe lejligheder på pro-

jektstadiet i større byer og sælge dem videre, når de var opført. Kritikere mener, at dette er med til, 

at forvride, og overophede boligmarkedet, idet det udelukkende medfører stigende priser. Med den 

truende boligmangel (som beskrevet i afsnit 3.3.1) er flipping og buy-to-sit beskyldt for at overop-

hede boligpriserne.57 

 

En anden kritik er, at buy-to-let investeringsobjekter ofte er boliger, som ellers er mulige boliger for 

førstegangskøbere. Årsagen hertil er, at buy-to-let investeringsobjekter ofte er mindre boliger i den 

lave ende af prisskalaen.58 Hvis disse boliger i stedet købes af investorer, er det vanskeligt for før-

stegangskøbere at få adgang til markedet. Denne kritik støttes af Nationwides ”Affordability In-

dex”, som jf. Figur 6 viser, at betalingerne til boliglån for en førstegangskøber i Storbritannien gen-

nemsnitligt svarer til 120 % af lønnen efter skat. 

 

Self Certification, eller Self Cert, Mortgages, er en lånetype, hvor der ikke kræves dokumentation af 

lønindkomst. Denne låneform er primært henvendt til selvstændige og personer, hvis løn primært 

består af provision og bonus. Det har dog vist sig, at det ikke kun er denne gruppe, som nyder godt 

af mulighederne med Self Cert.  

Som udgangspunkt er det strafbart at give falske oplysninger på en låneansøgning. En undersøgelse 

har dog vist, at det er en forseelse, som mange lånere har haft utrolig nemt ved at begå. Dette har 

betydet, at mange lånere har kunnet låne væsentligt mere en den traditionelle standard, som siger, at 

lånebeløbet max må antage en multipel af indkomsten på ca. 3 – 4. Hvis lånere lyver om indkom-

sten, er det derfor muligt at øge multiplen og låne mere end ens indkomst berettiger. På denne måde 

øges den enkeltes købekraft på boligmarkedet, hvilket resulterer i stigende boligpriser.  

Hvor stor effekten på boligpriserne er, afhænger naturligvis af antallet af Self Cert lån og andelen 

heraf som indeholder falske oplysninger.  

                                                 
57 The Guardian, Average English house price will top £300,000 in five years, says study, 6. august 2007 
58 BBC News, Buy-to-let rental boom continues, 11. september 2007 
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I Storbritannien er andelen af boliglån taget via en tredjepartsmægler steget signifikant inden for de 

seneste år. Tredjepartsmæglere formidler boliglån udbudt af finansielle institutioner uden at arbejde 

direkte for disse. I midt-2007 blev 6 ud af 10 boliglån taget via en tredjepartsagent på et marked, 

som består af mange mindre virksomheder.59 Markedets finansielle regulator, Financial Services 

Authority (FSA) udtrykte i efteråret 2007 bekymring for, hvorvidt de services, som tilbydes af disse 

tredjepartsudbydere, er af acceptabel kvalitet, og om markedet for handel med boliglån via tredje-

partsudbydere er velfungerende.60 Bekymringen var baseret på en undersøgelse, som viste, at man-

ge privatpersoner blev anbefalet lån, som de reelt ikke havde råd til, og at self certification lån blev 

anbefalet i langt større udstrækning end tiltænkt. FSA havde ligeledes tidligere på året undersøgt 

tredjepartsmæglernes arbejdsgange omkring arbejdet med at rådgive kunder. FSA fandt, at mange 

mæglere manglede både træning og vigtige kompetencer indenfor faget. Man fandt ligeledes, at 

mange mæglervirksomheder manglede en overordnet ansvarstagen hos ledende medarbejdere.  

 

Der findes ikke konkret statistik, over hvor stor en andel self cert udgør af de samlede udlån i Stor-

britannien. I forbindelse med BBCs kritiske Tv-udsendelse ”Mortgage Madness” udtaler FSA, at 

man vurderer self cert til at udgøre ca. 6 % af markedet. BBC stiller sig dog meget tvivlende overfor 

dette tal på baggrund af en simpel undersøgelse foretaget af BBC News, hvor man har talt med en 

række mæglere landet over. Undersøgelsen viser, at andelen er væsentligt større. BBC påpeger des-

uden, at FSA muligvis ikke inkluderer såkaldte Fast Track lån. Fast Track lån minder meget om self 

certs, idet låntager ikke skal dokumentere sin indkomst, men i modsætning til self certs forbeholder 

långiver sig her retten til at forlange dokumentation.61  

 

Som udgangspunkt er det naturligvis låntagers ansvar, at ansøgningen er korrekt. Men hvis låntager 

søger rådgivning hos en mægler, er der risiko for, at kunden får ukvalificeret rådgivning. Derudover 

er det værd at bemærke, at tredjepartsmæglere ikke på samme måde, som ved direkte salg i de fi-

nansielle institutioner, påtager virksomheden en risiko ved aggressiv rådgivning. Tredjepartsmægle-

                                                 
59 The Guardian, Why Ninja mortgages could wreak havoc, 30. september 2007 
60 FSA, Speech by Stephen Bland, Director, Small Firms Division, Mortgage Masters Conference, 30. november 2007. 
61 BBC News, Self-cert mortgages could skew market, 11. februar 2004 
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ren har derfor den bias, at han gerne vil opfylde kundens ønsker og tjene sin kommission, og derfor 

ikke nødvendigvis er objektiv i rådgivningen. 

BBC kritiserer dog også de finansielle institutioner for at negligere, at kunderne snyder med ansøg-

ningerne til self cert lån. Kritikken begrundes med, at den finansielle institution ikke løber en særlig 

stor risiko, idet der er mulighed for at inddrage boligen, hvis låntager ikke kan klare betalingerne. 

Udbetaling, som de finansielle institutioner kræver på self cert lån, vil derudover give en beskyttel-

se, hvis boligen ikke holder værdien.  

 

Teaser rates, buy-to-let og self certification har uden tvivl medvirket til bankernes kreditekspansion, 

og de stigende boligpriser. På den baggrund har kreditpolitikken øget eksponeringen mod bolig-

markedet og samtidig øget husholdningernes gældsætning, hvilket har været medvirkende til graden 

af den finansielle krise.  

 

3.6. Udvikling på de finansielle markeder 

"We have magneto trouble," said John Maynard Keynes at the start of the Great Depression: most 

of the economic engine was in good shape, but a crucial component, the financial system, wasn't 

working.”.62 Nobelprismodtager Paul Krugman henviser i citatet her til, at situationen i den aktuelle 

finansielle krise minder meget om situationen under den store depression i 1930erne. Nu, såvel som 

dengang, befinder vi os i en situation, hvor det finansielle system er så uigennemskueligt, at tilliden 

til systemet og de involverede parter forsvinder. Udviklingen på de finansielle markeder og regule-

ringen af de finansielle markeder spiller en central rolle i denne uigennemskuelighed. 

 

3.6.1 Finansiel innovation 

Som beskrevet i afsnittet ”Global makroøkonomisk udvikling” forårsagede den meget lave risiko-

frie rente en jagt på risikopræmier. Koblet med de makroøkonomiske ubalancer fremdrives en fi-

nansiel innovation.  

                                                 
62 Paul Krugman, What to do, New York, december 2008 
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Traditionelt set var det bankernes rolle at låne penge ud, placere udlånet på balancen og derved bæ-

re risikoen for tab i forbindelse med dårlige lån. Historisk set har dette i perioder forårsaget store tab 

i bankerne i forbindelse med finansielle kriser. For at omgå denne risiko har bankerne udviklet en 

model, hvis formål er at distribuere risikoen ud over den finansielle sektor som helhed. Modellen 

hedder ”Originate-to-Distribute” eller ”securitisation” og består i, at bankerne bevilliger lån og 

grupperer disse i forskellige klasser på baggrund af bl.a. risiko. Disse grupper af tilgodehavender 

rates derefter af kreditvurderingsagenturer, som fx Moody’s, og sælges videre til investorer, hvor-

ved bankerne ikke længere har tilgodehavendet og derved risikoen på balancen.63 Modellen har ek-

sisteret i USA siden 1930erne og er siden da blevet brugt til at reducere den systemiske risiko i 

banksektoren og sende risikoen videre til den endelige investor og derved reducere behovet for 

bankkapital. I løbet af der seneste 15 år er brugen af originate-to-distribute modellen vokset dra-

stisk. Figur 15 viser udviklingen i securitisation hos Storbritanniens banker. Som figuren viser, var 

der stort set ingen brug af securitisation før år 2000. Herefter er brugen vokset kraftigt og udgør 

over 100 mia. pund i 2008.  

Figur 15, UK bankers securitisation af lån med sikkerhed, mia. pund 

 

Kilde: Bank of England 

Samtidig er kompleksiteten af de involverede aktiver nærmest eksploderet, og udvalget af udbudte 

aktiver er øget voldsomt. Med den øgede kompleksitet er der også opstået en lang række af mulig-

heder for at afdække risikoen ved eksempelvis Credit Default Swaps (CDS). 

                                                 
63 Se Lowell Bryan, Breaking up the bank, 1988 for en gennemgang af den oprindelige securitisation model 
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Årsagen til den voldsomme udvikling er, at der på de finansielle markeder opstod en tro på, at man 

kunne skabe større værdi ved denne opdeling, gruppering, videresalg og potentiel risikoafdækning 

end ved at investere i det underliggende aktiv. På den måde blev securitisation ikke bare enormt 

vigtigt, intentionen med originate-and-distrubute modellen ændredes også.  

 

Efter krisens udbrud har det vist sig, at intentionen om at distribuere aktivers risici væk fra banker-

nes balancer ikke er lykkes. Risikoen endte ikke op hos risikovillige investorer, men i stedet viste 

risikoen at være på balancerne hos banker og andre finansielle institutioner. På den måde har ban-

kerne bevæget sig væk fra den originale model med det resultat, at risikoen ikke nødvendigvis fjer-

nes fra bankernes samlede risiko, men derimod64; 

• købes af andre banker og/eller 

• omstruktureres til endnu mere komplekse produkter som handles mellem banker-

ne/finansielle institutioner og/ eller 

• beholdes og bruges som sikkerhed for korte lån og/eller 

• sælges, men risikoen beholdes via investering i strukturerede produkter 

På den måde opstod en kompleks sammenhæng mellem bankerne og et uigennemsigtig net af risi-

kotransformation, som gjorde bankernes balancer svære at risikoopgøre. 

 

Den risiko, som primært banker og finansielle institutioner påtog sig som følge af de nye komplekse 

strukturerede produkter, forsøgte man at få overblik over ved hjælp af avancerede Value-at-Risk 

(VAR) modeller.65 Intentionen med VAR modeller er at estimere fremtidig risiko ved hjælp af hi-

storisk data. Brugen af VAR modeller til at estimere risiko på nye strukturerede produkter er pro-

blematisk fordi 

• modellerne anvender historisk data som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelig grad til 

at skabe en valid model 

                                                 
64 Financial Services Authority, The Turner Review; A regulatory response to the global banking crisis, marts 2009 
65 Financial Services Authority, The Turner Review; A regulatory response to the global banking crisis, marts 2009 
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• den begrænsede mængde historiske data har en tendens til enten at overvurdere eller under-

vurdere risikoen 

• VAR modeller antager at hver enkelt institutions handlinger ikke påvirker markedet 

• Overordnede markedspåvirkninger (”network externalities”) som genererer systemisk risiko 

er typisk ikke en del af modellerne 

• Systemisk risiko er typisk størst når ”model risikoen” er mindst idet en lav model risiko for-

drer opførsel som forårsager systemisk risiko. 

Tiltroen til denne sofistikerede matematik har gjort det sværere for virksomheders ledelse og besty-

relse at få overblik over den samlede risiko. For høj tiltro til modellerne har derimod skabt en fejl-

agtig antagelse om den påtagede risiko. Som beskrevet i afsnit 3.5.1 om Corporate Governance er 

det vigtigt for en virksomheds ledelse at have relevant og korrekt information om virksomhedens 

risiko for at kunne forvalte investorernes kapital ansvarligt. 

 

På det tidspunkt, hvor krisen begynder at indfinde sig, og tabene hos bankerne begynder at opstå, 

tiltræder en række multiplikatorer, som er med til at forværre situationen. Disse forstærkende effek-

ter, som indirekte forøger tabene hos bankerne, har været med til at forværre den finansielle krise 

signifikant.66 

 

Den første multiplikator er finansielle produkter som eksempelvis ”collateralised debt obligations 

(CDO’er)”. CDO’er, som oprindeligt var tiltænkt at sprede risiko gennem diversifikation, har vist 

sig at sprede risiko, uvished og mistillid. Årsagen er, at det kan være svært at vurdere værdien af de 

underliggende aktiver, og det er meget svært at gennemskue, hvilken værdi CDOer har på en finan-

siel institutions balance. Et andet farligt element ved CDOer er, at de oprindelige lån og de bagved-

liggende aktiver ikke danner loft for de potentielle samlede tab, som kan forekomme.  

Den anden multiplikator er indførslen af ”fair value accounting” Dette princip betyder, at aktiver 

skal værdiansættes til dagsværdi. Denne metode øger risikoen idet man let kan skyde over/under 

                                                 
66 The Economist, Paradise lost, 15. maj 2008  
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den sande værdi, både når markedet er på vej op og på vej ned. Risikoen er særlig høj i tider, hvor 

der er uro på markedet.  

En tredje multiplikator er ”counterparty risk”. Der er her tale om den risiko, som opstår, når parter-

ne på et marked er afhængige af hinanden. Hvis en virksomheds kollaps påvirker stabiliteten på 

markedet, er der risiko for, at andre virksomheder ligeledes kommer i problemer.  

I den finansielle sektor er de enkelte spillere afhængige af hinanden, idet de hver især udgør en vig-

tig likviditetskilde for markedet. Det er ofte på grund af netop denne form for risiko, at centralban-

ker er tvunget til at tilbyde likviditetsindsprøjtninger til nødlidende finansielle institutter. Som ek-

sempel herpå kan nævnes Bear Stern, hvor FED indskød likviditet og assisterede JP Morgans over-

tagelse af selskabet. Her skal FEDs involvering ikke kun ses som en hjælpende hånd til Bear Stern 

og JP Morgan, men også som en sikring af markedet for credit-defaults og interest-swaps, hvor 

Bear Stern spillede en central rolle.  

Den fjerde og største multiplikator er, ifølge Koos Timmermans, Chief Risk Officer hos ING, dog 

bankernes gearing. Timmermans taler om tre former for gearing, som har drevet opturen og nu for-

værrer nedturen.67 For det første har bankerne optaget stor gæld i løbet af opturen for at kunne øge 

egenkapitalforrentningen, mens aktiverne steg i værdi. En anden eksponering er situationer hvor 

banker har investeret i komplekse finansielle instrumenter som fx CDO’er. Her skal der kun et mar-

ginalt fald i værdien af det underliggende aktiv til for at skabe store tab. Tredje eksponering er inve-

stering i Structured Investment Vehicles (SIV) og forsøg på udnyttelse af forskellen mellem den 

korte rente og investering i langsigtede aktiver med højt afkast. Fald i værdien af disse instrumenter 

tærer på egenkapitalen, og mangel på likviditet gør det sværere at forny den kortsigtede gæld.  

 

Et sidste punkt som skal nævnes i forbindelse med udviklingen på de finansielle markeder, er den 

øgede risikoaccept, som har været medvirkede til de stigningerne aktivpriser herunder særligt vær-

dipapirer og fast ejendom. 

Som beskrevet i afsnittet ”Global makroøkonomisk udvikling” forårsagede den meget lave risiko-

frie rente en jagt på risikopræmier. 

                                                 
67 The Economist, Paradise lost, 15. maj 2008 
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Asiatiske lande er gennem en årrække vokset til store økonomier, som spiller en væsentlig rolle på 

de finansielle markeder. Sammen med de olie-producerende lande investerer de asiatiske lande 

enorme mængder penge på amerikanske og europæiske markeder. I tider hvor renten generelt er lav, 

leder disse risikovillige investorer efter større afkast i form af komplekse finansielle produkter. Ge-

rald Corrigan, partner hos Goldman Sachs udtrykker det således: 

“It is indisputable that the global glut of liquidity played a role in the 'reach for yield' phenomenon 

and that this reach for yield led to strong demand for and supply of complex structured products.” 68 

Når efterspørgslen på investerings muligheder vokser er det uundgåeligt, at kreativiteten er stor for 

at opfylde ønskerne hos pengestærke investorer.  

 

Den finansielle innovation har i høj grad været medvirkende til den økonomiske optur som herskede 

op til krisens start i 2007. Samtidig har tiltroen til avanceret matematik giver risikostyringen sky-

klapper på og bankerne har derfor påtaget sig alt for store risici. Både den finansielle innovation på 

produktsiden og de svigtende risikomodeller vurderes at være medvirkende til den finansielle krises 

opståen. 

 

3.6.2 Rating bureauer 

Indtil 1970 var Moody’s reelt eneste bureau på markedet for kredit ratings, og bureauets arbejde 

blev betalt af investorer, som ønskede en objektiv vurdering af værdipapirer. Investorerne betalte et 

abonnement for at modtage bureauets ratings af finansielle produkter.69 I løbet af 1970erne steg de 

finansielle produkters kompleksitet, og markedet var efterhånden så stort, at abonnementsindtæg-

terne ikke var tilstrækkelige til at dække rating bureauets stigende omkostninger, og man gik derfor 

gradvist over til, at de udstedende institutioner betalte for at få rating på de enkelte papirer. 

I samme periode så et andet rating bureau, Standard & Poor’s, dagens lys. Markedet var vokset me-

get, og investorerne lagde efterhånden så meget vægt på kredit rating, at man ønskede to ratings på 

hvert papir, en fra Moody’s og en fra Standard & Poor’s (S&P). På den måde var markedet et duo-

                                                 
68 The Economist, Paradise lost, 15. maj 2008 
69 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
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pol, og de to bureauer ikke var i egentlig konkurrence med hinanden. At der ikke var nogen konkur-

rence var medvirkende til at bevare bureauernes objektivitet, idet man ikke var afhængig af de ud-

stedende institutioners gunst. 

 

I løbet af 1990erne ændrede markedet for rating bureauer sig markant. For det første voksede endnu 

en konkurrent, Fitch, sig større og større. At der nu var tre spillere på markedet betød, at duopolet 

var brudt og konkurrencen øgedes. Den øgede konkurrence betød, at udstedende institutioner nu 

kunne vælge, hvem der skulle vurdere deres papirer. Der opstod således en potentiel interessekon-

flikt, idet rating bureauerne pludselig var afhængig af de udstedende institutioners gunst, og disse 

kunne shoppe ratings.70 Derudover opstod et behov for, at rating bureauerne kunne vurdere struktu-

rerede produkter, som udgjorde en hastigt voksende del af obligationsmarkedet. Strukturerede pro-

dukter bestod oftest af grupperede boliglån, og rating af disse produkter er anderledes end rating af 

traditionelle obligationer. På traditionelle obligationer tildeles obligationen en rating på baggrund af 

et specifikt bagvedliggende aktiv. På strukturerede produkter tilpasses de bagvedliggende aktive til 

en bestemt rating, det er således muligt at tilpasse et papir til en forudbestemt rating. Det er altså et 

spørgsmål om at gruppere eksempelvis boliglån på en måde, så ratingen kan blive som ønsket, eller 

med andre ord, ratingen stilles før aktivet eksisterer.71 

 

I løbet af sidste halvdel af 1990erne blev rating bureauernes arbejde med forskning og udvikling 

gradvis mindre. Der blev ikke længere investeret samme ressourcer i udvikling, og man fastholdt 

ikke længere den suveræne position, som ledende inden for statistisk analyse. Bankerne kom på 

omgangshøjde og overhalede på nogle punkter bureauerne, som i stedet fokuserede på profitmaksi-

mering.  

Frem til 2004 var det stort set umuligt, at få AAA rating hos Moody’s på et struktureret produkt 

som udelukkende bestod af boligfinansiering. Årsagen er, at Moody’s inkluderede et diversitetskri-

terium i rating modellen som udelukkede AAA rating på produkter som alene indeholdt én aktiv-

form. Hverken Fitch eller S&P benyttede et sådant kriterium. Forskellen betød, at Moody’s gradvist 

                                                 
70 Finans/Invest, Subprime-krisen: hvem er de skyldige?, Nr. 6, 2007 
71 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
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fik færre rating opgaver på strukturerede produkter. I 2004 valgte Moody’s at afskaffe diversitets-

kriteriet, hvilket fik bureauets andel af strukturerede produkter til at stige signifikant.72 

 

Resultatet af den øgede konkurrence og det kraftigt voksende marked for strukturerede produkter 

betød, at rating bureauerne havde svært ved at følge med, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om 

rating bureauerne leverede den samme kvalitet i deres arbejde som tidligere. Bureauerne havde 

svært ved at matche bankernes know-how, og konkurrencen betød stadig mindre tid til de enkelte 

produkter, som skulle ”igennem møllen” og rates. Sylvain Raynes, ekspert i finansielle modeller og 

tidligere analytiker hos Moody’s, udtrykker det således: ”People talk about moral hazard at the 

banks, but the moral hazard for the rating agencies is extreme”.73  

 

I begyndelsen af 2007 begynder de første tegn på problemer at vise sig på det amerikanske bolig-

marked. Mange subprime låntagere har svært ved at servicere deres lån, og værdien af boliglån be-

gynder at falde. I løbet af 2007 indser bureauerne, at det er nødvendigt at revurdere rating modeller-

ne. Det viser sig at være en brat opvågning, og fra august 2007 nedjusterer rating bureauerne tu-

sindvis af papirer. Til eksempel nedjusterer Moody’s flere obligationer i de sidste måneder af 2007 

end de foregående 19 år tilsammen.74 

 

Spørgsmålene som står tilbage er, hvordan kunne ratings på strukturerede finansielle produkter væ-

re så overvurderede? Og kan det virkelig passe, at rating bureauerne ikke havde mulighed for at 

reagere tidligere og have forudset, at ratings på strukturerede finansielle produkter var overvurdere-

de?  

En af årsagerne til at ratings på strukturerede produkter var så overvurderede, skal findes i interes-

sekonflikten mellem rating bureauerne og disses medarbejdere.75 På den ene side står bureauets 

                                                 
72 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
73 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
74 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
75 The 2007 Meltdown in Structured Securitization, World Bank working paper, okt. 2008, Side 16 
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ønske om at opbygge et så godt ry som muligt på lang sigt og skabe værdi på baggrund heraf. På 

den anden side står medarbejdernes interesse i at maksimere egen indtjening på kort sigt.  

Som i mange andre brancher hænger medarbejdernes fokus på det korte sigt i høj grad sammen med 

aflønningsformen. Det er meget vigtigt for enhver virksomhed med incitamentsaflønning at sikre, at 

medarbejdernes incitamenter (her: at sikre høj løn) hænger nøje sammen med virksomhedens inci-

tamenter (her: at skabe et godt ry på lang sigt). Et af problemerne med at afstemme virksomheder-

nes og medarbejdernes incitamenter er, at det tager relativt lang tid for fejl i ratings at vise sig, hvil-

ket gør det svært at måle om medarbejdernes indsats støtter virksomhedens interesser. 

De seneste års rekordhøje indtjening på rating af strukturerede produkter peger på, at rating bureau-

erne ikke har haft virksomhedens og medarbejdernes incitamenter korrekt afstemt, idet de tydeligvis 

ikke har sikret et godt langsigtet ry.76 & 77 

En anden årsag til de overvurderede ratings på strukturerede produkter er bureauernes skifte fra at 

være en benhård, objektiv instans, som altid har ret, til at være en leverandør af en service på et 

konkurrencepræget marked, hvor kunden bestemmer.  

Meget tyder på, at rating bureauerne allerede tidligt i forløbet vidste, at den var helt gal med ratings 

på strukturerede produkter. I materiale, som den amerikanske Securities and Exchange Commission 

har beslaglagt, fremgår det, at ledende medarbejdere hos S&P, Moody’s og Fitch diskuterede de 

voksende problemer. Ifølge materialet var de ledende medarbejdere klar over, at markedet for struk-

turerede produkter havde overhalet de anvendte modeller, og at man ikke havde ressourcerne til at 

komme ovenpå igen.78 

 

Det amerikanske ”House of Representatives oversight committee”, en komite under den amerikan-

ske kongres, kritiserer i oktober 2008 skarpt rating bureauerne og udtaler, at deres handlinger truer 

stabiliteten på det finansielle system.79 Ifølge komiteen spiller bureauerne en særlig rolle på de fi-

nansielle markeder, og at de i perioden op til den finansielle krise har brudt den særlige tillid. Komi-

                                                 
76 The 2007 Meltdown in Structured Securitization, World Bank working paper, okt. 2008, Side 16 
77 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
78 FinancialTimes.com, When junk was gold, 17. oktober 2008 
79 FinancialTimes.com, Credit agencies ‘broke bond of trust’, 22. oktober 2008 
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teen konkluderer desuden, at rating bureauerne ikke har ret, når de siger, at de ikke kunne have for-

udset nødvendigheden af at nedgradere de mange papirer i de sidste måneder af 2007.  

Komiteen fokuserer på, at man hos bureauerne godt var klar over interessekonflikten og den mang-

lende uafhængighed. Der henvises blandt andet til en intern rapport, som Moody’s administrerende 

direktør fremlagde for ledende medarbejdere i oktober 2007. I præsentationen siger direktøren, at 

den fokus der er på markedsandele efter at Fitch er kommet til, forringer kvaliteten af bureauernes 

ratings. Komiteen kritiserer bureauerne kraftigt for ikke at have reageret tidligere og for ikke at leve 

op til deres særlige status på de finansielle markeder. 

 

Rating bureauerne har traditionelt har spillet en central rolle på de finansielle markeder. I løbet af 

1990erne og 2000erne er denne rolle dog gradvist udvisket og bureauerne har en stadig mere pro-

fitmaksimerende dagsorden. I forbindelse med den finansielle krise har bureauerne været medvir-

kende til, at mange strukturerede aktiver var overvurderede. Bureauerne har derved haft direkte 

indflydelse overophedning af aktivpriser og øget risiko hos investorerne med store tab til følge. 

Derudover har bureauerne brudt investorers tillid, som bliver svær at genopbygge. 
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4. Banker i vanskeligheder 

I dette kapitel beskrives og analyseres situationen før, under og efter krisen hos fire udvalgte banker 

som alle er berørt af krisen. Først beskrives virksomheden, herefter analyseres situationen op til 

krisen samt krisens påvirkning og konsekvens. 

 

4.1. Northern Rock 

I februar 2008 blev Northern Rock delvist nationaliseret efter længere tids forgæves forsøg på at 

skaffe likviditet. I det følgende afsnit beskrives virksomheden og der foretages en analyse af hvad 

der forårsagede nødvendigheden af en nationalisering. Endeligt diskuteres den egentlige nationali-

sering. 

 

Northern Rock Building Society80 blev skabt i 1965 ved sammenlægning af Northern Counties 

Permanent Building Society og Rock Building Society.81 I perioden herefter voksede virksomheden 

betragteligt, organisk såvel som gennem akkvisitioner. I alt 53 akkvisitioner af mindre lokale buil-

ding societies blev gennemført, heraf den største i 1994 hvor North of England Building Society 

blev overtaget. 

Op gennem 1980erne blev det stadig sværere for building societies at konkurrere med bankerne idet 

disse kunne tilbyde et større udbud af services. Som respons herpå blev der med Building Society 

Act af 1986 åbnet op for, at building societies kunne øge udbuddet af finansielle ydelser og fik mu-

ligheden for, at konvertere til aktieselskaber. Dette foregik gennem en såkaldt demutalisation, hvor 

medlemmerne af et building society får byttet deres ejerandele til aktier. Fordelen for virksomhe-

derne er, at de får lettere adgang til kapital, samt at de ikke er begrænset af de særlige regler for 

building societies.  

Northern Rock Building Society blev omdannet til aktieselskabet Northern Rock plc i oktober 1997 

og blev ved samme lejlighed noteret på London Stock Exchange.  

                                                 
80 Building Society kan defineres som “A cooperative whose members pool their resources in order to offer financial 

and lending services, such as mortgages.” Kilde: www.investorwords.com 
81 www.NorthernRock.co.uk 
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Fra hovedkvarteret i Gosforth, Newcastle upon Tyne ledes bankens 70 engelske filialer samt post-, 

telefon- og internetsalg. Banken har langt størstedelen af sin forretning i England, men man åbnede 

i februar 1996 det første udenlandske datterselskab, Northern Rock - Guernsey. Formålet med 

Guernsey-selskabet er, at tilbyde udenlandsk opsparing med henblik på skatteplanlægning.82 I no-

vember 1999 fulgte Northern Rock – Ireland, der med hovedsæde i Dublin fungerer udelukkende 

som lokal sparekasse, oprindeligt udelukkende med fokus på privatkunder, men senere er også er-

hverv inkluderet. I 2007 åbnes yderligere to udenlandske filialer, en i Nordirland og en i Danmark. 

Filialen i Nordirland fungerer på samme vis som Northern Rock – Ireland. Den danske filial lukke-

de i 2008 i forbindelse med nationaliseringen. I de følgende fokuseres udelukkende på Northern 

Rocks engelske engagementer.  

 

Efter konversionen til aktieselskab i 1997 indledte Northern Rock det nye årtusinde med en mission 

om at være specialiseret udlåns- og detailbankforretning som leverer uovertruffen værdi for kunder 

og aktionærer gennem fremragende produkter, effektivitet og vækst.83 Denne mission blev fastholdt 

op gennem nullerne indtil selskabet måtte søge hjælp hos den engelske stat i september 2008.   

Strategien var at være specialiseret udlåner med fokus på boligfinansiering, sikrede erhvervsudlån 

og detailbankforretning. Værdiskabelsen for kunder og aktionærer skulle ske gennem effektivitet og 

vækst.  

Effektiviteten blev betragtet som todelt. På den ene side var omkostningseffektivitet som skulle 

opnås gennem omkostningsminimering, effektiv distribution og lave priser til kunderne. På den 

anden side var kapitaleffektivitet som skulle opnås gennem optimering af gæld og egenkapital. 

Væksten ønskede man at sikre gennem innovation samt konkurrencedygtige og gennemskuelige 

produkter. For at kunne opnå den ønskede vækst var det ligeledes en del af strategien, at man skulle 

benytte både detailbankforretningen, pengemarkedet og securitisation som likviditetskilde til ud-

lånsforretningen.  

                                                 
82 http://www.northernrock-guernsey.co.gg/html/aboutus.htm 
83 Northern Rock Årsrapport 2000 side 0 (omslag) 
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Northern Rocks primære forretningsområder er realkredit og sparekasse virksomhed. Sparekasse 

funktionen er den mindste af de to og inkluderer traditionel ind- og udlånsforretning. Kundesam-

mensætningen inkluderer både privatpersoner og virksomheder, dog med klar overvægt på privat-

personer. Til eksempel udgør udlån til virksomheder under 2 % af den samlede brutto udlånsporte-

følje ved udgangen af 2006.84  

 

Realkredit er Northern Rocks klart største forretningsområde. I årene op til Northern Rocks nationa-

lisering i 2008 leverede selskabet høj vækst i boligudlån til private.  

Figur 16, Northern Rocks udlånsudvikling 2000-200785 

 

Kilde: Northern Rock Årsrapporter 2000 - 2007 

Ved udgangen af 2006 var Northern Rock Storbritanniens femtestørste boliglånsudbyder. Som 

Figur 16 viser, er Northern Rocks netto boligudlån vokset kraftigt fra 2000 til 2006. Figuren viser 

ligeledes, at Northern Rocks markedsandel indenfor boliglån er vokset særdeles hurtigt i perioden. 

De stigende boligudlån indikerer, at Northern Rock oplever kraftig vækst, mens den stigende mar-

kedsandel indikerer, at Northern Rock er vokset hurtigere end markedet.  

                                                 
84 Northern Rock Årsrapport 2006, side 37 
85 ”Markedsandel på nye lån” ikke tilgængelig for 2007 
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Bankens årsrapport for 2006 viser umiddelbart, at Northern Rocks portefølje faktisk ikke er mere 

risikabel end branche gennemsnittet.86 Rapporten viser bl.a. at andelen af kunder på boligudlån som 

er mere end 3 måneder bagud med betalingerne er 0,42 % pr. 31. december 2006, mens landsgen-

nemsnittet for banker i Storbritannien ifølge Council of Mortgage Lenders er 0,89 %. Rapporten 

viser ligeledes, at Northern Rocks gennemsnitlige Loan-To-Value var 60 % ved udgangen af 2006, 

hvilket ifølge Northern Rock selv stiller banken stærkt i tilfælde af begyndende tvangsauktioner.87 

Det kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om Northern Rocks udlånsportefølje er så sikker som den 

rapporterede Loan-To-Value (LTV) ratio indikerer. En dybere analyse af bankens LTV på 60 % 

viser, at 30 % af bankens boligudlån har en LTV på mere end 80 % og mere end 20 % af lånene 

indgået fra januar til oktober 2007 havde en LTV på 90 % eller derover.88 

En samlet LTV på 60 % kan altså skjule et mere dystert billede. Årsagen hertil ligger i den måde 

LTV beregnes og om hvorvidt meget små lån og refinansieringer inkluderes. Lånene med høj LTV 

og især de nye lån med meget høj LTV stiller Northern Rock i en risikabel situation når huspriserne 

falder. 

 

Et meget omdiskuteret emne som af mange er udpeget som Northern Rocks svageste punkt er ban-

kens finansiering. Som andre banker skaffer Northern Rock kapital til sine udlån gennem kunders 

indlån (retail) og gennem pengemarkedet og securitisation (wholesale).89 Figur 17 viser Northern 

Rocks finansiering for perioden 2000 til 2007. Siden år 2000 (og reelt siden konverteringen til ak-

tieselskab i 1997) er Northern Rocks finansiering i højere grad baseret på pengemarkedet frem for 

kunders indlån. 

                                                 
86 Northern Rock Årsrapport 2006, side 46 
87 Northern Rock Årsrapport 2006, side 39 
88  www.FinancialTimes.com, UK banks’ asset quality, 22. oktober 2007 
89 Martin Upton, Money & Management, www.blog2.net, Northern Rock: a business model unravels, 8. november 2007 
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Figur 17, Northern Rocks finansiering 2000-200790 

 

Kilde: Northern Rock Årsrapporter 2000 - 2007 

Fra 2004 til 2007 kommer ca. 69 % af Northern Rocks finansiering fra ”Wholesale” markedet,  som 

er afhængigt af velfungerende finansielle markeder og stabile renter. De 69 % skal fx sammenlignes 

med, at Building Societies (som Northern Rock selv var frem til 1997) maksimalt må være finansie-

ret 50 % gennem ”wholesale” markederne. Northern Rock ligger derved med høj risiko i tilfælde af, 

at der opstår uro på de finansielle markeder. 

 

 

I første halvår af 2007 leverede Northern Rock de bedste resultater nogensinde.91 Med en stigning i 

netto boligudlån på hele 59 % i forhold til samme periode året før leverede banken en historisk 

fremgang og opnåede samtidig en markedsandel for året på 19,3 %, hvilket gjorde banken til mar-

kedsleder i perioden. Alt imens udlånsforretningen kører som aldrig før forværres forholdene for 

bankens finansiering. Udover de stærke resultater meddeler banken i halvårsregnskabet, at låneren-

ten på pengemarkedet er steget drastisk i årets første halvdel og at dette forventes at påvirke resulta-

tet negativt. Situationen er dog ikke værre, end at administrerende direktør Adam J. Applegarth 
                                                 
90 Wholesale inkluderer finansiering gennem ”securitisation” af realkreditlån. Retail inkluderer covered bonds for peri-

oden 2004-2007. 2007 viser balancen ved halvår. 
91 Northern Rock Halvårsrapport 2007, side 5-7 
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konkluderer at ”The medium term outlook for the Company is very positive”.92 Det viste sig ikke 

helt at holde stik. 

I løbet af august forværres situationen på pengemarkedet og LIBOR når i starten af september det 

højeste niveau i ni år. Verdens banker er for alvor bekymrede for at låne penge til hinanden og situ-

ationen betegnes som et egentligt credit crunch. Northern Rock kan ikke få refinansieret sine korte 

lån, hvilke som beskrevet udgør en væsentlig del af virksomhedens finansiering.  

 

Northern Rock annoncerer den 14. september 2007 at man pga. ekstreme forhold på de finansielle 

markeder, er nødsaget til at søge hjælp hos Bank of England.93 Bank of England indvilliger i at ind-

skyde den mængde kapital som er nødvendig, for at Northern Rock kan forsætte driften og komme 

igennem den turbulente tid. Skatteyderne poster derved i alt 25 mia. pund i Northern Rock i form af 

lån og ca. 30 mia. stilles til rådighed i form af garantier. Nationalbankens assistance er dog ikke nok 

til at berolige investorer og kunder. Aktien falder 32 % på dagen og falder yderligere de efterføl-

gende dage.  

 

Ifølge engelsk lovgivning er kun 33.000 pund af kundens indestående der er statsgaranteret i tilfæl-

de af bankkollaps. Northern Rocks kunder frygter at banken kollapser, og at de derved mister deres 

indlån. Der opstår derfor et såkaldt ”bank run”, hvor kunderne stiller sig i kø ved bankens filialer 

for at hæve deres indestående. 

For at begrænse Northern Rock kundernes panik, og for at tilliden til hele banksystemet oprethol-

des, vælger regeringen den 17. September 2007 at garantere alle indlån i Northern Rock.   

I dagene herefter er kritikken hård overfor Bank of Englands og Financial Services Authoritys 

(FSA) behandling af Northern Rocks problemer.94  Bank of Englands guvernør, Mervyn King, kriti-

seres skarpt af parlamentsmedlemmer for at gøre for lidt og samtidig reagere for sent. Vice guver-

nør og bestyrelsesmedlem af FSA, Sir John Gieve, kritiseres ligeledes skarpt, idet han hos Bank of 

                                                 
92 Northern Rock Halvårsrapport 2007, side 4 
93 Northern Rock, Statement on market conditions and trading update, 14. september 2007 
94 The Guardian, King deputy takes heat for Northern Rock crisis, 21. september 2007 
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England er ansvarlig for at sikre finansiel stabilitet og fordi det er FSAs opgave at overvåge de fi-

nansielle institutioner. Parlamentsmedlem for Labour og Co-operatives John McFall anklager i en 

parlamentshøring Gieve for ”…being asleep in the back shop while there was a mugging out 

front”.95 

De to ledere forsvarer sig med, at det ikke havde været muligt, at forudse situationen hos Northern 

Rock og at den gældende lovgivning ikke muliggør tidligere indgriben.96 John Gieve henviser til, at 

man i april foretog en analyse, som viste visse svagheder i det finansielle system, men at der ikke 

viste sig særlige svagheder hos Northern Rock. Mervyn King siger i et svar til parlamentet, at det 

ikke ville have været forsvarligt, at intervenere tidligere idet det ville have undermineret tilliden til 

hele banksystemet. Guvernøren siger ligeledes, at man ville have foretrukket at hjælpe Northern 

Rock udenom offentlighedens søgelys, men at dette ville have været ulovligt idet man ifølge en-

gelsk og EU lovgivning skal oplyse aktiemarkedet om sådanne handlinger. King påpeger, at regule-

ringen af det finansielle system trænger til væsentlige ændringer, hvis bankkunders indlån skal sik-

res.97 

Kritikken af King og Gieve er hovedsageligt fokuseret på, hvorfor der ikke blev ageret tidligere, for 

at sikre Northern Rocks kunder og derved undgå panikken som endte i bank-run. Spørgsmålet er 

dog, om situationen ville have været anderledes for banken, hvis indlånene var sikret fra starten. 

Robert Peston, erhvervsredaktør på BBC News er ikke i tvivl; ”What led to the collapse of Northern 

Rock was not the retail run,”98 Peston bakker sit argument op med, at der er Northern Rocks af-

hængighed af kapital fra pengemarkedet der får banken til at kollapse, og at kundernes panik er en 

reaktion på problemerne mere end en årsag til problemerne.  

 

I en rapport udarbejdet af ”Treasury Select Committee”, et organ hos regeringen som har til opgave 

at overvåge bl.a. Bank of England og Financial Services Authority (FSA), kritiseres både ledelsen 

hos Northern Rock og regeringens håndtering af bankens problemer.99 

                                                 
95 The Guardian, King deputy takes heat for Northern Rock crisis, 21. september 2007 
96 BBC News, Bank chief defends role in crisis, 20. september 2007 
97 The Guardian, King deputy takes heat for Northern Rock crisis, 21. september 2007 
98 www.bbc.co.uk, I did not cause Rock run – Peston, 4. februar 2009 
99 BBC News, FSA 'failed over Northern Rock', 26. januar 2008 
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Northern Rocks ledelse, som i rapporten får størstedelen af skylden for bankens kollaps beskyldes 

for at drive bankforretning med en uforsvarlig forretningsmodel. Komiteens formand, John McFall, 

bebrejder bankens ledelse for, at have alt for stor afhængighed af det usikre pengemarked. Han me-

ner, at bankens ledelse burde have kunnet indse, at risikoen for stigende renter eller et egentligt cre-

dit crunch var en overhængende fare for bankens ve og vel.  

McFall er mindst ligeså hård i retorikken overfor FSA. Han anklager FSA for, systematisk at svigte 

sit ansvar og mener, at FSA som overvågende enhed overfor de finansielle institutioner burde have 

set, at Northern Rocks forretningsmodel var uforsvarlig. McFall anklager FSA for, ved sin neglige-

ring af bankens forretningsmodel, at udsætte den finansielle sektor for en systemisk risiko.100 I rap-

porten konkluderes det også, at finansminister Alistair Darling var for lang tid om at garantere 

Northern Rock kundernes indlån. Den tid som gik fra starten af kundernes panik til alle indlån blev 

garanteret forårsagede mere skade på virksomheden end hvis man havde reageret hurtigt.  

Formanden for bankernes brancheforening, British Bankers Association (BBA), Angela Knight, 

mener også, at FSA har svigtet bankindustrien med hensyn til eftersynet med Northern Rock. 

Knight udtaler, at FSA ikke agerede effektivt for at forhindre den situation som branchen endte i.101  

 

Alistair Darling, Bank of England og FSA accepterer dele af den kritik som omgiver deres behand-

ling af Northern Rock.102 Man mener, at nogle ting kunne have være gjort anderledes, man kunne fx 

have været mere proaktiv omkring reformer, men man holder samtidig fast i, at nationaliseringen 

var det eneste rigtige. 

 

I oktober, november og december 2007 arbejdes der fra flere sider på en overtagelse af Northern 

Rocks aktiviteter. Den mest interessante køber er Richard Bransons Virgin Group. Virgin Group 

tilbyder at afvikle 11 mia. pund af gælden på 25 mia. pund til Bank of England straks og afvikle de 

resterende 14 mia. over de næste 3 år.103 Planen er at indskyde 1,3 mia. pund i Northern Rock, 

                                                 
100 BBC News, Rock report prompts reform calls, 26. januar 2008 
101 The Sunday Times, FSA pleads guilty to Northern Rock errors, 30. marts 2008 
102 BBC News, Darling defends actions over Rock, 17. januar 2008 
103 BBC News, Virgin named as top Rock suitor, 26. november 2007 
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hvoraf halvdelen skal komme fra en aktieudvidelse tilbudt til eksisterende aktionærer. På den basis 

værdiansættes Northern Rock til 200 mio. pund, signifikant under markedsværdien på 362 mio. 

pund, hvilket ikke modtages positivt hos aktionærerne med hedge fundene RAB Capital (6,7 %) og 

SRM Global (9,1 %) i spidsen.  

Som et alternativ til at lade Virgin Group købe Northern Rock foreslår bankens bestyrelse en plan, 

som man mener kan redde banken uden et salg. Planen er at rejse minimum 700 mio. pund hos eksi-

sterende aktionærer og mindske bankens balance og reorganisere driften.104 

 

Selvom regeringen flere gange udtaler, at den helst ser et privat salg frem for en nationalisering ser 

finansminister Alistair Darling den 17. februar 2008 ingen anden udvej end at nationalisere ban-

ken.105 Darling afviser de to forslag fremlagt af henholdsvis Virgin Group og Northern Rocks egen 

bestyrelse. Argumentet er, at de to forslag ikke giver skatteyderne værdi nok for pengene. Buddet 

fra Virgin Group afvises fordi man er for længe om at tilbagebetale statens penge, og forslaget fra 

bankens egen bestyrelse afvises fordi man ikke tror på, at de penge der kan rejses er nok til at redde 

banken. Darling mener, at den bedste løsning for skatteyderne er, at banken nationaliseres midlerti-

digt og drives af professionelle ledere på armslængde af regeringen. Han argumenterer videre, at det 

er fordelagtigt, at staten ejer banken i en periode og når forholdene så er forbedrede og værdien af 

selskabet er steget, så tjener skatteyderne på handlen. Han understreger dog, at Northern Rocks 

ejerskab på lang sigt skal ligge hos private investorer.  

 

Oppositionen er ikke sen til at kritisere beslutningen om nationalisering. Conservatives økonomiske 

talsmand George Osborne kritiserer regeringen for, efter måneders ”dither and delay” at have truf-

fet en katastrofal beslutning. Osborne argumenterer, at regeringen ikke gør rigtigt i, at påtage sig at 

administrere boliglån for 100 mia. pund i et meget svagt boligmarked. Samtidig mener han ikke, at 

det er en opgave for staten at vurdere, hvilke skatteydere der skal på tvangsauktion.106 Hos Conser-

                                                 
104 BBC News, Timeline: Northern Rock bank crisis, 5. august 2008 
105 BBC News, Northern Rock to be nationalised, 17. februar 2008 
106 The Guardian, Darling under fire as Northern Rock is nationalised, 18. februar 2008 
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vative er man ikke i tvivl om, at Northern Rock burde blive solgt til private investorer og at Virgin 

Group var et rigtig godt bud med en seriøs plan allerede på bordet.  

 

Et andet parlamentsmedlem, Greg Hands fra Conservatives, udtaler, at regeringen udviser kaos idet 

man hidtil har pålagt Northern Rock at afvikle forretningen, hvorimod man nu pludselig vil drive 

forretningen videre og potentielt arbejde på at videreudvikle den. Han udtaler videre, at han forud-

ser en stor kontrast kunderne imellem. På den ene side er de eksisterende kunder, hvoraf mange er 

på randen af tvangsauktion, og på den anden er nye kunder som kommer til på meget gunstige vil-

kår.107 

 

Vince Cable, økonomisk talsmand for Liberal Democrats, er enig med regeringen i at Northern 

Rock skal nationaliseres, men siger, at det sker alt for sent.108 Cable havde gerne set, at de private 

initiativer der blev taget med henblik på at overtage Northern Rock blev opgivet tidligere, og at man 

i stedet havde gået i gang med at finde problemerne i banken og få disse løst så kundernes lån og 

indlån kunne sikres. 

 

Parlamentsmedlem John McFall, som tidligere ledte kritikken på Bank of England og FSA bakker 

op om nationaliseringen og kommenterer, at regeringen har undersøgt de tilstedeværende mulighe-

der og at man i sidste ende har truffet den beslutning som er bedst for skatteyderne.  

 

Beslutningen om at nationalisere Northern Rock kræver vedtagelse af ny lovgivning som muliggør 

den midlertidige overtagelse. Loven, ”The Banking (Special Provisions) Bill”, vedtages og skrives 

til lov den 21. februar 2008. Formålet med loven er udelukkende at kunne nationalisere Northern 

Rock og formuleringen af loven sikrer, at staten kun kan overtage banker i særlige, klart definerede 

situationer og at loven kun gælder i tolv måneder fra vedtagelse.  

                                                 
107 BBC News, Rock to revive mortgage lending, 23. februar 2009 
108 The Guardian, Reaction to Northern Rock nationalisation, 18. februar 2008 
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Oppositionspartiet Conservatives, som var imod nationaliseringen, stemte imod lovforslaget med 

begrundelser om, at loven er for bredt formuleret, og tillader, at andre finansielle institutioner po-

tentielt kan overtages.109 Ligeledes mener man, at loven efterlader skatteyderne med for stor risiko 

og at der ikke er tilpas afstand mellem banken og regeringen. Både Conservatives og Liberal De-

mocrats er imod, at overtagelsen fritages fra ”Freedom of Information Act”, hvilket betyder, at re-

geringen ikke behøver informere offentligheden om hvad der foregår hos Northern Rock. Oppositi-

onen argumenterer, at regeringen bruger skatteydernes penge, og at skatteyderne derfor har ret til at 

vide, hvad der foregår. 

 

 

For at gennemføre nationaliseringen påkræves af Parlamentet, at regeringen dels skal udarbejde en 

detaljeret forretningsplan for bankens drift under statsligt ejerskab, og dels analysere de konkurren-

cemæssige konsekvenser af at Northern Rock er statsejet. 

 

Kontrollen med den konkurrencemæssige påvirkning af Northern Rocks statslige ejerskab varetages 

af Office of Fair Trading (OFT) som har til opgave at udgive en årlig rapport som angiver de even-

tuelle komplikationer af konkurrencen. OTF har primært fokuseret på to mulige elementer af kon-

kurrenceforvridning. For det første, at Northern Rock muligvis betragtes som en sikrer bank end 

konkurrenterne og derved bedre kan garantere indlån. Det andet er, at Northern Rock som statsejet 

muligvis kan sikre en lavere fundingrente og derved tilbyde kunderne en lavere lånerente. 

I rapporten pr. 10. marts 2009 konkluderer OFT at man på baggrund af det tilgængelige materiale 

ikke kan påvise, at nationaliseringen af Northern Rock har haft nogen påvirkning på konkurrencen 

på markedet.110 

 

Forretningsplanen som skal lægge til grund for Northern Rocks fortsatte drift blev offentliggjort den 

31. marts 2008. Planen som kaldes ”Northern Rock Restructuring Plan during Temporary Public 
                                                 
109 The Daily Telegraph, Alistair Darling accused of Northern Rock Freedom of Information cover-up, 20. februar 2008 
110 Office of Fair Trading, Northern Rock: The impact of public support on competition; marts 2009 
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Ownership” indeholder følgende 4 punkter som til sammen har som overordnet mål at tilbagebetale 

gælden til Bank of England, kunne fjerne statsgarantien og sende Northern Rock tilbage i privat 

ejerskab.111 

• Tilbagebetale gælden til Bank of England ved at nedbringe balancen og afvikle dele af 

forretningen 

• Optimere forretningens organisation og drift ved at indsætte en ny stærk ledelse og skære 

i medarbejderantallet 

• Opbygge en økonomisk selvstændig forretning med henblik på at banken hurtigst muligt 

skal kunne stå alene og frigøres fra statens garantier 

• Forbedre bankens risiko og kontrolmiljø ved at styrke risikoorganisationen 

 

4.2. Bradford and Bingley 

Bradford & Bingleys historie strækker sig helt tilbage til 1851, hvor Bradford Building Society og 

Bingley Building Society begge blev etableret. I 1964 fusionerede de to institutter og blev til Brad-

ford and Bingley Building Society (B&B BS). B&B BS fungerede som traditionelt building society 

frem til 1997, hvor man som supplement til B&B BSs eksisterende udlånsportefølje købte niche-

virksomheden Mortgage Express af Lloyds TSB. Mortgage Express var specialiseret i udlån til per-

soner med ringe kreditværdighed. Kundesammensætningen bestod primært af selvstændige er-

hvervsdrivende, personer med negativ friværdi og personer som ønskede 100 % belåning af deres 

ejendom.112 En talsmand fra B&B BS udtalte i forbindelse med købet, at Mortgage Express var sid-

ste chance for at erhverve en niche i branchen og derved slippe for at starte helt fra bunden. Købet 

af Mortgage Express markerede B&B BSs entre på markedet for buy-to-let og self-certify, som 

banken senere bliver markedsleder indenfor. 

 

Som mange andre building societies valgte B&B BS at ændre selskabsform for bedre at kunne kon-

kurrere med bankerne. I december 2000 konverterede anpartshaverne i B&B BSs deres ejerskab til 

aktier i selskabet Bradford & Bingley Plc. 
                                                 
111 www.northernrock.co.uk, Northern Rock Restructuring Plan during Temporary Public Ownership, marts 2008 
112 The Independent, Bradford & Bingley buys arm of Lloyds TSB, 24. maj 1997 
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Bradford and Bingleys Plcs (B&B) primære forretningsområder dækkede detailbankforretning og 

udlånsvirksomhed. Detailbankforretningen bestod af 327 filialer (heraf 147 agenturer), telefonsalg 

samt internetbetjening. B&Bs detailbankforretning førte en innovativ salgstilgang og formidlede fra 

2000 til 2006 både bankens egne og tredjeparts produkter. Fra 2006 førtes kun bankens egne pro-

dukter.113 

Ved udgangen af 2007 var Bradford & Bingley Storbritanniens ottendestørste udlåner af boliglån, 

og bankens udlånsbrand ”Mortgage Express” var udviklet til en nicheforretning og var Storbritanni-

en førende udlåner inden for ”buy-to-let” segmentet. Udover at være markedsleder på ”buy-to-let” 

segmentet var banken  desuden en væsentlig spiller indenfor såkaldte ”self-certify” lån, hvor lånta-

gers jobsituation og kreditværdighed ikke kontrolleres inden långivning. 

  

Bradford og Bingleys forretningsstrategi blev meget klart fremlagt, da Steven Crawshaw i 2004 

blev udnævnt til  CEO. Crawshaw ønskede straks at ændre bankens position som regulær finansiel 

institution med mange forskellige forretninger. I stedet ville han sætte fokus på buy-to-let og self-

certify udlån. Som et led i den nye strategi skulle der skæres kraftigt i antallet af forretningsenheder 

og bl.a. blev bankens ejendomsmæglerforretning, netværk af finansielle rådgivere og andre mindre 

forretningsenheder solgt fra. 114 

 

Årene 2004 – 2007 var meget succesfulde for B&B, primært drevet af det kraftigt voksende buy-to-

let marked som til sidst udgjorde 60 % af bankens udlån. Self-certify forretningen voksende også 

kraftigt, hovedsageligt forårsaget af B&Bs samarbejde med GMAC og Kensington Mortgage Com-

pany (KMC). Disse samarbejder fungerede ved, at B&B overtog GMAC og KMCs udlån. Strategi-

en må betragtes som meget aggressiv og risikabel. For det første sikrer buy-to-let og self-certify 

kunder ikke en kilde til funding idet disse kunder typisk ikke bidrager særligt til bankens indlån. 

Samtidig er buy-to-let modellen kun ca. 10 år gammel og forretningsmodellen er derfor aldrig testet 

                                                 
113 www.bradford-bingley.co.uk 
114 The Mail (2008), Steven Crawshaw: The former Bradford and Bingley boss behind the company's dramatic demise, 

29. september 2008 
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i praksis. Det betyder, at man ikke på forhånd viste, hvordan segmentet ville udvikle sig under re-

cession.  Boliger som er finansieret med buy-to-let har ikke en familie i baggrunden til at holde fast 

og som ønsker at blive boende. Segmentet kan derfor betragtes som super cyklisk, altså mere vola-

tilt end resten af boligmarkedet.115  

 

Som det var tilfældet med Northern Rock var Bradford & Bingleys finansiering stærkt afhængig af 

situationen på pengemarkedet idet ca. 55 procent af bankens finansiering i 2007 kom fra pengemar-

kedet og altså ca. 45 % kom fra indlån (se Figur 18). I begyndelsen af den finansielle krise blev der 

stillet spørgsmålstegn ved B&Bs evne til at afværge de truende funding vanskeligheder, men B&B 

var ikke så bundet op på korte lån og kunne derfor holde stand længere.  

Figur 18, Bradford & Bingleys finansiering 2003-2007 

 

Kilde: Bradford & Bingleys årsrapport 2007 

De forværrede forhold på pengemarkedet blev i løbet af foråret 2008 et problem for Bradford & 

Bingley, også selvom banken fastholdt at finansieringen var sikret frem til og med 2009. Da bolig-

priserne begyndte at falde hen mod slutningen af 2007 og fortsatte gennem hele foråret og somme-

ren 2008 blev Bradford & Bingleys aggressive udlånspolitik eksponeret. Et tydeligt bevis viste sig i 

juni 2008 idet 2.9 % af bankens realkreditkunder var bagud med betalingerne sammenlignet med et 

                                                 
115 Telegraph (2008), Bradford & Bingley's problems blamed on funding model, 26. september 2008 
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gennemsnit på ca. 1.5 % på landsplan.116 Særligt bekymrende var de kunder som var erhvervet gen-

nem GMAC. Kombineret med at boligpriserne faldt verden over, steg bekymringen for, at B&B 

måtte skaffe yderligere kapital.  

De forværrede låneforhold på pengemarkedet og bankens problematiske udlånsportefølje viste sig 

hurtigt på bankens resultat. Resultatet for første halvår 2008 viste et tab før skat på 26.7 mio. pund 

mod et overskud på 180 mio. pund for samme periode 2007. Udviklingen i resultatet skyldes bl.a., 

at nedskrivninger på udlån steg til 75 mio. pund fra blot 5 mio. pund i 2007.117   

 

I et forsøg på at stabilisere balancen annoncerede Bradford & Bingley den 17. maj 2008, at man 

ville gennemføre en kapitaludvidelse på 300 mio. pund, med UBS og Citigroup som garanter. An-

nonceringen kom under en måned efter, at Bradford & Bingleys CEO, Steven Crawshaw, blankt 

afviste at banken havde behov for at rejse kapital. Analytikere og bankens aktionærer var derfor 

meget skeptiske og spurgte sig selv, hvad der kunne være sket inden for den seneste måned.118 

I den efterfølgende tid måtte banken to gange revidere kapitaludvidelsen, bl.a. i forsøg på at tiltræk-

ke det amerikanske private equity selskab TPG Capital, som tidligere havde vist interesse for en 

andel på 23 % af virksomheden.119 

I juli måned 2008 blev Bradford & Bingleys credit rating nedgraderet af Moodys på grund af ban-

kens fortsatte forpligtelse til at købe udlån fra GMAC. Kreditratingbureauet var skeptisk overfor 

GMACs udlån: "(GMAC mortgages)…displayed a significantly faster deterioration of asset quality 

than the own-originated loan portfolio of Bradford and Bingley". Denne nyhed fik naturligvis inve-

storerne til at være endnu mere skeptiske overfor B&B kapitaludvidelse.120 

 

Den endelige plan blev at udvide kapitalen med 400 mio. pund ved at tilbyde eksisterende aktionæ-

rer 16 nye aktier for hver 25 ejede aktier. De nye aktier blev solgt med en rabat på 48 % i forhold til 
                                                 
116 Telegraph, Bradford & Bingley's problems blamed on funding model, 26. september 2008.  
117 The Guardian, Mortgages: Debt and fraud plunge B&B £26m into red, 30. august 2008 
118 Telegraph, Steven Crawshaw steers Bradford & Bingley into rights issue U-turn, 18. maj 2008 
119 Telegraph (2008), Bradford & Bingley cash call snub leaves banks picking up the tab, 22. august 2008 
120 Evening Standard, Moody's downgrades B&B ratings, 4. juli 2008 
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aktiekursen ved lukketid dagen inden annonceringen. TPG Capital trak sig fra forhandlingerne og 

kapitaludvidelsen var ikke populær hos investorerne, som efterhånden var meget kritiske overfor 

selskabet. Kun 23 % af aktionærerne tog imod tilbuddet. Dette betød, at UBS, Citigroup og under-

garanterne Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC, HBOS, Lloyds TSB and Abbey måtte træde 

til for at fuldende udvidelsen. Bankerne opnåede hver især et ejerskab på mindst 3 % flere nærmere 

5 %. 121  

Den lave tilslutning, den skrantende tillid til ledelsen og et generelt surt aktiemarked betød, at Brad-

ford & Bingleys aktie handlede til en kurs kun marginalt over den udbudte pris den 21. august 2008, 

udvidelsens sidste dag.  

 

Efter den skuffende kapitaludvidelse fortsatte aktiekursen med at falde, og den forværrede situation 

på pengemarkedet tvang i september 2008 banken til at søge assistance hos Financial Services 

Authority (FSA) og den engelske regering.  

Myndighedernes førsteprioritet var at sælge banken i sin helhed, med henblik på fortsat drift og 

derved sikre indlånskunder mod tab. Regeringen indkaldt derfor landets større banker til møde i håb 

om, at finde en køber. Det skulle dog hurtigt vise sig, at de forskellige banker enten ikke var inte-

resserede eller også turde man ikke røre B&Bs tvivlsomme udlånsportefølje. Man måtte derfor skri-

de til Plan B og nationalisere Bradford & Bingley under ” Banking (Special Provisions) Act 2008, 

som oprindeligt var tiltænkt nationaliseringen af Northern Rock, men som under særlige omstæn-

digheder tillader nationaliseringen af enhver nødstedt bank.  

Da regeringen overtog banken den 29. september 2008 frasolgte man straks bankens filialer, agen-

turaftaler og indskudsforretning på 18 mia. pund til den spanske storbank Banco Santander. Prisen 

var 612 mio. pund, som dog inkluderede kapital på 208 mio. pund i offshore selskaber, altså en net-

topris på ca. 400 mio. pund.122 

Med salget til Banco Santander var det kun bankens realkreditudlån på 41 mia. pund som blev nati-

onaliseret og drevet videre, dog uden at være åbent for nye kunder. Intentionen fra regeringen var, 

stille og roligt at afvikle den nationaliserede del af banken og undgå tab. 
                                                 
121 Telegraph (2008), Bradford & Bingley cash call snub leaves banks picking up the tab, 22. august 2008 
122 www.bloomberg.com, Bradford & Bingley Is Seized; Santander Buys Branches, 29. september 2008 
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Eftersom Bradford & Bingley blev erklæret konkurs var det muligt for regeringen at trække på mid-

ler fra Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Det var derfor FSCS der måtte betale de 

14 mia. pund, som overførslen til Banco Santander kostede og selvom regeringen måtte betale 4 

mia. pund ,som ikke var dækket af FSCS var det således de andre banker i FSCS der endte med en 

stor del af regningen for B&Bs kollaps og ikke skatteyderne.123  

 

Regeringens beslutning om at nationalisere banken fik en blandet modtagelse hos de øvrige politi-

ske partier. Det politisk mest betændte spørgsmål var, hvor stor en del af potentielle tab som ville 

ende hos skatteyderne.  

Conservatives var som udgangspunkt imod nationaliseringen og talsmand, David Cameron, udtalte 

på vegne af partiet, at Bank of England i stedet for skulle fokusere på redningsplaner, så skatteyder-

ne ikke endte med at skulle betale regningen for fejl begået i den finansielle sektor.124  

George Osborne, Conservatives, var ligeledes ikke meget for ideen om at nationalisere den fallerede 

bank. Han så hellere, at banken blev taget under administration af Bank of England, som så fik til 

opgave at afvikle banken stille og roligt uden at skatteyderne endte med regningen.125 Osborne ar-

gumenterer, at det i virkeligheden ikke er bankens kunder og medarbejdere der tages hensyn til un-

der en nationalisering. Det er derimod de store finansielle institutioner som under opgangtiden lånte 

store summer til banken og nu, når det går nedad, beder befolkningen betale mere i skat så banken 

kan blive reddet.   

 

Hos House of Commons Treasury Select Committee var man mere positiv, hvilket komiteens for-

mand, John Mcfall (Labour og Co-operatives), gjorde klart med sin udtalelse: “We have to make a 

decision - do we take it [B&B] into the state, or do we play Russian roulette with people’s jobs and 

homes?  “I know what I’d prefer.”126 

 
                                                 
123 BBC, City pays for Bradford & Bingley, 29. september 2008 
124 telegraph.co.uk, Financial crisis: Bradford & Bingley nationalisation will cost taxpayers £150bn, 28. september 2008 
125 The Guardian, Taxpayers should not pick up the Bradford & Bingley bill, says Osborne, 29. september 2008 
126 www.telegraph.co.uk, Bradford & Bingley nationalisation will cost taxpayers £150bn, 28. september 2008 
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Vince Cable, Liberal Democrats, er enig med regeringen i, at det havde været en optimal løsning 

hvis Bradford & Bingley var blevet solgt i sin helhed. Med da det ikke var muligt er han enig i rege-

ringens beslutning om, at nationalisere de dele af banken som ikke kan sælges.127  

 

 

Formålet med nationaliseringen af Bradford & Bingley er ikke at drive statsejet bank, men derimod 

at afvikle virksomhedens aktiviteter. I marts 2009 fremlagde ledelsen i Bradford & Bingley den 

forretningsplan som skal føre til virksomhedens afvikling.128 De overordnede målsætninger er at 

tilbagebetale de offentlige midler, beskytte skatteyderne og behandle kunder og kreditorer på en fair 

måde. For at opnå de fremsatte målsætninger er opsat følgende fire strategiske prioriteter: 

• Bringe balancen i nul på en retfærdig måde ved at: 

o Indstille långivning 

o Nedbringe udlåns balance via tilbagebetalinger og frasalg hvor muligt 

• Minimere nedskrivninger og tab ved at 

o Inddrive aktivt på forfaldne lån 

o Øge fokus på inddrivelse på lån til større udlejere 

o Tilbyde forskellige muligheder til låntager som er bagud med betalingerne 

o Minimere tab 

• Restrukturere organisationen og tilpasse forretningen til nye målsætninger om 

o At nedbringe omkostningerne 

o At Bearbejde påvirkningen på lokalområdet 

o At udvikle en ny model for forretningens drift 

• Levere overgangsydelser vedrørende filial- og indlånsforretningen til Abbey i op til 18 må-

neder efter overtagelsen 

 

                                                 
127 Scotsman.com, Nationalisation of Bradford and Bingley is 'least worst option', 29. september 2008 
128 Bradford & Bingley, Business Plan: Executive Summary, marts 2009 
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4.3. Halifax Bank of Scotland og Lloyds TSB 

Halifax Bank of Scotland Plc er ikke noget gammelt foretagende. Bank og forsikringsgruppen blev 

stiftet i 2001 som følge af fusion mellem Halifax plc og Governor and Company of the Bank of 

Scotland (Bank of Scotland). De to fusionerende institutioner er derimod af ældre dato.  

Halifax plc har rødder helt tilbage til 1852, hvor Halifax Permanent Benefit Building Society (Hali-

fax Permanent) blev etableret med det formål at udlåne penge til boliger til folk med fast job efter 

industrialiseringen.129 Allerede fra starten voksede Halifax Permanent hurtigt, og udlånene steg år 

efter år. I 1913 nåede udlånsbalancen 3 mio. pund, og Halifax Permanent var på daværende tids-

punkt verdens største Building Society. Op gennem det tyvende århundrede voksende Halifax Per-

manent både organisk og gennem fusioner, som fx i 1928 hvor Halifax Permanent fusionerede med 

Halifax Equity og blev til Halifax Building Society. I 1960erne og frem gennemlevede Halifax, som 

så mange andre virksomheder, en digital revolutionering, og med Building Society Act af 1986 fik 

man mulighed for at øge udbuddet af finansielle ydelser. I 1997 fulgte Halifax BS i sporene på an-

dre Building Societies og konverterede medlemmernes ejerandele til aktier i selskabet Halifax plc i 

den på daværende tidspunkt største børsnotering i landets historie.  

Bank of Scotland (BoS) daterer helt tilbage til 1695, hvor banken blev skabt efter gennemførsel af 

lovgivning i det skotske parlament, som tillod drift af bankvirksomhed.130 Banken havde de første 

21 år monopol på bankdrift i Skotland, og banken var i 1696 den første bank i Europa, som udstedte 

pengesedler. Retten til at udstede mønter og pengesedler har banken stadig. Trods kraftig konkur-

rence fra bl.a. Royal Bank of Scotland (etableret 1727) voksede Bank of Scotland støt og roligt 

gennem de op gennem 17- og 18-hundredetallet. Det 20. århundrede bød på store udfordringer for 

banken i form af krigene, industrialiseringen og den teknologiske udvikling. I 1950erne og 

1970erne foretog BoS flere fusioner og opkøb. Fra1970erne blev BoS aktiv indenfor finansiering af 

olieboring i Nordsøen, ligesom man udvidede med afdelinger i bl.a. USA og opkøb i Australien og 

New Zealand. 

                                                 
129 http://www.lloydsbankinggroup.com/about_us/company_heritage.asp 
130 http://www.lloydsbankinggroup.com/about_us/company_heritage/BOS_Heritage/bank_of_scotland.asp 
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Med sammenlægningen af Halifax plc og Bank of Scotland i 2001 blev Halifax Bank of Scotland 

plc Storbritanniens femte største finansielle institution, og med 23 mio. detailkunder blev HBOS plc 

Storbritanniens største udlåns- og opsparingsbank.131  

Efter sammenlægningen anlagde banken en aggressiv vækststrategi med fokus på at vinde markeds-

andele fra de fire ”store”; Barclays, HSBC, Lloyds og NatWest / Royal bank of Scotland.132 Allere-

de inden sammenlægningen var Bank of Scotland kendt for sin aggressive kreditgivningspolitik. 

Fokus var på salg, og ledende medarbejdere blev belønnet for stigende balancer uden den store hen-

synstagen til interne kontroller. Kritikken kommer bl.a. fra Paul Moore, som, indtil han blev fyret i 

2005, var chef for bankens afdeling for risikostyring. Paul Moore har udtalt, at banken ”was going 

too fast”.133  

Ikke alene havde banken en aggressiv kreditpolitik, men behandlingen af eksisterende engagemen-

ter er også blevet kritiseret. Banken havde, helt tilbage fra BoS’ tid, ry for at holde dårlige kunder 

længe i bøgerne for på den måde at kunne registrere renteindtægter og udskyde nedskrivninger. 

Ofte var der tale om kunder, som var under konkurs eller kunder med overhængende risiko for, at 

banken ville lide tab. Kunder som, der under normal standard bankdrift, ville være nedskrevet på.  

Den tidligere ledende medarbejder Paul Moore kritiserer også bankens funktionsadskillelse. Ifølge 

Moore: "The head of Corporate at the bank, was also chairman of the credit risk committee of Cor-

porate".134 Det vil i praksis sige, at den ledende medarbejder med ansvar for udlån til erhverv også 

er ansvarlig for at kontrollere risici herved. Dette er forskelligt fra fx Barclays, som har et separat 

kredit team, som er ansvarlig for at vurdere risikoen ved de enkelte kunder. Kritikken afvises ikke 

umiddelbart af Sir Peter Burns, som fratrådte som CEO for HBOS i 2003. Han udtaler dog, at ban-

kens corporate governance er slået fuldstændig fejl, hvis påstanden er korrekt.135  

I 2009 er det kommet frem, at FSA allerede i 2002 var bekymret for bankens risikostyring.136 

HBOS nuværende ledelse siger, at som følge af kritikken i 2002 blev bankens chef for risikostyring 

                                                 
131 http://www.lloydsbankinggroup.com/about_us/company_heritage/HBOS_Heritage/hbos.asp 
132 BBC News, Why did HBOS make risky loans?, 12. august 2009 
133 MercoPress, HBOS “too-rapid growth” investigation in the limelight, 12. august 2009 
134 BBC News, Why did HBOS make risky loans?, 12. august 2009 
135 BBC News, Why did HBOS make risky loans?, 12. august 2009 
136 Financial Times, FSA had HBOS risk fears in 2002, 12. februar 2009 
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hævet til bestyrelsesniveau, og tilføjer samtidig, at det var i den forbindelse, at Paul Moore blev 

afskediget. FSA var efter rokaden i 2002 dog stadig ikke komfortabel med banken risikoaccept, og i 

2006 var man igen på besøg hos banken med besked om, at bankens vækst strategi udgjorde en risi-

ko som “must be managed and mitigated”.137  

 

Bekymringen om bankens risikable strategi får dog ikke aktionærerne til at vende banken ryggen, 

og aktiekursen stiger støt frem til andet kvartal 2007, hvor den topper omkring 11 pund. Der er hel-

ler ikke den store bekymring for bankens basisforretning. HBOSs detailbankforretning har, både før 

og under den turbulente periode, leveret positive resultater. Helt frem til en markedsopdatering den 

19. juni 2008 er analytikerne tilfredse med bankens basisforretning og kommenterer, at forretningen 

er stabil, og marginerne er gode.138  

 

Fra andet kvartal 2007 og frem begynder aktien gradvist at falde i værdi. Fra niveauet omkring 11 

pund falder aktien til 6 pund i januar 2008. Årsagerne til det drastiske fald er dels, at der opstår be-

kymringer om, hvor stor en eksponering HBOS har til ejendomsmarkedet, og dels, at der opstår 

frygt for, at HBOS er hårdt presset af situationen på pengemarkedet.139 

 

I løbet af marts 2008 opstår der falske rygter på de finansielle markeder om, at HBOS er tvunget til 

at søge likviditet hos Bank of England. Store Hedgefunde, som udnytter HBOS’ situation til short 

selling af aktien, beskyldes for bevidst at have spredt rygterne. Den 19. marts falder HBOS aktie 

kraftigt og er inden for dagen nede med 20 %. Den tilspidsede situation får Bank of England og 

FSA til at udstede en meddelelse om, at der ikke er hold i rygterne, og at HBOS ikke har kontaktet 

Bank of England angående likviditet. Samtidig Annoncerer FSA, at man undersøger forholdene 

omkring rygterne om HBOS og de short selling, aktiviteter der er foregået.140 Tre måneder senere 

annoncerer FSA, at man ikke har fundet bevis på ulovlig adfærd.  

                                                 
137 Financial Times, FSA had HBOS risk fears in 2002, 12. februar 2009 
138 Theguardian.co.uk, HBOS: what the analysts say, 19. juni 2008 
139 BBC OU, HBOS – the demise of two giants, 29. oktober 2008 
140 Financial Services Authority, FSA warns on market abuse, 19. marts 2008 
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I slutningen af april 2008 annoncerer Andy Hornby, HBOSs CEO, at man vil gennemføre en kapi-

taludvidelse på 4 mia. pund. Kapitaludvidelsen, som er garanteret af Dresdner Kleinwort og Morgan 

Stanley, gennemføres således, at eksisterende aktionærer har forkøbsret i forholdet 5 til 2 til en pris 

på 2,75 pund pr. aktie.141 

Figur 19, HBOS aktiekurs 2007 - 2009 

 

Kilde: www.lloydsbankinggroup.com 

Bankens aktionærer, som jf. Figur 19 har set deres aktier falde kraftigt i værdi gennem det meste af 

2007 og første del af 2008, tager ikke godt imod muligheden for at erhverve nye aktier i selskabet. 

Ved kapitaludvidelsens annoncering handler aktien i 4,95 pund, og udvidelsen gennemføres således 

med en rabat på ca. 45 %. Som den røde markering på kurven i Figur 19 viser, så falder aktiekursen 

kraftigt perioden efter annonceringen. Den 16. juli 2008, dagen hvor de fleste store, institutionelle 

aktionærer skal beslutte om de vil benytte tegningsretterne, er aktien faldet til kurs 2,54 pund altså 

væsentligt under de 2,75 pund, som tegningsretterne lyder på. 

Kapitaludvidelsen bliver en stor skuffelse, og hele 9 ud af 10 eksisterende aktionærer takker nej til 

tilbuddet, og garanterne Dresdner Kleinwort og Morgan Stanley må købe 62 % af de nye aktier.142 

Det skuffende resultat understreger aktionærernes nervøsitet omkring HBOS’ eksponering mod 

erhvervsejendomsmarkedet og byggebranchen, som begge udgør en markant risiko under krisens 

                                                 
141 www.guardian.co.uk, HBOS expects three years of pain, 29. april 2008 
142 Financial Times, HBOS suffers blow over rights issue, 21. juli 2008 

£-

£2 

£4 

£6 

£8 

£10 

£12 

A
pr

-0
7

Ju
l-0

7

O
kt

-0
7

Ja
n-

08

A
pr

-0
8

Ju
l-0

8

O
kt

-0
8

Ja
n-

09



70 

udvikling i 2008. Tilliden til banken er på dette tidspunkt meget lav, og aktien handler til omkring 

0,6 gange indre værdi, hvilket er lavt sammenlignet med andre banker, som handles omkring indre 

værdi. 143 

Internt i HBOS var man, ikke overraskende mere positiv; ”We have raised £4bn of capital, which 

we set out to do and we’ve done it”. Samtidig holder man fast i, at det var rigtigt, og vigtigt at gen-

nemføre udvidelsen; “The economic outlook is deteriorating and it is important we have a strong 

capital base”, og man mener samtidig, at problemerne med udvidelsen er forårsaget af den sam-

fundsmæssige og globale økonomiske situation mere end af virksomhedens økonomiske situation; 

”The rights issue was in the middle of a serious financial storm.”.144 

 

I perioden efter kapitaludvidelsen stabiliseres HBOS’ aktie om end på et fortsat meget lavt niveau. 

Aktiekursen ligger forholdsvist roligt gennem juli, august og første del af september. Henover 

sommeren og efteråret svirrer rygterne omkring forskellige bankers mulige overtagelse af HBOS, 

bl.a. opstår der i slutningen af juli rygter om, at Spaniens andenstørste bank BBVA overvejer at 

overtage HBOS.145 BBVA, som har sit primære fokus på vækst i Latin America, Kina og det sydli-

ge USA, kommenterer ikke på en mulig overtagelse, og umiddelbart er der udelukkede tale om ryg-

ter.  

 

I dagene startende den 15. september opstår der igen store udsving på aktien, og kursen bliver næ-

sten halveret på få dage. I denne periode opstår der igen rygter om short selling, men markedsdata 

viser, at der ikke er større short selling aktivitet end normalt.146 I stedet mener man der er tale om 

den turbulens, som opstår i markedet efter Lehman Brothers indgiver konkursbegæring den 15. sep-

tember. En talsmand for HBOS udtaler, at man ikke ser nogen grund til de store udsving; "HBOS is 

                                                 
143 Financial Times, HBOS suffers blow over rights issue, 21. juli 2008 
144 Financial Times, HBOS suffers blow over rights issue, 21. juli 2008 
145 Telegraph.co.uk, HBOS shares climb on BBVA takeover talk, 23. juli 2008 
146 TheGuardian.co.uk, HBOS share price fall: Aggressive short selling fails to materialise, 17. september 2008 
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a strong bank. We have significant capital resources and the largest deposit base in the coun-

try.".147 

 

I løbet af den 17. september står det klart, at Lloyds TSB er i forhandlinger med HBOS om en mu-

lig overtagelse. Omkring middagstid bekræfter HBOS med en pressemeddelelse, at man er i for-

handlinger med Lloyds TSB. Forhandlingerne mellem de to parter er dog påvirket af HBOS’ aktie-

kurs der falder drastisk, og det er derfor svært at få fastsat et konkret bud.148 Det kommer ligeledes 

frem, at regeringen skulle være involveret i forhandlingerne, og Premierminister Gordon Brown 

skulle være aktiv i forhandlingerne. Den formodede årsag til Gordon Browns involvering er rege-

ringens ønske om at undgå en ny nationalisering, som det var tilfældet med Northern Rock og Brad-

ford & Bingley. 

 

Den 18. september 2008 annoncerer Lloyds TSB, at man er nået til enighed med HBOS om en 

overtagelse til en pris på 12,2 mia. pund. Prisen svarer til en kurs på 2,35 pund pr. aktie, markant 

under den kurs, som HBOS gennemførte en kapitaludvidelse til tidligere på året. Købssummen be-

tales i aktier med 0,83 Lloyds TSB aktie pr HBOS aktie. Efter overtagelsen vil de nuværende 

Lloyds TSB aktionærer eje 56 % af den samlede gruppe, og de tidligere HBOS aktionærer vil eje de 

resterende 44 %.149  

 

Hos analytikerne er de umiddelbare reaktioner til overtagelsen delte. Den finansielle rådgivnings-

virksomhed Collins Steward er positiv og mener Lloyds gør en god handel, og at den fremtidige 

gruppe kan stå stærkt. Årsagen er, at købsprisen er så lav i forhold til indre værdi.  

Hos analysevirksomheden Charles Stanley er man mere skeptisk og bekymret for fremtidens Lloyds 

TSB; "Not only has Lloyds TSB tripled its exposure to UK mortgages in a period when the UK 

economy is about to go into recession but more importantly in the short term it has significantly 

                                                 
147 TheGuardian.co.uk, HBOS worst hit by rush to sell financial shares, 18. september 2008 
148 TheGuardian.co.uk, Banking crisis: Lloyds TSB in talks to buy HBOS, 17. september 2008 
149 Lloyds TSB, Recommended acquisition of HBOS plc by Lloyds TSB Group plc, 18. september 2008 
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increased Lloyds TSB exposure to potential short term funding problems as HBOS's loan to asset 

ratio is markedly higher than Lloyds TSB's and it has significant funding requirements in the near 

term.” 

JP Morgans analytiker er ligeledes skeptisk og mener ikke, at en overtagelse er til aktionærernes 

bedste.150 Analytikeren forventer store nedgange i resultatet for begge banker separat, henholdsvis 

38 % for Lloyds TSB og 46 % for HBOS. Samtidig udtaler analytikeren, at hun tror Lloyds ikke vil 

udbetale udbytte i 2009 og at resultatet forventes endnu lavere i 2010. 151 

 

Hos regeringen er man anderledes positiv overfor overtagelsen. På dagen for annoncering af overta-

gelsen sender den engelske finansminister en meddelelse ud med fuld opbakning til handlen, og 

ministeren udtaler, at det er med til at stabilisere Storbritanniens pressede banksektor.152 Samtidig 

meddeler ministeren, at finansministeriet, Bank of England og FSA har anmodet Erhvervsminister 

John Hutton om udnyttelse af en mulighed i lovgivningen for at omgå de normale konkurrencereg-

ler, som ville have gjort overtagelse meget svær at gennemføre. Finansministeren udtaler, at det 

simpelthen var nødvendigt, at bøje reglerne; "If this hadn't gone through, competition would have 

been an academic problem. HBOS wasn't going to make it through the week."153 Under normale 

omstændigheder ville en overtagelse af denne art være meget svær at gennemføre, fordi de to ban-

ker tilsammen udgør en stor andel af Storbritanniens banksektor.  

 

Hvis regeringen skal omgå konkurrencelovgivningen og kunne ekspedere overtagelsen hurtigt kræ-

ves det at alle medlemmer af Underhuset accepterer beslutningen. Oppositionen, med David Came-

ron fra Conservatives i spidsen, er som udgangspunkt enig i beslutningen og lægger ikke umiddel-

bart op til konflikt.154 Heller ikke Liberal Democrats’ finansordfører Vincent Cable ønsker at oppo-

nere mod Lloyds TSBs overtagelse af HBOS. Men på dagen hvor gennemførslen skal finde sted, er 

                                                 
150 www. scotsman.com, Double blow as big guns turn against Lloyds-HBOS merger, 24. september 2008 
151 Guardian.co.uk, Lloyds TSB/HBOS: what the analysts say, 18. september 2008 
152 www.hm-treasury.gov.uk, Statement by the Chancellor on the proposed merger of Lloyds TSB and HBOS, 18. sep-

tember 2008 
153 The Guardian, We will clean up the City – Brown, 19. september 2008 
154 The Guardian, A merger on the fast-track, 19. spetember 2008 
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der alligevel ikke enighed, og beslutningen må til afstemning den 22. oktober, hvor den gennemfø-

res med 424 stemmer mod 64. 155  

 

Da regeringen og Finansministeriet den 8. oktober 2008 lancerer bankernes redningspakke, er 

Lloyds TSB og HBOS begge involveret.156 HBOS annoncerer, at man vil rejse 11,5 mia. pund i 

form at en kapitaludvidelse på 8,5 mia. pund ordinære aktier til en pris på 1,136 pund, en rabat på 

ca. 9 % i forhold til seneste handelsdag. Kapitaludvidelsen er garanteret af staten. Samtidig udstedes 

3 mia. pund foretrukne aktier, som sælges til staten.  

Lloyds TSB rejser 5,5 mia. pund i ny kapital, hvoraf 4,5 mia. pund er udstedelse af ordinære aktier 

til en pris på 1,733 pund garanteret af staten. Derudover vil man rejse 1 mia. pund i form af fore-

trukne aktier, som udstedes til staten.157 

 

Som en del af aftalen med staten indvilliger både HBOS og Lloyds TSB i at stoppe udbetalingen af 

dividende til ordinære aktionærer, indtil statens foretrukne aktier er tilbagebetalt.158 Kravet fra sta-

ten er naturligvis en bitter pille at sluge for aktionærerne, og det besværliggør samtidig udstedelse af 

nye aktier.  

 

Efter nyheden om statsstøtte til både Lloyds TSB og HSOB fortsætter aktiekurserne med at falde, 

og HBOS aktiekurs er efterhånden så lav, at Lloyds er nødt til at revurdere sit bud på 0,833 Lloyds 

TSB aktier pr. HBOS aktie. Hos Lloyds er man stadig interesseret i hurtigt at overtage HBOS, men 

man er samtidig nødt til at forholde sig til, at prisen skal reflektere at HBOS rejser ny kapital. 

Lloyds reviderede bud er på 0,605 Lloyds TSB aktier pr. HBOS aktie, hvilket pr. annonceringen 

svarer til 1,28 pund pr. aktie. 

 
                                                 
155 Guardian.co.uk, Yesterday in parliament, 22. oktober 2008 
156 Se afsnit 5.2 for yderligere om redningspakken af oktober 2008 
157 Financial Times, UK banks seek to raise £43.5bn, 13. oktober 2008 
158 Financial Times, UK banks seek to raise £43.5bn, 13. oktober 2008 
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Den 19. november og 12. december godkendes overtagelsen af henholdsvis Lloyds TSB og HBOS 

aktionærer.159 Ved sammenlægningen af de to banker ændrer Lloyds TSB navn til Lloyds Banking 

Group. 

 

Aktieudvidelserne annonceret umiddelbart efter bankpakken af oktober 2008 bliver store skuffelser 

for både HBOS og Lloyds. HBOS opnår 0,24 % opbakning til sin 8,5 mia. pund stort udvidelse, 

mens Lloyds opnår 0,5 % opbakning til sin udvidelse på 4,5 mia. pund. Idet staten er garant på ud-

videlserne ender stort set alle nye aktier hos staten, som opnår et ejerskab på 43 %.160 

 

I en markedsopdatering den 13. februar 2009 meddeler Lloyds Banking Group (LBG), at 2008-tabet 

hos HBOS anløber op mod 10 mia. pund.161 Beløbet er 1,6 mia. pund større end Lloyds estimater 

fra november 2008 og er særligt påvirket af bankens eksponering mod erhvervssegmentet, som iføl-

ge LBG CEO Eric Daniels forværredes markant i fjerde kvartal 2008. Tabets størrelse er overra-

skende for analytikerne, og aktien falder 32 % til kurs 0,61 pund. Koncernens er derved faldet 85 % 

de seneste 12 måneder. 

 

Da regeringen den 19. januar 2009 annoncerer sin seneste redningspakker, er LBG ikke direkte 

nævnt. Der står dog hurtigt klart, at Lloyds er i forhandlinger med regeringen om deltagelse i det 

såkaldte ”asset protection scheme” (APS), hvor banken kan forsikre sine svageste aktiver mod 

tab.162 

Den 7. marts meddeler det engelske Finansministerium, at man er nået til enighed om en foreløbig 

aftale med LBG om deltagelse i APS og om ændringer i statens ejerskab af banken.163 Aftalen lyder 

på at LBG placerer aktiver for 260 mia. pund i APS mod at betale et gebyr for deltagelse på 15,6 

                                                 
159 BBC News, HBOS shareholders back takeover, 12. december 2008 og LloydsTSB.com, Results of General Meeting 

19. november 2008 
160 Financial Times, State to own 43% of merged Lloyds-HBOS, 12. januar 2009 
161 www.Telegraph.co.uk, Lloyds shares tumble as HBOS slumps to £10bn loss, 13. Februar 2009 
162 Se afsnit 5.3 for yderligere om regeringens redningspakke af januar 2009 og ”asset protection sceme” 
163 www.hm-treasury.gov.uk, Asset Protection Scheme - agreement with Lloyds, 7. march 2009 
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mia. pund. Staten påtager sig dermed den del af et eventuelt tab, som overskrider 25 mia. pund. De 

første 25 mia. pund er LBG selv ansvarlig for. Som en del af aftalen indvilliger LBG i inden for de 

næste 12 måneder at udlåne 3 mia. pund i boliglån til private samt 11 mia. pund i erhvervslån.  

Anden del af aftalen vedrører statens ejerskab i banken i form af de 4 mia. pund foretrukne aktier, 

som blev tegnet i forbindelse med redningspakken af oktober 2008. Aktierne konverteres til ordinæ-

re aktier, som tilbydes de eksisterende aktionærer pro rata. I tilfælde af at aktionærer ikke ønsker at 

benytte muligheden for at erhverve nye aktier, forbliver disse på statens hænder. Staten kan således 

potentielt eje 65 % af banken. 

 

Hen over foråret og sommeren 2009 forbedres forholdene på de finansielle markeder gradvist. LBG 

er dog fortsat under pres, og banken er påvirket af den ringe kvalitet af særligt HBOS udlånsporte-

følje. Første halvår bærer da også præg af denne kvalitet, og LBG realiserer et tab på 4 mia. pund 

før skat på baggrund af tab på udlån på 13,4 mia. pund, hvoraf 80 % stammer fra lån overtaget fra 

HBOS.164 

 

I efteråret 2009 arbejder Lloyds og de engelske myndigheder sammen om at færdiggøre den endeli-

ge aftale om deltagelse i APS. Samtidig er der begyndende rygter i pressen om, at banken gør alt 

hvad den kan i forsøg på at undgå deltagelse i APS. Den 3. november 2009 bekræftes rygterne, idet 

LBG annoncerer en plan om at rejse 21 mia. pund., dels gennem en kapitaludvidelse på 13,5 mia. 

pund og dels gennem konvertering af 7,5 mia. pund fra gæld til egenkapital. Finansministeriet ind-

villiger på forhånd i at deltage i kapitaludvidelsen gennem sit ejerskab på 43 %.165 

Kapitaludvidelsen gennemføres pro rata for eksisterende aktionærer i forholdet 1,34 nye aktier for 

hver eksisterende ordinær aktie. Prisen på de nye aktier er 0,37 pund, en rabat på ca. 60 % i forhold 

til lukkekursen dagen inden annonceringen. Udvidelsen bliver vel modtaget hos bankens investorer, 

der opnås 95 % tilslutning fra eksisterende aktionærer.166 Årsagen til den store tilslutning menes at 

                                                 
164 The Herald, BoS bad debts send Lloyds crashing GBP4bn into the red, 6. august 2009  
165 HM Treasury, Implementation of Financial Stability Measures for Lloyds Banking Group and Royal Bank of Scot-

land, 3. november 2009 
166 Agence France-Presse, British bank Lloyds says completes record rights issue, 14. december 2009 
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skulle findes i den meget lave pris og i den stabilitet, som aktien viser i perioden op til udvidelsen. 

Hos Lloyds er man naturligvis godt tilfreds med tilslutningen, ligesom man også får opbakning fra 

analytikere, som mener Lloyds investorer gør en rigtig god langsigtet forretning. 167 

 

Med kapitaludvidelsen på det private marked lykkedes det LBG at undgå deltagelse i APS. LBG har 

i 2009 haft fordel af den foreløbige aftale, banken indgik med Finansministeriet om APS i marts. 

Aftalen har skabt sikkerhed omkring banken og givet kunder, investorer og kreditorer vished om 

bankens maksimale potentielle tab. For denne implicitte service indvilliger banken i at betale 2,5 

mia. pund.168 

 

I et samarbejde mellem den engelske regering og EU konkurrencemyndigheder pålægges LBG at 

frasælge dele af forretningen for at sikre fair konkurrence på Storbritanniens detailbankmarked. 

LBG bliver pålagt at sælge 600 filialer, dets TSB brand og andre mindre forretningsenheder.169 

 

LBG undviger altså det langsigtede samarbejde med staten i APS, men statens ejerandel af LBG 

udgør fortsat 43 %. Planen for bankens tilbagevenden til rent privat ejerskab er derfor, at staten 

gradvist skal afhænde sine aktier. Lloyds CEO Eric Daniels arbejder ud fra fokus om at ”become 

the UK's leading financial services company, which we believe will result in significant benefits for 

all our shareholders.", og med analytikernes positive attitude overfor banken er mulighederne gode 

for fremtidig fortjeneste for både aktionærer og skatteydere.170 

 

                                                 
167 The Herald, Windfall for investors who shunned share offer by Lloyds Bank announces 95.3% acceptance rate, 15. 

december 2009 
168 HM Treasury, Implementation of Financial Stability Measures for Lloyds Banking Group and Royal Bank of Scot-

land, 3. november 2009 

169 www.TheGuardian.co.uk, EU approves new-look Lloyds bank, 18. november 2009 
170 The Herald, Windfall for investors who shunned share offer by Lloyds Bank announces 95.3% acceptance rate, 15. 

december 2009 
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4.4. Royal Bank of Scotland 

Royal Bank of Scotlands (RBS) historie dateres helt tilbage til slutningen af 1500tallet, men det var 

i 1727 i Edinburgh at banken med det navn vi kender i dag, blev dannet. Banken blev dannet som et 

lille kontor med 8 ansatte, som udelukkende gjorde forretning i Edinburgh. Først i 1783 blev ban-

kens andet kontor åbnet i Glasgow, som dengang var en hurtigt voksende handelsby. Det nyåbnede 

kontor blev straks succesfuldt og i årene efter fulgte kontorer overalt i Skotland. I 1874 åbnede ban-

ken en afdeling i London, bankens første kontor udenfor Skotland.171 

Op gennem 1900tallet voksende RBS signifikant, både organisk og via opkøb på det engelske mar-

ked, hvor blandt andet Williams Deacon's Bank, Glyn, Mills & Co og Drummonds Bank blev over-

taget. I 1960 åbnede bankens første afdeling udenfor Storbritannien da man indviede et kontor i 

New York. Ni år senere, i 1969, fusionerede RBS med National Commercial Bank of Scotland for 

at opnå en større markedsandel i hjemlandet. 

I 1985 blev to af bankens forretningsenheder Williams Deacon's Bank og Glyn, Mills & Co inklu-

deret under navnet The Royal Bank of Scotland, og dermed skabte man den første detailbank, som 

dækkede hele Storbritannien. Tre år senere, i 1988, opkøbte RBS den amerikanske bank Citizens 

Financial Group, og man indgik et strategisk samarbejde med den spanske storbank Banco Santan-

der. Begge handlinger ud fra et ønske om at undgå fuld eksponering mod den engelske økonomi og 

det britiske pund. 

Royal Bank of Scotland gennemførte i 2000 Storbritanniens største bankopkøb, da man overtog 

National Westminster Bank (NatWest) til en pris af 21 mia. pund. Med overtagelsen blev Royal 

Bank of Scotland en af Storbritanniens største og mest prominente virksomheder.  

 

Den hollandske storbank ABN AMRO annoncerer i marts 2007, at man er i forhandlinger med 

Barclays, som ønsker at overtage ABN AMRO.172 En måned senere, den 23. april offentliggør ABN 

AMRO og Barclays, at man er nået til enighed om en overtagelse til en pris på 45 mia. pund.173 

                                                 
171 RBOS historie er primært baseret på RBOS gruppens egen hjemmeside www.rbos.com 
172 BBC News, Barclays in exclusive ABN talks, 20. marts 2007 
173 BBC News, Barclays agrees £45bn Dutch deal, 23. april 2007 
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Som en del af aftalen skal ABN AMRO sælge sit amerikanske datterselskab Bank LaSalle i Chica-

go til Bank of America for 10,5 mia. pund.  

Hos RBS vækker nyheden om at ABN AMRO er til salg stor interesse, og man øjner en mulighed 

for at konsolidere sig på den internationale scene. RBS er dog ikke interesseret i hele ABN AMROs 

forretning, og man indgår derfor i et konsortium med spanske Banco Santander og belgiske Fortis. 

Intentionen med konsortiet er, at RBS skal overtage ABN AMROs aktiviteter i LaSalle Bank i Chi-

cago, USA, og ABNs investeringsbanks aktiviteter, mens Banco Santander skal overtage ABN 

AMROs italienske og brasilianske aktiviteter, og endelig skal Fortis overtage ABNs belgiske og 

hollandske aktiviteter. Det er altså nødvendigt, hvis RBSs konsortium skal overtage ABN, at salget 

af LaSalle Bank ikke gennemføres.  

To dage efter Barclays og ABN AMRO er nået til enighed om overtagelsen, annoncerer RBS og 

konsortiet, at man melder sig på banen som potentiel køber, og at man er villig til at betale 49 mia. 

pund, 4 mia. pund mere end buddet fra Barclays. Som en betingelse i buddet skal ABN annullere 

salget af LaSalle Bank. Buddet fra Konsortiet udgør 39 euro pr. aktie på et tidspunkt, hvor aktien 

handles i kurs 36 euro.174 I tilfælde af at overtagelsen gennemføres, skal handlen gennemføres med 

70 % kontant betaling og 30 % RBS aktier. 

 

ABN AMRO, med CEO Rijkman Groenink i spidsen, støtter op gennem foråret 2007 Barclays bud 

og udtaler, at der er "support of the strategic benefits of the combination with Barclays".175 Groe-

nink udtaler blandt andet, at han fortrækker en handel med Barclays, fordi man i så fald skaber en 

global rival til HSBC Holdings, hvorimod man med et salg til RBS konsortiet splitter den 183 år 

gamle bank i tre. Samtidig betragter man buddet fra RBS konsortiet som et forsøg på fjendtlig over-

tagelse.  

Hos RBS konsortiet og en del af ABN AMROs aktionærer betragtes ABN AMROs ledelse som 

værende for pro Barclays, og man mener, at salget af LaSalle er en del af an plan om at holde andre 

potentielle købere væk.176 På den baggrund lægger den hollandske aktionærforening VEB, på vegne 

                                                 
174 BBC News, RBS woos ABN with £49bn bid plan, 25. april 2007 
175 HeraldScotland.com, ABN Amro withdraws backing for Barclays' takeover offer, 31. juli 2007 
176 New York Times, Group of 3 Banks Informs ABN of Rival Bid to Come, 27. april 2007 
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af en gruppe ABN AMRO aktionærer, sag an mod ABN AMROs ledelse.177 Begrundelsen for sags-

anlægget er, at foreningen ikke mener, at ABN tjener aktionærene bedst muligt ved at sælge LaSalle 

og gennemføre handlen med Barclays. VEB mener derimod, at ABN ledelsen bevidst forsøger at 

undvige buddet fra RBS konsortiet. VEB får ved første instans medhold i anklagen, men sagen ap-

pelleres efterfølgende til den hollandske højesteret, som den 13. juli 2007 omstøder dommen og 

godkender salget af LaSalle. Salget kan herefter gennemføres uden aktionærernes godkendelse.178 

På grund af tvivlen om udfaldet af retssagen får Barclays og RBS konsortiet udsættelse frem til den 

23. juli til at fremsætte endelige bud. 

 

Selvom LaSalle Bank er en vigtig del af handlen for RBS, så får udfaldet af retssagen ikke konsorti-

et til at trække sig tilbage fra handlen. Konsortiets, hvis oprindelige bud var væsentligt mere attrak-

tivt end buddet fra Barclays, vælger dog at fastholde beløbet på 49 mia. pund, men man gør buddet 

mere attraktivt ved at øge andelen af kontanter fra de oprindelige 70 % til 93 %, hvorved kun 7 % af 

værdien af buddet er afhængigt af kursen på RBS aktien.  

Samtidig har Barclays indgået et samarbejde med en kinesisk partner for at kunne gøre sit bud mere 

attraktivt ved at tilbyde en større andel af kontanter og færre aktier i handlen. Barclays bud går fra 

udelukkende at indeholde aktier til at inkludere 37 % kontanter. Barclays problem i perioden hvor 

forhandlingerne har stået på er, at bankens aktie er faldet i kurs, hvorfor værdien af Barclays bud er 

mere usikkert.179 

 

Hos ABN AMRO er man med de to reviderede bud på bordet nødt til at træde ud af forhåndsaftalen 

med Barclays. Selvom man fortsat støtter en handel med Barclays, er man nødt til at tilgodese akti-

onærerne interesse i det økonomisk fordelagtige bud fra RBS konsortiet.180 ABN AMRO ledelsen 

                                                 
177 Reuters.com, ABN AMRO faces suit to hold up BoA-LaSalle deal, 26. april 2007 
178 New York Times, Judge clears ABN AMRO sale of LaSalle, 13. juli 2007 
179 TheGuardian.co.uk, Barclays finds an ally in China in struggle for ABN Amro, 24. juli 2007 
180 TheGuardian.co.uk, ABN Amro drops its support for Barclays takeover, 31. juli 2007 
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forholder sig udadtil neutral i forhold til de to bud, og man vil i stedet lade det være op til aktionæ-

rerne at træffe afgørelsen.181 

 

I løbet af august og september måned får både Barclays og de tre medlemmer af konsortiet aktionæ-

rernes godkendelser af buddene. Der spekuleres dog i, om godkendelsen fra Barclays aktionærer 

ikke skyldes en interesse i at handlen gennemføres, men derimod en forventning om at handlen fal-

der til jorden, hvorefter banken modtager en kompensation fra ABN AMRO på ca. 200 mio. eu-

ro.182 

 

Den 4. oktober udløber buddet fra Barclays, som kun får opbakning fra skuffende 1 % af ABN 

AMROs aktionærer, og Barclays trækker sig herefter fra handlen.183 Dagen efter udløber konsortiets 

bud, som vinder opbakning fra 85 % af ABNs aktionærer, hvilket baner vejen for budkrigens af-

slutning og handlens gennemførsel.184  

 

Allerede mens budkrigen står på er der tvivl om, hvorvidt RBS konsortiet betaler for høj en pris for 

ABN AMRO. En finansanalytiker fra Rensburg Sheppards udtrykte på dagen, hvor handlen blev en 

realitet; “The pressure is on these guys,”…”They’ve got it, they wanted it, they paid a big price for 

it. The market will be looking over the next 12 to 18 months for them to deliver on the deal.” Prisen 

på 49 mia. pund er ca. 3 gange større end ABNs bogførte værdi, og handlen er samtidig den største 

nogensinde indenfor finansielle virksomheder.185 RBSs del af handlen udgør 16 mia. euro, hvilket 

ifølge analytikere udgør ca. 32 gange overskuddet i den del af ABN, som RBS overtager. Den til-

svarende multipel på RBSs egen aktie er ca. 8. En anden finansanalytiker i London er ligeledes be-

                                                 
181 NYTimes.com, ABN Amro Directors Leave Takeover Choice to Shareholders, 17. september 2007 
182 The Observer, RBS all set to win ABN battle, 23. september 2007 
183 NYTimes.com, Barclays Withdraws Bid to Take Over ABN Amro, 6. oktober 2007 
184 FinancialTimes.com, RBS consortium claims ABN victory, 5. oktober 2007 
185 NYTimes.com, Consortium Wins Control of ABN Amro, 9. oktober 2007 
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kymret for prisen; ”I still believe they have significantly overpaid and that [the bank] has still got 

all the risks of restructuring and dismantling ABN…”186 

 

RBS CEO Fred Goodwin er naturligvis positiv og mener, at analytikerne er for kritiske, og at de 

glemmer planlagte besparelser og synergieffekter. Den forventede omkostningsbesparelse ved 

sammenlægningen er 1,3 mia. euro, mens man forventer at kunne øge omsætningen med 500 mio. 

euro. Beløbene svarer til det RBS opnåede, da man i år 2000 overtog NatWest, og hos RBS mener 

man, at ABN AMRO er væsentligt mindre effektivt drevet end det var tilfældet med NatWest, og at 

besparelserne derved potentielt er større. Hertil er kritikernes holdning dog, at handlen med Nat-

West var en ren britisk handel, hvor man må forvente, at kunne gennemføre større besparelser end i 

en international overtagelse.187 

Et andet problem som RBS står overfor er, at der går op mod et halvt år fra handlen godkendes i 

oktober til, man kan påbegynde integrationen. For det første skal handlen godkendes hos en række 

konkurrencemyndigheder. Dernæst skal der forhandles aftaler med medarbejdere og fagforeninger 

om potentielle fyringer og omstruktureringer. Endelig skal aftalen om, hvordan ABN AMRO deles 

mellem RBS, Banco Santander og Fortis færdiggøres, hvilket kan vise sig at give visse udfordrin-

ger, idet ingen lignende handler er gennemført i den finansielle sektor. 

 

RBS udfordringer gælder dog ikke udelukkende overtagelsen af ABN AMRO. I løbet af 2007 falder 

RBS aktiekurs kraftigt, og alene i perioden hvor overtagelsesforsøget har stået på, er kursen faldet 

med 16 %. Årsagen er ifølge analytikerne en kombination af tvivl omkring værdien af ABN AMRO 

handlen og den begyndende turbulens på de finansielle markeder, som har rejst tvivl om den fremti-

dige vækst i banksektoren og fået bankaktier verden over til at falde kraftigt.188 Efter overtagelsen 

den 9. oktober 2007 fortsætter kursen med at falde, og det samlede fald for 2007 er 35 % (se Figur 

20).  

                                                 
186 TheGuardian.co.uk, RBS faces bigger battle after winning fight for ABN Amro, 14. oktober 2007 
187 Financial Times, Aiming to repeat NatWest purchase trick, 17. Oktober 2007 
188 Financial Times, ABN takeover beat the odds but tests await, 17. oktober 2007 
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På trods af de dårlige udsigter og investorernes bekymringer overrasker RBS positivt, da man i star-

ten af december 2007 præsenterer det forventede resultat for året. RBS opskriver de forventede sy-

nergieffekter med ABN AMRO, og samtidig er eksponeringen mod boligmarkederne mindre end 

ventet, og nedskrivninger for andet halvår vedr. det amerikanske boligmarked udgør 950 mio. pund 

ekskl. ABN AMRO, hvilket er mindre end frygtet. Banken hensætter samtidig 1,5 mia. pund til for-

ventede tab i forbindelse med den igangværende kreditkrise. 189 

Figur 20, Royal Bank of Scotlands aktiekurs, 2006-2009 

 

Kilde:www.rbs.com 

De første måneder af 2008 fortsætter bankaktier verden over med at falde, og som det ses af Figur 

20 er RBS bestemt ingen undtagelse. Den tiltagende finansielle krise begynder for alvor at sætte 

sine spor, og tabene vokser. I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2007 meddeler 

RBS, at bankens samlede eksponering mod MBS (mortgage-backed securities) er 68 mia. pund. 

Eksponeringen er mere end fordoblet siden 2006, hvilket primært skyldes overtagelsen af ABN 

AMRO.  

 

I april 2008 annoncerer RBS, at nedskrivninger i forbindelse med den igangværende krise indtil 

videre udgør 6 mia. pund før skat. Samtidig annonceres, at man vil gennemføre en kapitaludvidelse 

                                                 
189 www.rbs.com, Pre-close Trading Update, 6. december 2007 
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på 12 mia. pund for at forbedre bankens kapitalsituation. Udvidelsen, som er den hidtil største i Eu-

ropa, løber frem til begyndelsen af juni med en tegningsret på 11 aktier pr. 18 eksisterende aktier til 

en pris på 2,00 pund, 46 % under kursen på dagen for annonceringen. 

Bankens ledelse ønsker med udvidelsen at hæve målsætningen for bankens Tier 1 capital ratio fra 7-

8 % til 7,5-8,5 % og samtidig sikre banken mod den ustabile position på de finansielle markeder.190 

Banken meddeler i samme omgang, at man arbejder på at sælge visse forretningsenheder fra for at 

sikre yderligere kapital og fokusere på kerneforretningen. Dette gælder blandt andet bankens forsik-

ringsforretning og et leasingselskab. 191 

Kapitaludvidelsen modtages med stor skepsis hos investorerne, som har svært ved at forstå, hvordan 

CEO Fred Goodwin kan have ændret holdning på få måneder efter, at man annoncerede at købet af 

ABN AMRO ikke betød ekstraordinært behov for kapital. 

Aktiekursen fortsætter med at falde i perioden for kapitaludvidelsen, og i dagene op til udløbet af 

tegningsretterne handles aktien i kurs 2,20, tæt på kurs 2,00 som tegningsretterne lyder på. På trods 

af de hårde tider står aktionærerne dog bag banken, som opnår 95,1 % tilslutningen, hvilket må si-

ges at være tilfredsstillende fx set i forhold til Bradford & Bingley og HBOS, som begge fik væ-

sentligt lavere tilslutninger til kapitaludvidelser i samme periode.192 I juni 2008 lykkes det desuden 

RBS at afhænde bankens tog-leasing selskab med en profit på 250 – 300 mio. pund.  

 

Resultatet for første halvår 2008 viser, at banken har det svært i de turbulente markeder. Banken 

realiserer et tab før skat på 691 mio. pund, blandt andet som følge af nedskrivninger på 5,9 mia. 

pund. Resultatet, som er bankens første underskud i 40 år, skal sammenlignes med et overskud for 

første halvår 2007 på 5,1 mia. pund.193 

 

Efter en relativ stille periode i august og september kommer RBS for alvor i søgelyset igen i den 6. 

Oktober, hvor bankens lang- og kortsigtede counterparty credit rating bliver nedjusteret af Standard 
                                                 
190 www.rbs.com, £12 Billion Rights Issue, 22. april 2008 
191 Financial Times, RBS unveils record GBP12bn rights issue, 21. april 2008 
192 Financial Times, RBS secures 95% take-up of rights issue, 9. juni 2008 
193 www.rbs.com, Interim Results 2008, 8. august 2008  
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& Poors (S&P). S&P begrunder nedjusteringen med "A combination of mixed earnings prospects, 

deteriorating credit risk in its key geographies and difficult market conditions in which to complete 

its capital transformation plan leaves RBS less well positioned than some of its major global 

peers."194 Nedjusteringen får straks store konsekvenser på aktiekursen, som falder 20 % på dagen. 

Samtidig begynder der spekulationer om, at RBS har behov for kapitaltilførsel, hvilket får aktien til 

at falde yderligere 39 % dagen derpå. 

 

Da den engelske regering den 8. oktober 2008 annoncerer bankernes redningspakke, er RBS ikke 

overraskende blandt de nævnte. I første omgang vurderer regeringen, at RBS har behov for at rejse 

15 mia. pund. I de efterfølgende dage står det dog klart, at RBS har behov for 20 mia. pund, som 

skal fremskaffes ved at fortage endnu en kapitaludvidelse, denne gang på 15 mia. pund, og derud-

over er staten parat til at tegne 5 mia. pund i foretrukne aktier. Kapitaludvidelsen på 15 mia. pund 

gennemføres med fortegningsret for eksisterende aktionærer med staten som garant. Prisen på teg-

ningsretterne er 0,665 pund svarende til en rabat på 8,5 % i forhold til den aktuelle kurs. Statens 5 

mia. pund i foretrukne aktier er ligeledes tegnet til 0,665 pund pr aktie og bærer en rente på 12 %. 

RBS indvilliger samtidig i, ikke at udbetale dividender før statens foretrukne aktier er tilbagebe-

talt.195 

I forbindelse med kapitaludvidelsen annonceres desuden, at CEO Fred Goodwin øjeblikkeligt fra-

træder sin stilling og erstattes af bestyrelsesmedlem Stephen Hester. Samtidig fratræder bestyrelses-

formand Tom McKillop sin stilling ved bankens generalforsamling i april 2009. 

Hos analytikerne er man ikke imponeret over RBSs behov for at rejse 20 mia. pund blot 6 måneder 

efter, at man afsluttede en kapitaludvidelse på 12 mia. pund. Samtidig er man bekymret for bankens 

tillid hos investorerne. Analytiker Alex Potter hos Collins Stewart udtrykker sin bekymring således; 

”… "The outlook statement is very weak ... income is remaining subdued in the face of recessionary 

economies. Beyond this, the group is indicating loan losses worsening." Og man mener samtidig, at 

RBSs løfter overfor regeringen har svækket banken yderligere; "RBS states that it will repay the 

government preference capital 'as soon as it is prudent to do so'. This capital bars the bank from 

                                                 
194 Financial Times, RBS down after counterparty rating cut by S&P, 6. oktober 2008 
195 www.rbs.com, RBS announces £20 billion capital raising, 13. oktober 2008 
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paying an equity dividend and contrasts weakly with Barclays and Lloyds which have both indi-

cated they will resume dividend payments for 2009”.196 

 

På dagen hvor tegningsretterne udløber, står det klart, at kapitaludvidelsen er en stor skuffelse. Blot 

0,24 % af de eksisterende aktionærer har tegnet nye aktier. Den lave tilslutning kommer dog ikke 

som en overraskelse, idet aktien i en længere periode har handlet i en kurs markant under de 0,665 

pund, som tegningsretterne lyder på. Staten står som garant tilbage med stort set alle de nye aktier 

og opnår derved en ejerandel på 58 % af banken. Hos RBS er man naturligvis skuffet over resulta-

tet, men CEO Stephen Hester anerkender, at "market sentiment toward the banking sector made this 

rights issue uneconomic in the short term".197 

 

Da regeringen den 19. januar 2009 præsenterer endnu en redningspakke til bankerne, er det inklude-

ret at statens 5 mia. pund foretrukne aktier i RBS omlægges til ordinære aktier. Dette skal lette RBS 

for den store rentebyrde på 12 % (ca. 600 mio. pund) om året. Samtidig stiller regeringen krav om, 

at RBS øger sine udlån til både privatpersoner og virksomheder. Med aktieomlægningen opnår sta-

ten en ejerandel på ca. 70 % af RBS.198 

Samme dag som regeringen annoncerer sin nye redningspakke, offentliggør RBS sine forventninger 

til det samlede resultat for 2008. Forventningen om et tab før nedskrivninger i omegnen af 8 mia. 

pund og nedskrivninger på op mod 20 mia. pund får aktien til at falde 67 % til kurs 0,12 pund. Ak-

tien er på dette tidspunkt faldet 97 % i værdi inden for et år. 199 

 

I februar 2009 indgås en forhåndsaftale med Finansministeriet om forsikring af 325 mia. pund dår-

lige aktiver i asset protection scheme. 200 I november færdiggøres den endelige aftale og staten er 

nødt til at skyde yderligere 25 mia. kr. i banken for at denne kan deltage i APS. I november er de 
                                                 
196 TheGuardian.co.uk, RBS's £20bn cash call: What the analysts say, 4. november 2008 
197 The Guardian, Taxpayer left with £2.4bn paper loss in RBS takeover, 29. november 2008 
198 Financial Times, Fresh UK bail-out package for banks, 19. januar 2009 
199 Financial Times, RBS set to reveal biggest loss in British corporate history, 19. januar 2009 
200 Se afsnit 5.3 for yderligere om regeringens ”asset protection sceme” 
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325 mia. pund dog revideret ned til 280 mia. pund. Indskydelsen af 25 mia. pund øger statens enga-

gement i banken til 84 %. Udover de 25 mia. pund stilles yderligere 7 mia. pund til rådighed i til-

fælde af at RBS skulle få uventede problemer.201 

 

Et samarbejde mellem EU og den britiske regering omkring statsligt ejerskab og konkurrence på det 

engelske bankmarked afsluttes i november 2009. I den forbindelse pålægges RBS at sælge flere 

forretningsenheder, herunder 14 % af bankens filialnetværk, bankens forsikringsforretning samt at 

nedskære bankens handelsområde Global Banking & Markets. 

 

Med de pålagte frasalg ønsker regeringen at øge konkurrencen på bankmarkedet, hvilket skal løsne 

op for bankernes villighed til at låne penge til virksomheder og private. Samtidig er strømligningen 

af RBS en måde at få banken til at fokusere på sin kerneforretning, og forhåbentligt sikre at skatte-

ydernes penge betales tilbage. 

                                                 
201 TheGuardian.co.uk, Darling under pressure as he spends £38bn more on banks, 2. november 2009 
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5. Politiske initiativer 

 

5.1. Generelt om krisehåndtering i Storbritannien 

Der findes i Storbritannien ingen standard procedure for løsning af finansielle kriser. I sagens natur 

foregår kriseløsning langt hen ad vejen på en case-by-case basis. Der findes dog et såkaldt memo-

randum of understanding mellem Bank of England, Finansministeriet og Financial Services Autho-

rity, som skal sikre finansiel stabilitet.202 I dokumentet udlægges de fire overordnede principper; 

accountability, transparency, avoidance of dublication og information exchange, samt de tre 

myndigheders roller i arbejdet med at sikre finansiel stabilitet.  

 

I dokumentet findes ligeledes en ramme for, hvordan finansielle kriser skal håndteres. Det beskri-

ves, at der i ganske særlige tilfælde kan være behov for, at Bank of Englands arbejde rækker udover 

de normale operationer på pengemarkedet. Disse tilfælde er sjældne og så alvorlige, at de udgør en 

signifikant trussel mod den finansielle stabilitet og Storbritanniens økonomi generelt. Memoran-

dummet gør det desuden klart, at ansvaret for at bevillige støtte i sidste ende ligger hos Finansmini-

steren. 

 

I tilfælde af en finansiel krise er det op til de tre myndigheder, at koordinere hvordan situationen 

skal løses. Dette gælder bl.a. rollefordelingen mellem de tre parter og sikring af kommunikation til 

markeder og andre landes regeringer. Hvis muligt er det op til parterne enten at løse problemet eller 

opfordre til forhandling mellem involverede parter, som kan forbedre eller løse situationen og der-

ved sikre den finansielle stabilitet. 

 

 

                                                 
202 www.fsa.gov.uk, Memorandum of Understanding between HM Treasury, the Bank of England and the Financial 

Services Authority 
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5.2. Bank redningspakke af oktober 2008 

I løbet af 2007 og 2008 kom bankaktier verden over under pres. I Figur 21 er vist et indeks over 

aktiekursen for tre udvalgte britiske banker. Som det ses af figuren, faldt bankaktierne kraftigt i 

perioden fra maj 2008 og frem. Bankaktierne er, ligesom det øvrige aktiemarked, hårdt presset, og 

tiltroen til bankerne er nærmest forsvundet. 

Den 6. oktober falder indekset over de 100 største aktier på London Stock Exchange (FTSE100) 

med 7,85 %, det største fald på en enkelt dag siden 1987.203 

Figur 21, Udvalgte aktiekurser, 1. juli 2007 = indeks 100 

 

Kilde: www.barclays.com, www.lloydsTSB.com, www.rbs.com 

Situationen på bankmarkedet et er så tilspidset, at regeringen vælger at træde til. Den 8. oktober 

2008, én time før børsmarkedet åbner, offentliggør Premierminister Gordon Brown en omfattende 

plan med henblik på at komme nødlidende banker til hjælp.  

Planen er ifølge Premierministeren nødvendig med den begrundelse, at "Good strong banks are 

essential for every business and every family in the country”. Han fortsætter om planen; "the mo-

mentous decision was comprehensive, specific and breaks new ground”…”This is not a time for 

                                                 
203 BBC News, Financial crisis at-a-glance: 6 Oct, 6. oktober 2008 
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outdated thinking or conventional dogma but for fresh and innovative intervention that gets to the 

heart of the problem”…”this plan can lead the way for other nations".204 & 205 

Planen som total set indeholder 500 mia. pund er åben for alle britiske banker og building societies, 

inkl. Abbey, Barclays, Halifax Bank of Scotland, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Socie-

ty, Royal Bank of Scotland og Standard Chartered. De overordnede mål med redningsplanen er at 

forbedre bankernes solvens, samt at forbedre bankernes funding (likviditet). Planen er opdelt i tre: 

 

En pulje på 50 mia. pund afsættes til at opkøbe aktier i banker.206 Aktiekøbene gennemføres via den 

nyoprettede Bank Recapitalisation Fund, og størrelsen på aktiekøbet vil variere fra bank til bank. 

Opkøbene foregår således, at staten køber foretrukne aktier, som stiller staten foran ordinære aktio-

nærer i kreditorrækken, men som ikke giver stemmeret på generalforsamlingen. Samtidig stiller 

staten garanti for udstedelse af ordinære aktier. Statens plan er at holde aktierne indtil markedet er 

mere vendt til det positive og så sælge aktierne med fortjeneste. Nogle af statens omkostninger for-

ventes dækket af bankernes dividendeudbetalinger. Aktieopkøbene må betragtes som en delvis nati-

onalisering af de deltagende pengeinstitutter. 

 

Anden del af redningsplanen er, at staten stiller over 200 mia. pund til rådighed til bankerne i form 

af lån. Der er tale om en udvidelse af det såkaldte ”Special Liquidity Scheme”, der blev oprettet 

efter kollapset af Bear Stearns. Ordningen fungerer på den måde, at bankerne opnår korte lån, og 

derved likviditet ved at bytte lange illikvide obligationer med korte Statsobligationer. 

 

Tredje og sidste del af redningspakken er Credit Guarantee Scheme, som består af garantier for 

gæld udstedt mellem britiske banker på op til 250 mia. pund. Årsagen hertil er, at man ønsker, at 

                                                 
204 Guardian.co.uk, Gordon Brown unveils £50bn rescue package for Britain's banks, 8. oktober 2008 
205 Financial Times, ”Brown says UK leads the world with rescue”, 8. oktober 2008 
206 Financial Times, The £400,000,000,000 rescue plan, 9. oktober 2008 
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bankerne igen skal begynde at låne penge til hinanden, og at interbank lånemarkedet skal optøs. Der 

vil af staten blive opkrævet et gebyr for disse garantier.207  

 

Som konsekvens af redningsplanen ønsker staten kontrol over bankernes aflønning af topledere og 

bankernes dividendeudbetalinger. Samtidig vil staten have garanti for, at bankerne vil løsne op for 

likviditeten og låne penge ud til både virksomheder og private. Alistair Darling udtrykker det klart 

at bankerne skal være "…more willing to lend to people, families and business".208 

 

Bankernes intentioner om at benytte sig af statens ”tilbud” varierer. HSBC udtrykker straks, at man 

ikke har behov for støtten, Standard Chartered melder ud, at man ikke ønsker at benytte sig af mu-

ligheden for at rejse kapital ved aktiesalg til staten, men ellers støtter planen og muligvis vil benytte 

de andre faciliteter. Barclays annoncerer, at man vil udvide kapitalen med 10 mia. ved at annullere 

dividender og ved hjælp af en aktieudvidelse, men at man vil gøre det på det private marked og alt-

så ikke hos staten.209  

 

Royal Bank of Scotland vil rejse 20 mia. pund i en kombination af foretrukne og ordinære aktier. 

Heraf udgør de 15 mia. pund ordinære aktier, som udstedes til private aktionærer med staten som 

garant for aktieudvidelsen. De resterende 5 mia. pund rejses som foretrukne aktier i Bank Recapita-

lisation Fund. Formålet med kapitaludvidelsen er at øge RBS’s Tier 1 kapital med op mod 4 pro-

centpoint. 

 

Lloyds TSB og Halifax Bank of Scotland vil tilsammen rejse 17 mia. pund, ligeledes i form af en 

kombination af foretrukne og ordinære aktier. HBOS vil rejse 11,5 mia. pund, hvoraf 8,5 mia. pund 

er ordinære aktier, mens de resterende 3 mia. pund er foretrukne aktier rejst hos staten. Lloyds TSB 

vil således rejse 5,5 mia. pund i form af 4,5 mia. pund i ordinære aktier og den resterende mia. i 

                                                 
207 TheGuardian.co.uk, Government to spend £50bn to part-nationalise UK's banks, 8. oktober 2009 
208 TheGuardian.co.uk, Explainer: the £500bn banking bail-out, 8. oktober 2008  
209 Financial Times, UK launches £37bn bank rescue, 13. oktober 2008 
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form af foretrukne aktier hos staten. Planerne om udnyttelse af muligheden for aktieudvidelse 

kommer hos HBOS på trods af, at banken før bankpakken gennemførte kapitaludvidelse på 4 mia. 

pund. HBOS er da også relativ kapitalstærk inden bankpakken, men man mener, at bankpakken kan 

styrke banken frem til Lloyds TSBs overtagelse. Lloyds TSB har i perioden frem til redningspakken 

klaret sig forholdsvis godt, men annoncerer dog, at man har behov for at hæve Tier 1 ratioen fra 

niveauet omkring 6 % før bankpakken.210 

 

Både Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB og Halifax Bank of Scotland indvilliger i ikke at udbeta-

le dividende til ordinære aktier, indtil de 9 mia. pund rejst som foretrukne aktier hos staten er tilba-

gebetalt. Dette er potentielt problematisk for bankerne idet interessen for aktierne vil falde så længe 

der ikke udbetales dividende. Særligt når bankerne vil rejse kapital fra ordinære aktionærer kan det 

være en udfordring at dividendeudbetalinger er suspenderet.  

 

Hos oppositionen er man positivt indstillet overfor regeringens redningsplan. Conservatives øko-

nomiske talsmand, George Osborne, udtaler, at regeringens plan er ”…as constructive as possible in 

enabling the government to make its plan work.”.211 De konservative støtter både planen om at til-

føre bankerne kapital og intentionen om at forbedre interbank lånemarkedet. De konservative slår 

dog skarpt fast, at den kapital, som bankerne opnår, skal bruges til at løsne pengemarkedet op, sikre 

lån til små og mellemstore virksomheder og private og på ingen måde til bankbonusser. Det kan 

virke overraskende, at oppositionen ligefrem støtter regeringens handlinger, men i dette tilfælde må 

man nok indse, at der er situationer som er så alvorlige, at selv politiske stridigheder lægges på hyl-

den. 

 

Også hos Liberal Democrats er der opbakning til Browns plan. Talsmand Vincent Cable udtaler 

umiddelbart efter annonceringen; ”For most of the last year, people have been saying the Ameri-

cans are much smarter than the British. That's gone into reverse. This quick-thinking, Goldman 

                                                 
210 Financial Times, ”The £400,000,000,000 rescue plan”, 9. oktober 2008 
211 The Guardian, ”Tories offer qualified support for bank rescue plan”, 8. oktober 2008 
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Sachs policy-making was naïve and got into a mess. The British move is much better calibrated.''.212 

Cable henviser her til, at Browns redningsplan er bedre end den amerikanske finansminister Hank 

Paulsons plan om at opkøbe ”dårlige aktiver” og placere disse i en ”bad bank”.  

 

Gordon Brown og Alistair Darling’s redningsplan har ikke bare vundet respekt i Storbritannien. 

Også hos statslederkollegaerne i EU har Brown og Daling fået ros. Adskillige EU-lande, herunder 

Tyskland, Frankrig og Spanien, har bakket op om den engelske løsning og efterfølgende offentlig-

gjort tiltag baseret på den engelske model.213 På et møde blandt Europæiske statsledere besluttes 

det, at den generelle, fælles strategi i Europa skal følge den engelske model.214 Taget i betragtning, 

at rigtig mange vestlige lande kom med et individuelt bud på en redningsplan, så er det et stort 

skulderklap til Gordon Brown at Storbritanniens model af mange nævnes som ”best practice”. 

 

Hos Nobelprisvinder Paul Krugman er der ligeledes stor ros til Gordon Brown for den omfattende 

redningsplan. I sin klumme i New York Times skriver Krugman bl.a.; …the Brown government has 

shown itself willing to think clearly about the financial crisis, and act quickly on its conclusions. 

And this combination of clarity and decisiveness hasn’t been matched by any other Western gov-

ernment, least of all our own” (USA's regering).215 Det Krugman henviser til er, at den engelske 

redningsplan går direkte til hjertet af problemet ved at skyde kapital direkte ind i bankerne og bakke 

det op af garantier af bankernes gæld. Krugman roser desuden, at hjælpen til bankerne allerede 

kommer fra mandag den 13. oktober, blot 5 dage efter annoncering af planen. 

 

 

Som ovenstående kommentarer viser, er Gordon Brown og Alastair Darling nærmest rost til skyerne 

for deres indgriben i en banksektor, som er på randen af katastrofe. Med en solid trepunkts plan 

viser Storbritannien vejen for andre lande ved at stabilisere banksektoren gennem opkøb, forbedre 
                                                 
212 Bloomberg.com, Brown Bank Rescue Takes U.K. Beyond Paulson Debt Plan, 9. oktober 2008 
213 The Guardian, ”European leaders won over by Brown’s triple-whammy bank rescue strategy”, 13. oktober 2008 
214 Wall Street Journal Europe, Market Thaw, 13. oktober 2008 
215 NewYorkTimes.com, Gordon Does Good, 12. oktober 2008 
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bankernes likviditet ved at stille midler til rådighed og stabilisere interbankmarkedet ved at garante-

re lån mellem bankerne, så disse igen begynder at låne til hinanden. 

 

En ting virker dog klart. Pakken, som skal redde bankerne fra kollaps, er og bliver en her-og-nu 

løsning af symptomerne på krisen og en måde at sikre den umiddelbare finansielle stabilitet Storbri-

tannien. 

Det er ikke en løsning som griber fat om årsagerne på krisen og behandler disse helt nede ved ro-

den. Der er derved ikke en løsning, som sikrer, at en tilsvarende situation ikke kan opstå i fremti-

den. Hvis årsagerne til denne krise skal elimineres som risici i fremtiden er der stadig meget politisk 

og holdningsmæssigt arbejde som skal gøres. 

 

5.3. Bank redningspakke af januar 2009 

Som følge af den fortsat ugunstige og fastlåste situation på Storbritanniens lånemarked annoncerer 

det engelske Finansministerium den 19. januar 2009, at man introducerer endnu en hjælpepakke til 

bankerne. Formålet med pakken er at løsne op for bankernes lånevillighed til private og virksomhe-

der for igen at få gang i økonomien.216 

Pakken af 19. januar indeholder en række punkter, hvoraf nogle er større end andre, og nogle er 

forlængelser af initiativer fra redningspakken af oktober 2008. 

 

Fra bankpakken af oktober 2008 forlænges ”Credit Guarantee Scheme” (CGS) fra oprindeligt at 

slutte 9. april 2009 til 31. december 2009 mens ”Discount Window Facility” som er en del af ”spe-

cial liquidity scheme” ligeledes forlænges. 

 

Den primære del af redningsplanen hedder ”asset protection scheme” (APS) og har til formål at 

fjerne den fortsatte bekymring om værdien af bankernes investeringer, rydde op på bankernes ba-

                                                 
216 www.hm-treasury.gov.uk, Statement on financial intervention to support lending in the economy, 19. januar 2009 
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lancer og give bankerne mulighed for at genopbygge bankernes forretning og derved øge udlån og 

booste økonomien.217 

 

Måden APS fungerer på er, at bankerne kan tegne en forsikring mod fremtidige tab på porteføljer af 

visse aktiver. En bank, som deltager i APS, dækker selv den første del af tabet, det såkaldte ”first 

loss”. Udover first loss er tabet dækket af staten, bortset fra ca. 10 %, som banken selv er ansvarlig 

for. Årsagen til at banken er ansvarlig for ca. 10 % er, at der skal være et incitament hos banken til 

at undgå tab. Deltagende banker skal betale en præmie for forsikringen og forpligter sig samtidig til 

at låne en nærmere bestemt mængde penge ud.218 Regeringen gør det klart for både banker og skat-

teydere, at dette ikke er en gave til bankerne, og at bankerne betaler en pris for den støtte de modta-

ger.219 

 

Som udgangspunkt er APS tilgængeligt for alle autoriserede banker, som er registrerede i Storbri-

tannien og har en balance på over 25 mia. pund. Bankerne har mulighed for at forsikre de aktiver 

hvor der er den største risiko for tab i fremtiden, herunder porteføljer af udlån til private og virk-

somheder, strukturerede kreditter (bl.a. Asset Backed Securities) og visse øvrige lån og hedges. Alle 

aktiver skal godkendes af Finansministeriet før de kan placeres i APS.  

 

Som det var tilfældet med bankpakken af oktober 2008, er Premierminister Gordon Brown involve-

ret i redningspakken af januar. 2009. Premierministeren er ikke i tvivl om, at endnu en række initia-

tiver er nødvendige for at få gang i økonomien; "We know the essential problem is the resumption 

of lending.", han fortsætter; ”The package is designed to get lending moving in the economy to help 

families and businesses”.220 På den måde erkender Gordon Brown også indirekte, at bankpakken af 

oktober 2008 muligvis harreddet bankerne fra krak, men den har ikke reddet økonomien.  

 
                                                 
217 www.hm-treasury.gov.uk, Statement on the Government’s Asset protection scheme, 19. Januar 2009 
218 www.hm-treasury.gov.uk, Asset Protection Scheme and increased lending, 26. januar 2009 
219 Financial Times, UK takes a gamble on bank insurance, 19. januar 2009 
220 Financial Times, Fresh UK bail-out package for banks, 19. januar 2009 
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Hos oppositionen er man ikke overraskende kritisk overfor regeringens introduktion af endnu en 

redningspakke. Oppositionen mener, at introduktionen af endnu en redningspakke er et klart tegn 

på, at redningspakken af oktober 2008 er slået fejl. Conservatives talsmand George Osborne giver 

efter vanlig standard premierministeren en hård medfart: "[Gordon Brown] has not saved the world, 

he certainly has not saved the economy, and he certainly has not saved the banks."221 Fra bankpak-

ke 1 til bankpakke 2 er Osborne altså gået fra at støtte regeringen i dens tiltag til at være direkte 

imod. Det er påfaldende, at Osborne nu kraftigt kritiserer bankpakke 1, hvilken han selv støttede i 

oktober. 

Conservatives kritiserer også regeringen for den nye redningspakke. Man mener, at mange detaljer 

er uvisse, og at det med den nye plan er umuligt at sige, hvor stor regningen bliver for skatteyderne. 

George Osborne udtaler: "And there is still no guarantee that today's plan will get credit flowing in 

the economy, as we have endlessly been promised and which the latest figures show they have failed 

to deliver. As a result, Britain remains in recession while the rest of the world is recovering."… 

"Ultimately the cost to the people of Britain will only be known when this government has long 

gone."222 Conservatives mener altså, at regeringen lover og lover men ingenting holder, samtidig 

med, at man fastholder Storbritannien i recession mens resten af verden er på vej ud af recessionen. 

I denne sammenhæng har Osborne en god pointe. Han pointerer, at mange detaljer er uvisse, hvilket 

er rigtigt, idet regeringens aftaler i APS er forhåndsaftaler som forhandles endeligt på plads over en 

længere periode. Samtidig er bankernes potentielle tab relativt ukendte for regeringen. 

 

Hos Liberal Democrats er man ligeledes skeptisk overfor regeringens redningsplan og talsmand 

Vince Cable mener i stedet, at man skal nationalisere bankerne: "The government must bite the bul-

let on the public ownership and control of the banks to ensure that lending is maintained to sound 

companies who can keep the economy ticking over in these turbulent times,".223  

Vince Cable kritiserer også regeringen for at forsikre nogle aktiver som man ikke er i stand til at 

værdiansætte. Cable er nervøs på skatteydernes vegne for det potentielle tab som først er kendt i 

                                                 
221 www.guardian.co.uk, Labour's bank rescue plan has failed, opposition tells Darling, 19. januar 2009 
222 www.guardian.co.uk, Darling defends bank reforms and £39bn infusion as good value, 3. november 2009 
223 www.bbc.co.uk, UK banking plan faces criticism, 19. januar 2009 
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tilfælde af at forsikringen kommer i anvendelse.224 Cables holdning om at bankene skal nationalise-

ret kan ikke støttes idet man i vestlige lande meget gerne vil sikre frie finansielle markeder, men 

Cable har ret i, at skatteyderne ikke kender omkostningen før forsikringen eventuelt kommer i brug. 

 

Hos Reuters mener man, at APS er en rigtig god nyhed for bankerne og deres aktionærer. Ikke alene 

får man fjernet risikoen for ekstreme tab, man forbedrer også bankens kapitalsituation idet de risi-

kovægtede aktiver reduceres.225 Holdningen hos Reuters er altså, at bankerne styrkes, samtidig med 

at store risici elimineres og derved baner vejen for tillid til bankerne igen. Problemet for bankerne 

er dog, at det er meget dyrt at deltage i APS. 

 

To banker deltager fra starten i ”Asset Protection Scheme”. Royal Bank of Scotland (RBS) indgår i 

februar 2009 en forhåndsaftale om at deltage i APS med 325 mia. pund. RBS indvilliger ved indgå-

else i at betale et vederlag for deltagelse på 6,5 mia. pund og accepterer at bære et ”first loss” på op 

til 19,5 mia. pund. Banken forpligter sig samtidig til udlån i 2009 på 25 mia. pund, heraf 16 mia. 

pund til virksomheder og 9 mia. pund til private.226 I november 2009 færdiggøres den endelige afta-

le mellem regeringen og RBS hvori RBS deltager med aktiver for 280 mia. pund.. For yderligere 

information omkring RBSs deltagelse i APS henvises til afsnit 4.4 Royal Bank of Scotland. 

 

Den 7. marts 2009 tiltræder Lloyds Banking Group en forhåndsaftale i APS. Banken placerer akti-

ver for samlet 260 mia. pund og skal betale et vederlag på 16,5 mia. pund for deltagelsen. Banken 

accepterer et potentielt first loss på op til 25 mia. pund og indvilliger samtidig i at udlåne 3 mia. 

pund til private og 11 mia. pund til virksomheder over de næste 12 måneder.227 I november 2009 

offentliggør Lloyds, at man vil foretage en kapitaludvidelse for på den måde, at undlade at deltage i 

APS. Lloyds opnår på den måde aldrig egentligt deltagelse i APS For yderligere information om-

kring Lloyds’ deltagelse i APS henvises til afsnit 4.3Halifax Bank of Scotland og Lloyds TSB. 

                                                 
224 www.guardian.co.uk, Labour's bank rescue plan has failed, opposition tells Darling, 19. januar 2009 
225 Reuters, The UK's generous Asset Protection Scheme, 26. februar 2009 
226 www.hm-treasury.gov.uk, Asset Protection Scheme and increased lending, 26. februar 2009 
227 www.hm-treasury.gov.uk, Asset Protection Scheme - agreement with Lloyds, 7. marts 2009 
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Et af argumenterne for APS er, at det kun koster staten penge i tilfælde af, at det bliver behov for 

forsikringen. En alternativ løsning, hvor bankernes farligste aktiver placeres i en såkaldt ”bad bank” 

koster staten og skatteyderne penge uanset udviklingen. ”Bad Bank” modellen er blandt andet brugt 

i USA. 

En anden væsentlig betragtning er den psykologiske effekt det har ,at det netop er staten der udste-

der forsikringerne. Det faktum, at det er staten der udsteder forsikringerne mindsker sandsynlighed 

for, at forsikringerne kommer i brug.228 Denne betragtning er vigtig i forhold til valget mellem 

”bad-bank” løsningen og APS, og den taler helt sikkert til APSs fordel. 

 

Hvis investorerne tror på, at bankerne er blevet mere sikre ved at tegne disse forsikringer, er der god 

mulighed for at bankerne kan skaffe øget funding og derved opnå det, som regeringen gerne vil, 

nemlig at øge udlån til private og virksomheder. Omvendt, hvis investorerne ikke mener, at banker-

nes situation er forbedret og derved ikke får større tillid til bankerne ,så må det ikke forventes, at 

bankerne får lettere adgang til funding, og derved forbliver situationen upåvirket af initiativet.  

Med Lloyds BGs hurtige exit fra APS kan det tyde på, at regeringens intension om at bruge APS 

som et middel til at skabe ro omkring bankernes risici er lykkedes. Alternativt er der tale om at APS 

blev introduceret på et tidspunkt, hvor vendepunktet for bankerne var rundt om hjørnet, og den for-

bedrede situation i stedet er forårsaget af en generel tro på, at krisen er ovre. Under alle omstændig-

heder er det i skrivende stund kun Royal Bank of Scotland som deltager i APS, hvilket tyder på at 

det værste er ovre for bankerne.  

                                                 
228 Financial Times, UK takes a gamble on bank insurance, 19. januar 2009 
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6. Konklusion 

Denne afhandling har til formål at analysere årsagerne til den finansielle krise i Storbritannien. Der-

udover at beskrive og analysere, hvordan fire udvalgte storbanker er berørt af krisen. Endeligt er 

foretaget en analyse og vurdering af den engelske regerings tiltag for at afværge krisen. 

 

De analyserede årsager har forskellig grad af påvirkning på krisen. Nogle årsager er direkte medvir-

kende til at krisen opstod, andre er indirekte årsager som har påvirket krisens opståen. Endelig er 

der faktorer, som har forværret situationen, men som ikke er direkte eller indirekte årsager til krisen. 

 

Blandt de årsager, som er direkte medvirkende til krisens opståen er udvikling af finansielle produk-

ter, svigtende risikomodeller og derved øget risikotagen på de finansielle markeder. Kompleksiteten 

i strukturerede finansielle produkter er vokset enormt, og bankernes risikomodeller har vist sig ikke 

at kunne håndtere denne kompleksitet og ekstreme markedsforhold. Samtidig har Credit Rating 

Bureauerne svigtet i forhold til at skulle levere en objektiv, kvalificeret risikovurdering. Bankernes 

svigtende corporate governance er ligeledes en af de direkte årsager til den finansielle krise. Særligt 

den mangelfulde risikostyring og bestyrelsernes sammensætning har været kritisabel hos Storbri-

tanniens banker. Bankernes ledelse og bestyrelser har vist sig ikke at kunne gennemskue og kontrol-

lere den påtagne risiko, med enorme tab til følge. Bankernes funding politikker og gældsætning i 

perioden op til krisen er ligeledes kritisabel. Bankerne har optaget mere gæld, og er samtidig blevet 

mere afhængig af et velfungerende pengemarked, hvilket har medvirket til krisens opståen, idet 

bankerne ikke er stærke nok til at modstå sammentrækninger på pengemarkederne. 

 

Boligmarkedet i Storbritannien steg kraftigt i slutningen af halvfemserne og starten af nullerne. Bo-

ligpriserne er bl.a. drevet af bankernes aggressive kreditpolitik og innovation i form af nye lånefor-

mer. De høje boligpriser og den deraf følgende høje gældsætning vurderes dog ikke at være en di-

rekte årsag til krisen. Boligpriserne er derimod indirekte med til at skabe krisen idet der er en boble 

tendens. Samtidig er den høje gældsætning med til at forværre krisen, når den først bryder ud.  

Bank of Englands pengepolitik i årene op til krisen er blevet kritiseret kraftigt og er af kritikerne 

blevet angivet som en af årsagerne til krisen. Det er dog tvivlsomt, om der er hold i kritikken idet 
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denne tager mere form af bagklogskab end af proaktiv konstruktiv kritik. Hvis Bank of Englands 

pengepolitik skal angives som en af årsagerne til krisen kan der muligvis være tale om, at Bank of 

England kunne have reageret tidligere og potentielt have reduceret krisens omfang. 

 

Den finansielle krise tog for alvor form da banker begyndte at vise svaghedstegn og nogle bukkede 

under for de voksende problemer. Første bank der rammes af krisen er Northern Rock som efter 

flere forsøg på overtagelse bliver nationaliseret i februar 2008. Northern Rock har opereret under en 

meget aggressiv kreditpolitik baseret på finansiering via pengemarkeder. Da pengemarkederne be-

gynder at fryse, har banken svært ved at refinansiere korte lån og er derfor så hårdt presset på likvi-

diteten, at regeringen ikke ser anden udvej end nationalisering.  

I løbet af foråret og sommeren 2008 kommer endnu en bank, Bradford & Bingley, i vanskeligheder. 

Banken har ført en aggressiv udlånspolitik med fokus på bl.a. buy-to-let og har opbygget en risika-

bel udlånsportefølje. Da huspriserne begynder at falde i slutningen af 2007, og fortsætter nedad 

gennem foråret 2008, begynder bankens kunder at komme bagud med betalingerne. Samtidig er 

banken presset af det fastlåste pengemarked som leverer en stor del af bankens likviditet. Tiltroen til 

banken begynder at smuldre og en kapitaludvidelse ender i en stor skuffelse og banken søger hjælp 

hos staten. I september 2008 fortages en nationalisering af Bradford & Bingleys udlånsforretning, 

mens filialnet og indlånsforretning sælges fra til den spanske storbank Santander. 

Efter dannelsen i 2001 fører Halifax Bank of Scotland en meget aggressiv vækststrategi med øget 

markedsandel som primær målsætning. Strategien får banken til at acceptere en meget høj risiko på 

udlån. I løbet af 2007 begynder tvivlen til bankens udlånsportefølje at vokse og bankens aktiekurs 

bliver næsten halveret i andet halvår 2007. I løbet af 2008 bliver presset på HBOS stadig større, og 

der opstår frygt i markedet for at banken må søge støtte hos staten. For at fjerne tvivlen om bankens 

likviditet gennemfører man i sommeren 2008 en kapitaludvidelse, som dog får meget lav tilslutning 

fra aktionærerne, og aktiekursen fortsætter med at falde hen over efteråret. Endeligt er der ingen 

anden udvej end at HBOS må lade sig opkøbe af konkurrenten Lloyds TSB. Overtagelsen gennem-

førers med opbakning fra regeringen, men er ikke nok til at holde de to banker ude af regeringens 

redningspakker. Regeringens støtte til banken medfører et statsligt ejerskab på 43 %. 

Royal Bank of Scotland er før krisen en af Storbritanniens største og mest anerkendte virksomhe-

der. I 2007 gennemfører RBS sammen med Fortis og Banco Santander en overtagelse af ABN 
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AMRO. Handlen er ikke optimal for RBS idet den forretningsenhed hos ABN AMRO man var ude 

efter sælges til anden side inden handlen gennemføres. Samtidig menes prisen for ABN at være for 

høj, og RBSs aktiekurs falder gennem hele handelsforløbet. Investorerne er i tvivl om, hvorvidt 

RBS har tilstrækkeligt kapital og om hvorvidt RBSs udlånsportefølje inklusive ABN AMRO er 

risikabel. Da RBS i 2008 begynder at vise svagheder på resultatsiden forsvinder investorernes tiltro 

yderligere og man gennemfører en skuffende kapitaludvidelse. I oktober 2008 deltager RBS i rege-

ringens redningspakke, hvor regeringen opnår ejerskab af banken. Statens ejerskab er i dag oppe på 

85 % og RBS deltager samtidig i statens ”asset protection scheme” hvor man har forsikret sine sva-

geste udlån mod tab.  

 

Som konsekvens af banksektorens store vanskeligheder præsenterer Gordon Brown og Alastair 

Darling den 8. oktober 2008 en trepunkts redningspakke, med henblik på, at komme de nødlidende 

banker til hjælp, og sikre den umiddelbare finansielle stabilitet. Opkøb af aktier, udstedelse af lån 

samt garantier på lån mellem banker skal stabilisere bankernes aktiekurser, optø interbankmarkedet 

og øge bankernes likviditet. Bankpakken blev overordentligt positivt modtaget både i Storbritannien 

og internationalt, og adskillelige lande formede efterfølgende deres redningspakker ud fra den en-

gelske model. Redningspakken er vel designet til dens formål om en umiddelbar stabilisering, men 

der er ingen tvivl om, at den ikke afhjælper krisens grundlæggende årsager. Dette viser sig allerede i 

januar 2009, hvor regeringen er nødt til at træde til med endnu en redningspakke. 

Den 19. januar 2009 præsenteres endnu en redningsplan, denne gang med en forsikring af dårlige 

aktiver som det centrale punkt. Her får bankerne mulighed for at forsikre de mest risikable aktiver i 

”asset protection scheme” og derved reducere risikoen for ekstreme tab. Royal Bank of Scotland og 

Lloyds Banking Group deltager fra begyndelsen, men Lloyds træder ud af aftalen i november 2009, 

og i dag deltager kun Royal Bank of Scotland. Det er svært at sige, om det er introduktionen af 

bankpakken af januar 2009 der har forbedret situationen for de britiske banker. Et er dog sikkert, 

efter introduktionen er det gradvist gået fremad for sektoren og der er efterhånden lys for enden af 

tunnelen.  
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