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Executive summary 

This thesis initially examines the measures taken by the Danish authorities in order to counter the 

consequences of the financial crisis. The analysis outlines the implications of the two Danish 

financial support packages, compared to general Danish law through the lex specialis principle. 

 

In addition a description of the measures taken by the authorities in the United Kingdom and 

Germany is given. The main objective is to examine, whether the Danish measures in order to 

achieve financial stability could have been prepared in a different way.  The economic analysis 

contains an evaluation of the impacts, that the different approaches has had on the interest spread 

and margin, levels of bank lending and deposits respectively. 

 

The economic analysis, along with the comparative analysis, gives some evidence, that the 

measures taken by the Danish authorities in a retrospective perspective could have been prepared in 

an alternative way.  

 

The conclusion of the thesis is, that the first Danish financial support package is viewed as suitable 

in regards to both content and timing. The content of the second Danish financial support package is 

viewed as rational concerning the content. On the other hand it seems, that the initiative should 

have been introduced at an earlier date, preferably along with the introduction of the first Danish 

financial support package. 

 

Both the United Kingdom and Germany have introduced an initiative in order to counter the frozen 

asset markets, which has rendered otherwise healthy assets illiquid. It is concluded, that given the 

same circumstances apply for similar Danish asset markets, a similar program could have had a 

positive impact on the financial stability in Denmark. 
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

I forlængelse af den økonomiske situation på primært de amerikanske markeder kunne Danmark 

heller ikke undgå at blive ramt af den finansielle krise i slutningen af 2007 og for alvor i 2008. I 

starten tegnede sig imidlertid et noget andet billede med eksempelvis de danske aktiemarkeder, som 

toppede med en rekordværdi på 1.640 mia. kr. i juli 2007. Til sammenligning var denne værdi mere 

end halveret pr. 1. januar 2009, hvor den lød på 800 mia. kr.1 Årsagen til denne nedgang skal findes 

i den finansielle krise, som fik sit indtog i Danmark.  

 

For at skabe en positiv økonomisk udvikling i samfundet og i den globale handel er det nødvendigt 

at kunne have tillid til pengemarkeder, og her spiller først og fremmest bankvæsenet en væsentlig 

rolle. Derfor er det også af afgørende betydning, når der bliver sået tvivl omkring det finansielle 

system og dermed det markedsøkonomiske system, som størstedelen af verden er bygget op 

omkring. Dette gælder ligeledes i Danmark. Det er en nødvendighed, at kunne opretholde finansiel 

stabilitet, for derved at få de finansielle systemer til at virke optimalt og tilfredsstillende, hvilket i 

sidste ende skaber tillid hos kunderne. Imidlertid var det netop tilliden til den finansielle sektor i 

Danmark, der forsvandt fra efteråret 2008, hvilket spredte ringe i vandet til de øvrige økonomiske 

sektorer. 

 

De såkaldte subprime-lån2 var hovedårsagen til krisen på de finansielle markeder, og blev et 

problem for stort set alle verdens kreditmarkeder.3 Problemet som opstod med subprime-lånene var, 

at man pakkede lånene, og derved skabte finansielle produkter, som kunne distribuere risikoen 

videre. Problemet var, at det aldrig lykkedes at få risikoen distribueret videre, og denne blev i stedet 

efterladt ved bankerne.4 Da det amerikanske boligmarked brød sammen grundet højere renter og 

derved faldende efterspørgsel med hertil efterfølgende faldende priser og øgede 

misligholdelsesgrader, stod finansinstitutioner både i Danmark og resten af verden til at få massive 

tab, men man vidste ikke nøjagtig, hvor meget dette ville løbe op i, og dette skabte en høj grad af 

                                                        
1 Se side 10 i ”Finanskrisen” af Søren Ellemose 
2 I USA inddeles boliglån i tre typer, alt efter hvor gode de er. De bedste lån kaldes prime, som indeholder en høj grad 
af sikkerhed. De næstbedste kaldes near prime, og de dårligste kaldes sub-prime, der ydes til boligejere med mindre god 
økonomi 
3 Se side 16 i ”Finanskrisen” af Søren Ellemose 
4 Se side 22 Jesper Berg & Morten L. Bech, Finansernes fald 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

7 

 

usikkerhed.5 Der var hermed opstået en mistillid primært imellem bankerne, hvor disse ikke 

længere turde låne hinanden penge på interbank markedet, som stort set stod helt stille i slutningen 

af 2008. Bankerne blev bange for at låne penge ud til hinanden, da der pludselig opstod en øget fare 

for, at de ikke ville få deres tilgodehavender tilbage, og derfor blev pengene i bankerne, og kom 

dermed ikke ud på markedet.  

 

Da man i Danmark i midten af 2008 oplevede, at Roskilde Bank blev det første rigtige offer for 

finanskrisen, var der ikke længere nogen tvivl om, at staten måtte gøre noget.6 Resultatet blev, at 

man først indførte bankpakke 1 og nogle måneder senere bankpakke 2, som til sammen havde til 

formål at genskabe stabiliteten på de finansielle markeder. 

 

1.2 Definitioner 

Begrebet finansiel stabilitet vil i denne opgave primært dække over sikring af stabile rente- udlåns- 

og indlånsniveauer. Bank- og kreditpakker vil være defineret som de tiltag, der bliver indført i de 

respektive lande i forbindelse med den finansielle krise. 

 

1.3 Emnevalg 

Emnet i dette speciale er valgt for at undersøge omfanget af de juridiske konsekvenser, der opstår i 

forbindelse med indførelsen af bankpakkerne i Danmark under den finansielle krise. Afhandlingen 

vil derfor i et retrospekt perspektiv søge at vurdere, hvorledes indhold og timing af kreditpakker bør 

sammensættes for at opnå finansiel stabilitet.  Forfatterne er på baggrund af, at de økonomiske data, 

der skal danne grundlag for ovenstående vurderinger, af naturlige årsager først har været 

tilgængelige for nylig, ikke bekendte med, at der skulle have været foretaget en lignende analyse af 

de danske kreditpakker. 

 

Sammenligningen med tiltagene i Tyskland og Storbritannien er valgt, da disse lande vurderes at 

være mest hensigtsmæssige at kigge på i forhold til Danmark. Tyskland er Europas største 

økonomi, og er derfor en ledende faktor, som er interessant at forholde sig til. Med hensyn til 

Storbritannien har man her valgt at foretage mange forskellige tiltag i forbindelse med finanskrisen, 

hvilket ses som relevant, for at kunne vurdere eventuelle alternativer til de danske tiltag. 

 
                                                        
5 Se side 18 i ”Finanskrisen” af Søren Ellemose 
6 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Presse.nsf/side/PresseDNN20087202/$file/DNN20087202. pdf 
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1.4 Problemformulering 

Hovedspørgsmål: 

- Har indhold og timing af de danske bankpakker været hensigtsmæssig med henblik på 

opretholdelse af finansiel stabilitet? 

 

Delspørgsmål: 

- Hvilke implikationer har de danske bankpakker haft på dansk lovgivning? 

 

- Hvorledes adskiller de danske bankpakkers udformning og timing sig fra selv samme i 

henholdsvis Storbritannien og Tyskland? 

 

- Har de forskellige nationale fremgangsmåder i udformningen af de individuelle kreditpakker 

haft konsekvenser for opretholdelsen af stabile rente- udlåns- og indlånsniveauer? 

 

- Kunne Danmark have handlet anderledes i forbindelse med udformningen af bankpakkerne, 

og hvorledes kunne de alternativt have været sammensat? 

 

1.5 Synsvinkel 

Afhandlingen vil som udgangspunkt blive anskuet ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. 

 

1.6 Struktur 

Denne afhandling indeholder henholdsvis en juridisk og økonomisk del omhandlende den 

finansielle krise og de tiltag, der er blevet foretaget i forbindelse hermed i Danmark, Storbritannien 

og Tyskland.  

 

Kapitel 1 indeholder afhandlingens indledning og problemformulering. Kapitel 2 vil indeholde en 

retsdogmatisk analyse af de danske bankpakker samt give et overblik over eventuelle juridiske 

konsekvenser i forhold til gældende dansk ret som følge af lex specialis princippet.7 Der vil 

samtidig blive inddraget den nye selskabslov for at undersøge, om denne vil give anledning til et 

alternativt udfald af den ovenstående analyse. Afhandlingens kapitel 3 vil indeholde en 

retsøkonomisk analyse af de økonomiske implikationer af de foreliggende kreditpakker i 
                                                        
7 Retsanvendelsesprincip hvorefter en lov, der angår en speciel situation, går forud for en generel lov vedrørende 
samme område 
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henholdsvis Danmark, Storbritannien og Tyskland, hvilket vil blive gjort separat for alle landene. 

Første underkapitel vil indeholde en gennemgang af de kreditretlige tiltag, der vægtes at have haft 

indflydelse på afhandlingens fokus. Dette vil dog ikke være tilfældet med henblik på Danmark, da 

disse er beskrevet i kapitel 2. Andet underkapitel vil indeholde en analyse af rentespændet og 

rentemarginalen i det pågældende land. I tredje underkapitel foretages en analyse af indlånsniveauet 

i hvert af landene, hvilket tilsvarende gøres for udlånsniveauet i fjerde underkapitel.  

 

Afhandlingens kapitel 4 opstiller en komparativ analyse på baggrund af observationer, som følger 

af analysen i kapitel 2 og 3. I kapitel 5 vil der på baggrund af den komparative analyse blive 

foretaget en retspolitisk analyse, for at kunne vurdere, hvorledes alternative tiltag eventuelt kunne 

udformes. Dette skal danne grundlag for konklusionen i afhandlingen, som vil fremgå af kapitel 6. 

Afslutningsvis vil kapitel 7 indeholde afhandlingens perspektiveringsdel. 

 

1.7 Metode 

1.7.1 Juridisk metode  

Afhandlingens juridiske afsnit indeholder en analyse af de juridiske implikationer, som følger af 

vedtagelsen af såvel Lov om finansiel stabilitet som Lov om Statsligt kapitalindskud i 

kreditinstitutter, hvilket vil ske efter en retsdogmatisk fortolkning i dens systematisering af 

retskilderne8. Gennemgangen af de danske bankpakker i kapitel 2 vil følge en subjektiv tilgang til 

den retsdogmatiske metode, da lovenes forarbejder vil blive inddraget.9 I gennemgangen af de 

juridiske implikationer af bankpakkerne i forhold til dansk ret vil lex specialis princippet blive 

anvendt som fortolkningsargument.10 

 

I forbindelse med analysen af de kreditretlige tiltag, der er udarbejdet af myndighederne i 

Storbritannien såvel som i Tyskland, vil denne findes i den retsøkonomiske analyse, men vil følge 

en objektiv, retsdogmatisk tilgang.11  

 

                                                        
8 Se side 27 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
9 Se side 214-215 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
10 Se side 206 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
11 Se side 219 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
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1.7.2. Retsøkonomisk metode 

Afhandlingens økonomiske del vil indeholde en analyse af renteniveauer samt indlåns- og 

udlånskurver i Danmark såvel som i Storbritannien og Tyskland. I analysen vil den retsøkonomiske 

metode blive anvendt.12 13 Den retsøkonomiske analyse har til formål at klarlægge, i hvilket omfang 

de juridiske tiltag har haft betydning for henholdsvis rente- indlåns- og udlånsniveauer i hvert af de 

respektive lande.  

 

1.7.3 Komparativ analyse 

Afhandlingen vil indeholde en komparativ analyse, som har til formål at belyse de nationale 

forskelle, som er fremkommet i forbindelse med den retsdogmatiske såvel som den retsøkonomiske 

analyse.14 

 

1.7.4 Retspolitisk metode 

Afhandlingen vil ud fra konklusionerne i den komparative analyse søge at give et bud på, hvorledes 

de danske kreditretlige tiltag i forbindelse med den finansielle krise alternativt kunne have været 

foretaget på en anderledes måde. Til brug for dette vil den retspolitiske metode, som er udarbejdet 

af Alf Ross, blive inddraget. Retspolitik, de lege ferenda, er et udtryk for, hvordan loven bør være, 

og består i forslag til ny lovgivning.15 16 

 

1.8 Afgrænsning 

Finansiel stabilitet vil i denne afhandling vedrøre opretholdelse af stabile rente- indlåns- og 

udlånsniveauer. Derved vil der kun blive inddraget lovgivning, som vurderes at være rettet mod 

disse hensyn. Dette medfører, at stabile aktiemarkeder i opgaven ikke inddrages som et kriterium, 

hvilket er baggrunden for, at eksempelvis de nationale forbud mod short selling i finansielle aktier 

ikke vil blive behandlet. 

 

Økonomisk stabilitet vil ikke indgå i denne afhandling, hvilket betyder, at diverse stimulanspakker 

m.m. ikke vil være inkluderet i gennemgangen af de nationale tiltag. 

 

                                                        
12 Se side 355 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
13 Coase, Ronald: “The Firm, the market and the law”, Chicago, University of Chicago Press  
14 Se side 25 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
15 Se side 317 i ”Retskilder & retsteorier” af R. Nielsen og C.D. Tvarnø 
16 Se side 279 i ”Metode på cand.merc.jur. studiet,” 2003, af Østergaard, Kim 
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De nationale tilsynsvirksomheder vil ikke blive behandlet i denne afhandling, da dette område ikke 

anses for at have direkte betydning for, hvorledes de før omtalte hensyn kan imødekommes set ud 

fra et kortere perspektiv. Der afgrænses ligeledes fra at behandle yderligere konsekvenser for 

kreditorerne i forbindelse med indførelse af bankpakkerne i Danmark, da det ikke vurderes at være i 

tråd med den økonomiske del af opgaven. 

 

I afhandlingen vil indholdet af de nationale tiltag blive behandlet med fokus på pengeinstitutterne, 

hvorfor der afgrænses fra at inddrage realkreditinstitutter og lign. Nærmere forhold omkring solvens 

vil ligeledes ikke indgå som en del af opgaven  

 

1.9 Kildekritik 

Henvisninger til alment tilgængelige avisartikler og diverse presseudgivelser indebærer en vis 

usikkerhed, da der kan være taget journalistiske friheder. Det er på denne baggrund forsøgt at 

benytte disse kilder til at udtrykke synspunkter og ikke som gengivelse af fakta. 

 

Da der er benyttet materiale, som i udgangspunktet er forfattet på et fremmedsprog, kan der 

forekomme forskelligheder i forbindelse med oversættelse. 

 

Det benyttede talmateriale i opgaven er taget fra de respektive landes centralbankers hjemmesider. 

Der kan dog forekomme mindre forskelligheder ved direkte sammenligninger af materialet 

vedrørende de tre lande, da rente- indlåns- og udlånsniveauer ikke nødvendigvis er opgjort på 

samme måde. 

 

Det er forsøgt at få et møde i stand med repræsentanter fra Danmarks Nationalbank for at høre deres 

mening om de danske bankpakker, men dette viste sig ikke at være muligt, da de ikke ønskede at 

stille op til et interview. 
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Kapitel 2: Juridisk analyse 

2.1 Kapitelvejledning 

Den juridiske analyse vil overordnet følge en subjektiv tilgang til den retsdogmatiske metode. Som 

udgangspunkt vil den juridiske analyse beskrive de to danske bankpakkers indhold. Da FSL og SKL 

kategoriseres som speciallovgivning, vil disse potentielt kunne have konsekvenser for den generelle 

lovgivning på det pågældende område. Dette kapitel vil derfor indeholde en analyse af de områder, 

hvor de danske bankpakker, som følge af lex specialis princippet, har forrang for generel dansk ret. 

Forarbejder vil blive inkluderet i analysen af de danske bankpakker, for derved at kunne belyse 

hensynene bag lovgivningen. Reglernes udgangspunkt i generel dansk ret vil blive beskrevet for 

derved, at kunne belyse konsekvenserne af ændringerne. Den juridiske analyse vil endvidere 

beskrive, hvis der sker ændringer på de enkelte områder som følge af indførelsen af den nye 

selskabslov. 

 

2.2 Bankpakke 1 – lov om finansiel stabilitet 

Rundt om i verden forsøgte regeringer og centralbanker at bremse den eskalerende finanskrise ved 

at skabe sikkerhed og stille garantier. Man ville genskabe tilliden og stabiliteten på de finansielle 

markeder, men problemet var, at hvis man lod en bank gå ned, ville det hurtigt skabe frygt for, at 

andre banker også ville kunne gå ned. Regeringer og centralbanker var dermed tvunget til at redde 

nødstedte banker. Derfor blev der præsenteret en række hjælpepakker rundt om i verden i efteråret 

2008. I Danmark blev lov om finansiel stabilitet, som fik tilnavnet bankpakke 1, præsenteret den 10. 

oktober 2008. Forud for denne lov er der blevet indgået en aftale af d. 5. oktober 2008 mellem 

staten17 og Det Private Beredskab.18 Aftalen gælder for alle pengeinstitutter i Danmark, der har en 

banklicens, og deltager i Det Private Beredskab. Man skal som pengeinstitut anmode om at blive 

medlem af Det Private Beredskab, og er en nødvendighed for, at kunne komme til at høre under 

FSL. De deltagende pengeinstitutter må ikke foretage massemarkedsføring af, at der nu er sikkerhed 

for, at simple kreditorer ikke lider tab. Dog må der gerne foretages en beskrivelse af ordningen på 

de enkelte institutters hjemmesider.  

 

Med indgåelse af aftalen vil Finanstilsynets ressourcer blive styrket med kr. 10 mio. årligt med 

henblik på øget tilsyn med pengeinstitutterne. Parterne er ligeledes blevet enige om, at der i 

                                                        
17 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. 
18 Et beredskab som blev oprettet d. 13. oktober 2008 og bestod af de pengeinstitutter, som anmod om at blive 
medlemmer af det.  
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ordningens løbetid vil blive arbejdet efter, at kunne skabe en mere fremtidig og permanent 

regulering af rammerne omkring den finansielle sektor, hvor man vil skabe større gennemsigtighed 

om bankernes solvens og risikoprofil. Slutteligt er der en række andre betingelser og forhold, som 

alle er beskrevet i FSL. 

 

Med lov om finansiel stabilitet, lov nr. 1003 af 10/10 2008, vil der blive etableret en garantiordning, 

som indebærer, at staten ubetinget garanterer for simple kreditorers tilgodehavender i 

pengeinstitutter, såfremt disse ikke dækkes på anden måde i form af andre regler. Simple kreditorer 

er indskydere og kreditorer, hvis fordringer ikke er omfattet af §§ 132 og 136 i FIL, jf. § 1, stk. 1. 

Dermed er hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, som begge medregnes i basiskapitalen, 

ikke dækket af ordningen.  

 

Garantiordningen vil omfatte alle de pengeinstitutter, som senest d. 13. oktober 2008 har anmodet 

om at blive medlem af Det Private Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og 

andelskasser, jf. § 2, stk. 1. Hvis medlemmer af garantiordningen ønsker, at deres eventuelle filialer 

beliggende i andre lande ligeså skal være omfattet af ordningen, kan dette aftales, såfremt de 

pågældende lande har en ordning svarende til den beskrevne i Danmark. Lige så har udenlandske 

pengeinstitutter med filialer i Danmark mulighed for at opnå en sådan aftale med Det Private 

Beredskab. Såfremt et pengeinstitut eller en filial i Danmark af udenlandske pengeinstitutter har 

tilsluttet sig garantiordningen, kan dette eller denne ikke udtræde af ordningen igen, jf. § 2, stk. 5. 

 

Selve Afviklingsselskabet vil blive oprettet af økonomi- og erhvervsministeren som et aktieselskab, 

med en aktiekapital på 500.000 kr., som indskydes af staten, der dermed vil være eneejer af 

selskabet. Selskabet kan herefter optage lån til at dække finansieringsbehovet, jf. § 3 stk. 1 og 2. 

Selskabet har til opgave at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som er medlem 

af garantiordningen, får dækket deres krav. Selskabet skal ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, 

som vælges på en generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne og dens suppleanter vælges for en 

3-årig periode med mulighed for yderligere forlængelse i én periode, jf. § 6.  

 

Hvis et pengeinstitut, som er omfattet af garantiordningen, ikke længere kan opfylde kapitalkravene 

i FIL om, at basiskapitalen minimum skal udgøre 8 pct. af de risikovægtede poster og 5 mio. euro, 

jf. § 124, stk. 2, og har de fået fastsat en frist til tilvejebringelse af den manglende kapital af 
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Finanstilsynet, skal dette overfor Afviklingsselskabet erklære, at det ønsker at overdrage sin 

virksomhed til en køber anvist af Afviklingsselskabet, såfremt den fastsatte frist omkring 

retablering af kapitalen ikke er overholdt. 19 Hvis pengeinstituttets kapital ikke er retableret, er de to 

parter forpligtet til at indgå en aftale om, at instituttets aktiver og passiver skal overdrages til en 

køber anvist af Afviklingsselskabet. Aktiekapitalen og anden efterstillet kapital overdrages 

imidlertid ikke. Når aftalen om overdragelse har været forelagt pengeinstituttets generalforsamling, 

og når økonomi- og erhvervsministeren har godkendt aftalen, vil denne være endegyldig, jf. FIL § 

204, stk. 1. I tiden mellem det tidspunkt, hvor den betingede aftale om overdragelse til ny køber er 

indgået, og indtil aftalen er endegyldig, er Afviklingsselskabet forpligtet til at sikre den fortsatte 

drift i pengeinstituttet, jf. § 7. 

 

I stedet for at indgå en aftale med et nødlidende pengeinstitut, som tidligere beskrevet, kan 

Afviklingsselskabet vælge at tegne kapital i pengeinstituttet, som dermed overtager aktiverne og 

passiverne. Afviklingsselskabet kan også vælge en helt anden måde, som der findes hensigtsmæssig 

til afvikling af det pågældende pengeinstitut, såfremt de fastsatte formål overholdes. Hvis et 

pengeinstitut erklæres konkurs, er Afviklingsselskabet og konkursboet forpligtet til at indgå aftale 

om at sælge aktiver og passiver til en køber, som er anvist af Afviklingsselskabet. Aftalen vil få 

øjeblikkelig virkning, således at den anviste køber kun kommer til at overtage de krav mod 

pengeinstituttet, som ikke opnår dækning fra garantifonden, da det hermed sikres, at de simple 

kreditorer ikke vil komme til at lide tab, jf. § 8.  

 

Efter aftalen af 5. oktober 2008 mellem Det Private Beredskab og staten, indestår Det Private 

Beredskab for betaling af 10 mia. kr. til dækning af underskud i Afviklingsselskabet. Herudover 

betaler Det Private Beredskab en garantiprovision til selskabet på 7,5 milliarder årligt. Denne 

provision opkræves på månedlig basis, og kan på det enkelte instituts ønske erlægges i af instituttet 

udstedte aktier, garantibeviser eller andelsbeviser. Hvis det skønnede underskud inklusive 

forrentning af den allerede indskudte kapital overstiger den førnævnte garantiprovision, skal Det 

Private Beredskab dække yderligere underskud i Afviklingsselskabet med op til 10 mia. kr. På det 

tidspunkt hvor garantiordningen ophører, skal der udarbejdes et regnskab udarbejdet af de revisorer, 

som Afviklingsselskabet har valgt, for at kunne vurdere omfanget af dækning fra Det Private 

Beredskab. Såfremt regnskabet udviser et negativt resultat, betaler Det Private Beredskab, hvad der 

                                                        
19 Jf. § 225, stk. 1 i FIL. 
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måtte være nødvendigt for at dække underskuddet indenfor de føromtalte rammer omkring 

garantiprovisionen. Er dette ikke tilstrækkeligt, dækkes den resterende del af underskuddet af den 

betalte garantiprovision. Er der herefter stadig underskud, indbetaler Det Private Beredskab et beløb 

op til 10 mia. kr. i yderligere garantiprovision, jf. § 9. Det Private Beredskabs samlede forpligtelser 

over for Afviklingsselskabet kan højst komme til at udgøre 35 mia. kr., jf. § 10. Såfremt der er 

underskud i Afviklingsselskabet, som overstiger Det Private Beredskabs forpligtelser, dækkes dette 

af staten. Et eventuelt overskud i Afviklingsselskabet ved garantiordningens ophør vil tilfalde 

staten, jf. § 11. 

 

Hvis det vurderes, at et pengeinstituts samlede risikoprofil medfører en forøget risiko for tab hos 

Afviklingsselskabet set i forhold til tidspunktet, hvor det pågældende pengeinstitut blev omfattet af 

ordningen, skal Finanstilsynet træffe afgørelse om, hvorvidt instituttet skal nedbringe sin samlede 

risiko inden for en nærmere fastsat frist. Hvis pengeinstituttet ikke retter sig efter dette, udelukkes 

dette af garantiordningen efter den fastsatte frists udløb. I dette tilfælde vil ordningen stadig dække 

de simple kreditorers krav som opgjort på tidspunktet for udelukkelsen. 

 

Det er ikke tilladt at udbetale udbytte, lave nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier eller 

igangsætte nye, forlænge eller forny aktieoptionsprogrammer i garantiordningens løbetid. 

Udbyttebetalinger inden for udenlandske koncerner må dog godt finde sted. Udenlandske 

moderselskaber må gerne udlodde udbytte, forudsat at dette ikke afhænger af udbyttebetaling fra 

det danske datterselskab, jf. § 13. 

  

FSL har virkning fra d. 5. oktober 2008. Garantiordningen ophører den 30. september 2010. Hvis et 

pengeinstitut tages under konkursbehandling, vil de simple kreditorer være omfattet af ordningen, 

såfremt konkursdekretet afsiges senest den 30. september 2010, jf. § 17. 

 

Efter § 18 vil Afviklingsselskabet være fritaget fra skattepligt, jf. SEL § 3, stk. 1, nr. 20. I § 19 

gives der hjemmel til Finanstilsynet om, at de kan fastsætte nærmere regler om forbud mod short 

selling af aktier i lov om værdipapirhandel.20 

 

                                                        
20 Dette er gjort med BEK 1004 af 10/10-2008 om short-selling.  



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

16 

 

2.2.1 Ændringer til lov om finansiel stabilitet 

Den 3. februar 2009 bliver lov nr. 68 om ændring af FSL vedtaget. Med indførelsen af denne bliver 

der foretaget nogle få ændringer til den oprindelige lov, hvoraf de væsentligste vil blive 

gennemgået. Den samlede lov med ændringer bekendtgøres d. 15. september 2009 med LBK nr. 

875.  

 

Efter § 1, nr. 1 indsættes der som § 3, stk. 3 i FSL, at der kan ydes statslige genudlån til 

Afviklingsselskabet, og som § 3, stk. 4 at Afviklingsselskabet sikrer rettidig betaling af samtlige 

forfaldne krav, jf. stk. 1 og 2. 

 

Efter § 1, nr. 7 indsættes der som § 7, stk. 2 efter 1. pkt. i FSL, at Afviklingsselskabet afgør, hvilke 

dele af et overtaget pengeinstituts virksomhed der ikke skal overdrages. Som § 8, stk. 1 indsættes 

det, at Afviklingsselskabet, i stedet for at indgå aftale med et nødlidende pengeinstitut efter § 7, kan 

vælge at afholde udgifter til eller indskyde kapital i et pengeinstitut, der helt eller delvis overtager 

det nødlidende pengeinstitut, eller på anden måde medvirke til afvikling af det omhandlende 

pengeinstitut i overensstemmelse med lovens formål. 

 

Efter § 1, nr. 11 indsættes der som § 16 a-d i FSL, at der etableres en ordning, hvorefter 

Afviklingsselskabet kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny 

ikke-efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til 3 år. De omtalte lån må senest være udstedt d. 

31. december 2010, hvilket også er fristen for ansøgning om individuel statsgaranti. Danske 

pengeinstitutter, datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter samt 

realkreditinstitutter, som opfylder solvenskravet på 8 pct., kravet til instituttets individuelle 

solvensbehov og et eventuelt højere individuelt solvensbehov fastsat af Finanstilsynet, kan indgive 

ansøgning om individuel statsgaranti. Der gælder de samme forbud mod udbytteudlodning, 

kapitalnedsættelser, tilbagekøbsprogrammer af egne aktier, udstedelse af fonds- eller friaktier og 

aktieoptionsprogrammer, som tidligere beskrevet. Ved deltagelse i ordningen betaler det enkelte 

kreditinstitut en garantiprovision, som fastsættes individuelt. Det er dog ikke en betingelse, at det 

enkelte kreditinstitut skal være medlem af Det Private Beredskab, for at søge om individuel 
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statsgaranti.21 De nærmere bestemmelser omkring ansøgning om individuel statsgaranti følger af 

BEK nr. 231af 26. marts 2009.  

  

Efter § 2 i lov nr. 338 af 1. maj 2008 sker der blandt andet en enkelt ændring til FSL. Som § 4, stk. 

4 indsættes der, at Afviklingsselskabet kan overtage tidligere pengeinstitutter og pengeinstitutter, 

der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller 

statslige garantier. Afviklingsselskabet aftaler vilkårene for overtagelsen med ejerne af 

pengeinstituttet. Udgifter forbundet med overtagelsen og den efterfølgende drift samt til afvikling af 

ejerskabet af aktierne afholdes af staten. 

  

2.3 Bankpakke 2 – lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter    

Den første bankpakke løste et akut problem på det finansielle marked om at skabe tillid, sikkerhed 

og finansiel stabilitet. Dette var imidlertid ikke nok til at sikre vækst og beskæftigelse i fremtiden 

for Danmark. Den finansielle krise har betydet økonomisk tilbagegang i al almindelighed, og 

dermed uundgåeligt medført stigende tab hos pengeinstitutterne på eksisterende kunder, fordi 

betalingsevnen er blevet forringet både hos private og virksomheder grundet dårlige konjunkturer. 

Bankerne har derfor villet nedbringe udlånene, så balancerne ville komme til at se mere fornuftige 

ud. Betydningen af dette vil derfor være, at udlån til alle segmenter vil falde, og efterhånden kan der 

blive tale om en såkaldt ”kreditklemme”, hvor i forvejen sunde virksomheder og privatkunder lige 

pludselig ikke kan låne penge til nye engagementer til trods for deres ellers fornuftige situation. 

 

En anden grund til at bankerne bliver nødt til at restrukturere balancerne er, at adgang til kapital er 

meget vanskelig. Nationalbanken vurderede derfor, at der var brug for yderligere en hjælpepakke, 

hvor staten kunne indskyde kapital i veldrevne banker, som kunne låne dem ud til kreditværdige 

kunder. Dette resulterede i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter også kendt som 

”Bankpakke 2”.  

 

Med lov om statsligt kapitaltilskud i kreditinstitutter, lov nr. 67 af 3/2 2009, vil der blive etableret 

en ordning, som indebærer, at staten kan tilføre kreditinstitutter i Danmark hybrid kernekapital og 

udstede tegningsgaranti i forbindelse med kapitalrejsning. Ved hybrid kernekapital menes der 

                                                        
21 Se http://www.bechbruun.com/da/Publikationer/Faglige+nyheder/2009/Marts+2009/%C3%86ndringaflov 
omfinansielstabilitetvedtaget.htm 
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kapitalindskud, som kan medregnes til kreditinstitutternes ansvarlige lånekapital. Hybrid 

kernekapital har karakter af et gældsinstrument, men er pålagt strengere krav, herunder at løbetiden 

ikke må være fast, og at forrentning af gælden bortfalder, hvis kreditinstituttet ikke har frie 

reserver.22 Når der tales om kreditinstitutter, forstås der pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt 

Danmarks Skibskredit A/S. Filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter, danske 

kreditinstitutters datterselskaber i udlandet samt datterselskaber til Afviklingsselskabet, som er 

etableret i medfør af FSL, er ikke omfattet af loven, jf. § 1. 

 

Der kan indgås aftale af økonomi- og erhvervsministeren med kreditinstitutter om indskud af hybrid 

kernekapital og fastsættelse af de nærmere regler herom. Ministeren kan trække på statens konto i 

Danmarks Nationalbank til udbetaling af hybrid kernekapital til de kreditinstitutter, der er indgået 

aftale med. Tilførslen af den hybride kernekapital vil ske direkte til det enkelte kreditinstitut, jf. § 2. 

Når et kreditinstitut har modtaget kapitalindskud efter denne lov, skal dette efterfølgende have en 

kernekapitalprocent på mindst 12. Ved kreditinstitutter der før kapitalindskuddet har en 

kernekapitalprocent på under 9, vil disse kunne få et tilskud, der svarer til differencen mellem 

kernekapitalprocenten på 12 og kreditinstitutternes aktuelle kernekapitalprocenter, så længe 

reglerne på dette område giver mulighed herfor.23 Kreditinstitutter der før kapitalindskuddet har en 

kernekapitalprocent på 9 eller derover, vil højst kunne få et kapitalindskud, der svarer til en 

forøgelse af kernekapitalprocenten med 3.  Såfremt et kreditinstitut kun har en kernekapitalprocent 

på under 6, kan der forhandles individuelle løsninger, som giver dette den højest mulige 

kernekapitalprocent, jf. § 3. 

 

Kreditinstitutter som opfylder solvenskravet på 8 pct., individuelle solvensbehov og et eventuelt af 

Finanstilsynet individuelt fastsat højere solvenskrav, jf. FIL § 124, kan til og med d. 30. juni 2009 

ansøge om indskud af hybrid kernekapital. Denne frist kan dog forlænges, jf. § 4. 

 

I stedet for at ansøge om indskud af hybrid kernekapital, kan et kreditinstitut ansøge om, at staten 

afgiver en tegningsgaranti for en kapitalrejsning blandt andre investorer til og med d. 30. juni 2009. 

Det skal dog dokumenteres, at der kan tiltrækkes andre investorer, jf. § 6. 

 

                                                        
22 Se http://www.finansraadet.dk/danish/menu/Nyheder_og_presse/KAPITAL+NYT/KAPITAL+NYT+nr.+1+2009/ 
LEDER+-+Kreditpakke+giver+robust+finansiel+sektor/ 
23 Her skal grænserne i FIL § 129, stk. 2-6 overholdes.  
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I den periode, hvori et kreditinstitut modtager kapitalindskud, gælder en hel række regler. 

Kapitalindskuddet skal have til formål at skabe luft i instituttets udlånspolitik, og der skal hvert 

halve år offentliggøres en redegørelse om udlånsudviklingen i instituttet. Der må ikke foretages 

kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til aktionærer, garanter eller andelshavere, iværksættes 

nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier eller udstedes fonds- eller friaktier til favørkurs eller 

gøres brug af lignende fordelagtige ordninger til direktionen. Derudover må der først udbetales 

udbytte fra d. 1. oktober 2010, såfremt det kan finansieres ud fra de løbende overskud, der må ikke 

anvendes midler til at kapitalisere en koncerns øvrige virksomheder, bortset fra egne 

datterselskaber, eller erhverves egne aktier eller andre aktier i andre selskaber. Der må heller ikke 

iværksættes nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til direktionen, og 

eksisterende programmer må ikke forlænges eller fornys. Ydermere må medlemmer af direktionen 

ikke aflønnes med variable løndele i et omfang, som overstiger 20 pct. af den samlede grundløn 

inkl. pension, og der må ikke fradrages mere end halvdelen af den enkelte direktøraflønning i 

skatteregnskabet. Slutteligt skal der betales en rente til staten, der fastsættes individuelt for hvert 

enkelt institut. Kreditinstituttet må dog gerne erhverve egne aktier til handelsbeholdningen med 

henblik på, at kunne imødekomme købsordrer fra dets kunder og statens aktier som led i en 

afvikling af statsligt tilskud. Ydermere må et kreditinstitut, der indgår i en koncern med et 

udenlandsk moderselskab, godt udbetale udbytte, såfremt moderselskabets udbytteudbetalinger ikke 

afhænger af udbyttebetaling fra det danske datterselskab. Derudover må Danmarks Skibskredit A/S 

lige så udbetale 15 pct. af det årlige overskud til Den Danske Maritime Fond, såfremt dette kan 

finansieres inden for det løbende overskud. Herudover gælder der også, at datterselskaber af 

udenlandske finansielle koncerner i videst muligt omfang skal anvende et eventuelt tilført 

kapitalindskud til at sikre konsolidering og øget kreditgivning i Danmark. Hvis et kreditinstituts 

hybride kernekapital udgør mere end 35 % af den samlede kernekapital, kan Finanstilsynet kræve 

kapitalen omdannet til aktiekapital, hvis instituttet kommer i vanskeligheder.24 Staten har mulighed 

for at sælge og disponere over hybrid kernekapital, som er tilført de pågældende kreditinstitutter. 

Kreditinstitutterne kan indfri det statslige kapitalindskud efter 3 år, jf. § 8.  

 

Udbetaling af den hybride kernekapital vil ske umiddelbart efter aftalens indgåelse. Der kan dog 

indgås aftale om, at udbetalingen skal finde sted på et senere tidspunkt, dog senest d. 31. december 

2009, jf. § 9.  

                                                        
24 Omdannelse af hybrid kernekapital vil ikke medføre pligt til at afgive overtagelsestilbud efter VHL § 31. 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

20 

 

SKL træder i kraft d. 4. februar 2009, jf. § 14. 

 

De nærmere krav omkring ansøgning, renteberegning samt dækning af statens udgifter til 

administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti er beskrevet i BEK nr. 288 af 

27. marts 2009. Disse områder vil ikke blive gennemgået yderligere.  

 

2.4 Regulering af kreditinstitutter 

Når følgerne af bankpakke 1 og 2 skal analyseres, er man som udgangspunkt nødt til at se på, hvilke 

typer virksomheder disse dækker over, og dette kræver en gennemgang af lovenes 

anvendelsesområder, som definerer lovens fokus.  

 

I § 1 i FSL benyttes begrebet pengeinstitutter, hvorimod § 1 i SKL angår kreditinstitutter. 

Definitionen på et kreditinstitut findes i FIL § 5, stk. 2 såvel som i kreditinstitutdirektivet art. 4.1 a., 

som optegner et kreditinstitut som værende en enhed, hvis virksomhed består i at modtage indlån 

eller andre midler fra offentligheden, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning. For 

yderligere præcisering af begrebet kan det siges, at et kreditinstitut er en virksomhed, som, såfremt 

det er etableret i Danmark, skal have tilladelse til dette efter FIL § 7 omhandlende pengeinstitutter 

eller efter FIL § 8 omhandlende realkreditinstitutter.25 Derved kan det fastslås, at begrebet 

kreditinstitut i Danmark dækker over enten et pengeinstitut eller et realkreditinstitut. Et 

pengeinstitut er lige så defineret i FIL § 7, og dækker over banker, sparekasser og andelskasser. 

Dette kan endvidere ligeledes ses defineret i lovens bilag 1. Et realkreditinstitut er defineret i FIL § 

5 samt i lovens bilag 3. 

 

Der opstilles krav til konstruktionen af diverse kreditinstitutter, jf. FIL § 12, som fastslår, at banker, 

realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal være 

aktieselskaber, andelskasser skal være andelsselskaber, og sparekasser skal være selvejende 

institutioner. Dette vil sige, at kreditinstitutter i Danmark i overvejende grad vil være underlagt 

reglerne i aktieselskabsloven med andelskasser og sparekasser som undtagelse. 

 

                                                        
25 Se side 34 i ”Lov om finansiel virksomhed – med kommentarer”. 
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2.5 Krav i bankpakkerne 

2.5.1 Forbud mod udbetaling af udbytte 

Som man kan se, fremgår det af aftalen mellem staten og Det Private Beredskab, at der som krav 

for indtrædelse i den individuelle statsgaranti ikke må udbetales udbytte fra de involverede 

pengeinstitutter til aktionærerne, jf. punkt 12. Dette forbud er gældende frem til 1. oktober 2010, 

hvor garantiordningen ophører. Endvidere fremgår det af SKL § 8, stk. 2, nr. 5, at statsligt indskud 

af kernekapital er betinget af, at kreditinstituttet først kan udbetale udbytte fra d. 1. oktober 2010 

forudsat, at det kan finansieres ud fra de løbende overskud i selskabet. Dog er der ifølge § 8, stk. 4 

mulighed for, at et kreditinstitut, der indgår i en koncern med et udenlandsk moderselskab, uanset § 

8, stk. 2, nr. 5, samt § 8, stk. 4, 1. pkt. godt må betale udbytte, såfremt moderselskabets 

udbyttebetalinger ikke afhænger af udbyttebetalinger fra det danske datterselskab.   

 

Udbytte eller dividende er et selskabs mulighed for at give noget af dets værdi tilbage til 

aktionærerne. Dette kan også beskrives som vederlag til aktionærerne for at have stillet risikovillig 

kapital til rådighed.26 En udbytteudlodning er ofte grundlagt i forbindelse med et selskabs 

driftsoverskud. Tidligere har det været muligt for pengeinstitutter at udlodde udbytte med hjemmel i 

AL § 109, som samtidig opstiller rammerne for selve udbytteudlodningen. De pågældende 

bestemmelser gælder naturligvis stadig for virksomheder i andre brancher, og vil også komme til at 

gælde for de finansielle virksomheder igen, når de pågældende ikke længere hører under kravene 

fra de to ordninger.  

 

Siden 1. april 2004 har der været skelnet mellem ordinært og ekstraordinært udbytte.27 Med 

ekstraordinært udbytte har et selskabs bestyrelse mulighed for at træffe beslutning om 

udbytteudlodning i løbet af året, og er et resultat af udnyttelsen af kapitaldirektivets art. 15.2. 

Retningslinjerne for det ordinære udbytte skal findes i AL § 109, stk. 1, hvorimod reglerne for det 

ekstraordinære udbytte er fastsat i § 109, stk. 1, nr. 2 og herved videre i § 109 a. Dermed indeholder 

AL § 109 en udtømmende opregning af måder, hvorpå selskabets midler kan uddeles til 

aktionærerne.28 I forbindelse med en ordinær udbytteuddeling kan denne kun finde sted på 

baggrund af den senest godkendte årsrapport, jf. AL § 109, stk. 1, nr. 1. Årsrapporten er et slags 

paraplybegreb, som dækker over flere bestanddele så som årsregnskab, koncernregnskab, 

                                                        
26 Se side 570 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
27 Se side 555 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
28 Se side 556 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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ledelsesberetning og revisionspåtegning samt eventuelle frivillige supplerende beretninger, jf. RL § 

2 og 3 stk. 1.29 Vedtagelse angående den ordinære udbytteudlodning træffes på den ordinære 

generalforsamling, og kræver et simpelt flertal for at blive vedtaget.30 

 

Som udgangspunkt er der i AL § 109, stk. 1, nr. 2 givet mulighed for uddeling af ekstraordinært 

udbytte, jf. § 109a. Vedtagelsen af et ekstraordinært udbytte træffes ligeledes på 

generalforsamlingen, og kræver som en ordinær udbytteuddeling et simpelt flertal, jf. § 109a, stk. 1. 

Med virkning fra d. 1. april 2006 er reglerne på området blevet liberaliseret, da bemyndigelsen givet 

på generalforsamlingen til udbytteuddeling kan gives uden tidsbegrænsning. Denne bemyndigelse 

er også kaldet en stående bemyndigelse.31 En bemyndigelse til at udlede ekstraordinært udbytte er 

ikke et løfte til aktionærerne om, at de reelt vil modtage en udbytteudbetaling. Det giver imidlertid 

bestyrelsen mulighed for at efterleve aktionærernes ønske om at udtrække udbytte, såfremt 

udviklingen i selskabets økonomiske situation skulle fordre dette. Her kan være tale om 

udbytteudlodning på baggrund af en periodes overskud, eller at hidtil bundne reserver er frigjorte. 

Et eksempel herpå kunne være, at en ejendom sælges fra for derved at frigive kapital, der kan 

udloddes til aktionærerne.32 

 

Når bestyrelsen skal træffe beslutning om udbytteudlodning, er denne forpligtet til at sikre, at 

selskabets kapitalberedskab forsat er på et forsvarligt niveau, jf. AL § 54, stk. 3. Oplever kreditorer 

eller aktionærer tab som følge af en beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, kan 

bestyrelsen blive erstatningsansvarlig heraf, jf. AL § 140. I denne forbindelse er det en betingelse 

for uddeling af ekstraordinært udbytte, at der er udarbejdet en såkaldt mellembalance, der skal 

påvise, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til, at kunne forsvare en ekstraordinær udlodning, 

jf. AL § 109a, stk. 3, nr. 1.33 Dette følger som sagt af kapitaldirektivets art. 15.2, og foreskriver 

hermed én af de mest centrale bestemmelser omkring en beslutning om ekstraordinært udbytte.34 

Der er ligeledes krav til, at mellembalancen er gennemgået af selskabets revisor, som skal afgive en 

erklæring om, at den tegner et retmæssigt billede af selskabets økonomiske situation. En bestyrelse 

kan ikke træffe beslutning om at uddele et ekstraordinært udbytte uden en sådan revisorpåtegning. 

                                                        
29 Se side 556 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
30 Se side 562 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
31 Se side 561 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
32 Se side 562 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
33 En mellembalance kan være et årsregnskab, perioderegnskab eller lign. 
34 Se side 563 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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Hvad angår retningslinjerne for, hvilke beløb der kan uddeles i forbindelse med en ordinær 

udbytteuddeling, findes disse i AL § 110, stk. 2. I forbindelse med hvilke midler der kan uddeles i 

forbindelse med en ekstraordinær udbytteuddeling, er dette dem, som er omfattet af AL § 109, stk. 

1 samt det overskud, der er optjent i indeværende regnskabsår frem til udarbejdelsen af en 

mellembalance.35 

 

En stående bemyndigelse skal indskrives i selskabets vedtægter, selvom denne er truffet ved simpelt 

flertal, som det fremgår af AL § 77. Dette er dog kun gældende, såfremt andet ikke fremgår af 

selskabets vedtægter. Baggrunden for dette krav er, at det skal være muligt for selskabets kreditorer 

at blive opmærksom på, at midler eventuelt udloddes til aktionærerne inden næste 

generalforsamling.36 

 

Der skal gøres opmærksom på, at det efter AL § 109, stk. 2, ikke er muligt for et selskab, der er 

omfattet af regler om overtagelsestilbud, udstedt i medhør af VHL § 32, stk. 4, at foretage uddeling 

af selskabets midler til tilbudsgiver eller dennes nærtstående i de første 12 måneder efter 

overtagelsen af selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis tilbudsgiver har oplyst om dette i 

tilbudsdokumentet, eller hvis udbetalingen af selskabets midler sker på baggrund af særlige 

konkrete omstændigheder, som forbedrer selskabets finansielle situation, og som ikke var 

påregnelig for tilbudsgiveren ved udarbejdelsen af tilbudsdokumentet, jf. AL § 109, stk. 3. 

 

I forbindelse med at der kommer en ny selskabslovgivning, som forventes at træde i kraft d. 18. 

januar 2010, skal en bemyndigelse til ledelsen om at udbetale ekstraordinært udbytte ikke længere 

fremgå af vedtægterne.37 Ydermere er der ikke længere krav om en erklæring fra ledelsen omkring 

forsvarligheden, men dette forudsættes dog stadig at være gældende.38 

 

Den finansielle krise har ramt nogle selskaber betydelig hårdere end andre, og efterfølgende har 

man set, at flere kreditinstitutter har afleveret hæderlige regnskaber på trods af krisen. Her er 

Nordea formentlig det bedste hjemlige eksempel.39 Derfor er det på ingen måde utænkeligt, at flere 

selskaber havde valgt at uddele udbytte i denne periode. Det har man fra lovgivers side selvfølgelig 

                                                        
35 Se side 565 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
36 Se side 563 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
37 Se http://www.pwc.com/da_DK/dk/publikationer/assets/selskabslovgivning.pdf 
38 Se side 55 i http://www.pwc.com/da_DK/dk/publikationer/assets/selskabslovgivning.pdf 
39 Se http://www.business.dk/article/20090210/finans/90210046/ 
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været opmærksom på, ligesom man derigennem også har været opmærksom på den signalværdi, der 

ville ligge i at komme en presset sektor til undsætning, hvorefter denne fortsatte som om intet var 

hændt. Der er givetvis aktionærer, der ikke kan se det rimelige i dette forbud, men der er lige så en 

del, der mener det modsatte, hvorfor denne diskussion ikke er mulig at afgøre definitivt. Debatten 

omkring den finansielle krise omhandlede i høj grad bankers mere eller mindre uforsvarlige måde at 

drive virksomhed på. Det er naturligt, at hvis der er en bred opfattelse af, at den finansielle sektor 

har ført sig selv i uføre, vil man, såfremt man fra lovgivers side er tvunget til at afhjælpe 

situationen, også kræve, at der ændres på måden, hvorpå der drives virksomhed, og at bankerne 

dermed selv skal være med til at bære en del af byrden med hensyn til finansiering af 

garantiordningen, hvilket ses i betænkningen til loven.40  

 

2.5.2 Forbud mod kapitalnedsættelser 

Som nævnt tidligere er der som følge af FSL indført forbud mod kapitalnedsættelser i 

pengeinstitutter i form af udbytteudlodning til aktionærer efter punkt 12 i aftalen mellem staten og 

Det Private Beredskab. I SKL er der indført et forbud mod at foretage kapitalnedsættelser i 

kreditinstitutter, hvor beløbet udbetales til aktionærer, garanter eller andelshavere, jf. § 8, stk. 2 nr. 

3. Denne bestemmelse er kun af midlertidig karakter, og gælder dermed kun så længe, det enkelte 

kreditinstitut hører under ordningen. 

 

Der kan være flere årsager til en kapitalnedsættelse, som dog kan inddeles i tre kategorier. For det 

første kan et selskab foretage en kapitalnedsættelse for at dække et underskud, hvilket er den 

typiske grund til at benytte sig af dette. Derudover kan et selskab vælge at foretage en 

kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne, og slutteligt kan en kapitalnedsættelse skyldes, at 

midlerne skal henlægges til en særlig fond, jf. AL § 44 a.41 Denne fond eller reserve er ikke en fond 

som i fondslovgivningens forstand, men en reserve der kan bruges til senere udbytteudlodning, og 

derfor behandles dette med samme strenghed som en umiddelbar kapitalnedsættelse.42 

 

Udgangspunktet er, at det er bestyrelsen der stiller forslag om en kapitalnedsættelse, og det er 

generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning, jf. AL § 44, stk. 1. Der kan dog være en 

                                                        
40 Se http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20081/lovforslag/l33/bilag/2/622552/index.htm 
41 Se http://search.oem.dk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=8&page_id=9667072&query=evt&hiword=evt+ 
42 Se side 295 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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amortisationsbestemmelse43 i vedtægterne, jf. § 47, og herved er nedsættelsen et 

bestyrelsesanliggende.44 Beslutningen om kapitalnedsættelse træffes ved almindelig 

vedtægtsændringsmajoritet, jf. § 78, stk. 1, og skal dermed tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. En 

kapitalnedsættelse skal følge lighedsgrundsætningen i § 17, 1. pkt., som fastslår, at alle aktionærer 

skal rammes i forhold til deres aktiebesiddelse. Skal lighedsgrundsætningen brydes, kræver det, at 

de aktionærer, der skal tåle en forholdsvis større kapitalnedsættelse, tilslutter sig dette.45 Der findes 

formelle krav til indkaldelsen af en generalforsamling, jf. § 44, stk. 2. Denne skal angive hvilke af 

de tre nævnte formål i § 44a, som kapitalnedsættelsen skal tjene.46 Desuden skal fremgangsmåden 

for nedsættelsen angives. Yderligere krav til beslutningens indhold ved en kapitalnedsættelse er, at 

det angives, hvad det nominelle beløb samt evt. overkurs, som kapitalen sættes ned med. Derudover 

skal det også angives, hvorledes nedsættelsesbeløbet skal anvendes.47 

 

Der er krav om, at der efter en kapitalnedsættelse stadig er fuld dækning for aktiekapitalen, fond for 

overkurs ved emission, fond for amortiserede aktier, reserve for egne aktier, reserve for opskrivning 

efter indre værdis metode, alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt reserver, der er 

bundne i henhold til vedtægterne, jf. § 44a, stk. 2, 2. pkt.48 Denne bestemmelse er således en 

oversigt over, hvad reserverne specifikt dækker over. Det kan siges, at der er en skillelinje mellem 

kapitalnedsættelse, jf. AL § 44 a, stk. 1, nr. 1, da proklama49 i denne forbindelse ikke skal udstedes 

og i forbindelse med § 44 a, stk. 1, nr. 2 og 3, hvor proklama skal udstedes. Da der ikke kræves 

proklama i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kræves det i stedet, ifølge 

ankenævnets kendelse af 9. oktober 1998, som betingelse for registrering af kapitalnedsættelse, at 

der uarbejdes en revisorerklæring eller – påtegning til dokumentation af, at nedsættelsesbeløbet ikke 

overstiger underskuddet.50  

 

Da reglen i FSL lyder, at der ikke må foretages kapitalnedsættelser, hvor beløbet udbetales til 

aktionærer, garanter eller andelshavere, kan det dermed konkluderes, at denne ikke er et generelt 

                                                        
43 Dette vil sige, at der forekommer specifikke regler omkring nedsættelse af aktiekapitalen ved indløsning af aktier. 
44 Se side 290 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
45 Se side 291 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
46 Se side 293 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
47 Se http://search.oem.dk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=8&page_id=9667072&query=evt&hiword=evt+ 
48 Se side 305 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
49 Indkaldelse til generalforsamling. 
50 Se side 295 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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forbud mod en kapitalnedsættelse til dækning af underskud som beskrevet i AL § 44 a, stk. 1, nr. 1. 

Derimod er det et forbud mod en kapitalnedsættelse som beskrevet i AL § 44 a, stk. 1, nr. 2 og 3, da 

disse er kapitalnedsættelser med det formål enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt at blive 

udbetalt til aktionærerne. 

 

I den nye selskabslov afskaffes kravet omkring erklæring fra en vurderingsmand ved nedsættelse af 

kapitalen til dækning af underskud.51 Yderligere bliver reglerne om nedsættelse af kapitalen ved 

indløsning af kapitalandele tilpasset de generelle regler om kapitalnedsættelser. Dette betyder, at 

der skal offentliggøres en opfordring til kreditorerne om at gøre deres krav mod selskabet gældende 

i forbindelse med amortisationen. Proklamaet vil kunne udstedes allerede på beslutningstidspunktet 

for amortisationen, men skal offentliggøres mindst 4 uger inden kapitalnedsættelsen foretages. Dog 

vil selskabet i eftertiden kunne undgå at oprette en særlig fond på egenkapitalen.52 

 

I betænkningen til FSL forekommer der et ønske om at udspænde et såkaldt sikkerhedsnet for at 

hjælpe en meget presset finansiel sektor tilbage på fode igen.53 Man skal her være opmærksom på, 

at loven ikke på nogen måde er udtryk for normal praksis fra lovgivers side. Tværtimod anses det 

for både uundgåeligt og i nogen grad sundt, at sektorer oplever nedture indimellem, da dette kan 

være med til at skille de mindre effektive virksomheder fra. Det faktum at man her var mere eller 

mindre tvunget til at gribe ind og støtte en del af det private erhvervsliv, må forventeligt følges op 

af, at man stiller krav til denne sektor. Det kan virke fornuftigt, at man fra flertallets side ser med 

stor tilfredshed på indskrænkningen af muligheden for kapitalnedsættelser. Den finansielle krise har 

langt hen ad vejen været en likviditetskrise, og med FSL ønsker man med garantiordningen at gøre 

kreditinstitutternes adgang til likviditet nemmere, da indskydernes penge nu er dækket af en garanti, 

og der er dermed ikke nogen fare forbundet med at lade dem stå i pengeinstitutterne. Den kapital 

der ligger i et selskab, kan også danne grundlag for et selskabs likviditet. Derfor ville det være 

noget usammenhængende, hvis man fra lovgivers side arbejdede på at sikre kapital i selskaberne, 

imens at selskaberne efterfølgende nedbragte selv samme kapital. Et andet punkt som uden tvivl 

ville være problematisk med hensyn til kapitalnedsættelser ved udbetaling til aktionærerne er, at 

man meget vel kan argumentere for, at de pågældende udlodninger ville være betalt indirekte af 

skatteyderne og ikke som følge af selskabets egen drift. Dette er et punkt, der primært vil gøre sig 

                                                        
51 Se side 55 i http://www.pwc.com/da_DK/dk/publikationer/assets/selskabslovgivning.pdf 
52 Se side 52 i http://www.pwc.com/da_DK/dk/publikationer/assets/selskabslovgivning.pdf 
53 Se http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20081/lovforslag/l33/bilag/2/622552/index.htm 
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gældende i forbindelse med SKL. Dog vil samme hensyn i nogen grad gøre sig gældende med 

garantiordningen i FSL.  

 

Der foregik en stor diskussion om, hvorvidt det skulle være op til staten, og dermed skatteyderne, at 

komme bankerne til undsætning under udarbejdelsen af. Derfor var forbuddet mod 

kapitalnedsættelser som følge af tiltrædelsen i garantiordningen en uundgåelig konsekvens både for 

at skabe en så bred folkelig opbakning som muligt, men også for at undgå at de deltagende 

selskaber skulle kunne udnytte ordningerne på en måde, som ikke var tilsigtet. Man kan dog stille 

spørgsmålstegn ved, om dette var rimeligt overfor aktionærerne, da mange af dem var pressede nok 

i forvejen grundet den faldende værdi af aktierne, men her må man nok kunne konkludere, at man 

fra lovgivers side ikke har villet eller kunne tage særlige hensyn til denne gruppe. Ligesom den 

risikovillige kapital ikke er dækket under garantien i FSL, har hensynet til manglende udlodninger 

til selskabernes ejere ikke vejet tungt i beslutningen. I forlængelse af ovenstående kan det også 

diskuteres, om aktionærerne i det hele taget har et reelt klagepunkt, da stort set hele den finansielle 

sektor var i så stor nød, at udlodninger formentlig ikke havde været på tale under alle 

omstændigheder. Endnu et argument er, som dog er mere eller mindre spekulation, at 

garantiordningen var med til at redde nogle kreditinstitutter fra at gå under, og dermed har forskånet 

aktionærerne fra at miste deres respektive indskudte kapital.  

 

Samme hensyn som er behandlet under afsnittet om udbytte gør sig gældende i forbindelse med 

forbuddet mod kapitalnedsættelser i § 8, stk. 2 nr. 3 i SKL. Man er i denne forbindelse bekymret for 

en mulig udvanding af ordningen. Staten er først og fremmest nødt til at sikre sig, at 

kreditinstitutterne ikke foretager dispositioner, der kan modarbejde lovens mål. Et af de 

overordnede formål med netop bankpakke 2 har været at give kreditinstitutterne bedre muligheder 

for at tilbyde udlån, da dette er ét af de overvejende punkter til at genskabe roen på de finansielle 

markeder og sikre en fremtidig positiv udvikling. 

 

2.5.3 Forbud mod iværksættelse af tilbagekøbsprogrammer af egne aktier 

I aftalen mellem staten og Det Private Beredskab forekommer der et forbud mod pengeinstitutters 

iværksættelse af tilbagekøbsprogrammer af egne aktier under ordningens løbetid, for dem der er 

tilsluttet denne, jf. punkt 12. Et lignende forbud er også med i SKL efter § 8, stk. 2, nr. 3. Dette 

forbud gælder kun under de to ordningers løbetider. 
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Før indførelsen af forbuddet var der i AL § 48 hjemmel til, at pengeinstitutter kunne erhverve egne 

aktier under nærmere bestemte forhold. Sammenfattende er det efter denne bestemmelse muligt, at 

kunne erhverve egne aktier, såfremt den pålydende værdi ikke vil overstige 10 pct. af 

aktiekapitalen, jf. § 48, stk. 1, og det må kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til 

bestyrelsen, som ikke må overstige et tidsrum på mere end 18 måneder, jf. § 48, stk. 2. 

Bemyndigelsen skal angive den største pålydende værdi af aktier, som selskabet har lov til at 

erhverve, og det mindste og højeste beløb, som der må betales for aktierne, jf. § 48, stk. 3. Der 

medregnes også et eventuelt datterselskabs beholdning af aktier i moderselskabet i den samlede 

beholdning, som ikke må overstige 10 pct., jf. § 48, stk. 6. Der kan også forekomme tilfælde, hvor 

der kan ske erhvervelse af egne aktier, uden at der eksisterer en bemyndigelse. Dette kan være 

nødvendigt, såfremt det sker for at undgå betydelig og truende skade for et aktieselskab, og vil 

derfor være muligt, jf. § 48 a, stk. 1. Bestyrelsen skal blot underrette og redegøre om dette på 

førstkommende generalforsamling, jf. § 48 a, stk. 2. 

 

Reglerne omkring egne aktier udspringer af art. 18 ff i 2. selskabsdirektiv, også kaldet 

kapitaldirektivet, og der eksisterer nogle muligheder for, at den omtalte 10 pct. -grænse kan 

overskrides i det ændringsdirektiv, der kom i 2006 med direktiv 2006/68/EF, men dette har 

Danmark ikke valgt at udnytte sig af.54 Den omtalte 10 pct. -grænse gælder også i tilfælde, hvor et 

selskab eksempelvis vil låne penge til en fremmed låntager, som ikke er aktionær i selskabet, og 

som pant stiller denne en aktiepost i selve selskabet.55 Her kan pantet i den pågældende aktiepost 

ikke overstige mere end svarende til 10 pct. af selskabets egne aktier. Hvis et selskab derimod 

modtager egne aktier i form af arv eller som gave, vil denne post ikke have betydning for 

begrænsningen på 10 pct.. Dog gælder der, at selskabet uanset hvad ikke kan eje mere end 10 pct. af 

egne aktier i mere end 3 år, og den overskydende del skal derfor afhændes indenfor denne tidsfrist, 

jf. § 48 d. I forbindelse med netop pengeinstitutter eksisterer der imidlertid ikke nogen regel 

omkring ulovlige aktionærlån i denne henseende. Det er derfor muligt for en bank fuld lovligt at 

udlåne midler til en kunde, som ønsker at købe aktier i selvsamme pengeinstitut, og denne aktiepost 

kan også uden problemer stå som sikkerhed, uden at begrænsningen vil komme til at få betydning. 

 

I den nye selskabslovgivning afskaffes reglen om 10 pct. - grænsen ved erhvervelse af egne 

kapitalandele. Tilbagekøbet skal dog kunne rummes inden for selskabets frie reserver, ligesom det 
                                                        
54 Se side 466 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
55 I et sådan tilfælde vil der være tale om et aktionærlån, og dette er i strid med AL § 115, stk. 1. 
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skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Tilbagekøbet kan yderligere kun 

ske ned til minimumskapitalen. Længden på bemyndigelsen fra generalforsamlingen kan i 

eftertiden desuden gives i en periode på op til 5 år.56  

 

Når et selskab vælger at erhverve egne aktier til eje eller pant, er dette én blandt flere måder, hvorpå 

man kan overføre midler til aktionærerne. Formålet med erhvervelsen af et selskabs egne aktier vil 

ofte være at sikre en bedre og naturlig kursudvikling for dets aktier ved at sørge for, at aktionærer, 

der ønsker at afhænde deres aktier, kan forvente at finde et marked til dette, samt for at kunne være 

i besiddelse af en aktiebeholdning, så nye potentielle investorer har mulighed for at købe aktier i det 

pågældende selskab. Herudover kan det også benyttes i situationer, hvor selskabet af den ene eller 

anden grund ønsker at skille sig af med en eksisterende aktionær, og derfor vælger at købe denne 

ud, såfremt dette bliver accepteret af aktionæren selv. Der kan også være tilfælde, hvor selskabet 

melder sig som interesseret i et opkøb af egne aktier, hvis man ikke ønsker at se en bestemt gruppe 

aktionærer som en del af selskabet. Langt de fleste af disse omtalte situationer vil primært være 

aktuelle i børsnoterede selskaber. Uanset hvad grunden til køb af egne aktier nu kan være, gælder 

dog, at bestyrelsen ikke bare ukritisk kan bruge løs af selskabets penge for at undgå bestemte 

grupper af aktionærer, da opkøbene skal ske til kurser, som ikke ligger væsentligt over aktiernes 

reelle markedsværdi. Udover de førnævnte tilfælde har selskabers erhvervelse af egne aktier været 

benyttet til at imødekomme udnyttelse af aktieoptionsprogrammer, som har været givet til 

eksempelvis direktionsmedlemmer i forbindelse med incitamentsaflønninger, hvilket vil blive 

gennemgået senere.  

 

I USA har det tidligere været meget anvendt, at selskaber har foretaget opkøb af egne aktier både 

for at vise tillid til dem som investering og for at udføre en reduktion af aktiekapitalen. Hvis et 

selskab først og fremmest tror på sig selv, og viser dette til markedet ved at foretage opkøb af egne 

aktier, vil dette sende et stærkt og positivt signal til potentielle investorer. Lige så har man i 

Danmark set eksempelvis Topdanmark udføre store køb af egne aktier indenfor 10 pct. -grænsen for 

efterfølgende at annullere disse gennem en kapitalnedsættelse på generalforsamlingen. Herefter kan 

der igen erhverves egne aktier, som selskabet har fået bemyndigelse til, og processen kan 

gentages.57 Hjemmelen til dette foreligger i AL § 48 b, stk. 1, nr. 1. Denne konstruktion er dog ikke 

særlig anvendelig i specielt finansielle virksomheder, da disse ofte har et stort behov for et 
                                                        
56 Se side 55 i http://www.pwc.com/da_DK/dk/publikationer/assets/selskabslovgivning.pdf 
57 Se side 310 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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betydeligt kapitalbehov, da de primært lever af at låne midler ud til folk, og derfor vil en 

kapitalnedsættelse ikke gavne særlig meget. Et selskabs egne aktier kan ydermere benyttes som 

betaling for dets eventuelle overtagelse af en ny virksomhed eller dele heraf, hvor den afgivende 

part herved vil modtage aktier i det overtagende selskab.    

 

Beholdningen af egne aktier i et børsnoteret selskab, har stor relevans for markedet, og derfor skal 

det oplyses, når et selskab køber eller sælger egne aktier, jf. VHL § 28.58 Lige så skal det hurtigst 

muligt offentliggøres, når selve andelen af egne aktier når, overstiger eller falder under 5 pct. eller 

10 pct. af stemmerettighederne. Her skal der ligeledes overholdes en række forskellige 

bestemmelser i primært VHL, som er med til at sikre mod insiderhandel, hvilket ikke vil blive 

behandlet yderligere. 

 

Selve erhvervelsen af egne aktier må kun ske for den del, der overstiger det beløb, der ikke kan 

udbetales udbytte af, jf. AL § 48, stk. 4. Dette vil sige, at der kun må anvendes frie reserver til at 

foretage køb af egne aktier. Aktiekapitalen må derfor efter erhvervelsen med fradrag af 

beholdningen af egne aktier ikke udgøre under 500.000 kr., da dette netop er kapitalkravet for et 

aktieselskab, og udgør den bundne kapital, som ikke kan udbetales som udbytte. Hvis et selskab 

ikke har nogen frie reserver, er det derfor ikke muligt at erhverve nogen egne aktier. Der kræves 

dog ikke, at der løbende bliver udarbejdet regnskaber, når der påtænkes køb af egne aktier, og 

derfor kan man ikke altid være helt sikker på størrelsen af aktiekapitalen grundet forholdet omkring 

den løbende drift. Her skal der i stedet tages udgangspunkt i den sidst godkendte årsrapport samt 

konkrete overvejelser omkring den efterfølgende mulige udvikling i egenkapitalen med de 

forbehold der her må eksistere.59 For pengeinstitutter gælder der imidlertid særlige regler omkring 

størrelsen på minimumskapitalen. Denne skal være på minimum 5 mio. euro, jf. FIL § 124, stk. 2, 

nr. 2, men kapitalkravet kan opfyldes på anden vis end egentlig aktiekapital, jf. FIL § 129, hvilket 

ikke vil blive behandlet yderligere.60 

 

Der kan forekomme situationer, hvor et selskab ikke er bundet af 10 pct. -grænsen. Hvis man er 

bundet af en lovbestemt indløsningspligt, som eksempelvis hvor en enkelt aktionær ejer mere end 

9/10 af aktiekapitalen og har mere end 9/10 af stemmerne i selskabet, og der hermed vil blive tale 

                                                        
58 Se side 313 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
59 Se side 317 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
60 Se side 6 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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om tvangsindløsning, vil den omtalte begrænsning ikke få betydning, jf. AL § 48 b, stk. 1, nr. 3. 

Lige så gælder, hvis et selskab overtager et andet selskab ved fusion eller lignende, og 

beholdningen af egne aktier efterfølgende vil overstige 10 pct., jf. § 48 b, stk. 1, nr. 2. Her skal det 

fortsættende selskab ikke straks skille sig af med den overskydende post af egne aktier, men kan 

vente, til det ikke er til direkte skade for dem selv, dog inden 3 år efter overtagelsen.61 Hvis 

overtagelsen af egne aktier derimod er sket i strid med reglerne, skal disse afhændes inden et halvt 

år, jf. § 48 e. Hvis dette imidlertid ikke overholdes, skal de ulovligt erhvervede aktier i stedet 

anvendes til kapitalnedsættelse efter de pågældende bestemmelser på området. Dette gælder 

ligeledes for lovligt erhvervede aktier, som overstiger 10 pct. -grænsen, men som ikke bliver 

afhændet indenfor 3-årsfristen. I forbindelse med et selskabs tegning af egne aktier, er dette slet 

ikke lovligt, jf. § 48 h, stk. 1. Der er hermed forskel på at kunne erhverve allerede eksisterende egne 

aktier og tegne nye aktier. Grunden er, at den offentligt anmeldte aktiekapital i virkeligheden ikke 

ville være til stede, og de vil derfor ikke kunne opfylde de retmæssige krav på dette område.62  

 

I den nye selskabslov vil der fortsat være et kapitalkrav på 500.000 kr., men som noget nyt er der en 

mulighed for, at nøjes med at indbetale ned til 25 % af kapitalen. 

 

Hvis man kigger på betænkningen til FSL, har tanken været, at man stadig ville sikre, at et 

pengeinstitut fortsat ville have mulighed for at have en beskeden egenbeholdning af aktier, så dets 

kunder m.v. ville kunne købe aktier af det. Der er her kun tale om aktier, som indgår i 

egenbeholdningen med henblik på videresalg indenfor relativ kort tid. Herudover er der en 

undtagelse til bestemmelsen, da det er tilladt at købe statens aktier i ens eget selskab tilbage som led 

i en afvikling af det statslige indskud, som man har opnået i forbindelse med SKL, såfremt staten 

har udnyttet sin ret til at konvertere sit indskud til aktier.  

 

På den ene side kan man sige, at det som ét blandt flere forskellige krav er ganske naturligt at 

indføre et forbud mod pengeinstitutters køb af egne aktier, når disse modtager statsligt tilskud. Det 

ville igen være svært for staten at forsvare overfor borgerne, at statens penge skulle være med til at 

finansiere pengeinstitutters eventuelle køb af egne aktier. Selvom man forestiller sig, at købet af 

egne ikke aktier ikke ville kunne benyttes til en kapitalnedsættelse, grundet forbuddet mod dette, vil 

det stadig ikke være en fornuftig ide at lade det være lovligt. Grunden til dette er, at man fra statens 
                                                        
61 Se side 322 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
62 Se side 327 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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side først og fremmest har ønsket at skabe finansiel stabilitet på de danske markeder, og dette gøres 

primært ved at skabe tillid. Når folk oplever, at flere pengeinstitutter uafhængigt af hinanden går 

konkurs, eller bliver opkøbt af andre indenfor en relativ kort periode, taber de i højere grad tilliden 

til markedet. De finansielle markeder fungerer i bund og grund på samme måde som andre 

markeder, og kan ikke klare sig uden deltagere som indskydere, lånere, investorer m.m. Som 

tidligere nævnt har mange pengeinstitutter benyttet sig af at skabe tillid til deres egne aktier overfor 

deres investorer ved netop selv at købe op af dem. Dette ville dog ikke være en løsning, når man 

ønskede at skabe tillid og stabilitet på det finansielle marked. Det ville i nogle tilfælde komme til at 

skabe for meget uro, hvis for mange pengeinstitutter pludselig købte op af egne aktier for at skabe 

tillid til dem. Man ville nok have oplevet en del opkøb af egne aktier blandt pengeinstitutterne, hvis 

det havde været muligt for dem tilbage i slutningen af 2008, da kurserne på de fleste banker her 

dykkede meget kraftigt. Sådanne opkøb ville dog formentlig ikke have gavnet, da man kan frygte, 

at det ville have skabt en falsk tillid til forskellige aktier, som muligvis ikke ville have været sand. 

Der var brug for at få skabt tillid til hele markedet, og ikke kun til de enkelte aktier, og derfor var 

det nødvendigt at sætte fælles krav for alle deltagere i de to bankpakker, da forsøget på 

genoprettelse af tilliden og stabiliteten på markedet herved ville få den største virkning. 

 

På den anden side kan man sige, at pengeinstitutters opkøb af egne aktier har været til 

aktionærernes fordel. Da bemyndigelsen til selve opkøbet af egne aktier er blevet givet på 

generalforsamlingen, er det derfor ikke noget, som investorerne ikke har indflydelse på. Man kan 

derfor sætte spørgsmålstegn ved, om forbuddet er nødvendigt for at skabe tillid og stabilitet på de 

finansielle markeder. Samtidig fratages de eksisterende investorer i det enkelte pengeinstitut 

muligheden for at gennemføre en eventuel plan om køb af egne aktier, som de muligvis havde tænkt 

sig, da de valgte at investere i selskabet, og herved går glip af en dertil hørende gevinst. Man kan 

samtidig sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke forekommer et generelt forbud mod 

pengeinstitutters køb af egne aktier, og ikke kun for de deltagende parter i bankpakkerne. De 

pengeinstitutter, som af den ene eller anden grund ikke har valgt at indtræde i de to ordninger, kan 

fuldstændig, som det passer dem, blive ved med at foretage tilbagekøb af egne aktier, såfremt de 

almindelige regler på området bliver overholdt. Dette kan være med til at forringe virkningen af 

tiltagene i bankpakkerne, og dermed skade forsøget på at skabe tillid og stabilitet på markederne. 

Langt de fleste pengeinstitutter i Danmark er dog blevet medlemmer af Det Private Beredskab, og 
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er dermed underlagt kravene i FSL, hvilket formentlig vil minimere den mulige negative virkning 

på de forskellige tiltag.63 

 

2.5.4 Forbud mod udstedelse af fonds- eller friaktier 

Som det fremgår af § 8, stk. 2, nr. 2 i SKL, bliver der tilføjet et forbud mod, at kreditinstitutter må 

udstede fonds- eller friaktier til favørkurs eller gøre brug af lignende fordelagtige ordninger til 

direktionen. Før i tiden brugte man betegnelsen friaktier, men denne er primært udskiftet med 

fondsaktier. Bestemmelsen gælder kun for de pengeinstitutter, som har valgt at tilslutte sig 

ordningen, og er kun af midlertidig karakter. 

 

Hidtidigt har der i AL været hjemmel til blandt andre kreditinstitutter til at udstede fondsaktier. Et 

selskab kan udstede fondsaktier ved til aktiekapitalen at overføre beløb, som i selskabets seneste 

årsrapport er opført som overført overskud eller reserver, men dog ikke reserve for egne aktier, jf. 

AL § 39, stk. 1. Ydermere kan der til udstedelse af fondsaktier desuden anvendes overskud i det 

indeværende regnskabsår, hvis dette ikke er uddelt, forbrugt eller bundet. Frie reserver, der er 

opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår, kan ligeledes anvendes til formålet, jf. 

AL § 39, stk. 2 i. Beslutningen om en udstedelse af fondsaktier skal angives med det beløb, som 

aktiekapitalen skal forhøjes med. Derudover skal det angives, hvilken aktieklasse de nye aktier 

hører under, såfremt der er flere aktieklasser, om der sker en eventuel indskrænkning af 

fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser i forhold til de udstedte fondsaktier, om de nye 

aktier skal lyde på, at de er omsætningspapirer eller ej, og om de nye aktier skal lyde på navn eller 

kan lyde på ihændehaver, jf. § 39, stk. 3. Slutteligt skal det oplyses, om der gælder indskrænkninger 

i de nye aktiers omsættelighed, eller om de nye aktionærer skal være forpligtet til at lade deres 

aktier indløse, jf. AL § 32, stk. 2. De nye aktier vil give ret til udbytte og andre rettigheder i 

selskabet, medmindre andet er oplyst i beslutningen for forhøjelsen af kapitalen, jf. AL § 32, stk. 3. 

Selve registreringen, som skal foregå hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, af beslutningen om 

kapitalforhøjelse i selskabet i form af fondsaktier er vigtig, da en sådan ellers ikke kan 

gennemføres, jf. AL § 39, stk. 4. 

 

Beslutningen omkring et selskabs udvidelse af aktiekapitalen med fondsaktier skal træffes af 

generalforsamlingen, og det skal herefter tilføjes i selskabets vedtægter.64 Dette kan altså ikke gøres 

                                                        
63 Se http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/Medlemmer/ 
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af bestyrelsen, uden at det er blevet besluttet på generalforsamlingen. Selvom der er tale om en 

kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsaktier, bliver der ikke tilført selskabet nye midler, som man 

ser det med andre kapitalforhøjelser, hvor nye eller eksisterende aktionærer tegner nye aktier i et 

selskab, og der derved tilføres kapital udefra. Man oplever alligevel, at en fondsemission bliver 

opfattet som et positivt signal, og derfor stiger kursen på aktierne ofte efterfølgende.65 En 

udstedelse af fondsaktier i et selskab kan på mange måder betegnes som et alternativ til 

udbytteudlodning, som i nogle tilfælde er mere fordelagtig for aktionærerne, end hvis de reelt fik 

udbetalt udbytte. Ligesom udbytte bliver udloddet til selskabets aktionærer på baggrund af overførte 

overskud eller reserver, er dette også tilfældet ved udstedelse af fondsaktier, hvorved der fragår 

midler fra selskabet til aktionærerne. Forskellen er, at aktionærerne ved udbytteudlodning får 

pengene ud til dem selv, hvorimod de ved fondsaktier i stedet får en større beholdning af deres 

aktier i selskabet.  

 

Ved en udstedelse af fondsaktier, en såkaldt fondsemission, tages der hensyn til det antal aktier, 

som hver aktieejer allerede besidder. Antallet af nye aktier, som aktieejeren får gennem 

fondsemissionen, sættes i forhold til, hvor mange aktier ejeren tidligere havde. Gennem 

fondsemissionen får aktieejeren flere aktier, men dennes andel af selskabets øgede aktiekapital 

forbliver uændret. Kursen på aktierne sænkes ved en fondsemission, men gennem forøgelsen af 

antallet af aktier bibeholder aktieejeren en uændret markedsværdi på sin investerede kapital. En 

anden måde at gennemføre en fondsemission på er ved, at selskabet opskriver aktiernes nominelle 

værdi. Aktieejeren har efter opskrivningen et uændret antal aktier og markedsværdi på sin 

investerede kapital.66 En fondsaktieudstedelse er dermed et udtryk for, at beløb, der i forvejen 

udgjorde en del af et selskabs egenkapital, i stedet overflyttes til en anden del af egenkapitalen, som 

er aktiekapitalen, og herved bliver det knyttet endnu tættere til selskabet.67  

 

Grunden til en udstedelse af fondsaktier vil for selskabet være at holde igen på udbyttet. Man vil 

herved også styrke selskabets fremståen, ved at kunne fremvise en højere registreret aktiekapital. 

Det kan også være, at det simpelthen er nødvendigt med en kapitalforhøjelse ved eksempelvis 

opfyldelse af lovmæssigt forhøjede kapitalkrav, og her kan udstedelse af fondsaktier ligeledes være 

                                                                                                                                                                                        
64 Se side 263 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
65 Se http://www.banktorvet.dk/artikler/om-aktier/ 
66 Se http://www.handelsbanken.dk/shb/inet/icentda.nsf/vlookuppics/handelsbankendk_infoblad_aktier_okt07/$file/info 
blad_aktier_okt07.pdf 
67 Se side 264 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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et middel, hvis der er tilstrækkelig med reserver, og herved er der ingen grund til, at der bliver 

tilført nye midler af aktionærerne. Ved et selskabs omdannelse fra ApS til A/S kan udstedelse af 

fondsaktier lige så benyttes, når reserver gør dette muligt. Ejerkredsen har i starten investeret midler 

svarende til et ApS, men ved en omdannelse til et A/S ved hjælp af udstedelse af fondsaktier, har de 

fået en større værdi, da det er noget, som selskabet selv har udviklet sig til gennem dets indtjening 

uden tilføjelser af kapital udefra. Et selskab kan ligeledes vælge at benytte sig af udstedelse af 

fondsaktier til medarbejderne som led i en medarbejderordning. Her kan selskabet dog også i stedet 

for fondsaktier vælge at tage aktierne fra dets beholdning af egne aktier, hvis denne er stor nok.68  

 

Til udstedelsen af fondsaktier kan der overordnet set anvendes alle reserver både frie såvel som 

bundne i henhold til den seneste årsrapport. Frie reserver opstået siden aflæggelsen af den seneste 

årsrapport både i form af indtjening og som reserver, der hidtil var bundne, kan benyttes til 

udstedelsen. Et eksempel herpå kan være en ejendom, som tidligere har været opskrevet, med en 

dertil hørende reserve til følge, i perioden bliver solgt, og herved frigives den bundne reserve. 

Fordelen ved at benytte sig af fondsaktier i forhold til udbytteudlodning er, at udbyttet udbetales 

definitivt, hvorimod en fondsemission ikke fjerner midler fra selskabet, men derimod binder dem 

tættere til selskabet.69  

 

Hvis man kigger på betænkningen til SKL, vil man se, at tanken fra lovgivers side har været, at man 

ville have, at pengeinstitutterne og deres ledelser skulle være med til at vise en vis form for vilje om 

selv at gøre en indsats, for at kunne opnå likvid hjælp fra staten. Ideen har igen været, at det ville 

sende et forkert signal til borgerne, hvis nogle af de pengeinstitutter, som hørte ind under ordningen 

om kapitalindskud, iværksatte udstedelse af fondsaktier til direktionen samtidig med, at de modtog 

midler fra staten. Det ville ikke kunne forsvares, at man som pengeinstitut har hårdt brug for hjælp 

fra staten, alt i mens man på den anden side fastholder forskellige fordelagtige aflønningsformer til 

direktionen. I gode tider opnår direktionen høje aflønninger grundet diverse aftaler om bonusser og 

optionsprogrammer, og derfor føler staten, at det er helt på sin plads, at selv samme persongruppe 

ligeledes bliver ramt på disse områder, når det i perioder går mindre i pengeinstituttet.70 Det skal 

her bemærkes, at forbuddet alene omfatter ordninger til direktionen, og dermed kan der fortsat 

                                                        
68 Se side 265 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
69 Se side 266 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
70 Se http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/l102/bilag/8/637260.pdf 
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udstedes eksempelvis fondsaktier til øvrige medarbejdere i de enkelte selskaber, såfremt de 

nærmere omstændigheder muliggør dette.  

 

Man kan både argumentere for og imod i forbindelse med omtalte forbud. På den ene side kan man 

sige, at det er helt naturligt, at staten vil sende et signal til pengeinstitutterne om, at de selv må bære 

en stor del af ansvaret for den situation, som de er endt i. Da ledelsen i pengeinstituttet er en del af 

det øverste organ, er det helt naturligt, at det netop er dem, der bliver ramt af de forskellige krav, for 

at kunne opnå kapitalindskud fra staten. Selvom man kun har ladet forbuddet gælde for 

direktionsmedlemmer, vil det med overvejende sandsynlighed indirekte komme til at gælde for den 

øvrige kreds af aktionærer, da der næppe vil blive iværksat udstedelse af fondsaktier, så længe 

ledelsen ikke kan blive en del af det. Det er de færreste aktionærer, der er villige til at gå med til en 

udstedelse af fondsaktier i et selskab, når selve ledelsen vil blive holdt udenfor. Ideen med 

fondsaktier skal stadig overordnet være, at aktionærerne på sigt vil få en gevinst ud af det, men når 

de mennesker, som reelt skal skabe denne gevinst, ikke selv må være en del af ordningen, er det for 

usikkert for aktionærerne at begive sig ind på det, og det er dermed bedre at vente, til det bliver 

muligt for alle parter at deltage. Ydermere vil forbuddet i højere grad være med til at sørge for, at de 

overførte overskud og reserver vil blive stående i selskabet, og dermed være med til at konsolidere 

det, og derigennem skabe en bedre likviditet i en tid, hvor det er højest nødvendigt. Selve tilskuddet 

som det enkelte pengeinstitut modtager ved deltagelse i ordningen, kan ikke benyttes som 

omdannelse til aktiekapital, og dermed kan det heller ikke benyttes til udstedelse af fondsaktier. 

Dette kan dog blive krævet, såfremt et pengeinstituts hybride kernekapital udgør mere end 35 % af 

den samlede kernekapital, og Finanstilsynet herved finder det nødvendigt, jf. SKL § 8, stk. 6 i.   

 

På den anden side er der indtil flere forbud, som direkte rammer ledelsen i et pengeinstitut meget 

hårdt rent økonomisk. Forbuddet mod udstedelse af fondsaktier til direktionen er en begrænsning i 

et pengeinstituts muligheder for at sammensætte attraktive aflønningsmuligheder til dets ledelse. 

Herved kan det blive svært netop at tiltrække de rigtige ledere til det enkelte pengeinstitut, da andre 

brancher end lige den finansielle ikke er ramt af samme forbud. Ydermere kan det nævnes, at det 

faktum, at forbuddet isoleret set kun gælder for direktionen, gør, at det ikke vil få den store 

betydning for dem alene. Tidligere har det ikke været særlig anvendeligt blandt pengeinstitutter at 

benytte sig af udstedelse af fondsaktier udelukkende til direktionen, da det er meget besværligt og 

upraktisk. Rent selskabsretligt skulle dette ske i kraft af afkald fra samtlige selskabets øvrige 
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aktionærer, som dermed giver tilladelse til, at der sker en skæv fordeling af fondsaktier.71 

Overvejende tildeles alle aktionærerne fondsaktier rent forholdsmæssigt ud fra deres eksisterende 

beholdning i langt størstedelen af tilfældene, jf. lighedsgrundsætningen i AL § 17, og man oplever 

derfor sjældent, at det kun bliver benyttet til direktionen, og dermed vil forbuddet næppe have den 

store indflydelse på netop det punkt.72  

 

Det har i dansk erhvervsliv været forholdsvis hyppigt brugt at udstede fondsaktier både i finansielle 

virksomheder73 og i andre brancher74 i de senere år, men med forbuddene mod både 

udbytteudlodning og udstedelse af fondsaktier, kan det komme til at skade de implicerede 

pengeinstitutter. Det kan komme til at vise sig at blive svært at skaffe investorer til selskabet, da 

disse muligvis kan gøre bedre investeringer i selskaber, som beskæftiger sig med andre brancher, og 

dermed ikke er underlagt de samme regler som pengeinstitutterne. Hvis det først bliver svært at 

skaffe investorer til selskabet, er der færre mennesker, som har lyst til at købe dets aktier, hvilket 

kan få store økonomiske konsekvenser på sigt. 

 

2.5.5 Forbud mod iværksættelse af aktieoptionsprogrammer 

I aftalen mellem staten og Det Private Beredskab af 5. oktober 2008, har man tilføjet et forbud mod, 

at pengeinstitutterne må igangsætte nye aktieoptionsprogrammer eller forlænge eller forny 

eksisterende i ordningens levetid, jf. punkt 13. Et tilsvarende forbud ses i SKL § 8, stk. 2, nr. 7. 

Denne begrænsning gælder ikke for de institutter, som ikke har valgt at tilmelde sig ordningen, og 

er kun af midlertidig karakter. 

 

Aktieoptionsprogrammer er et meget bredt anvendt aflønningsmiddel fortrinsvist til direktions- og 

bestyrelsesmedlemmer i diverse virksomheder både indenfor den finansielle sektor og i andre 

brancher. Mange virksomheder er af den opfattelse, at en kombination af fast og resultatafhængig 

løn primært for direktionsmedlemmer er med til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde 

nøglepersoner, samtidig med at direktionen gennem en delvis incitamentsbaseret aflønning får en 

tilskyndelse til værdiskabelse til fordel for aktionærerne. Her er aktieoptionsprogrammer én af 

mange forskellige typer af resultatafhængig aflønning, og er kendetegnet som et finansielt 

                                                        
71 Se side 265 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
72 Se side 128 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
73 Se http://www.sparekassenfaaborg.dk/PDF%20filer/Selskabsmeddelelser/fm200706.pdf 
74 Se http://npinvestor.dk/nyheder/dsv-nedsaetter-stykstoerrelsen-paa-selskabets-aktier-og-udsteder-fondsaktier-
151811.aspx 
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instrument, hvis værdi afhænger af en række forskellige faktorer som tidshorisont, udnyttelseskurs 

og aktiekurs på den pågældende aktie. En aktieoption giver ret til på et på forhånd fastsat tidspunkt 

at erhverve en aktie til en bestemt kurs. Tidshorisonten kan variere meget i sådanne ordninger, men 

typisk vil denne ligge på 3-5 år samtidig med en udnyttelseskurs på aktiens dagskurs på 

udstedelsestidspunktet. Dermed har ejeren af optionen ved dennes udløb ret til at købe den 

underliggende aktie til den kurs, som var gældende 3-5 år tidligere. Optionen vil blive mere værd, 

jo højere aktiekursen er på udløbstidspunktet. Ved nogle ordninger gælder, at man får en favørkurs 

ved tildelingen af optionen, og chancen for gevinst bliver dermed større, men for de fleste gælder 

det, at muligheden for gevinst afhænger af, om aktien stiger i værdi frem til det tidspunkt, hvor man 

kan købe den.75    

 

Tidligere har området omkring aktieoptionsprogrammer været reguleret i AL både hvad angår 

finansielle virksomheder og andre brancher. For selve reguleringen omkring brugen af optionerne 

og den tildeltes rettigheder, er der i 2004 blevet lavet lov nr. 309 om brug af køberet eller 

tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold, som ikke vil blive behandlet yderligere i denne 

opgave.  

 

Når der er tale om tegningsoptioner, såkaldte warrants, kan generalforsamlingen efter AL § 40 a, 

stk. 1 træffe beslutning om udstedelse af sådanne, såfremt den samtidig under iagttagelse af §§ 29-

33 a, som omhandler generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøjelse, aktionærernes 

fortegningsret, indholdet af en forhøjelsesbeslutning samt apportindskud og gældskonvertering ved 

kapitalforhøjelse, træffer beslutning om den i forbindelse hermed hørende kapitalforhøjelse. Der 

skal i beslutningen fastsættes de nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptionerne, herunder 

størstebeløbet af den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes på grundlag af disse, og til 

hvilken klasse de nye aktier skal høre. Der skal også være bestemmelser omkring udnyttelsen af 

tegningsoptionerne og om indehaverens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, 

udstedelse af konvertible gældsbreve eller nye tegningsoptioner eller opløsning af sådanne, 

eksempelvis ved fusion eller spaltning, førend tegningsretten kan udnyttes. Omkring selve 

beslutningen om udstedelse af tegningsoptioner, finder bestemmelserne omkring kapitalforhøjelse i 

AL sted, jf. § 40 a, stk. 2. Beslutningen omkring udstedelse af tegningsoptioner skal optages i 

                                                        
75 Se http://www.dr.dk/DR1/penge/2006/09/21175731.htm# 
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vedtægterne. Dette kan dog slettes igen, når fristen for tegningen af kapitalforhøjelsen er udløbet, jf. 

§ 40 a, stk. 3. 

 

Bestyrelsen kan dog også have bemyndigelse til at udstede warrants. En sådan kan være givet af 

generalforsamlingen, som dermed giver bestyrelsen ret til at udstede tegningsoptioner. Bestyrelsen 

skal i forbindelse hermed dog også være bemyndiget til at foretage den dertil hørende 

kapitalforhøjelse i selskabet. Bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner kan gives for en eller 

flere perioder på indtil fem år ad gangen, og kan omfatte et beløb på op til halvdelen af 

aktiekapitalen på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Ydermere skal bemyndigelsen optages i 

vedtægterne, jf. § 40 b, stk. 1. Heri skal ligeledes angives datoen for ophøret af perioden, 

størstebeløbet der skal kunne tegnes på grundlag af tegningsoptionerne og til hvilken klasse, de nye 

aktier skal henhøre, jf. § 40 b, stk. 2. Hvis bemyndigelsen bliver udnyttet af bestyrelsen, skal de 

nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptionerne fastsættes, jf. § 40 b, stk. 3. Bestyrelsens 

beslutning skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, der 

er nødvendige i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne, jf. § 40 b, stk. 3. 

 

I disse bestemmelser er der tale om såkaldte warrants, som før omtalt kræver, at virksomheden 

foretager en kapitalforhøjelse, da det er en ret, men ikke en pligt, til at tegne nye aktier i selskabet. 

Hvis man skal have en mulighed for at tegne nye aktier i en virksomhed, er det nødvendigt med en 

kapitalforhøjelse, da det ellers vil gå ud over de eksisterende aktionærers beholdningsværdier. Man 

benytter sig imidlertid ikke særlig meget af warrants i forbindelse med incitamentsaflønning af 

bestyrelses- og direktionsmedlemmer. I stedet benytter man sig i stort omfang af aktiebaserede 

købsoptioner, som giver ejeren retten til at købe allerede eksisterende aktier i den pågældende 

virksomhed, og der vil dermed ikke blive tegnet nye aktier, som tilfældet er med warrants. Sådanne 

købsoptioner kan både udstedes af selskabet selv og af andre udenforstående som eksempelvis 

aktionærer eller værdipapirhandlere. Mange virksomheder har særligt i de senere år benyttet sig 

meget af udstedelse af aktieoptioner til sine ansatte, hvilket ikke kun gælder direktionen, men også 

medarbejdere længere nede i organisationen. Ved sådanne dispositioner tilføres der ikke selskabet 

egentlig kapital gennem optionsudstedelsen, da denne normalt tildeles vederlagsfrit som led i netop 

et incitamentsprogram.76  

 

                                                        
76 Se side 271 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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Der forekommer ikke nogen særlig regulering omkring virksomheders udstedelse af de 

aktiebaserede købsoptioner.77 Bestemmelserne i AL §§ 40 a og b, omhandler kun de føromtalte 

tegningsoptioner og ikke købsoptioner. Der kræves ikke hjemmel i vedtægterne, for at selskabet kan 

udstede aktiebaserede optioner. Det forudsættes, at den udgift der kan blive følgen for selskabet, når 

aktier delvis bortgives gennem en optionsudnyttelse, vil ligge inden for, hvad der er rimeligt som 

aflønning af modtageren af optionen efter kriterierne om sædvanlighed og forsvarlighed, jf. § 64, 

stk. 1.78 Hvis et aktieoptionsprogram udnyttes til urimeligt at begunstige eksempelvis en 

hovedaktionær, som er ansat i selskabet, kan dette stride imod generalklausulen i AL § 63, stk. 1. 

Denne siger, at intet selskabsorgan, hverken generalforsamling, bestyrelse eller direktion, må 

handle klart i strid med selskabets interesser. De personer der er bemyndiget til at repræsentere 

selskabet, må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse 

aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning. Der kan 

dermed ikke støttes ret på en aftale, som strider imod generalklausulen, og dette gælder også ved 

uberettigede købsoptioner. 

 

Når et selskab udsteder en købsoption, vil der forekomme en forpligtigelse for selskabet, som vil 

være relevant for læsere af regnskabet, og derfor skal dette nævnes i årsrapporten. Udgiften til 

optionerne skal udgiftsføres, men selve periodiseringen kan variere efter et skøn fra selskabets side 

omkring længden på købsoptionen. I henhold til de udstedte købsoptioner har selskabet forpligtet 

sig til, at kunne indfri disse på et givent tidspunkt. Dette kræver, at selskabet har en beholdning af 

egne aktier på indfrielsestidspunktet, som modsvarer optionens størrelse. Der kan dog ikke 

selskabsretligt stilles krav om, at selskabet på tidspunktet for udstedelse af optionen eller under dens 

løbetid er i besiddelse af egne aktier svarende til de aktier, som optionen giver ret til at købe, men i 

mange tilfælde kan dette være hensigtsmæssigt. Selskabet skal som sagt være klar til at levere aktier 

til optionsejeren ved udnyttelsestidspunktet, og derfor kan der formentlig ikke stilles krav til, at 

summen af de aktier, der skal leveres i henhold til optionerne, skal ligge indenfor 10 pct. -grænsen 

efter § 48, stk. 1. Dette vil under alle omstændigheder ikke gælde, hvis optionsaftalen giver 

selskabet ret til at frigøre sig ved differenceafregning. Selskabet kan her have truffet en aftale med 

tredjemand om, at denne er rede til at sælge aktier til optionsejeren, mod at selskabet betaler 

differencen, såfremt denne befinder sig indenfor rimelighedens grænser.79  

                                                        
77 Se side 271 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
78 Se afsnit om begrænsninger i variable løndele. 
79 Se side 274 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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Når man har at gøre med et selskab, der har aktier optaget til notering eller handel på en fondsbørs, 

en autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads findes 

der særlige regler omkring aftaler om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets bestyrelse 

eller direktion. Selskabets bestyrelse skal i denne forbindelse have fastsat overordnede 

retningslinjer på netop dette område, som skal være behandlet og godkendt på selskabets 

generalforsamling, jf. AL § 69 b. Når generalforsamlingen har godkendt de omtalte retningslinjer, 

skal der i vedtægterne for selskabet optages en bestemmelse, der netop oplyser dette forhold. Selve 

optagelsen i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Retningslinjerne 

skal ydermere efter godkendelsen på generalforsamlingen, oplyses på virksomhedens hjemmeside 

med dato for godkendelse uden ugrundet ophold, jf. § 69 b, stk. 2. De konkrete aftaler om 

incitamentsaflønning kan tidligst indgås dagen efter, at de gældende, godkendte retningslinjer er 

blevet offentliggjort på selskabets hjemmeside, jf. § 69 b, stk. 3. Grunden til at der skal ske 

offentliggørelse af indgåede incitamentsaflønningsaftaler så hurtigt som muligt er, at man derved 

kan give investorerne bedre mulighed for, at kunne vurdere disse, og dermed bedre at kunne 

prissætte aktierne.  De omtalte bestemmelser finder ligeledes anvendelse på aftaler om forlængelse 

af eller ændringer i eksisterende konkrete aftaler omkring incitamentsaflønning, jf. § 69 b, stk. 4.  

 

Komiteen for selskabsledelse har udarbejdet en vejledning af 14. januar 2008 vedrørende 

incitamentsaflønning i børsselskaber, som også indeholder et konkret forslag til de føromtalte 

retningslinjer.80 Bestyrelsen for de omfattede selskaber skal fastsætte overordnede retningslinjer for 

selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, inden selskabet indgår en konkret aftale 

om incitamentsaflønning. Generalforsamlingen skal som sagt godkende de overordnede 

retningslinjer, men det skal ikke behandles, hvilke direktionsmedlemmer der konkret indgås aftale 

med. Bestyrelsen ansætter direktionen, og det er denne, som aftaler de konkrete ansættelsesvilkår på 

plads. Ligeledes ændres der heller ikke på, at honorering af bestyrelsen fastsættes i enten selskabets 

vedtægter eller ved beslutning på den ordinære generalforsamling. Det er kun for selve 

incitamentsaflønningen af bestyrelsen og direktionen, hvorved der skal fastsættes retningslinjer. For 

øvrige medlemmer af ledelsen, ledende medarbejdere eller nøglearbejdere i selskaber kan der 

indgås aftaler, uden at dette er omfattet af retningslinjerne. Her er det afgørende, om direktøren er 

selskabsanmeldt og dermed medlem af direktionen eller ej. I forhold til bestyrelsen vil ethvert 

medlem heraf altid være underlagt de omtalte retningslinjer. Dette gælder også for 

                                                        
80 Se side 466 i ”Werlauff´s kommenterede aktieselskabslov” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff. 
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medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, medmindre disse kun modtager aflønning som 

medarbejdere i en for medarbejderne generel ordning.  

 

Efter FSL gælder det omtalte forbud mod aktieoptionsprogrammer for alle ansatte i 

virksomhederne, hvorimod det i SKL ifølge lovteksten specifikt kun gælder for direktionen. Hvis 

man kigger i betænkningerne bag de to lovgivninger, har man fra partiernes side ønsket at sætte en 

stopper for de relativt høje aflønninger, som man har set til direktionsmedlemmerne i 

pengeinstitutterne i de senere år. Aktieoptionsprogrammer har fortrinsvist været benyttet til 

incitamentsaflønning af direktionsmedlemmer, og derfor skal man formentlig ikke ligge det store i, 

at der en forskel i de to bestemmelser i henholdsvis bankpakke 1 og 2, da det primært vil have den 

samme betydning. Lovgiverne har ikke villet acceptere de høje lønninger til direktionen, hvis staten 

samtidig skal være med til at hjælpe de forskellige pengeinstitutter. Overordnet set har man gerne 

villet hjælpe, men man vil gerne have noget til gengæld. Da det er bestyrelsen og direktionen, som 

udadtil tegner det enkelte pengeinstitut, vil det også være naturligt, at det er dem, der først og 

fremmest vil blive ramt af forskellige indgreb, som tilfældet er med forbuddet mod 

aktieoptionsprogrammer. Det skal bemærkes, at de aktieoptionsordninger, som allerede er blevet 

lavet i de forskellige finansielle virksomheder, ikke vil blive annulleret på baggrund af de nye 

regler. Disse vil stadig gælde under de pågældende vilkår, men de kan dog ikke forlænges eller 

fornys under de to ordningers løbetid. En del børsnoterede virksomheder i Danmark har dog på det 

seneste valgt at tilbagetrække allerede indgåede optionsaftaler med den begrundelse, at de 

forudsætninger, der var til stede ved etableringen af ordningerne, ikke længere kan betragtes som 

værende retvisende som følge af udviklingen på aktiekurserne, og man vil formentlig opleve flere 

eksempler på dette.81 

 

På den ene side er optionsprogrammer for først og fremmest direktionsmedlemmer med til at gøre, 

at disse vil yde en ekstra indsats for den enkelte virksomhed, da det i sidste ende vil komme til at 

gavne dem selv, da aktiekursen vil stige, jo bedre det går for selskabet, og man herved kan tjene 

mere på den enkelte option. Lønnen bruges meget ofte til at tiltrække og fastholde de dygtigste 

kandidater til et direktørjob, og dette er aktieoptionsprogrammer en vigtig del af. Denne mulighed 

mister pengeinstitutterne, som hører under forbuddet, og dermed kan man risikere, ikke længere at 

kunne ansætte de direktører, som man ønsker sig, da disse kan få bedre vilkår i andre brancher end 

                                                        
81 Se http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=2328 
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den finansielle. Ydermere skulle man mene, at det ikke er politikernes job at fastsætte lønningerne 

mellem pengeinstitutterne og direktørerne men derimod bestyrelsernes opgave, da det er dem, som 

har størst indblik i det arbejde, der kræves, og i hvorledes det bliver udført. Så længe man 

overholder reglerne omkring sædvanlighed og forsvarlighed i forhold til det enkelte 

ledelsesvederlag, kunne man argumentere for, at der ikke burde være nogen begrænsninger 

vedrørende dette. Da det kræver vidt forskellige arbejdsindsatser fra de pågældende direktører, er 

bestyrelserne formentlig de rigtige til at vurdere selve størrelsen på aflønningen og dermed ikke 

politikkerne. Et sådan forbud mod aktieoptionsprogrammer kan også være med til at gøre, at nogle 

pengeinstitutter helt vælger ikke at indgå i hjælpepakkerne, da de ikke vil indrette sig under dette 

forbud, selvom det formentlig er nødvendigt, for at kunne komme ordentligt ud af krisen. Herved 

vil man ikke komme til at opleve den effekt, som man fra statens side har haft i tankerne ved 

indførelsen af hjælpepakkerne, da man ikke vil have den nødvendige opbakning fra den finansielle 

sektor. 

  

På den anden side kan man også sige, at det er svært at retfærdiggøre, at man skal oprette 

hjælpepakker til finansielle virksomheder, som har brug for hjælp, samtidig med at de udbetaler 

store summer i bonusser og andre lignende ordninger, herunder optionsprogrammer.82 Da det er 

statens midler, som er med til at finansiere hjælpepakkerne til den finansielle sektor, vil det være et 

forkert signal at sende til landets borgere, hvis man samtidig med at man modtager hjælp fra staten, 

udbetaler store lønninger i forskellig udstrækning. Set i lyset af dette, kan forbuddet udmærket godt 

forsvares. Ydermere kan man sige, at da forbuddet mod udstedelse af aktieoptionsprogrammer både 

forekommer i bankpakke 1 og 2, vil det formentlig ikke have den store indflydelse på, om bankerne 

vil tilslutte sig den enkelte ordning eller ej. Det primære indhold i netop bankpakke 1 har meget stor 

betydning for det enkelte pengeinstitut, og dette vil formentlig overskygge de forskellige krav og 

forbud, som også følger med ordningen, og vil derfor ikke have indflydelse på tilslutningen af 

denne.       

 

                                                        
82 Dette så man blandt andet med den amerikanske forsikringskoncern, AIG, der på trods af at selskabet kun med nød 
og næppe undgik en konkurs i 2008, havde udbetalt bonusser til sine topchefer for mindst 165 mio. dollar. (Finans 
Invest, With, 30/4 2009). 
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2.5.6 Restriktioner i aflønningen af direktionsmedlemmer 

I SKL medfølger der restriktioner for de tilsluttede institutter omkring fradrag af lønomkostninger 

til direktioner. Kreditinstituttet må ikke aflønne medlemmer af direktionen med variable løndele i et 

omfang, som overstiger 20 pct. af den samlede grundløn inklusive pension, jf. § 8, stk. 2, nr. 8.  

For de kreditinstitutter som ikke vælger at gøre brug af ordningen, vil bestemmelsen ikke gælde. 

Dog er det gældende for alle finansielle virksomheder, at der bliver indført et generelt forbud mod, 

at variable løndele kan overstige grundlønnen inklusive pension med mere end 50 pct., jf. § 16, stk. 

1, nr. 2.83 Her skal der ved variable løndele forstås aflønningsformer, hvor den endelige aflønning 

ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter m.m., jf. § 16, stk. 1, nr. 2.84 

Denne bestemmelse gælder dermed uagtet, om man hører under SKL eller ej, og vil stadig blive ved 

med at bestå, efter at ordningen ophører. Det vil være formanden for bestyrelsen for den enkelte 

finansielle virksomheds opgave at redegøre for aflønningen af direktionen. Redegørelsen skal 

indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede 

aflønning i indeværende og kommende regnskabs, og skal forelægges i beretningen i forbindelse 

med regnskabsaflæggelsen, jf. FIL § 77 b.85 

 

Førhen har der ikke været særlige regler omkring vederlag til hverken bestyrelse eller direktion i 

finansielle virksomheder. Efter AL § 64, stk. 1 kan bestyrelsesmedlemmer og direktører lønnes 

såvel med fast vederlag som med variabel løn, såkaldt tantieme. Selve aflønningen må ikke 

overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må 

anses for forsvarligt i forhold til selskabets og eventuelt koncernens økonomiske stilling. Hvis et 

aktieselskab går konkurs, skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, selv om de har været i god tro, 

tilbagebetale, hvad de i de sidste fem år før fristdagen har oppebåret som variabel løn, såfremt at 

selskabet var insolvent, da denne blev fastsat, jf. AL § 64, stk. 2.  

 

Derudover findes der i børsretten en bestemmelse, der i forbindelse med reglerne om tilbudspligt 

omhandler selskabers mulighed for bonusudbetalinger. Reglerne for hvornår tilbudspligten 

indtræder, skal findes i VHL § 31, som sammen med § 32 angiver de overordnede principper i 

forbindelse med overtagelsestilbud. Forbuddet mod bonusudbetalinger i forbindelse med 

overtagelsestilbud skal som udgangspunkt findes i lovens § 32, stk. 4, og er nærmere reguleret i den 

                                                        
83 Denne bestemmelse er indsat som § 77 a, stk. 1 i FIL. 
84 Denne bestemmelse er indsat som § 77 a, stk. 2 i FIL. 
85 Denne bestemmelse indsættes i FIL i forbindelse med § 16, stk. 1, nr. 2 i SKL.  
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af Finanstilsynet udstedte BEK 947/2008, der implementerer bestemmelserne fra 

overtagelsesdirektivet.86 I § 11 i BEK foreskrives det, at en tilbudsgiver eller person, der handler i 

forståelse med tilbudsgiver, som prøver at overtage et andet selskab, ikke må indgå aftaler eller 

foretage ændringer i bestående aftaler omkring bonus eller lign. til målselskabets bestyrelse eller 

direktion fra tidspunktet, hvor forhandlingerne indledes, og indtil disse afsluttes. Disse 

bestemmelser er de eneste, som regulerer på området omkring aflønning af direktionen, og gælder 

også for finansielle virksomheder. 

 

Der er ikke noget krav om hjemmel i selskabets vedtægter omkring fastsættelsen af den faste eller 

variable løndel til direktionen, og det står derfor bestyrelsen frit for at aftale dette i selve kontrakten 

med direktøren. Selve vederlaget kan derfor nøjes med at fremgå af kontrakten mellem parterne, 

ansættelsesbrevet eller et protokollat i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Beregningen af størrelsen 

af løndelen kan også ske på baggrund af et bruttoresultat, hvor det enten er hele selskabets resultat 

eller en bestemt afdelings eller et bestemt forretningsområdes resultat, som benyttes. Det er op til 

virksomheden, at kunne leve op til kriterierne om sædvanlighed og forsvarlighed. Der må dermed 

ikke betales mere, end hvad den pågældende ydelse forholdsvis skulle koste fra en anden person i et 

andet selskab, og for det andet må selskabet ikke betale mere, end hvad det har råd til.  

 

Betænkningen bag denne bestemmelse fortæller, at der har været et udbredt ønske blandt partierne 

omkring aftalen om at sikre begrænsninger i de variable løndele af direktionslønningerne i 

finansielle virksomheder. Som det er blevet beskrevet før, har der ikke tidligere været nogen særlig 

begrænsende regulering på netop dette område, men det er hermed blevet ændret. Man skal dog 

holde sig for øje, at der er strengere regulering for dem, som er tilsluttet ordningen end for dem, 

som ikke gør brug af den, grundet grænserne på henholdsvis 20 pct. og 50 pct.  

 

Man kan virkelig tale om en markant ændring i forbindelse med indførelsen af bankpakke 2. Fra at 

man som finansiel virksomhed har kunnet fastsætte den variable løndel, som man ville, så længe 

man overholdte sædvanligheds- og forsvarlighedskriterierne, er dette nu blevet indskærpet meget 

kraftigt, og de enkelte direktionslønninger er hermed blevet formindsket betydeligt. Set ud fra et 

samfundsmæssigt synspunkt har medlemmerne af direktionen i pengeinstitutterne haft særdeles 

fordelagtige lønforhold i de seneste år. Eksempelvis så man, at Danske Banks topchef, Peter 

                                                        
86 Se side 260 i ”Værdipapirhandelsloven med kommentarer” af J.L. Hansen 
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Straarup, i 2007 modtog 6,1 mio. kr. i kontraktretligt vederlag samt en pension på 1,5 mio. kr. 

Herudover modtog han en kontant bonus på 1 mio. kr. samt en aktiebaseret vederlæggelse på 4 kr. 

mio.87 En sådan aflønning vil i mange borgeres øjne blive anset for værende meget høj og 

fuldstændig uacceptabel. Derfor giver det også god mening, at der er blevet tilføjet en begrænsning 

af størrelsen på den variable løn, både hvis man vælger at tilslutte sig bankpakke 2, men også i et 

noget andet omfang selvom man ikke gør det. Når bankerne får hjælp af staten, vil staten også sætte 

nogle betingelser. Under en krise er alle interesserede i den størst mulige opbakning til at finde en 

vej ud af problemerne. Bankpakke 1 og 2 er blevet indført primært med det formål, at kunne 

dæmme op for den finansielle krise, og dette skal borgerne også være indforståede med. Man har 

fra regeringens side derfor også søgt at opnå et bredt forlig i forbindelse med bankpakkerne, da det 

alt andet lige er nemmere at få borgernes accept, når man har enighed blandt flest mulige partier. 

Dog skal det her nævnes, at blandt andre Socialdemokraterne ønskede yderligere begrænsninger på 

direktionslønningerne i de kreditinstitutter, der skulle modtage statslig kapital. De ville gerne helt 

have forbudt alle aktieoptioner og øvrige variable løndele som bonus og engangsvederlag i perioder 

med statsligt kapitalindskud, da de mener, at det er helt rimeligt, at kreditinstitutterne udviser 

mådehold overfor borgerne i krisetider, når det netop er deres penge, der bruges til at redde 

bankerne. En så restriktiv begrænsning af de variable lønninger, kunne der dog ikke blive enighed 

om blandt partierne, og man endte derfor på det føromtalte niveau.88 

 

Man kunne dog på den anden side sige, at en begrænsning af de variable lønninger af 

direktionsmedlemmerne direkte er en hæmsko for de enkelte kreditinstitutter, da det som tidligere 

nævnt kan blive sværere at ansætte de helt rigtige folk til direktørposterne. Det kan naturligvis 

skade et pengeinstitut, hvis man ikke har den rigtige direktionssammensætning, og dette kan blive 

et problem i fremtiden. Samtidig er variable aflønningsformer primært et instrument til, at kunne få 

folk til at yde en ekstraordinær indsats i virksomheden, da det kun vil gavne dem selv, men denne 

mulighed vil ikke være til stede i samme omfang som tidligere.   

 

2.5.7 Restriktioner omkring skattefradraget af lønninger til direktionen 

Efter § 8, stk. 2, nr. 9 i SKL sker der et forbud, som gør, at de finansielle virksomheder ikke må 

fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktøraflønning i deres skatteregnskaber. Det enkelte 

kreditinstitut skal i en note til årsrapporten oplyse, hvor stort et beløb der er foretaget skattemæssigt 
                                                        
87 Se http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=20251854 
88 Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124486 
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fradrag for. Denne bestemmelse gælder kun for de kreditinstitutter, som tilslutter sig ordningen om 

statsligt kapitalindskud, og er kun af midlertidig karakter.  

 

Den normale gældende regel på skatteområdet omkring fradrag af lønomkostninger i virksomheders 

skatteregnskaber kan findes i SL § 6, stk. 1, litra a, hvor der er hjemmel til fuldt fradrag for alle 

driftsomkostninger, som er udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten i en given virksomhed. Da lønomkostninger i virksomheder uden tvivl vil høre ind 

under denne definition, har man derfor som virksomhed ret til fradrag af disse i skatteregnskabet. 

Denne regel er ligeså gældende for finansielle virksomheder. Imidlertid fraviges denne 

bestemmelse i forbindelse med de kreditinstitutter, som vælger at tilslutte sig ordningen om statsligt 

kapitalindskud. 

 

I betænkningen til SKL kan man se, at baggrunden for denne bestemmelse er i lighed med de 

føromtalte begrænsninger omkring størrelsen på de variable løndele. Man har fra statens side ønsket 

at gøre op med de høje aflønninger af direktionsmedlemmer, som har fundet sted i forskellige 

kreditinstitutter i de senere år. Forbuddet gælder ikke kun halvdelen af det enkelte 

direktionsmedlems variable løndel, men derimod hele aflønningen. Dermed vil det blive en form for 

en ekstraudgift, når en direktør bliver aflønnet. Denne bestemmelse skal sammen med 

begrænsninger i de variable løndele til direktionsmedlemmer danne baggrund for, at de finansielle 

virksomheder ikke længere skal have mulighed for eller lyst til at udbetale ekstra høje lønninger til 

direktionen, da det blandt andet vil blive dyrere for dem grundet det manglende skattefradrag.  

 

Man kan her sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor denne bestemmelse kun er gældende, hvis og så 

længe et kreditinstitut er tilsluttet ordningen. I forhold til begrænsningen på 50 pct. omkring de 

variable løndele i direktionsmedlemmers aflønning, gøres denne permanent i FIL, hvorimod 

begrænsningen i fradragsretten kun er for en vis periode. Man kunne argumentere for, at det ville 

passe bedre, hvis fradragsreglen lige så blev af permanent karakter, da man herved ville sikre, at 

alle kreditinstitutter uden undtagelse ville høre under reglen også efter ordningens ophør. Der er dog 

i denne regel den forskel, at begrænsningen for fradrag gælder halvdelen af den samlede 

direktøraflønning, hvilket også vil sige den samlede grundløn inklusive pension, hvor 

begrænsningen for den variable løndel kun gælder omkring størrelsen på denne. Man har fra statens 

side formentlig følt det for restriktivt at indføre det som en generel fremtidig bestemmelse, da der 
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ikke er tale om helt ubetydelige beløb. I stedet kunne man, som man så med begrænsningen på den 

variable løndel, differentiere selve skattefradraget således, at det lå på 50 pct., når man befandt sig 

indenfor ordningen, og at det så lå på eksempelvis 25 pct., når man ikke gjorde. Herved ville man 

stadig opretholde en strengere betingelse for dem, som får glæde af at tilslutte sig ordningen 

samtidig med, at man laver en generel hårdere regulering for alle finansielle virksomheder. Dette 

kan lige så være med til at få skabt nogle faste rammer omkring lønpolitikken hos de finansielle 

virksomheder, og måske få skabt mere balance på området. 

 

Der kan dog igen opstå den ulempe, at forbuddet vil gøre det endnu sværere at tiltrække den rigtige 

arbejdskraft til direktionsstillingerne, fordi de finansielle virksomheder er nødt til at skrue ned for 

omkostningerne på lønområdet, da fastholdelse af det samme niveau som tidligere måske 

simpelthen ikke er økonomisk muligt. I perioden hvor et pengeinstitut hører under ordningen, vil de 

dermed både blive ramt af begrænsningen på størrelsen af den variable løndel samt på fradraget for 

den samlede løn til den enkelte direktør.  

 

2.5.8 Forbud mod lånefinansiering til køb af aktier samt aggressiv markedsføring 

Efter § 16, nr. 1 i SKL indsættes der i FIL, jf. LBK nr. 897 af 4. september 2008, som ændret ved § 

159 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, som § 46 a en bestemmelse, der forbyder pengeinstitutter i 

at tilbyde detailkunder eller professionelle kunder lånefinansiering i forbindelse med salg af 

ansvarlig kapital i form af aktier eller garantbeviser i det pågældende pengeinstitut. Det vil dog 

fortsat være tilladt for pengeinstituttet at tilbyde lånefinansiering til dets ansattes køb af 

medarbejderaktier som led i en medarbejderaktieordning, jf. FIL § 46 a, 2. pkt. Denne bestemmelse 

er som sagt tilføjet den eksisterende lovgivning omkring finansiel virksomhed, og dermed vil den 

være af permanent karakter. Dette betyder, at forbuddet ikke kun gælder for de medlemmer, der har 

tilsluttet sig ordningen omkring statsligt kapitalindskud, men for alle pengeinstitutter. Ydermere 

træder bestemmelsen i kraft på samme tidspunkt, som selve ordningen gør, men den vil stadig 

gælde efter dennes ophør. Der er ligeledes efter SKL § 16, nr. 15 blevet tilføjet en bestemmelse, 

som gør, at Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag an vedrørende handlinger, der strider mod 

redelig forretningsskik og god praksis, jf. FIL § 43, stk. 1 og 2, herunder om sag om forbud, påbud, 

erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Denne bestemmelse vil blive affattet 

som FIL § 348, stk. 1. Ligeledes er det blevet skærpet, at reglerne i MFL § 20, § 22, stk. 2, § 23, 
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stk. 1, § 27, stk. 1 og § 28 vil kunne finde anvendelse i sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker 

at anlægge. 

 

Efter tidligere regler har der ikke været nogen egentlig regulering omkring finansielle 

virksomheders muligheder for at tilbyde deres kunder lånefinansiering til at købe aktier i selv 

samme pengeinstitut, som udbyder lånet. Det har dermed stået de enkelte pengeinstitutter frit for at 

låne penge ud til deres egne kunder, så de har kunnet erhverve aktieposter i samme institut uden at 

være underlagt nogen specifikke regler.  

 

Der har dog hele tiden eksisteret en bestemmelse om, at finansielle virksomheder skal drives i 

overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. 

FIL § 43, stk. 1. Dette anses for at være kravet om god skik, som vil sige, at de finansielle 

virksomheder skal opføre sig på en ordentlig og redelig måde overfor deres kunder. Bestemmelsen 

er udtryk for en retlig standard, hvilket vil sige, at begreberne ”redelig forretningsskik og god 

praksis” løbende udfyldes med den til enhver tid gældende samfundsnorm for, hvordan en finansiel 

virksomhed bør opføre sig overfor sine kunder. Dette betyder, at afgørelser og anden praksis på 

området bliver af meget væsentlig betydning, da virksomhederne dermed kan få en rettesnor for, 

hvordan den retlige standard udfyldes. Bestemmelsen kan i øvrigt ikke påberåbes vedrørende 

enkeltstående forhold, men kun hvis der er udtryk for en generel praksis i et pengeinstitut. Det vil 

sige, at kun hvis den finansielle virksomhed generelt har en praksis, som strider imod FIL § 43, er 

det en overtrædelse af god skik reglerne. Dette kan eksempelvis være en kunde, som mener, at der i 

en konkret sag er handlet uredeligt på grund af en enkeltstående dårlig rådgivning mv. Denne må i 

stedet klage til pengeinstitutankenævnet eller forbrugerombudsmanden og ikke til Finanstilsynet, da 

der ikke er tale om en generel praksis. 

 

Økonomi- og Erhvervsministeren udstedte den 19. oktober 2007 BEK nr. 1222 om god skik i 

finansielle virksomheder, som for nyligt er blevet ændret med BEK nr. 965 af 30/9 2009. Af denne 

fremgår det, at en finansiel virksomhed i dens behandling af kunderne, skal tage højde for at handle 

redeligt og loyalt overfor sine kunder, ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller 

udelade væsentlige informationer, hvis dette er medvirkende til mærkbart at forvride kundernes 

økonomiske adfærd på markedet, markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte 

fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunden for en utilbørlig påvirkning ikke er 
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tilladt samt rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Herudover er 

der i bilag 1 i BEK opremset en række forskellige former for adfærd fra den finansielle 

virksomheds side, som under alle omstændigheder anses for værende ulovlige i private 

kundeforhold.89 Derudover er der i BEK beskrevet, hvad der anses for værende aggressiv 

markedsføring, jf. bilag 1. Dette er eksempelvis, når kunden bringes til at tro, at denne ikke kan 

forlade lokalerne, før en kontrakt er indgået, der aflægges personlige besøg på kundens bopæl, uden 

at kundens ønske om at en repræsentant for den finansielle virksomhed skal forlade stedet eller 

blive væk, respekteres eller der foretages vedholdende og uønskede henvendelser pr. telefon eller 

lign. fra den finansielle virksomheds side. Slutteligt indeholder BEK en række krav til finansielle 

virksomheders rådgivning overfor deres kunder. Ved rådgivning forstås anbefalinger og 

vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition og oplysninger om 

umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder. BEK bestemmer som hovedregel, at 

finansielle virksomheder skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom. Endvidere skal 

virksomheden af egen drift yde rådgivning, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. 

Alternativt kan den finansielle virksomhed henvise kunden til anden rådgivning. Rådgivningen skal 

tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. 

Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Den finansielle virksomhed skal 

orientere om de risici, der er relevante for kunden. I forbindelse med rådgivningen skal 

virksomheden give tilstrækkelig information om egne produkter og ydelser, herunder om forskelle i 

priser og vilkår for alternative produkter, der kan dække kundens behov. Virksomheden skal også 

informere kunden om relevante produkttyper på markedet. Informationen skal dog ikke indeholde 

oplysninger om konkurrerende produkter eller konkrete priser. Hvis virksomheden eller dens 

medarbejder i den enkelte rådgivningssituation har en særlig interesse i rådgivningens resultat 

udover den almindelige indtjening, skal virksomheden inden rådgivningen informere kunden om 

arten og omfanget af den særlige interesse, herunder eksempelvis af om rådgiveren modtager 

provision af aftalen. 

 

Med hensyn til bestemmelsen om at forbrugerombudsmanden kan anlægge sag mod finansielle 

virksomheder vedrørende handlinger, som strider imod redelig forretningsskik og god praksis, har 

denne mulighed ikke tidligere været til stede. Dette gælder ligeledes med den mulige anvendelse af 

de omtalte regler i MFL.  

                                                        
89 Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127227 
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De forskellige krav om redelig forretningsskik og god praksis er som sagt meget flydende, og det 

har derfor tidligere været meget svært at afgøre, hvorvidt disse begreber er opfyldt eller ej i 

forskellige sager. Man må dog sige, at det er meget enkelt at forholde sig til den omtalte 

bestemmelse omkring forbud mod udlån til kunders køb af aktier i selv samme pengeinstitut. Det er 

i denne forbindelse fuldstændig blevet forbudt, og det er nemt for den dømmende magt at afgøre, 

hvorvidt dette er overholdt eller ej.  

 

Hvis man kigger på betænkningen til SKL, vil man se, at man fra lovgivers side har villet dæmme 

op for den aggressive rådgivning fra bankernes side, hvor flere af disse har anbefalet egne kunder at 

opkøbe bankernes aktier ved hjælp af lån i kunders friværdier givet af bankerne selv, som man har 

oplevet op til flere gange i løbet af 2008.90 Man har i nogle tilfælde oplevet en meget aggressiv 

markedsføring omkring lånefinansiering til køb af aktier og lignende produkter kort tid før, at det 

enkelte pengeinstitut er kollapset, hvilket efterfølgende har bevirket, at en del kunder endte med en 

stor gæld samt en aktiepost, som i realiteten intet var værd. Dette er eksempelvis sket i Roskilde 

Bank, hvor man i perioden fra starten af 1990´erne og frem til d. 1. juli 2007 har indgået 2.055 

aftaler med kunder om lånefinansiering til køb af aktier i Roskilde Bank, hvoraf størstedelen af 

disse tegnes af privatkunder. Banken har selv oplyst, at 50 pct. af de indgåede aftaler er lån på op til 

25.000 kr., mens 90 pct. af samtlige aftaler tegner sig for lån på op til 100.000 kr.91 Da Roskilde 

Bank som bekendt krakkede i sensommeren 2008, har mange af disse involverede investorer tabt 

store summer på deres investeringer i banken.  

 

I betænkningen til loven præciseres det, at forbuddet mod at tilbyde lånefinansiering til køb af et 

pengeinstituts egne aktier eller garantbeviser gælder i forhold til detailkunder og professionelle 

kunder, men ikke overfor godkendte modparter. Der kan derfor stadig tilbydes lånefinansiering til 

godkendte modparter til disses køb af pengeinstituttets aktier eller garantbeviser. Der skønnes 

herved ikke at være behov for at regulere mulighederne for at tilbyde lån til denne type kunder, idet 

der her er tale om en gruppe, der i øvrigt agerer inden for det finansielle område, og som derfor selv 

er i stand til at vurdere risici og fordele ved lånefinansierede aktiekøb.92 Godkendte modparter er 

ifølge reglerne om investorbeskyttelse fastsat som værende kreditinstitutter, forsikringsselskaber, 

pensionskasser, nationale myndigheder, nationalbanker m.v. Det er hermed stadig muligt for 

                                                        
90 Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124486 
91 Se http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/37F0C985-9480-40F5-88DB-B0F11DAF8A51/1172245/Afsluttenderapport.pdf 
92 Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123335 
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eksempelvis et pensionsselskab at låne penge i en given bank til at finansiere et køb af aktier i selv 

samme institut.  

 

Hvis man skal kigge på nødvendigheden af dette forbud, kan man på den ene side sige, at det virker 

som en ganske naturlig foranstaltning fra lovgivers side efter alle de tilfælde, som man i de senere 

år har oplevet omkring kritisabel rådgivning af kunder i forskellige pengeinstitutter. Når man 

ønsker at skabe tillid og stabilitet på de finansielle markeder, er sager som de føromtalte ikke 

fremmende for denne proces. Kunderne har svært ved at have tillid til bankerne, når man oplever 

flere gentagne tilfælde omkring dårlig rådgivning. Derfor er dette totalforbud også tænkt som en 

form for forbrugerbeskyttelse, som er noget af det vigtigste at skabe, når man vil genetablere 

tilliden og stabiliteten på det finansielle marked. Det er meget sigende for hele den finansielle krise, 

at man ser flere tilfælde omkring lånefinansiering til køb af aktier, hvilket bevidner, at der uden 

tvivl er brug for regulering på området. Jo flere sager der kommer frem i lyset, som man primært 

har set med tilfældene i Roskilde Bank, jo større er problemet blevet. Da man tidligere ikke har haft 

en specifik regulering på området, har nogle pengeinstitutter åbenlyst prøvet at rykker grænserne 

for, hvad de kan tillade sig. Da begreberne omkring redelig forretningsskik og god praksis er 

temmelig uspecifikke, har det været en mulighed for pengeinstitutterne, til selv at kunne fastsætte 

deres fortolkning af dem, og derfor har kunderne oplevet meget uensartet behandling i de 

forskellige institutter. Med indførelsen af et totalforbud vil der blive gjort op med dette, og i stedet 

vil der komme klare og ensartede regler for alle, som ikke kan fortolkes på flere forskellige måder, 

hvilket først og fremmest vil komme investorerne til gode. Det skal i denne forbindelse bemærkes, 

at det stadig er lovligt for pengeinstituttet at lånefinansiere medarbejders køb af aktier i samme 

institut i forbindelse med en medarbejderaktieordning, når dette igen bliver muligt at benytte sig af 

efter ordningernes udløb. Grunden hertil skal formentlig findes i, at en bank som udgangspunkt ikke 

har interesse i ikke at udøve en tilfredsstillende rådgivning overfor netop deres egne medarbejdere, 

da det ikke ville være til deres fordel. Ydermere vil der formentlig ikke forekomme den helt store 

økonomiske gevinst for pengeinstituttet, da lånet givetvis ydes på andre betingelser end for andre 

kunder, og slutteligt er de fleste ansatte, som bliver tilbudt lånefinansiering til køb af 

medarbejderaktier, ofte mere vidende omkring de forskellige forhold sammenlignet med andre. 

 

Da der udover det egentlige forbud mod lånefinansiering forekommer en mulighed i bestemmelsen 

for Forbrugerombudsmanden for at anlægge sag an mod hændelser i pengeinstitutter, som strider 
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direkte imod redelig forretningsskik og god praksis, kommer det dermed direkte til at fremgå af 

lovgivningen, at Forbrugerombudsmanden kan anlægge sager om civilretlige krav, herunder om 

f.eks. erstatning og tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede beløb mv., ligesom denne får 

hjemmel til at forhandle med de finansielle virksomheder med henblik på at opnå en forligsmæssig 

løsning i de konkrete sager. Forbrugerombudsmanden vil endvidere fremover i højere grad blive 

orienteret om sager, hvor kunder har lidt et tab, for at kunne anlægge et gruppesøgsmål eller 

indtræde på vegne af en kunde i en konkret sag, idet Finanstilsynet fremover skal orientere 

Forbrugerombudsmanden, hvis tilsynet bliver bekendt med sådanne forhold. For at give 

Forbrugerombudsmanden mulighed for løbende at følge en sag, hvor kunderne kan have lidt tab, får 

Forbrugerombudsmanden også adgang til samtlige oplysninger i sådanne sager, som Finanstilsynet 

behandler, uanset reglerne om dettes tavshedspligt.93 Her har man fra lovgivers side villet give 

Forbrugerombudsmanden mere kompetence, til at kunne agere på det finansielle område, for netop 

at kunne minimere lignende sager i fremtiden. 

  

Man kan dog på den anden side sætte spørgsmålstegn ved, om et totalforbud mod lånefinansiering 

til køb af aktier er nødvendigt. Selvom man oplever mange sager fra investorer, som netop har valgt 

at lånefinansiere køb af aktier i deres eget pengeinstitut, er det langt fra sikkert, at der i 

virkeligheden er sket dårlig rådgivning i alle tilfælde. Man har set de første domme omkring 

spørgsmålet omkring mangelfuld rådgivning, hvor kunderne har fået ret, men der mangler stadig at 

blive ført størstedelen af sagerne.94 Man skal ikke underkende, at der også er mange investorer, har 

lavet rigtig gode investeringer på netop denne måde, og som har tjent mange penge. De investorer 

som i realiteten føler, at de kan gøre en god forretning ved at investere i aktier i deres eget 

pengeinstitut, og ønsker at gøre dette ved hjælp af lånekapital, bliver med totalforbuddet ramt på 

muligheden for at kunne tjene nogle gode penge. Ydermere kan man sige, at der altid foreligger en 

mulighed for at kunne opnå et lån i et andet pengeinstitut og efterfølgende bruge denne kapital til at 

købe aktier i ens eget pengeinstitut på baggrund af rådgivning fra folk i selv samme institut. I bund 

og grund er det dét aspekt, at man låner pengene i ens eget pengeinstitut til at købe aktierne, som 

gør det kontroversielt, og ikke at det er aktier i ens eget institut. Her kan det diskuteres, om det så 

ikke burde være fuldstændig forbudt for bankens egne kunder at købe aktier i deres eget 

pengeinstitut, da det stadig vil være den samme rådgivning, som danner bund for købet, uanset hvor 

                                                        
93 Se http://www.markedsfoeringsloven.dk/nyheder/2009-nyheder/forbrugerombudsmandens-kompetence-finansielle-
sektor.html 
94 Se http://www.roskildebank.dk/filarkiv/Kendelse-517.pdf 
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pengene kommer fra. Det er eksempelvis heller ikke ulovligt, at kunderne kan benytte sig af 

kassekreditter eller andre lån i samme bank til at købe aktier for, og dermed er det kun direkte 

lånefinansiering, som er forbudt. Forbrugerombudsmanden har uden tvivl fået bedre muligheder for 

at tage enkelte sager op, men kun tiden vil vise, om det ændrer på kvaliteten af rådgivningen hos de 

enkelte pengeinstitutter. Man kan også argumentere for, at den part, som er bedst egnet til at 

vurdere og rådgive omkring et køb af aktier i en virksomhed, er virksomheden selv, da de er tættest 

på. Man skulle mene, at de burde være forholdsvis godt orienterede om, hvordan det egentlig går 

for deres egen virksomhed, og dermed rådgive om et køb af aktier heri ville være en god ide eller ej. 

 

Selvom der nu kommer et totalforbud mod lånefinansiering af kunders køb af bankens egne aktier, 

vil det stadig være uklart, om kunder i realiteten kan få en erstatning, hvis bankerne ikke overholder 

reglen. Pengeinstitutankenævnet har allerede afgjort en række sager om lånefinansiering til køb af 

aktier i Roskilde Bank, og de fleste er endt med, at et flertal har nægtet kunderne ret til erstatning.95 

Det omtalte forbud er et såkaldt offentligretligt forbud. Dette vil sige, at et brud på reglen kan 

påtales af myndighederne og give bøde, men det kan ikke nødvendigvis føre til erstatning, fordi 

erstatninger hører til under privatretten.  

 

Man kunne fra lovgivers side have skærpet forbuddet endnu mere, uden nødvendigvis at forbyde 

rådgivning omkring køb af egne aktier fuldstændig. Ved salg af ejendomme eksisterer der 

eksempelvis en omvendt bevisbyrde, hvis en ejendomsmægler har en interesse i at sælge 

ejendommen. Det er dermed ikke køberen, der skal bevise, at man har fået forkert eller 

utilstrækkelig rådgivning, men derimod ejendomsmægleren. En lignende regel kunne man indføre 

overfor pengeinstitutterne. Det skal dog slås fast, at alle de aktionærer, som har fået deres afgørelser 

på sager fremlagt i Pengeinstitutankenævnet eller venter på det, har mulighed for at indbringe disse 

for domstolene. I sådanne tilfælde vil forbuddet mod lånefinansiering af køb af aktier i ens eget 

pengeinstitut, såfremt dette overtrædes af én eller flere banker, kunne være med til at påvirke 

udfaldet af en sag og dermed det erstatningsmæssige ansvar overfor den enkelte kunde, selvom det i 

første omgang vil ende med en bøde til de enkelte pengeinstitutter udstedt af Finanstilsynet. Ved 

bedømmelsen af om en given bank har overholdt kriterierne omkring redelig forretningsskik og god 

praksis, indgår det også, om denne har overholdt de generelle love, og dette er ikke tilfældet, hvis 

forbuddet mod lånefinansiering af egne aktier ikke er blevet overholdt. Derfor vil det formentlig 

                                                        
95 Se http://www.business.dk/article/20090902/finans/709010067/ 
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være med til at hjælpe den skadeslidte omkring spørgsmålet om erstatningsansvar. Det skal her 

fastslås, at de sager, som er blevet anlagt på baggrund af hændelser, som er opstået før indførelsen 

af SKL, vil blive behandlet efter de regler, der var gældende, dengang den enkelte rådgivning blev 

foretaget.  
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Kapitel 3: Økonomisk analyse 

3.1 Kapitelvejledning 

Den retsøkonomiske analyse har sit fokus på udviklingen i renteniveauer samt indlåns- og 

udlånsniveauer i henholdsvis Danmark, Storbritannien og Tyskland. Analysen for Storbritannien og 

Tyskland vil blive indledt med en gennemgang af de tiltag, som landene har foretaget i forbindelse 

med den finansielle krise. Med hensyn til gennemgangen af tiltagene i Danmark henvises der til den 

retsdogmatiske analyse.  Den retspolitiske analyse vil herefter følge samme overordnede struktur 

for alle landene. En analyse af renteudviklingen, herunder rentespænd og rentemarginal, vil være 

første fokusområde. Herefter følger en analyse af henholdsvis indlåns- og udlånsudviklingen. For 

alle tre lande vil husholdninger og ikke-finansielle selskaber blive benyttet som analyseobjekter. 

 

3.2 Danmark 

3.2.1.1 Analyse af udlånsrenterne 

Man har altid opfattet det som almindeligt, at bankernes udlånsrenter i Danmark følger udviklingen 

i udlånsrenten fra Nationalbanken tæt, hvilket ses på fig. 1 De danske pengeinstitutter bliver ofte 

udsat for kritik, når de ikke nedsætter deres renter i samme omfang som Nationalbanken, da man 
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som udgangspunkt burde følge denne.96 Her skal man dog være opmærksom på, at de danske 

banker har flere forskellige typer af funding, hvilket vil sige, at lån af kapital er foregået på flere 

forskellige måder blandt andet fra Nationalbanken, andre kreditinstitutter, repo-forretninger,97 

kortløbende obligationer, langtløbende obligationer, andre obligationer og finansielle instrumenter, 

indlån, efterstillet kapital og egenkapital. Man kan derfor ikke udelukkende sige, at 

pengeinstitutternes udlånsrente fuldstændig følger Nationalbankens udlånsrente. Beregninger fra 

Finansrådet underbygger dette synspunkt med et notat fra maj 2009, som anslår, at renten fra 

Nationalbanken kun bidrager med 11 pct. af ændringen i pengeinstitutternes udlånsrente.98 Et 

eksempel herpå er Danske Banks fundingstruktur fra årsregnskabet for 2008, hvor det netop 

fremgår, at funding via centralbanker udgør 11 pct. af den samlede funding. Dermed har de 

fundingmuligheder og vilkår, som pengeinstitutterne ellers skaffer penge ved til udlån uden tvivl 

også en betydning for udviklingen i udlånsrenten.  

 

I Danmark har man fra politisk side valgt at føre en fastkurspolitik, hvilket vil sige, at man hele 

tiden lader kronen følge euroens kurs. Lige så har man valgt at gøre med renten, hvor Danmark 

primært følger denne i euro-området.99 Dette er dog ikke altid en fordel, hvilket man så et eksempel 

på i slutningen af 2008. Her startede man som udgangspunkt med et rentespænd på 0,35 pct. point 

mellem Nationalbanken og ECB, men da ECB valgte at nedsætte renten med 0,50 pct. point, og 

Danmark samtidig var nødt til at forhøje deres rente med først 0,40 pct. point og efterfølgende 0,50 

pct. point, endte man pludselig med et rentespænd på 1,25 pct. point,100 da det var nødvendigt for at 

beskytte kronen101. Den danske diskontorente er hermed primært styret af udviklingen i ECB’s 

rente, og Nationalbankens udlånsrente er fortrinsvis styret af diskontoen.102  

 

Da den generelle holdning fortrinsvis har været, at pengeinstitutterne retter sig ind efter 

Nationalbankens udlånsrente, kan man argumentere for, at disse på en måde udnytter denne 

forestilling til at begrunde situationen, når der er behov for, at renten skal stige. Som tidligere nævnt 

                                                        
96 Se http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/461D2BA2-3B1A-44C3-9A4E-
9E29FBAC2035/0/Bankernes_renter_forklares_af_andet_end_Nationalbankens_udlaansrente_.pdf 
97 En repo-forretning er en finansiel kontrakt, der kan benyttes til at finansiere en obligationsbeholdning. I en repo-
forretning stilles obligationerne til sikkerhed for et lån til repo-renten.  
98 Se http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/461D2BA2-3B1A-44C3-9A4E-9E29FBAC2035/0/Bankernes renter 
_forklares_af_andet_end_Nationalbankens_udlaansrente_.pdf 
99 Se http://www.berlingske.dk/debat/kronik-euroen-er-fastkurspolitik 
100 Se http://www.sparbank.dk/media/Renteforventninger_29-12-2008.pdf 
101 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/RS20081127Nyt 
102 Se bilag 1 for skitsering af diskontorenten. 
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har fundingen i banken stor betydning for renteniveauet i det enkelte pengeinstitut, og derfor er det 

langtfra sikkert, at der er brug for en stigning i renten, selvom Nationalbanken hæver udlånsrenten, 

da lånekapitalen kan være tilvejebragt på flere forskellige måder. Her vil pengeinstituttet dog 

formentlig stadig vælge at hæve renten i samme niveau som Nationalbanken, og begrunde det med 

dennes udlånsrente, selvom det muligvis ikke er nødvendigt. Omvendt burde pengeinstitutterne lige 

så sænke renten på udlån, når Nationalbanken gør det, men det sker formentlig ikke i samme tempo, 

som hvis der er at gøre med en stigning. Her vil pengeinstitutterne begrunde det med, at det kræver 

en vis tid at reagere på rentenedsættelser, og det er langtfra sikkert, at den falder fuldstændig i 

samme takt som den pågældende rentenedsættelse fra Nationalbankens side.  

 

3.2.1.2 Rentespænd for husholdninger og ikke-finansielle selskaber 

Det ses af fig. 1, at rentespændet mellem husholdninger og Nationalbanken i starten af 2003 ligger 

på 5,35 pct. point, som er forskellen mellem 8,3 pct. og 2,95 pct.103 Til sammenligning med starten 

af 2008, hvor den finansielle krise begynder at tage form, er rentespændet faldet til 3,1 pct. point. 

Dette giver en forskel i rentespændet på 2,25 pct. point, og svarer dermed til et fald på 42 pct., 

hvilket må siges at være forholdsvis markant. Grunden til dette fald skal formentlig primært findes 

i, at det er gået rigtig godt for bankerne fra 2003 til 2005, hvor udlånsrenten muligvis har ligget lidt 

for højt, og dermed har der været en vis margin at give af til nedsættelser, for at få kunderne til at 

låne penge. I samme periode har Nationalbankens udlånsrente ligget helt fast på samme niveau, og 

pengeinstitutterne har dermed kunnet sænke renten uden de store omkostninger. I slutningen af 

2009 ligger rentespændet for husholdninger på 4,65 pct. point, hvilket svarer til en stigning på 50 

pct. i forhold til starten af 2008.  

 

Med hensyn til rentespændet mellem de ikke-finansielle selskaber og Nationalbankens udlånsrente i 

starten af 2003, ligger dette på 2,95 pct. point, og i starten af 2008 ligger det på 1,85 pct. point. 

Dette svarer til et fald på 37 pct., hvilket er på nogenlunde samme niveau som i tilfældet med 

husholdningerne. Det må igen betegnes som værende et markant fald i rentespændet med samme 

begrundelse som med husholdningerne. Til sammenligning ligger rentespændet på 3,45 pct. point i 

september 2009, hvilket svarer til en stigning på 185 pct. i forhold til starten af 2008. 

  

                                                        
103 Se bilag 1 for data. 
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Grunden til disse markante stigninger i rentespændene skal formentlig findes i det faktum, at 

pengeinstitutterne ikke vælger at følge udviklingen i Nationalbankens udlånsrente fuldt ud, når det 

går nedad, hvilket illustreres ved stigningen i rentespændene for begge sektorer fra starten af 2008 

til september 2009.104 Udover de føromtalte mulige grunde til, at bankerne ikke vælger at følge 

Nationalbankens udlånsrente i samme takt, kan man også påpege, at pengeinstitutterne kunne have 

incitament til at trække rentesænkningerne i langdrag, da de herved kan tjene flere penge på 

udlånene til kunderne. Man kan dermed argumentere for, at pengeinstitutterne er forholdsvis hurtige 

til at hæve renten, når Nationalbanken hæver udlånsrenten, hvorimod det går en del langsommere 

med at sænke den, så snart det går den anden vej, da der netop ligger mange penge her at tjene for 

bankerne.105 Dette synspunkt er blevet diskuteret en del i medierne i midten af 2009, da et højere 

niveau i udlånsrenterne sammenlignet med andre lande ikke ligefrem er med til at hjælpe Danmark 

ud af den finansielle krise. Tværtimod vil det være dyrere for virksomheder at låne penge, hvilket i 

værste fald kan medføre, at der skal spares på andre områder. Der har været diskuteret, om det var 

en mulighed at sætte en stopper for høje udlånsrenter rent politisk, men det er blevet anført, at man 

med et eventuelt loft ville komme til at sætte hele konkurrencen ud af kraft, da alle banker i så fald 

ville lægge sig så tæt op af loftet som muligt og samtidig undgå at sænke renten, når dette ville 

blive aktuelt.106  

 

Finansrådet har dog ud fra en nærmere betegnet opsat model prøvet at beregne, hvordan niveauet på 

pengeinstitutternes udlånsrenter rent faktisk forholder sig, og her fandt man ud af, at disse i 

slutningen af marts 2009 ligger under modelrenten, og dermed umiddelbart ikke er for høje.107 

Afsluttende kan man under alle omstændigheder fastslå, at de danske husholdninger og ikke-

finansielle selskaber ikke får fuld gavn af de rentenedsættelser, som Nationalbanken har foretaget 

på udlånsrenten ved slutningen af september 2009, uanset hvad grundene hertil end kan være. Man 

kan herved sige, at når faktum er, at det er dyrere for eksempelvis virksomhederne at låne kapital, 

burde de presse deres banker noget mere eksempelvis ved at kigge på muligheden for at skifte bank, 

da der herved ofte kan forhandles nogle bedre renter på plads. Det er dog ikke altid det letteste for 

en part at skifte pengeinstitut, da valget af dette i mange tilfælde er en tillidssag samtidig med, at 

det kan koste mange penge, og derfor afholder en del fra at benytte sig af denne mulighed.  

                                                        
104 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/RS20081223Nyt 
105 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/RS20090430Nyt 
106 Se http://www.information.dk/198244 
107 Se http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/461D2BA2-3B1A-44C3-9A4E-9E29FBAC2035/0/Bankernes_renter 
_forklares_af_andet_end_Nationalbankens_udlaansrente_.pdf 
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3.2.1.3 Rentemarginal for husholdninger og ikke-finansielle selskaber 

Som det ses i fig. 2, har rentemarginalen, som er forskellen mellem bankernes indlåns- og 

udlånsrente, været faldende for både husholdninger og ikke-finansielle selskaber siden 2003.108 Den 

falder fra 6,6 pct. til 4,1 pct. i juli 2008 for husholdninger, hvilket svarer til et fald på ca. 38 pct. For 

selskaberne falder den fra 3,5 pct. til 2,3 pct. i samme periode svarende til 34 pct. Grunden til disse 

markante fald er, at den generelle økonomi har været inde i en positiv udvikling med højkonjunktur, 

hvilket har medført lavere udlånsrenter og højere indlånsrenter grundet en væsentlig forøgelse i 

indlånene, da folk har fået flere penge.  

I en undersøgelse udarbejdet af Dansk Industri er den danske rentemarginal blevet beskyldt for at 

stige mere end i andre lande i euro-området.109 Som det påpeges af Finansrådet, følger udlånsrenten 

meget pænt niveauet i euro-området, men alligevel stiger rentemarginalen mere i Danmark. 

Grundene hertil kan være, at omkostningerne i forbindelse med bankpakkerne er meget høje 

sammenlignet med andre lande. Det vil blandt andet være ti gange så dyrt med bankpakke 1, i 

forhold til samme tilfælde for banker i Sverige og Storbritannien, da dette kan løbe op i 35 mia. kr. 

sammenlignet med henholdsvis 2,8 mia. kr. og 4,4 mia. kr. Ligeledes er der forskel på rentesatsen 

                                                        
108 Se bilag 1 for data 
109 Se http://www.finansraadet.dk/danish/menu/Nyheder_og_presse/holdninger/Kommentarer+og+debatindl%C3%A6g 
/KommentarertilDanskIndustrisanalyseafrentemarginaleniDanmark.htm 
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for lånekapital i bankpakke 2 i forhold til andre lande, som anses for værende højere. Ydermere er 

der, som tidligere nævnt, forskel på fundingomkostningerne alt afhængig hvordan 

pengeinstitutterne har valgt at skaffe kapital. Endeligt anses det for, at danske banker generelt har 

større nedskrivninger end bankerne i udlandet. Eksempelvis så man, da Nordea fremlagde regnskab 

i juli måned 2009, at det var den danske del af Nordea, som trak ned i resultatet.110 Den danske del 

stod for næsten hver anden tabte kr. i koncernen, men kun for hver femte kr. i salget. Dermed er 

risikoen ved at låne penge ud i Danmark større end i andre lande. Alt dette er med til at give et 

større pres på rentemarginalen. Som man kan se i Nationalbankens beretning for januar 2009, er det 

korrekt, at rentemarginalen i netop denne måned er steget for primært erhvervsvirksomhederne, 

hvilket kan være med til at underbygge den føromtalte kritik.111 Det påpeges dog også af 

Nationalbanken, at rentemarginalen er steget kraftigt i efteråret 2008 for udlån til virksomheder, 

men at den har ligget relativ stabil fra maj til juni 2009. Det samme gælder med udlån til 

husholdninger, at rentemarginalen steg markant i slutningen af 2008, men efterfølgende har været 

generelt faldende, og umiddelbart ligger tæt på niveauet før finanskrisen start.112 

 

3.2.1.4 Indførelse af bankpakke 1 og 2 

Hvis man kigger på tiden omkring oktober 2008, hvor bankpakke 1 blev indført, er udlånsrenterne 

på dette tidspunkt opadgående, og fortsætter efterfølgende kraftigt opad. Som udgangspunkt har 

bankpakken derfor ikke haft den store indflydelse på renteudviklingen omkring pengeinstitutternes 

udlån, hvilket også kan begrundes i, at dette på intet tidspunkt har været hensigten med den. Som 

tidligere nævnt skulle den være med til at skabe finansiel stabilitet, og dermed være med til at løsne 

op for et udlånsmarked, som var ved at gå i stå, blandt andet ved at indføre et afviklingsselskab, 

som kunne tage sig af nødlidende banker samt garantere fuldt ud for indskydere og simple 

kreditorer, hvilket ikke vil have den store betydning for renteudviklingen på udlån. Hvis man kigger 

på tiden omkring februar 2009, hvor bankpakke 2 bliver indført, er udlånsrenterne på vej nedad, og 

fortsætter med dette i hele perioden efterfølgende. I denne periode følger udlånsrenterne for 

husholdninger og ikke-finansielle selskaber igen Nationalbankens udlånsrente i nogenlunde samme 

takt, hvorfor man ikke kan sige, at dette skyldes indførelsen af bankpakke 2. 

                                                        
110 Se http://www.information.dk/198244 
111 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/RS20090226Nyt 
112 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/RS20090925Nyt 
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3.2.2 Analyse af indlånsmængden for husholdninger og ikke-finansielle selskaber 

Som det fremgår af fig. 3 stiger indlånene for husholdninger kraftigt i perioden mellem starten af 

2001 og april 2008, hvor de topper, med ca. 78 pct.113 For de ikke-finansielle selskaber stiger de i 

samme periode med 119 pct. Grunden til disse stigninger er, at der i størstedelen af denne periode er 

en generel aktivitetsstigning i samfundsøkonomien.114 Både virksomhederne og borgerne får flere 

penge grundet bedre lønforhold og større efterspørgsel efter produkter.115 I første halvdel af 2008 

kan man for alvor mærke den finansielle krise. Som man kan se på figuren, begynder indlånene her 

at falde for begge sektorer. Selv om pengeinstitutterne har høje renter på indlån til både 

husholdninger og erhverv, begynder man at se en afmattende effekt allerede fra marts måned.116  

 

Fra september 2008 ser man, at indlånene igen begynder at stige for husholdningerne. Grunden til 

dette skal formentlig findes i, at der på dette tidspunkt bliver snakket om at indføre bankpakke 1, 

                                                        
113 Se bilag 1 for data 
114 Se http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/79DCB473-F65B-495B-A275-
CC705EF0D44F/0/Pengeinstitutternesindtjening19952005.pdf 
115 Se http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2007_pub/$file/kap 01.htm 
116 Se http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/BOP20080424Nyt 
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som træder i kraft i oktober måned. Med denne bankpakke bliver der skabt en garantiordning over 

for de simple kreditorer, hvilket gør, at kunderne ikke frygter for at lade indlån blive stående i 

bankerne, da de i tilfælde af konkurser vil være garanteret. Samtidig vælger folk i større grad at 

spare penge op i stedet for at bruge dem i samme stil, som man så tidligere i perioden. Dette er 

netop også grunden til, at man ikke ser den samme tendens for virksomhederne, da indlånene bliver 

ved med at falde, selvom bankpakke 1 bliver introduceret. Udover den faldende efterspørgsel, har 

virksomhederne ikke den samme mulighed for at spare penge op i banken, da det kræver, at de kan 

tjene dem først, hvilket er meget svært med den negative udvikling, der foregår på de økonomiske 

markeder i denne periode. Dog skal det påpeges, at indlånene for husholdningerne er faldet i de 

sidste måneder af 3. kvartal 2009, hvilket indikerer, at effekten fra indførelsen af bankpakke 1 er 

aftaget, og man nu i større grad oplever, at selv husholdningerne ikke i samme takt har råd til at 

spare op som tidligere grundet primært tab af jobs. Derfor tilbyder bankerne meget høje renter til 

deres kunder for at prøve at ændre udviklingen.117  

 

3.2.3 Analyse af udlån 

3.2.3.1 Husholdninger 

                                                        
117 Se http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1832600.ece 
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Som man kan se i fig. 4 ligger udlånene i perioden fra januar 2001 til maj 2003 generelt meget 

stabilt for husholdninger, da udviklingen hele tiden går op og ned, og følger den naturlige tendens 

på markedet.118 Fra juni 2003 og frem sker der imidlertid en meget stor udvikling. For 

husholdningerne gælder, at udlånene stiger med 337 mia. kr. fra juni 2003 til september 2008, hvor 

de topper, hvilket svarer til en stigning på ca. 132 pct. Dette må betegnes som værende en meget 

markant stigning, som sker i en periode på lidt over 5 år. I de foregående 4-5 år har der været en 

højkonjunktur i Danmark, hvor der er sket en kraftig udvikling på de økonomiske markeder, 

ligesom tilfældet har været i det meste af verden. Derfor har pengeinstitutterne også valgt at være en 

aktiv part i den økonomiske udvikling, da man i samme periode har valgt at foretage store udlån til 

husholdningerne, da det netop så ud til at gå godt.  

 

Blandt husholdningerne har der været tale om et stort forbrug,119 og i de senere år er danskerne 

blevet anset for værende nogle af de mest forgældede i den vestlige verden, hvilket illustreres i 

figuren.120 Pengeinstitutterne er velvilligt gået med til at udlåne kapital til husholdningerne og 

dermed reelt været med til at finansiere det høje forbrug. Når udlånene er steget så markant, som 

tilfældet er, er det også et udtryk for, at pengeinstitutterne har været meget risikovillige, og dermed 

har udlånt kapital til mennesker, som i realiteten ikke har været kreditværdige, da de primært har 

haft gevinst ved udlån af kapital for øje, og formentlig har troet, at det ikke kunne gå galt grundet 

den positive udvikling i økonomien.121 Der var en generel holdning blandt pengeinstitutterne om, at 

stort set alle kunne få lån til deres økonomiske dispositioner.122 Da den finansielle krise herefter 

indtraf omkring starten af 2008, var pengeinstitutterne meget disponeret overfor udlån til stort set 

alle sektorer, og krisen spredte sig til mange forskellige markeder, kom det til at koste bankerne 

rigtig mange penge i nedskrivninger på dårlige lån, som var givet under den højkonjunktur, som nu 

fuldstændig var stoppet.123 Dette så man et eksempel på, da den nu krakkede Roskilde Bank aflagde 

regnskab for 2007, og måtte meddele om en nedskrivning på deres udlån på 266 mio. kr.124 

Samtidig så man, at bankens udlån var steget med 37 pct. i 2007, hvilket er et godt tegn på, hvordan 

hele sektoren har udviklet sig markant på dette område. I 2008 har man stort set uden undtagelse set 

                                                        
118 Se bilag 1 for data 
119 Se http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/345605:Debat--Krisen-kradser-i-Danmark--Claus-Hjort-vil-ikke-se-
virkeligheden-i-oejnene 
120 Se http://www.business.dk/danskerne-er-de-mest-forgaeldede 
121 Se http://www.asb.dk/fileexplorer/fetchfile.aspx?file=9140 
122 Se http://www.jak.dk/forening/blad09/z2_09_den_oekonomiske_krise.htm 
123 Se http://www.finansforbundet.dk/default.asp?mId=708&ArtId=123987 
124 Se http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/regnskab-fra-roskilde-bank-afsloerer-daarlige-udlaan 
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regnskaber fra både store og små danske banker, som viser en nedskrivning på dårlige lån. Som 

Finanstilsynet påpeger det, blev der i hele 2008 nedskrevet i alt 28 mia. kr. på dårlige udlån i danske 

pengeinstitutter, hvilket aldrig nogensinde tidligere har ligget så højt.125 

 

Mængden af udlån til husholdninger topper som sagt i september 2008, og falder herefter med ca. 6 

pct. Niveauet må dog siges fortsat at være højt. Fra august 2009 ser man atter en vending i udlånene 

til husholdninger, hvor de begynder at stige igen. Hvis man ser på tiden omkring 4. kvartal af 2008, 

hvor den finansielle krise formentlig er på sit højeste, skriver Nationalbanken i en 

udlånsundersøgelse om samme periode, at pengeinstitutterne har strammet kreditpolitikken ved 

udlån til private både med hensyn til priserne, kravene til sikkerhedsstillelse og 

belåningsprocenten.126 Ligeledes oplevede pengeinstitutterne en faldende efterspørgsel efter udlån 

til private både fra nye og eksisterende kunder. Samlet set illustreres dette i grafen, som netop falder 

i 4. kvartal efter at have toppet med et historisk højt niveau i 3. kvartal. I 1. og 2. kvartal for 2009 

påpeger Nationalbanken, at der er sket yderligere stramninger i kreditvilkårene for husholdninger, 

hvilket kommer til udtryk ved højere priser og skærpede krav til sikkerhedsstillelse.127 Generelt 

oplevede pengeinstitutterne i perioden en faldende efterspørgsel efter udlån fra husholdningerne. 

Alt i alt sker der dog kun et fald på 17 mia. kr. i 1. halvdel af 2009, hvorfor det kan konstateres, at 

der stadig ydes mange udlån til husholdningerne, men nu i højere grad til kreditværdige kunder. 

Samlet set har pengeinstitutterne ikke ændret på kreditpolitikken i 3. kvartal for 2009.128 Bankerne 

oplever i denne periode et lille fald i efterspørgslen efter udlån. Sammenholdt kan man på grafen se, 

at der i starten af kvartalet sker en nedgang i mængden af udlån, hvorimod den hen imod slutningen 

stiger igen, hvilket pengeinstitutterne forventer, vil blive ved med at fortsætte i det kommende 

kvartal, da man så småt begynder at se positive tendenser fra nye kunder. 

 

 

 

 

 

                                                        
125 Se http://www.finanstilsynet.dk/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Banker-nedskrivninger-2008.aspx?sc_lang=da 
126 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/D2C4191D920B51ADC125753C005D7383/$file/ 
NU20090113Nyt.pdf 
127 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/C6FC1290C6FD4C4DC1257598004F17B1/$file/NU2009 
0415Nyt.pdf 
128 Se http://nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/72EC45693A4C3410C125764A004C00E9/$file/NU2009 
1012Nyt.pdf 
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3.2.3.2 Ikke-finansielle selskaber 

For ikke-finansielle selskaber kan man i fig. 5 se, at udlånene stiger med 312 mia. kr. fra juni 2003 

til december 2008, hvor de topper, hvilket svarer til en stigning på 107 pct.129 Dette må ligeledes 

betegnes som værende en meget markant stigning, og her gælder det som tidligere nævnt, at 

bankerne har været meget risikovillige til at låne penge ud til virksomheder, som var i kraftig 

udvikling under højkonjunkturen i de sidste 4-5 år. Fra november 2008 og frem til september 2009 

begynder udlånene igen at gå nedad kun afbrudt af en mindre stigning midt i perioden, og ender i 

522 mia. kr. svarende til et fald på ca. 16 pct. Dette fald ligger højere end tilfældet med 

husholdningerne, hvilket skyldes, at udlånene i slutningen af perioden stadig er faldende.  

 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2008 påpeges det, at pengeinstitutterne har 

strammet kreditpolitikken ved udlån til erhvervsvirksomheder, hvilket viser sig ved ændringer i 

risikobedømmelse og herved omkring forventninger til den generelle økonomiske aktivitet og til 

udsigterne i specifikke brancher og virksomheder. Pengeinstitutterne er hermed for første gang i 

mange år ved at sænke risikovilligheden, hvilket helt naturligt vil få indflydelse på mængden af 

udlån, som dog stadig er stigende i 4. kvartal, men ikke i samme tempo som tidligere. De største 

                                                        
129 Se bilag 1 for data 
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pengeinstitutter angiver, at formodede ændringer i de konkurrerende institutters kreditpolitik har 

været medvirkende til stramninger i kreditpolitikken. Ydermere angives det, at højere 

finansieringsomkostninger og ændrede vilkår for finansiering ligeledes har en indvirkning på den 

strammere kreditpolitik. En stor del af pengeinstitutterne har også skærpet kravene til 

sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån til erhverv ved at have højere krav til kautionering, 

hæftelse og virksomhedspant. Efterspørgslen efter udlån fra virksomhederne var generelt uændret i 

4. kvartal, hvilket formentlig er grunden til, at der ikke sker det store fald. I størstedelen af 2009 

sker der yderligere stramninger i kreditpolitikken fra pengeinstitutternes side. Grunden hertil er, at 

risikoen for udlån angiveligt er steget i forbindelse med den ustabilitet, som kendetegner de 

økonomiske markeder i denne periode, og derfor er risikobedømmelsen højere end tidligere. 

Ydermere er pengeinstitutternes risikovillighed blevet mindre, og man er derfor mere forsigtig med, 

hvem man yder lån til. Efterspørgslen efter udlån fra virksomheder er nu svagt aftagende i 

modsætning til tidligere, hvilket samlet set giver et fald på 81 mia. kr.  

 

3.2.3.3 Danmarks BNP 
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Som det fremgår af fig. 6, sker der en stigning i det danske BNP på ca. 33 pct. fra begyndelsen af 

2001 indtil 1. kvartal af 2008, hvor det når sit højeste niveau på 439 mia. kr., hvorefter det falder 

med ca. 8 pct. indtil 2. kvartal af 2009.130 Udviklingen i den sidste periode skal ses som værende 

forholdsvis kraftig. Eksempelvis faldt det danske BNP med 2 pct. i 4. kvartal af 2008, hvor EU’s 

samlede BNP til sammenligning kun faldt med 1,5 pct. Man kan dermed konstatere, at Danmark 

bliver ramt af en økonomisk recession på dette tidspunkt, efter en udvikling med negativ vækst i to 

kvartaler. Det er første gang siden 1993, at man ser fald i Danmarks BNP på årsbasis samtidig med, 

at det er det største fald siden 1975. Dette er godt tegn på, hvor stor betydning den igangværende 

finansielle krise har på udviklingen i den danske økonomi.131   

 

Hvis man sammenligner udviklingen i det danske BNP med udviklingen i udlånsmængden til 

henholdsvis husholdninger og ikke-finansielle selskaber, vil man se, at der en klar sammenhæng. 

Udlånene for begge sektorer stiger som tidligere omtalt fra starten af 2001 frem til starten af 4. 

kvartal af 2008, ligesom det også ses med det danske BNP. Disse stigninger skyldes, at den danske 

økonomi befinder sig i en højkonjunktur, hvor man oplever vækst år for år. Når udlånene fra 

pengeinstitutterne stiger, ser man en afsmittende effekt på BNP’et. Den udlånte kapital bliver 

benyttet til investeringer i nye projekter og udvidelser indenfor forskellige brancher som maskiner, 

transportmidler og boligbyggeri, og dette genererer automatisk en højere produktion i landet, og 

dermed stiger BNP’et.132 Omvendt ses det også, at da udlånene for primært erhvervslivet begynder 

at falde fra 3. kvartal af 2009, har dette en negativ effekt på udviklingen i BNP’et, som også 

begynder at falde. Den negative udvikling i udlånene rammer først husholdningerne i 4. kvartal af 

2008, og dette er forklaringen på, at man oplever et fald på hele 2 pct. i det danske BNP i denne 

periode. Da man pludselig oplever en faldende efterspørgsel efter udlån sammenholdt med, at 

pengeinstitutterne strammer deres kreditvilkår, begynder udlånene at falde. Det kan dermed 

konstateres, at man ser en direkte påvirkning af BNP’et i samme takt, som udlånene udvikler sig. 

 

3.2.3.4 Indførelsen af bankpakke 1 og 2 

Hvis man kigger på tidspunktet i oktober 2008, hvor bankpakke 1 bliver indført i Danmark, vil man 

se, at mængden af udlån til husholdningerne netop har toppet i september måned, og dermed er på 

vej nedadgående. Til sammenligning er udlånene for ikke-finansielle selskaber stadig stigende i 

                                                        
130 BNP’et udregnes som et lands samlede produktion. Se bilag 1 for data. 
131 Se http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/02/27/095622.htm 
132 Se http://epn.dk/okonomi2/dk/stat/article1834287.ece 
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denne periode, hvor de topper i december 2008 for derefter at falde igen. Samlet set har bankpakke 

1 umiddelbart ikke den store betydning for udlånsniveauet, da husholdninger og virksomheder ikke 

vil begynde at låne hverken mere eller mindre, fordi der bliver etableret en indskydergaranti og et 

afviklingsselskab til brug for nødlidende banker, hvilket heller ikke afspejler sig i udviklingen i 

kurverne.  

 

Kigger man derimod på tidspunktet for indførelsen af bankpakke 2 i februar 2009, vil man se, at 

udlånene for både husholdningerne og ikke-finansielle selskaber er på vej ned. Niveauet for 

husholdningerne stiger dog en smule efterfølgende, for derefter at falde igen, hvorimod det 

fortsætter med at falde for ikke-finansielle virksomheder. Da ideen med netop bankpakke 2 har 

været, at det skulle blive nemmere for pengeinstitutter at fremskaffe kernekapital, er det 

umiddelbart oplagt, at dette skulle afspejle sig i udviklingen på udlånene. Dette må dog siges ikke 

helt at være tilfældet, da udlånene for de ikke-finansielle virksomheder bliver ved med at falde kun 

afbrudt af en lille stigning undervejs. Grunden til dette skal formentlig findes i det faktum, at mange 

banker vælger at gøre brug af muligheden for at skaffe kapital gennem bankpakke 2, men i stedet 

for at låne pengene videre ud til kunderne, vælger de i højere grad at konsolidere sig og genopbygge 

kernekapitalen, som ellers har været meget under pres.133 Da bankerne har måttet foretage store 

nedskrivninger på deres udlån, synes det kun ganske naturligt, at de forsøger at skabe sig et 

forbedret kapitalgrundlag. Ydermere kan den manglende reaktion på indførelsen af bankpakke 2 

også skyldes, at projekter som tidligere var attraktive for virksomheder at investere i, ikke længere 

er det grundet krisens indtræden. 

 

Med hensyn til husholdningerne var der her heller ikke den helt store udvikling, da de efterfølgende 

fortsatte med at falde og stige i små niveauer for til sidst at være opadgående. Der kan derfor 

argumenteres for, at den seneste opadgående tendens er et billede af, at virkningerne fra bankpakke 

2 begynder at vise sig, men dette ville dog nok ikke være helt sandt, da billedet ikke er det samme 

for de ikke-finansielle selskaber. Grundene til de forskellige fald og stigninger i udlånskurverne 

skal formentlig findes i de tiltag, som pengeinstitutterne har foretaget sig igennem det seneste 

halvandet år, som tidligere beskrevet. Indirekte vil bankpakkerne dog have en betydning på 

udformningen af nogle af de tiltag, som pengeinstitutterne foretager sig. 

 

                                                        
133 Se http://blog.politiken.dk/mogensen/2009/08/10/l%C3%B8kkes-kredit-klemme/ 
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Gennem indførelsen af bankpakke 2 blev der foretaget en ændring til bankpakke 1, som skabte en 

mulighed for pengeinstitutterne til at opnå individuel statsgaranti ved obligationsudstedelse. Denne 

mulighed har en del danske banker efterhånden benyttet sig bedst illustreret med Danske Bank, som 

har opnået en statsgaranti på op til 100 mia. kr.134 Herved er køberne af de obligationer, som banken 

udsteder, sikret af staten ved tilfælde af konkurs. Et sådan tiltag vil uden tvivl styrke 

kapitalberedskabet i bankerne, men det har indtil videre ikke haft den store effekt på 

udlånsniveauet, da der er tale om nogle længerevarende løsninger, som først rigtig er blevet taget i 

brug i de sidste måneder.  

 

3.3 Storbritannien 

3.3.1.1 Beskrivelse af de britiske tiltag 

Storbritannien har også forsøgt at imødekomme de problemer, der opstod på baggrund af den 

finansielle krise. Storbritannien har dog valgt en på nogle punkter anderledes fremgangsmåde, end 

man har set i Danmark, da man her har valgt i visse tilfælde på en måde at nationalisere nødstedte 

kreditinstitutter. Endvidere havde Storbritannien også relativt store engagementer i den islandske 

banksektor, som viste sig at være et alvorligt eksempel på, hvor galt det kunne gå, da 300.000 

englændere fik fastfrosset et samlet indskud på 40 mia. kr. i en islandsk bank.135 

 

3.3.1.2 The Banking (Special Provisions) Act of 2008 

Det første rigtige tegn på at finanskrisen også ville komme til at påvirke Storbritannien, så man, da 

Storbritanniens femtestørste realkreditinstitut, Northern Rock, befandt sig i store økonomiske 

problemer.136  Allerede i september 2007 måtte Bank of England komme Northern Rock til 

undsætning, da kreditklemmen på de finansielle markeder havde bevirket, at det ikke var muligt for 

selskabet at rejse kapital. I de efterfølgende måneder forsøgte man at afhænde Northern Rock til en 

anden privat virksomhed, men dette lykkedes ikke. Den 22. februar 2008 oplyste HM Treasury, det 

britiske finansministerium, at Northern Rock ville blive nationaliseret for at undgå et kollaps.137 

Nationaliseringen blev hjemlet i den såkaldte lov Banking (Special Provisions) Act of 2008, jf. art. 

3.1, som blev offentliggjort d. 21. februar 2008.138 Loven blev derfor i første omgang indført med 

det formål at overtage styringen af Northern Rock, men den åbnede samtidig op for, at staten kunne 

                                                        
134 Se http://www.business.dk/finans/danske-bank-faar-gigantgaranti-fra-staten 
135 Se http://www.business.dk/finans/england-truer-island-med-retssag 
136 Se http://uk.reuters.com/article/idUKTRE50I2B720090119?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0 
137 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/banking_specialprovision_bill.htm 
138 Se http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080002_en_1 
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foretage lignende handlinger i fremtiden, hvis det skulle blive nødvendigt. Efterfølgende blev den 

anvendt ved nationaliseringen af Bradley & Bingley d. 29. september 2008.139  

 

3.3.1.3 The Special Liquidity Scheme  

D. 21. april 2009 bliver the Special Liquidity Scheme offentliggjort.140 Målet med denne ordning er 

at give kreditinstitutter mulighed for at bytte deres illikvide aktiver ud med såkaldte treasury bills, 

jf. programmets pkt. 5, som er et kortsigtet værdipapir med udløb indenfor et år eller mindre udstedt 

af staten, og som ikke er rentebærende.141 En treasury bill er grundlæggende det, som man i 

Danmark kender som et skatkammerbevis.142 Der er krav om, at de illikvider der skal byttes, har en 

vis kvalitet, hvilket ses med den anvendte formulering ”high quality mortgage backed and other 

securities”. Oversigten over kvalificerede aktiver findes i programmets pkt. 10. Baggrunden for at 

man fra lovgivers side ønskede at åbne op for denne mulighed var, at markedet for en række aktiver 

var forsvundet, og derved havde gjort dem illikvide. Rationalet var, at dette ikke nødvendigvis var 

et resultat af, at aktiverne var af ringe kvalitet. Man ønskede derfor, at kreditinstitutterne ad omveje 

skulle have mulighed for at opnå likviditet gennem disse ved at ombytte dem til likvide treasury 

bills. Man ønskede at styrke bankernes likviditet, og derved øge tilliden til de finansielle markeder, 

men en vigtig faktor i dette tiltag var, at risikoen for bankers lån forblev i bankerne. En indtrædelse 

i ordningen er langsigtet, da ombytningen gælder for et år med mulighed for forlængelse i op til tre 

år.143  

 

3.3.1.4 Private opkøb 

Som i mange andre lande arbejdede man fra britisk side også for, at man så vidt muligt skulle 

facilitere, at banker der kom i uføre på grund af den finansielle krise, i første omgang skulle 

afhjælpes af den finansielle sektor enten via lån eller gennem private opkøb. Denne løsningsmetode 

er sideløbende med nationaliseringen af banker også set anvendt i Storbritannien. Et eksempel 

                                                        
139 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/banking_specialprovision_bill.htm - bradfordbingley 
140 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2008/029.htm 
141 Se http://www.bankofengland.co.uk/markets/money/marketnotice080421.pdf 
142 Se http://74.125.77.132/search?q=cache:l2i2Gt8taXMJ:www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/ 
skatkammerbeviser_laanevilkaar_2007/%24File/Prospekt - DK_15-11-006.pdf+skatkammerbeviser&cd=1&hl=da&ct= 
clnk&gl=dk&client=firefox-a 
143 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2008/029.htm 
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herpå er Lloyds tsb’s overtagelse af Halifax Bank of Scotland, hvor myndighederne muliggjorde 

dette opkøb bl.a. ved ikke at lade konkurrenceretlige hensyn stå i vejen.144  

 

3.3.1.5 The Financial Compensation Scheme 

Ligesom Danmark har valgt at foretage en udvidelse af indskydergarantiordningen, er det engelske 

finanstilsyn, FSA, kommet med et tiltag, der sigter mod samme incitamentsvirkninger. The 

Financial Compensation Scheme blev offentliggjort d. 3. oktober 2008, hvis vigtigste indhold er en 

forhøjelse af den såkaldte ”compensation limit” fra £35.000 til £50.000, jf. FSA Compensation 

Sourcebook 10.2.3. R.145 Finansieringen af ordningen kommer fra branchen selv, hvilket i praksis 

bevirker, at alle virksomheder, der driver finansiel virksomhed med tilladelse fra The FSA, bliver 

opkrævet et årligt gebyr.146 

 

3.3.1.6 The Credit Guarantee Scheme & Bank Recapitalisation Fund 

Den britiske regering annoncerede d. 8. oktober 2008, at den arbejdede på en række tiltag, som var 

rettet mod at sikre større stabilitet i de finansielle markeder.147 Resultatet af dette blev The Credit 

Guarantee Scheme og The Bank Recapitalisation Fund, som er indeholdt i The Recapitalisation 

Scheme, som skulle sikre kapital til banker i Storbritannien.148 For at en finansiel virksomhed kan 

indtræde i CGSC forudsættes det, at den allerede har, eller har en plan om, at rejse såkaldt Tier 1 

Capital. Denne slags kapital kan siges at være en målestok for en finansiel virksomheds finansielle 

styrke, og kan sammenlignes med det, vi fra Danmark vil kalde kernekapital. RSC kan benyttes af 

banker som en metode til at rejse den kapital, der kræves, for at kunne kvalificere sig til at blive 

optaget i CGSC. D. 13. oktober blev RSC taget i brug til at indskyde et samlet beløb af £37 mia., 

som blev ydet til RBS samt HBOS og Lloyds tsb, som var i gang med at blive lagt sammen.149 Med 

RSC fulgte en række krav til de medvirkende pengeinstitutter. For det første skulle de deltagende 

banker over de følgende tre år fastholde udbuddet af udlån og markedsføring af konkurrencedygtige 

lånemuligheder for husejere og mindre virksomheder på et niveau, som var kendt fra 2007. 

Endvidere skulle de støtte tiltag, som stilede mod at hjælpe folk, der ikke kunne betale deres 

terminer, med at beholde deres boliger m.m. Derudover indeholdt pakken et punkt angående ”the 

                                                        
144 Se http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/recession/3287506/Lloyds-TSB-take-over-of-HBOS-to-be-
rubberstamped.html 
145 Se http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/PR/2008/114.shtml 
146 Se http://www.fscs.org.uk/consumer/about_us/funding/ 
147 Se http://www.dmo.gov.uk/index.aspx?page=CGS/CGS_about 
148 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_stab_credit_guarantee_scheme.htm 
149 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/press_105_08.htm 
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remuneration of senior executives”. Dette er kort sagt krav til aflønning af ledelsen, som fastsætter, 

at bestyrelses- såvel som direktionsmedlemmer ikke skal kunne modtage bonus gennem 2008, og 

incitamentsaflønning skal fremover være forbundet med langsigtet værdiforøgelse og tage hensyn 

til en eventuel potentiel risiko. Ydermere blev der fastsat specifikke krav til udbetaling af udbytte i 

The FSA Agreement on Executive Pay and Dividends.150 151 

 

3.3.1.7 UK Financial Support Package 

RSC og CGSC udgør overordnet, sammen med ordningen om, at Bank of England stiller £200 mia. 

til rådighed for britiske banker gennem SLSC, det såkaldte UK Financial Support Package.152 

 

For at illustrere hvordan denne pakke er sat sammen, kan man anvende de to nedenstående figurer, 

hvor den første viser, hvor de uddelte midler i praksis kommer fra, og hvor de uddeles hen, og 

derudover hvordan de er tænkt, at skulle bruges.153 Den næste figur viser, hvor stor pakken er set i 

forhold til det årlige offentlige forbrug. 

 

 

 

3.3.1.8 The Asset Protection Scheme 

I januar 2009 introduceres The Asset Protection Scheme, som lidt forenklet er en slags forsikring 

mod fremtidige kredittab.154 Dette skal forstås på den måde, at de pengeinstitutter der vælger at 

deltage i programmet mod betaling, kan opnå en vis grad af beskyttelse mod fremtidige kredittab. 

                                                        
150 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/press_105_08.htm 
151 Se http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Policy/DP/2009/fs09_05.shtml 
152 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/fsr/2008/fsrfull0810.pdf, side 31. 
153 Se http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm 
154 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/press_07_09.htm 
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Grundtanken bag dette er, at denne beskyttelse vil øge tilliden til kapitalmarkederne, da de 

deltagende virksomheder har mulighed for i et vist omfang at nedbringe deres kreditrisiko. Som set 

ved andre britiske hjælpepakker, stilles der også som betingelse for deltagelse i denne ordning, at 

pengeinstitutterne støtter udlån til kreditværdige låntagere. Deltagende virksomheder skal ligeledes 

leve op til diverse krav om vederlagspolitik. 

 

3.3.1.9 The Asset Backed Securities Guarantee 

Ligeledes i januar 2009 offentliggjorde HM Treasury en udvidelse af CGSC. Udvidelsen som bærer 

navnet The Asset Backed Securities Guarantee, er ligeledes en garanti, som skal overtage en del af 

bankernes risiko.155 Dette gøres ved, at regeringen helt eller delvist vil yde garanti for ”Triple A-

rated Asset backed securities” jf. Rules of the 2009 Asset-Backed Securities Guarantee scheme 

Annex 6.1., som inkluderer realkredit lån og virksomheds- og forbrugerlån. 

 

3.3.1.10 The Enterprise Finance Guarantee & The Working Capital Scheme 

Der blev herudover lanceret to programmer i januar, som har til mål at lette små og mellemstore 

virksomheders adgang til kredit. The Enterprise Finance Guarantee, som er et program til en samlet 

værdi af £1,3 mia., har til formål, at kunne garantere for op til 75 pct. af små og mellemstore 

virksomheders lån i banker.156 Ordningen er rettet mod virksomheder, der ikke har mulighed for 

selv at stille sikkerhed for deres lån. Derudover findes et lign. program, The Working Capital 

Scheme, som garanterer for 50 pct. af kortfristede lån for samlet op imod £20 mia., hvoraf de £10 

mia. derved kommer fra den britiske regering.157 Det overordnede formål bag disse ordninger er at 

sikre, at små og mellemstore virksomheder har adgang til kapital, og dermed har mulighed for at 

optage lån til investeringer. 

 

3.3.1.11 The Banking Act of 2009 

Den anden britiske hjælpepakke, The Banking Act of 2009 trådte i kraft d. 21. februar 2009, og 

afløste derved The Banking (Special Provisions) Act of 2008, som udløb den 20. februar 2009.158 

Lovens første del introducerer som dets hovedbestanddel en permanent ordning, som har til formål 

at håndtere konkurstruede banker gennem det såkaldte Special Resolution Regime.159 Overordnet 

                                                        
155 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/press_05_09.htm 
156 Se http://www.berr.gov.uk/whatwedo/enterprise/finance/efg/page37607.html 
157 Se http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7828357.stm 
158 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/press_16_09.htm 
159 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_banking_act2009.htm 
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giver SRR myndighederne en række beføjelser, når en konkurstruet bank skal håndteres. De får 

mulighed for at træffe beslutninger om at overføre hele eller dele af banken til en køber fra den 

private sektor, jf. art. 11. Derudover kan der træffes beslutning om at overføre banken til en såkaldt 

”bridge bank”, jf. art. 12, som er en slags overgangsbank under Bank of England, som oprettes med 

henblik på et videresalg på et senere tidspunkt. Ligesom man så i The Banking (Special Provisions) 

Act of 2008, giver pakken også mulighed for, at en bank bliver midlertidigt nationaliseret, jf. art. 

13.160 

 

3.3.1.12 The Asset Purchase Facility 

Afslutningsvis skal det nævnes, at Bank of England i marts 2009 iværksatte The Asset Purchase 

Facility, som er et program, der skal fungere som et alternativ for større virksomheder, der søger ny 

kapital, i stedet for at søge lån i eksempelvis pengeinstitutter.161 Programmet er blevet udvidet flere 

gange, men var oprindeligt en pulje på £75 mia., som skulle bruges til at opkøbe 

virksomhedsobligationer og lign. Derved kunne virksomheder udstede obligationer, som kunne 

optages i en pulje, og derved skabe kapital i virksomheden. 

 

3.3.2.1 Analyse af udlånsrenterne 

Hvis man ser på renteudviklingen i Storbritannien ved udlån fra pengeinstitutter til husholdninger 

såvel som ikke-finansielle selskaber, vil man se, at denne har tendens til at følge diskonto-renten fra 

den britiske centralbank.162 Diskonto-rentesatsen er dog ikke den eneste determinant for bankernes 

udlånsrente, da bankerne henter deres kapital på flere forskellige måder og til forskellige priser. Det 

kan hævdes at udlånsrenten generelt følger diskontoen. Dog kan et kritikpunkt være, at det lader til, 

at bankrenterne retter sig noget hurtigere, når diskontoen stiger, frem for når den falder. Der ses 

desuden forskelle i, hvor hurtigt husholdningers og selskabers rentesats ændres. Der er klare 

incitamenter for bankerne til at holde renteniveauet så højt som muligt, og der kan være forskelle i 

det pres, der bliver lagt på dem fra henholdsvis husholdningerne og selskaberne. Forskelle i 

risikoprofilen kan bevirke, at banker søger højere risikokompensation fra én gruppe i forhold til en 

anden.  

 

                                                        
160 Se http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/role/risk_reduction/srr/index.htm 
161 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/uk_asset_purchase_facility.htm 
162 Se bilag 2 for skitsering af diskontoen. 
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Interbank renten, Libor, som er den benyttede rente, når banker låner penge til hinanden, steg i 

september 2007 til 6,8 pct., hvilket var et klart tegn på, at banker i Storbritannien derfor var blevet 

mere tilbageholdende med at yde lån til hinanden.163 Det er værd at notere sig, at den britiske 

centralbank relativ kort tid forinden d. 5. juli 2007 havde valgt at hæve renten fra 5,5 pct. til 5,75 

pct. med argumentet om, at man havde som mål, at væksten i output forblev fast. Der antoges ikke 

på det tidspunkt at være problemer med kreditten, og overordnet anså man økonomien for at være 

stærk.164  

 

3.3.2.2 Rentespænd for husholdninger  

For at forstå hvorfor rentespændet indsnævres mellem husholdningerne og centralbankens 

udlånsrente, skal man være opmærksom på, at husholdningerne i denne periode er i gang med at 

indhente en rentesænkning. Noget kunne derfor tyde på, at husholdningernes rentesats følger 

udviklingen dog med en del forsinkelse, som det ses i fig. 7.165 Rentespændet indsnævres i perioden 

fra 2003 til 2007, og fra perioden 2007 indtil rentenedsættelserne i slutningen af 2008 er det 

faldende.  

 

                                                        
163 Se http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6977798.stm 
164 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2007/070.htm 
165 Se bilag 2 for data. 
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De britiske myndigheder forsøger at få gang i udlånene i de britiske banker ved at foretage 

rentenedsættelser. Man ønsker for det første at gøre bankernes adgang til kapital billigere, og 

derved fordrer man, at bankerne opretholder udlånsniveauerne. Samtidig ønsker man at øge lysten 

fra husholdningernes og virksomhedernes side til at optage lån ved at gøre disse billigere. 

Problemet opstår dog, hvis man for det første ikke kan få bankerne til at øge udbuddet, samt at de 

rentenedsættelser, der bliver foretaget, opsluges af bankerne. Noget kunne tyde på, at netop dette er 

sket. Ser man på rentespændet mellem husholdningerne og centralbankens udlånsrente før de store 

rentenedsættelser i slutningen af 2008 og starten af 2009 sammenholdt med rentespændet efter, 

fremgår det ganske tydeligt, at husholdningerne slet ikke oplever samme rentenedsættelser. Ser man 

på renteniveauerne ved den første rentenedsættelse i december 2007, er rentespændet på 3,25 pct. 

point. Sammenholdes dette med rentespændet efter den sidste rentenedsættelse i marts 2009, er 

dette steget til 6,25 pct. point. Rentesatsen for husholdningerne er efterfølgende steget samtidig 

med, at centralbankens udlånsrente fortsat har været faldende. Noget kunne tyde på, at bankerne 

ikke har ladet de generelle rentenedsættelser komme husholdningerne til gode, hvilket kan være et 

problem, da det muligvis modarbejder det mål som af flere omgange er blevet defineret af Bank of 

England i forbindelse med deres rentenedsættelser. 

 

3.3.2.3 Rentespænd for ikke-finansielle selskaber 
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Ser man på rentespændet mellem rentesatsen for de ikke-finansielle virksomheder og 

centralbankens udlånsrente, vil man også her se, at dette indsnævres i perioden 2003-2007, som det 

fremgår af fig. 8.166 Rentenedsættelserne har ligeledes givet anledning til en forøgelse af 

rentespændet dog i noget mindre grad. Ved første rentenedsættelse i december 2007 var 

rentespændet på 2,03 pct. point. Efter den sidste rentenedsættelse i marts 2009 var rentespændet 

2,55 pct. point. Dog skal det i forhold til rentesatsen for virksomhederne påpeges, at denne 

efterfølgende har fulgt den nedadgående kurve, som det også sker med centralbankens udlånsrente. 

 

Som udgangspunkt kan det ikke konkluderes, at de britiske kreditpakker har haft direkte betydning 

for rentedannelsen i Storbritannien. Som tidligere beskrevet falder to af rentenedsættelserne på 

samme dag som offentliggørelsen af henholdsvis CGSC d. 8. oktober 2008 og APF d. 5 marts 2009. 

Dette sammentræf er givetvis ikke et tilfælde. Man har fra myndighedernes side formentlig ønsket 

at bakke diverse tiltag op, og derved forhåbentlig kunne opnå positive synergieffekter, men at 

kreditpakkerne skulle have haft nævneværdig effekt på renteniveauerne for både husholdningerne 

og de ikke-finansielle virksomheder, lader ikke til at være tilfældet 

 

3.3.2.4.1 Rentemarginal for husholdninger
167

 

 
                                                        
166 Se bilag 2 for data. 
167 Rentemarginalen er udregnet som forskellen mellem indlånsrenten og udlånsrenten for både husholdninger og ikke-
finansielle selskaber. 
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Rentemarginalen for husholdninger falder fra starten af 2003 til starten af 2008 fra 5,65 pct. til 3,35 

pct., som vist i fig. 9.168 Baggrunden for dette, er for det første de faldende udlånsrenter, som er 

beskrevet ovenfor. Derudover stiger indlånsrenten i perioden fra 3,68 pct. til 5,13 pct., hvilket 

formentlig skyldes en øget konkurrencesituation. Derudover vil de øgede flow i indlån og udlån 

gøre, at bankerne stadig vil kunne opretholde en fornuftig indtjening trods en lavere rentemarginal. 

Overordnet vil indlånsrenten dog stige for at øge incitamentet til at foretage indlån i perioder, hvor 

banker søger at øge udlånet.169  

 

Rentemarginalen stiger fra 3,35 pct. i januar 2008 til 4,58 pct. i september 2009. Dette er forsaget 

af, at selvom udlånsrenten falder i denne periode, falder indlånsrenten endnu mere. Som 

udgangspunkt kunne man argumentere for, at bankerne vil øge indlånsrenten under en 

kreditklemme for derved at få adgang til yderligere kapital. Grunden til at dette ikke ses at være 

tilfældet, er formentlig de store rentenedsættelser i centralbankens udlånsrente, som giver bankerne 

et motiv til at presse indlånsrenten ned. Som følge af at bankerne i denne periode øger 

kapitalreserverne, vil de naturligvis søge at forrente den arbejdende kapital i højere grad.  

 

3.3.2.4.2 Rentemarginal for ikke-finansielle virksomheder 

 
                                                        
168 Se bilag 2 for data 
169 Se http://www.moneymovesmarkets.com/journal/2008/11/14/uk-banks-net-interest-margin-close-to-historical-
low.html 
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Rentemarginalen for selskaberne falder fra starten af 2003 til starten af 2008 fra 2,18 pct. til 1,64 

pct., som det ses i fig. 10.170 Som udgangspunkt vil baggrunden for dette kunne forklares ud fra de 

samme mekanismer som ved husholdninger. Det skal dog siges, at rentemarginalen for 

virksomhederne, som man også så med rentespændet, er betydelig mere stabilt, formentlig som 

resultat af den konkurrencesituation der findes på markedet for virksomhedslån.  

 

Virksomhedernes rentemarginal falder fra 1,64 pct. i januar 2008 til 1,54 pct. i september 2009, 

hvilket er bemærkelsesværdigt. Som beskrevet i afsnittet om rentespændet retter udlånsrenten for 

virksomhederne sig markant hurtigere, end det er tilfældet for husholdninger. Selvom man i 

perioden ser faldende niveauer i indlånsrentesatsen, falder udlånsrenten i endnu højere grad blandt 

andet som følge af nedsættelserne i centralbankens udlånsrente og videre af årsager, som er 

behandlet i afsnittet om rentespændet. Da husholdninger står for den største aktivitet, hvad angår 

indlån og udlån i Storbritannien, er det derudover naturligt, at det er her bankerne i første omgang 

vil søge at foretage justeringer, hvilket også kan være en af årsager til, at rentemarginalen for 

selskaberne forsat falder.  

 

3.3.3 Analyse af indlån 

3.3.3.1 Husholdninger 

 

                                                        
170 Se bilag 2 for data 
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Ser man på udviklingen over indlånet i pengeinstitutter fra husholdninger fra starten af 2003 frem til 

starten af 2008, oplever man en markant stigning på ca. 74 pct., som det fremgår af fig. 11. 

Baggrundene for dette kan være mange. Storbritannien oplevede i denne periode en markant 

højkonjunktur, som blandt andet kom til udtryk i stigende aktie- og hus priser.171 Lønningerne steg i 

perioden 1996-2006 med 52 pct., hvilket skal sættes op imod, at detailpriserne kun steg med 30 pct. 

i samme periode.172 Stigningen i huspriserne anslås at stå for over 50 pct. af stigningen i velstanden 

for husholdninger, som i perioden oplevede en markant større stigning i husholdningers aktiver 

overfor husholdningers gældsposter. Det er naturligt, at øget velstand hos husholdningerne vil have 

effekt på indlånsniveauerne. Det vil selvsagt ikke være hele stigningen, der vil forblive på 

husholdningernes bankkonti, men der er samtidig en grænse for, hvor meget der kan forbruges. På 

trods af at perioden fra 2001 til 2008 muligvis ikke er kendt for sparsomhed, har der i perioden 

været en så kraftig forøgelse af velstanden, at husholdninger har kunnet øge pensionsopsparinger 

såvel som almindelige opsparinger, hvilket er baggrunden for denne stigning. 

 

På trods af en vedvarende stigning i indlånsniveauet sker der en afmatning fra 2008 og frem.173 

Således stiger indlånene fra januar 2008 til september 2009 med ca. 7 pct. Den økonomiske 

afmatning vil som udgangspunkt kunne have en dæmpende effekt på indlånene af samme årsager, 

som økonomisk vækst har en positiv effekt. Dog ses det ofte i tider med økonomisk usikkerhed, at 

husholdninger vil sænke forbruget og dermed umiddelbart øge indlånene. Dette er også en af 

baggrundene for, at man i sådanne perioder ser rentenedsættelser, da et lavt renteniveau vil nedsætte 

incitamenterne til at opspare frem for at forbruge.174 Ikke desto mindre har man i Storbritannien 

oplevet et massivt fald i husholdningernes forbrug af frygt for den økonomiske udvikling og 

primært ved udsigten til stigende arbejdsløshed.175 En af baggrundene for at de britiske indlån forsat 

er stigende, kan sammenholdt med det tidligere skitserede også være begrundet i udvidelsen af den 

britiske indskydergarantiordning, som blev offentliggjort d. 3. oktober 2008. I forbindelse med at 

Northern Rock blev nationaliseret opstod et problem som en af hovedårsagerne bag udvidelsen af 

programmet. Northern Rock oplevede, lige inden det blev nationaliseret, en ganske betragtelig 

nedgang i indlånene som resultat af folks frygt for at tabe opsparede midler ved en eventuel 

                                                        
171 Se http://www.economywatch.com/world_economy/united-kingdom/ 
172 Se http://www.lloydsbankinggroup.com/media/pdfs/halifax/2007/September/29_09_ 
07_UK_Household_Sector_Wealth_Position.pdf 
173 Se bilag 2 for data 
174 Se http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/how.htm 
175 Se http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/4806327/Household-spending-falls-at-fastest-rate-in-18-
years-as-recession-bites.html 
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konkurs. Omvendt stod man i en situation efter nationaliseringen, hvor interessen for at indskyde 

indlån i Northern Rock steg markant i kraft af, at det med den nye status af at være statsejet, kunne 

tilbyde en næsten fuldstændig garanti af indskudte midler.176 Denne omstændighed fik en række 

større britiske pengeinstitutter til at kræve vedtagelsen af en fuldstændig indskydergaranti af 

konkurrencemæssige årsager. Kompromiset blev således en udvidelse af indskydergarantien. Det er 

som sådan svært at vurdere, hvor effektiv udvidelsen af FCSC har været, men som udgangspunkt er 

der ikke sket et fald i husholdningernes indlån. Spørgsmålet er så, om dette ville forholde sig 

anderledes, hvis man ikke havde udvidet programmet.  

 

3.3.3.2 Ikke-finansielle virksomheder 

Som udgangspunkt kan der argumenteres for, at en højkonjunktur ikke burde give anledning til en 

stigning i indlånene fra selskaber, som det er tilfældet med hensyn til husholdninger. Baggrunden 

for dette er, at virksomheder bør have mulighed for at forrente midlerne på bedre vis end ved at 

have dem stående på en bankkonto. Dermed vil overskydende kapital blive brugt på investeringer, 

                                                        
176 Se http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcri sis/3118103/ Financial-crisis-Call-for-all-savers-
deposits-to-be-guaranteed-to-end-panic.html 
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som skal øge værdien af selskabet. Det samlede indlån fra ikke-finansielle selskaber øges imidlertid 

med 82 pct. i perioden fra 2001 til 2008, som det fremgår af fig. 12.177 

 

Det er naturligt, at virksomheder er nødt til at have likvide midler til rådighed, og det er endvidere 

indlysende, at mængden af den fornødne likviditet afhænger af størrelsen på virksomheden. Ftse 

100 indekset, som dækker de 100 mest handlede virksomheder på London Stock Exchange, og 

samlet set vægter ca. 85 pct. af den samlede aktivitet, fordoblede rundt regnet sin værdi fra 

lavpunktet efter IT boblen i 2002 til dets højdepunkt i slutningen af 2007, hvilket tyder på, at de 

britiske virksomheder gennemgik en anseelig vækst i denne periode.178 Dette sammenholdt med at 

man i perioder med højkonjunktur ofte ser, at der er grobund for oprettelse af flere virksomheder, 

kan være en medvirkende årsag til det øgede indlån.179  

 

I perioden fra januar 2008 frem til september 2009 opstår der et mindre fald i det samlede indlån fra 

ikke-finansielle virksomheder på 0,6 pct. Der kan igen være flere årsager til dette fald. I perioder 

med økonomisk nedgang vil mange virksomheder opleve røde tal på bundlinjen. Et underskud i den 

løbende drift vil som oftest have en negativ effekt på en virksomheds likvide midler. Det er 

naturligt, at virksomheder vil udnytte de mest likvide aktiver for at dække et underskud, og derved 

vil indlånene ligeledes som minimum stagnere eller som i dette tilfælde falde. Samtidig er det 

ligeledes naturligt, at virksomhederne vil have brug for et likvidt beredskab, for at kunne fortsætte 

den daglige drift, og der er derfor grænser for, hvor meget det kan nedbringes.  FCSC garanterer 

også overfor virksomhedskonti, for små virksomheder, på samme vilkår som ved husholdninger.180 

Dermed er en stor del af de britiske virksomheder delvist sikret gennem ordningen. Hvorvidt dette 

har nogen særlig indflydelse på indlånsniveauet er tvivlsomt, da det må kunne antages, at det 

garanterede beløb formentlig ikke er stort nok til, at kunne have den store effekt. Derimod kunne 

kritikken angående den mere omfattende garanti, der kan opnås ved konti i Northern Rock og andre 

nationaliserede banker, godt tænkes at være særligt velbegrundet, hvad angår virksomhedskonti.  

 

                                                        
177 Se bilag for data 
178Se http://www.ftse.com/Research_and_Publications/2008Downloads/ASWB_0908.pdf 
179 Se http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/Downloads/FTSE_100_Index_Factsheet.pdf 
180 Små virksomheder defineres i Companies Act 2006, Section 382. 
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2006/ukpga_20060046_en_24 
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3.3.4 Analyse af udlån  

3.3.4.1 Husholdninger 

Ser man på det samlede udlån for husholdningerne fra januar 2001 frem til januar 2008, er der her 

tale om en stigning på 62,8 pct., som det fremgår af fig. 13.181 En medvirkende årsag til dette skal 

findes i den liberalisering af reglerne vedrørende bankudlån til forbrugerne i Storbritannien, som 

forekommer op igennem 1990’erne.182 Sammenholdt med dette ses der ligeledes en stabil 

økonomisk vækst frem til 1. kvartal af 2008, som givetvis også har skabt gode forudsætninger for 

en stigning i de samlede udlån.183 En anden grund til det stigende niveau af udlån til husholdninger 

op gennem første halvdel af dette årti har været stigningen i långivningen via kreditkort, som udgør 

¼ af de samlede udestående lån til husholdninger.184 Lånoptagelsen gennem kreditkortselskaberne 

faldt i 2005 grundet en stigning i afskrivninger på denne type kredit, og det er formentlig 

baggrunden for den afmatning, som man ser i perioden 2005 til 2006. Endvidere har der gennem 

længere tid været rejst kritik af bankernes udlånspolitik, som er kritiseret for at være for 

                                                        
181 Se bilag 2 for data 
182 Se http://www.oenb.at/en/img/mop_20042_the_role_of_bank_lending_tcm16-19682.pdf s.90  (Monetary Policy & 
The Economy Q2/04) 
183 Se http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=192 
184 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf s.13 
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risikobetonet.185 Øget risikovillighed fra bankernes side har muliggjort lån til individer, der ellers 

ikke ville have kunnet opnå samme kreditværdighed, hvilket også har gjort, at der har været basis 

for et større samlet udlån.  

 

I perioden fra januar 2008 og frem begynder den samlede udlånskurve for husholdninger at vise 

tegn på ustabilitet. Kurven knækker for alvor i juli 2008, hvor man ser et vedvarende fald i udlåne. 

Bankerne er i denne periode ramt af en kreditklemme, og derfor strammer de deres udlånspolitik. 

Det er svært entydigt at afgøre, om et fald i udlånskurverne er et resultat af faldende udbud eller 

faldende efterspørgsel. Som indikator kan man se på, hvordan rentespændet udvikler sig. Er der tale 

om et fald grundet lav efterspørgsel, burde man forvente at se en indsnævring af rentespændet, for 

derved at gøre det billigere at optage lån og dermed mere attraktivt. Omvendt bør man i en 

situation, hvor et fald skyldes et lavere udbud se en forøgelse af rentespændet.186 Som før beskrevet 

øges rentespændet efter en lang periode med en indsnævring. Man kan som udgangspunkt bruge 

denne tankegang til at forklare mekanismerne bag denne udvikling. Som bekendt blev reglerne for 

udlån liberaliseret op gennem 1990’erne, og denne omstændighed sammenholdt med bankernes 

øgede risikovillighed i samme periode har gjort, at udbuddet af udlån er steget, hvilket har øget 

konkurrencen og dermed indsnævret rentespændet. Når man nu kan se, at rentespændet øges 

betragteligt, er dette formentligt grundet i, at bankerne har set sig nødsaget til at restrukturere deres 

balancer, hvilket gøres ved at nedbringe de samlede udlån. Hvis man ligeledes antager, at 

efterspørgslen ikke er faldet i samme takt som udbuddet, kan dette være baggrunden for det øgede 

rentespænd.  

 

Man kan se, at det faldende udlånsniveau starter i andet halvår af 2008, men det retter sig allerede 

omkring udgangen af 2008, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt. En forklaring på dette kan være, 

at den britiske regering i flere omgange har truffet foranstaltninger til at sikre et øget udlånsudbud. 

Eksempler på dette kan være det krav, der fulgte af APSC og ABSG, hvor deltagerne skulle 

forpligte sig til at øge udlånene, imod at staten til gengæld ville overtage en del af bankernes risiko. 

Derudover offentliggjorde den britiske regering i februar 2009 deres beslutning om, at man 

igennem den statsejede bank, Northern Rock, ville øge udbuddet af såkaldte ”secured lending” eller 

real kredit, så det ville passe til markedsefterspørgslen.187 Spørgsmålet er om det reelt øger 

                                                        
185 Se http://uk.reuters.com/article/idUKTRE59P0IF20091026 
186 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf s.4 
187 Se http://www.hm-treasury.gov.uk/press_15_09.htm 
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mængden af optagede real-kredit lån, da efterspørgslen på disse lån kan være faldet. Efterspørgslen 

vil være faldende i perioder, hvor huskøbere forventer, at huspriserne vil falde, og det kan være 

grunden til, at man ikke ser en stigning. Ser man på kurven for udlån til husholdninger, erfarer man 

en stigning i de samlede udlån midtvejs i 2008. En forklaring på dette kan være SLSC, som bliver 

iværksat i april 2008. Dette program sigter som bekendt mod at skabe større likviditet i banker og 

realkredit institutter ved, at de kan bytte illikvide aktiver til likvide ”UK Treasury Bills”. Dette kan 

være årsagen til stigningen, men det er ikke nok til at forhindre det fald i de samlede udlån, som 

man ser i sidste halvdel af 2008. Spørgsmålet er, om det var muligt at opretholde det høje 

udlånsniveau, som man tidligere havde haft. Som før beskrevet var der i igennem længere tid sket 

en markant vækst i de samlede udlån, hvilket gør, at man måske har opnået det højest mulige 

niveau. Meget kunne tyde på, at dette var tilfældet, og som resultat af at bankerne er blevet mindre 

risikovillige, og derved kræver højere kompensation for den risiko, som de påtager sig, skal det ses 

som et positivt resultat, at man i Storbritannien har formået at stabilisere udlånskurven fra starten af 

2009 og frem. 

 

3.3.4.2 Ikke-finansielle selskaber 
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Ser man på de samlede udlån for de ikke-finansielle selskaber, stiger disse 109,7 pct. i perioden fra 

2001 til 2008, som det fremgår af fig. 14.188 Forklaringen på denne stigning er mange af de samme 

årsager, som er skitseret ovenfor i forbindelse med stigningen i de samlede lån til husholdninger. 

Overordnet må den store stigning henover denne periode skulle forklares med de gode 

makroøkonomiske tilstande samt de generelt lave renteniveauer.189 

 

Ser man på udviklingen over udlånene, oplever man, at der sker en afmatning omkring oktober 

2008, hvilket fortsætter perioden ud. Denne afmatning kan som udgangspunkt forklares med den 

finansielle krise, som har gjort det sværere for virksomheder at opnå samme kreditvurdering som 

førhen. Man går ind i en periode med lavkonjunktur, hvilket medvirker til, at mange virksomheder 

oplever en nedgang, som ikke er fordrende for større investeringer, og dermed kan det også være en 

forklaring på de faldende udlån. Det er før set ved tidligere recessioner, at dette har forårsaget 

faldende udlånsefterspørgsel, så det vil ikke være korrekt kun at angive de stramme kreditmarkeder 

som eneste årsag til de faldende udlånskurver.190 De britiske kreditpakker har haft til formål både at 

styrke udbuddet og efterspørgslen efter lån. Ser man på den engelske regerings APSC, stillede man 

som krav til Lloyds Banking Group og RBS, at disse skulle øge deres udlån henover det følgende 

år.191 Som beskrevet ovenfor kan rentespændet bruges som en indikator for, om et fald i de samlede 

udlån skyldes manglende efterspørgsel eller lavere udbud. Ser man på rentespændet for 

selskabernes rentesats overfor centralbankens udlånsrente, ses det, at rentespændet øges, hvilket 

derfor kunne tyde på, at der er tale om et faldende udbud. Dog øges rentespændet ikke i lige så 

markant grad, som det er set i forbindelse med husholdningernes rentesats. 

 

Man kan dog ikke ud fra de faldende udlånskurver fastslå, at de britiske bankpakker sammen med 

rentenedsættelser ikke har haft den ønskede effekt. APF kan være en medvirkende årsag til, at 

udlånene fra banker til virksomhederne er faldet. APF introduceres i marts 2009 som er et program, 

der skal danne et alternativ til at skabe kapital i virksomhederne frem for at søge kredit i bankerne. 

Programmet indeholder midler til, at kunne opkøbe virksomhedsobligationer og lign. for derved at 

sikre kapital i virksomhederne. Et program som dette vil kunne have en negativ effekt på det 

samlede udlån fra bankerne, da virksomhederne nu kan skaffe kapital ad flere veje.  

                                                        
188 Se bilag for data 
189 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf s.5 
190 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf s.4 (Chart A) 
191 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf s.8 
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Der er tale om et moderat fald i det samlede udlån til virksomhederne. Sammenholdes dette med, at 

APF fra dets offentliggørelse er blevet udvidet flere gange, er der ikke nødvendigvis grund til at tro, 

at det er svært for virksomhederne at skaffe kapital. Britiske virksomheders udstedelse af 

obligationer steg således i starten af 2009, hvilket er en indikation af, at der søges alternative veje i 

anskaffelsen af kapital.192 Derudover forekom der i følge data fra British Banker’s Association en 

stigning i udlånet til mindre virksomheder i de første to måneder af 2009.193 Denne stigning kan 

skyldes indførelsen af henholdsvis EFG, som før beskrevet er et program, der går ind, og garanterer 

for op til 75 % af små og mellemstore virksomheders lån i banker, og dermed nedsætter bankernes 

risiko, samt WCSC, som er et lignende program. Samlet set kunne ovenstående tyde på, at de 

britiske virksomheder trods faldende udlånskurver stadig har mulighed for at opnå de efterspurgte 

lånemuligheder.     

  

3.3.4.3 Storbritanniens BNP 

 

                                                        
192 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf side5 (Chart 1.2)  
193 Se http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/TrendsApril09.pdf  side 6 
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Som det fremgår af fig. 15, udvikler Storbritanniens BNP sig i store træk på samme måde som det 

danske, om end i en grad med lidt svagere stigninger.194 Fra starten af 2001 til starten af 2008 ser 

man en stigning på ca. 18 pct., da BNP’et opnår det højeste niveau på 335 mia. engelske pund. 

Dette sker på samme tidspunkt som i Danmark, og man kan derfor drage visse ligheder imellem de 

to landes udviklinger i økonomierne. Fra starten af 2001 indtil 2. kvartal af 2009 falder 

Storbritanniens BNP med 5 pct., grundet de samme mekanismer, som man også ser i Danmark.  

 

Hvis man sammenligner udviklingen i BNP’et med udviklingen i udlånene for både husholdninger 

og ikke-finansielle selskaber, vil man se, at disse følger hinanden fra starten af 2008 indtil 4. kvartal 

af 2009. Udlånene topper ligeledes i denne periode for begge sektorer, hvorefter de udvikler sig i en 

negativ retning for til slut nærmest at stagnere. Den stagnerende udvikling i udlånene giver sig også 

til udtryk i BNP’et, som flader en del ud for netop første halvdel af 2009. Da Storbritannien ligesom 

resten af verden også er ramt af den finansielle krise, oplever man lige så et fald i udlånene, grundet 

udviklingen på de økonomiske markeder. Da man befinder sig i en tid med lavere udlån end 

tidligere grundet en lavere investeringslyst i nye projekter fra kunderne, vil dette have en direkte 

effekt på den samlede produktion i Storbritannien. Det kan dermed konstateres, ligesom med 

Danmark, at man vil opleve en direkte påvirkning af udviklingen i Storbritanniens BNP i samme 

takt med, at udlånene enten falder eller stiger.   

 

3.4 Tyskland 

3.4.1 Beskrivelse af de tyske tiltag 

Tyskland oplevede for første gang i august 2007, at den finansielle krise også ville få betydning for 

de finansielle markeder i Tyskland, da den Stuttgart baserede bank, IKB Deutsche Industriebank, 

befandt sig i store problemer, og da den statsejede KfW Bank, Kreditanstalt für Wiederbau,195 stod 

som hovedaktionær i IKB sammenholdt med frygten for, hvad et kollaps kunne have af 

konsekvenser for tilliden til den tyske finansielle sektor, var man fra statens side nødt til at gribe 

ind.196. Dette var dog kun en kortsigtet løsning, da IKB igen i februar 2008 befandt sig i så store 

problemer, at et nyt indgreb fra KfW var påkrævet.197 

 

                                                        
194 Se bilag 2 for data 
195 Se http://www.kfw.de/EN_Home/KfW_Bankengruppe/index.jsp 
196 Se http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,499160,00.html 
197 Se http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,535245,00.html 
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Tyskland var i nogle tyskeres sind ikke anset for at være videre følsomme overfor kriser i 

individuelle markeder grundet deres lederskab i sektorer som bilindustrien, andet maskinbyggeri 

samt medicinalbranchen, hvor efterspørgslen ikke var særlig konjunkturfølsom, eller hvor man 

havde oplevet stor vækst i østen.198 Det stod imidlertid klart i starten af 2008, at den tyske økonomi 

ikke ville gå fri, og dommen over hvem de skyldige var, var i medierne forholdsvis hård. Et 

eksempel på dette kunne være, da Der Spiegel skribenten Wolfgang Reuter i en artikel fra d. 20. 

februar 2008, i en noget ironisk tone omtaler pensionsordningen på 31.500 euro om måneden til den 

tidligere IKB CEO, Stefan Ortseifen, som et tegn på anerkendelse for hans fiaskoer.199 

 

3.4.1.1 Finanz Markts Stabilisierungs Fonds Gesetz 

Den første reelle tyske bankpakke kom, som i så mange andre lande, i efteråret 2008. Udover den 

generelle nødvendighed med en større statslig indgriben, var der også et konkret problem, som 

krævede, at der blev taget affære, da den ejendomsbaserede finansvirksomhed, Hypo Real Estate, 

var i svære likviditetsproblemer som et resultat af massive gældsposter i deres irske datterselskab, 

Depfa.200 Den såkaldte Finanz Markt Stabilisierungs Fonds Gesetz, oversat til Lov om oprettelse af 

Finansiel Stabilitetsfond, blev således offentliggjort d. 17. oktober 2008, og introducerer dermed 

oprettelsen af Finanz Markt Stabilisierungs Fonds.201 Loven indeholder en række tiltag og dertil 

hørende krav, som skitseres overordnet. Indholdet i FMStFG blev senere d. 20. oktober 2008 

nærmere uddybet i bekendtgørelsen ved navn Finanz Markt Stabilisierungs Fonds Verordnung.  

 

Den oprettede statsejede fond, som på engelsk oversættes til Financial-Market Stabilisation Fund, 

bliver etableret med hjemmel i FMStFG sec. 1. Formålet med fonden er beskrevet i sec. 2, som en 

fond, der skal søge at stabilisere de finansielle markeder ved at modarbejde likviditetsmangel og 

ved at danne de strukturelle forudsætninger til at styrke kapitalbasen for finansielle virksomheder. 

Hvorvidt en finansiel virksomhed er støtteberettiget eller ej, er en beslutning, der hører under det 

tyske finansministerium, jf. FMStFG sec. 4.1. Disse er videre uddybet i FMStFV sec. 1.202 

 

Loven giver mulighed for, at fonden som et led i stabiliseringsprocessen kan opkøbe aktier i en 

finansiel virksomhed. Der er dog krav om, at opkøbet skal ske på baggrund af en betydelig statslig 

                                                        
198 Se http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,584374,00.html 
199 Se http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,536635,00.html 
200 Se http://www.marketwatch.com/story/germanys-hypo-real-estate-gets-thrown-a-lifeline-shares-drop?dist= sr_29 
201 Se http://www.buzer.de/gesetz/8394/index.htm  
202 Se Bundesministerium der Finanzen 
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interesse, og at målet som søges opnået, ikke kan opnås ved hjælp af bedre eller mindre økonomisk 

byrdefulde midler, jf. sec. 5a. 

 

Et af de tiltag som følger af loven er, at fonden skal have mulighed for at oprette garantier for op til 

400 mia. euro til gældsinstrumenter udstedt af finansielle virksomheder, samt kunne overtage 

finansielle forpligtelser, som er opbygget i disse, mod betaling, jf. FMStFG sec. 6.1. Dette er 

specificeret nærmere i Sec. 2 i bekendtgørelsen til loven. Ordningen definerer dermed i praksis en 

ubegrænset indskydergaranti.  

 

Tyskland modtog efter offentliggørelsen af deres garantiprogram en del kritik vedrørende indholdet. 

Et af kritikpunkterne var, at det blev opfattet som værende konkurrenceforvridende, at tyske banker 

agerede under en garantiordning, når mange andre lande i G20 ikke anvendte samme metode.203 

Frygten bundede i, at tyske banker ville opnå en uretfærdig fordel, og at mange bankkunder ville 

søge fra banker i lande uden garantiordninger til tyske banker for at opnå garanti for deres 

indeståender. Denne kritik havde Tyskland selv tidligere rettet mod en lignende ordning udstedt af 

den irske204 såvel som den græske regering.205 Den tyske regering afviste dog anklagerne bl.a. ved 

brug af argumentet om, at den tyske garantiordning ikke dækkede virksomhedskonti, og at frygten 

på denne baggrund var overdrevet. Det skal i denne forbindelse også bemærkes, at EU’s 

konkurrencemyndigheder også godkendte den samlede tyske kreditpakke.206 

 

De tyske myndigheder fandt det også nødvendigt at åbne op for muligheden for at indskyde kapital 

i de tyske kreditinstitutter. Sec. 7 i FMStFG omhandler således et rekapitaliseringsprogram for den 

finansielle sektor. Denne type indskydelse kan ske imod bytte af aktier i modtagervirksomheden 

eller lign., jf. sec. 7.1. Som det er beskrevet i afsnittet om opkøb af aktier, jf. sec. 5a, findes der i 

sec. 7.2. også en slags ”fit and proper” klausul, som skal sikre, at ønsket om øget kapital i de 

finansielle virksomheder ikke kan opnås ved hjælp af mindre byrdefulde midler. De nærmere 

detaljer for hvilke krav der stilles til virksomheder, som ønsker at indgå i denne ordning, er skitseret 

i FSMtFV Sec. 3. Denne fastslår som udgangspunkt, at rekapitaliseringen primært skal ske gennem 

                                                        
203 Se http://politiken.dk/udland/faktaudland/article681732.ece 
204 Se  http://news.sky.com/skynews/Home/Business/European-Bank-Bailout-Germany-Confirms-394-Billion-Package-
And-Others-Expected-To-Follow/Article/200810215119334?f=rss 
205 Se http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,582359,00.html 
206 Se http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1589 
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kernekapital, jf. sec. 3.1. Der beskrives videre, hvorledes vilkårene for kapitaltilskud skal 

sammensættes, og hvilke vederlag fonden skal modtage for uddelingen af kapitaltilskud. 

 

Loven giver ydermere fonden mulighed for, efter ansøgning fra de finansielle virksomheder, at 

købe såkaldte ”risk positions”, som er erhvervet inden d. 13. oktober 2008, jf. sec. 8.1. De nærmere 

vilkår for denne indgriben skal igen findes i bekendtgørelsen, som bl.a. fastsættelser de nærmere 

generelle vilkår, vederlag, fondens mulighed for videresalg m.m., jf. FMStFV sec. 4.  

 

Som før nævnt foregik der en livlig debat angående bankernes påståede grådighed i medierne. Hvis 

man sammenholder dette med, at man formentlig har ønsket at skærpe kravene til den finansielle 

sektor, før man traf foranstaltninger om at imødekomme dennes problemer, finder man formentlig 

baggrunden for de krav, der stilles i FMStFG sec. 10, som er vilkårene for 

stabilitetsforanstaltninger. Denne fastslår at finansielle virksomheder, som gør brug af fondens 

stabilitetsforanstaltninger, hvilke findes i sec. 6 og 8 af loven, skal garantere en solid og forsigtig 

forretningsstrategi., jf. sec. 10.1. Dette princip er uddybet nærmere i bekendtgørelsens sec. 5, som 

bl.a. opstiller en række krav til finansielle virksomheder, som søger midler i fonden efter lovens sec. 

7 om rekapitalisering.  

 

Der er flere interessante aspekter omkring disse krav. Bl.a. er der krav om, at deltagerne skal tage 

nødvendigheden for långivning for en sund national økonomi til efterretning, specielt når der skal 

træffes beslutning om lån til små og mellemstore virksomheder, jf. sec. 5.2.2. Endvidere stilles der 

også krav til virksomhedernes vederlagspolitik, som efter bekendtgørelsens ordlyd skal holdes på et 

passende niveau, både hvad angår løn og incitamentsprogrammer. Der er givet en beskrivelse 

omkring, hvad kriterierne for passende vederlag er i sec. 5.2.4a. Her fastslås det, at vederlag til 

enten bestyrelses- eller direktionsmedlemmer, som overstiger 500.000 euro om året, vil være anset 

som upassende. Derudover beskrives der et forbud mod bonusprogrammer i den periode, hvor en 

virksomhed gør brug af stabilitetspakken i sec. 5.2.4c. Sec. 5.2.5. indeholder et generelt forbud for 

virksomheder, der søger om midler i fonden, imod udbytteudlodninger eller kapitalnedsættelser. 
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3.4.2.1 Analyse af udlånsrenterne
207

 

I Tyskland valgte man allerede fra 1998 at skifte over til kun at have én ledende rente, kaldet 

basisrenten, hvorfor diskontorenten hører inde under denne.208 I 1999 blev euroen introduceret, og 

denne blev også indført i Tyskland.209 Før euroens indtræden havde man ført et fastkurssamarbejde 

med en række andre lande, hvor der blev ført fastkurspolitik overfor D-marken, og dermed rettede 

de sig efter de tyske pengepolitiske renter, som blev fastlagt med udgangspunkt i den økonomiske 

udvikling i Tyskland. Med indførelsen af euroen etablerede man også den europæiske centralbank, 

og der bliver i stedet taget hensyn til den økonomiske udvikling i hele euroområdet ved fastlæggelse 

af renten. Den tyske rente følger derfor udviklingen i ECB’s rente.  

 

I oktober måned 2008 så man, at konjunkturbarometeret i Tyskland var på det laveste niveau i 

mange år.210 På daværende tidspunkt havde den finansielle krise ramt de tyske virksomheder, som 

led under, at økonomien på de største tyske eksportmarkeder var faldende, grundet den 

omspændende og globale økonomiske krise samtidig med, at det indenlandske marked også var 

presset. Som et eksempel kan nævnes, at den tyske eksport i november 2008 lå 12 pct. under 

niveauet fra året før.211 Dette kan også mærkes på økonomien i Tyskland, da der i starten af januar 

2009 kommer en opgørelse, som viser, at 114.000 tyskere har mistet deres job i december 2008, og 

dermed havde landet en arbejdsløshed på 7,4 pct.212 Det var dog først i netop slutningen af 2008, at 

finanskrisen for alvor satte sine spor på den tyske økonomi, da året indtil da havde set forholdsvis 

positivt ud. Da Tyskland er Europas største og førende økonomi,213 og er den tredjestørste målt i 

hele verden, er det en naturlig ting, at mange følger den økonomiske udvikling netop her.214 Den 

finansielle krise i Tyskland har også haft stor betydning for pengeinstitutterne. Som eksempel på 

dette kan nævnes, da Deutsche Bank allerede i oktober 2007 valgte at melde ud, at de havde afsat 

                                                        
207 Rentesatsen for udlån til husholdninger er udregnet som et gennemsnit af pengeinstitutternes rentesatser til forbrug, 
huslån, overtræk og øvrige lån til såkaldte nye forretninger. 
208 Se http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTDISCOUNT.PDF 
209 Se http://www.fm.dk/Publikationer/2003/Samarbejdet%20om%20den%20oekonomiske%20politik%20i%20EU 
%20-%20juni%202003/2%20Den%20faelles%20pengepolitik%20fire%20aar%20efter%20starten.aspx 
210 Se http://borsen.dk/okonomi/nyhed/143562/ 
211 Se http://www.handelskammer.dk/index.php?id=tysklandfinanskrisenrammerho 
212 Se http://www.berlingske.dk/verden/finanskrise-afslutter-tysk-jobfest 
213 Se http://www.berlingske.dk/verden/ny-fremgang-tysklands-oekonomi-0 
214 Tyskland er en del af de såkaldte G7-lande, som består af verdens største økonomer. Medlemmerne er USA, Japan, 
Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada. 
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16 mia. kr. til tab i forbindelse med dårlige udlån.215 Samlet set er det vurderet, at de samlede 

økonomiske tab for tyske banker vil løbe op i omkring 100 mia. kr.216 

Som man kan se på figur 16, følger udlånsrenterne til husholdninger og ikke-finansielle selskaber 

fra starten af 2003 stort set centralbankens udlånsrente.217 Pengeinstitutterne vælger dog ikke at 

nedsætte udlånsrenten til hverken husholdningerne eller erhverv i samme tempo, som centralbanken 

gør i juli måned 2003 med en nedsættelse på 0,75 pct. point, hvilket svarer til 38 pct. Der kan 

hermed igen argumenteres for, at bankerne bevidst vælger ikke at nedsætte udlånsrenterne lige så 

hurtigt, som centralbanken gør, da de herved kan opretholde en større fortjeneste i en lidt længere 

periode.218 Her kan bankerne altid undskylde sig med, at det tager tid fra der sker en rentesænkning 

i centralbanken, til den får indflydelse på den egentlige forbruger. Over en længere periode kan man 

dog også se, at bankerne nedsætter udlånsrenterne. Hvis man kigger på kurven for husholdningerne, 

                                                        
215 Se http://politiken.dk/erhverv/article388750.ece 
216 Se http://borsen.dk/arkiv/avanceret/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u=%2Farkiv%2Favanceret%2F&r=1&f=G 
&d=FOBO&SECT3=NEWTOC2&s1=tyskernes+tr%F8st&op1=AND&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&co8=A
ND&op8=AND&pg8=ALL&s9=&co9=AND&pg9=SEKT&op9=or&s10=&s11=&pg12=TIOV,TIHO,TIUN&s12=&s
13=&s14=&s15=&s16=&s17=&s18=&s19=&s20=&s21=&s22=&pg23=VIRK,ANNA&s23=&SECT1=NEWWEB&S
ECT2=AND 
217 Se bilag 3 for data 
218 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2003/200308_en_financial.pdf 
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kan man se, at denne falder med 0,65 pct. point fra juni 2003 til november 2005. Denne nedgang i 

udlånsrenten svarer nogenlunde til centralbankens nedsættelse af udlånsrenten, men det foregår bare 

over ca. 2,5 år i stedet for over en måned, hvilket uden tvivl gør, at bankerne i denne periode kan 

øge fortjenesten på deres udlån. Med hensyn til kurven for selskaberne holder denne sig derimod 

meget stabilt, og falder med 0,4 pct. point i samme periode. Det kan derfor konstateres, at 

husholdningerne ikke får lige så meget gavn af den rentenedsættelse, som centralbanken foretager, 

som virksomhederne gør. Grunden til dette er formentlig, at pengeinstitutternes udlånsrenter som 

tidligere nævnt ikke alene er styret af centralbankernes udlånsrenter, da sammensætningen af 

fundingen også har betydning, hvorfor man ikke altid vil se den samme udvikling.  

 

Som det fremgår af kurverne stiger udlånsrenten til husholdningerne og virksomhederne jævnt over 

hele perioden. Centralbankens udlånsrente stiger samtidig med 2,02 pct. point fra december 2005 til 

slutningen af 2007, hvilket er det højeste niveau i den fulde periode, og svarer til en stigning på ca. 

173 pct. over en periode på lidt over 2 år. Dette må siges at være en meget markant stigning, og skal 

formentlig ses som et udtryk for, at der ligesom i Danmark også har været en kraftig højkonjunktur 

i Tyskland på dette tidspunkt, hvilket øger rentesatsen, da bankerne stadig er villige til at låne 

kapital til trods for højere omkostninger. Grunden til dette er, at aftagerne, som i dette tilfælde er 

husholdningerne og virksomhederne, stadig har lyst og råd til at låne kapital på trods af stadig 

stigende rentesatser, da den generelle økonomiske udvikling befinder sig på et niveau, som gør, at 

det stadig kan betale sig for dem, fordi de formentlig kan tjene endnu mere selv ved at gøre brug af 

lånekapitalen og derved foretage andre investeringer. Det skal dog påpeges, at centralbankens 

udlånsrente som udgangspunkt lå meget lavt, og derfor kommer en stigning på omkring et par 

procent naturligt til at virke voldsom. Det ses også, at udlånsrenten for virksomhederne i denne 

periode stiger med 1,26 pct. point, som er det højeste niveau i hele perioden. Bankerne lader 

dermed ikke udlånsrenten stige lige så meget, som centralbanken gør, hvilket i sig selv kan virke 

mærkeligt, da det ville være meget belejligt for dem hele tiden at lægge sig tæt op af stigningerne 

fra centralbanken.  

 

Med hensyn til husholdningerne stiger udlånsrenten i samme periode med 1,12 pct. point. 

Stigningen er meget lig den, som man ser med de ikke-finansielle selskaber, og her er grunden lige 

så, at bankerne ikke har følt sig nødsaget til at hæve renten lige så meget, som centralbanken gør. 

Fra starten af 2008 til september 2009 sker der en markant udvikling i centralbankens udlånsrente, 
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da den falder til kun 0,12 pct. point svarende til 96 pct. Det skal dog påpeges, at den stort set holder 

sig uændret i hele 2008, og først begynder at falde drastisk fra starten af 2009. Grunden til denne 

markante udvikling skal findes i, at Tyskland befinder sig midt i den finansielle krise. ECB vælger i 

flere omgange at nedsætte den ledende rente, hvilket påvirker den tyske basisrente.219 Et eksempel 

på, hvor alvorlig situationen er, ses i slutningen af 2008, hvor ECB vælger at foretage en 

rentenedsættelse på 0,75 pct. point, hvilket er den største i historien.220 Grunden til nedsættelserne 

er, at den økonomiske aktivitet er faldet markant i euroområdet som konsekvens af den finansielle 

krise, og man prøver herved at få de finansielle systemer til at fungere optimalt igen, så man kan få 

den faldende efterspørgsel til at stabilisere sig igen. Det skal her påpeges, at den tyske centralbanks 

udlånsrente i øjeblikket ligger på det laveste niveau i mere end 60 år, hvilket underbygger krisens 

størrelse.221   

 

Udlånsrenten for de ikke-finansielle selskaber topper i august 2008 med 7,15 pct., og falder herefter 

markant. Fra starten af 2008 til september 2009 falder den med 2,1 % point eller 29 pct. Igen ses 

det, at bankerne ikke vælger at sænke deres rente lige så meget, som Nationalbanken gør med deres 

udlånsrente, hvilket formentlig skyldes, at de i denne periode har måttet erkende meget store 

nedskrivninger på dårlige udlån, og dermed har tabt mange penge, og derfor er dette en måde at 

prøve at vinde noget af det tabte ind.  

 

3.4.2.2 Rentespænd for husholdninger og ikke finansielle virksomheder 

Som det fremgår af fig. 16 ligger rentespændet for de ikke-finansielle selskaber i starten af 2003 på 

3,32 pct. point og i starten af 2008 på 2,42 pct. point, hvilket svarer til en stigning på ca. 27 pct. 

Dette er en forholdsvis naturlig udvikling i rentespændet, da pengeinstitutterne har tilpasset 

udlånsrenten igennem perioden, så den passer til udlånsmængden og sammensætningen af 

fundingen.  

 

I september 2009 ser rentespændet derimod meget anderledes ud, da det ligger på 4,6 pct. point. 

Dette giver en stigning på ca. 90 pct. i forhold til starten af 2008. På kun et år og ni måneder er 

rentespændet dermed blevet næsten fordoblet.222 Som tidligere nævnt er en udvidelse af 

                                                        
219 Se http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2009/html/mb090409.da.html 
220 Se http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=18807372 
221 Se http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTDISCOUNT.PDF 
222 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2009/200908mba_en_economic.pdf 
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rentespændet en god mulighed for pengeinstitutterne til at kunne forøge deres fortjenester på udlån 

af kapital i perioder, hvor der er krise. 

 

Med hensyn til udlånsrenten for husholdningerne er det mere udpræget, at bankerne ikke nedsætter 

udlånsrenten i samme takt som centralbanken, hvilket højst sandsynligt skyldes samme grund, som i 

udviklingen med selskaberne. I starten af 2003 ligger rentespændet på 7,27 pct. point. Dette spænd 

er faldet til 6,28 pct. point i slutningen af 2007 svarende til ca. 14 pct.. Det kan dermed konstateres, 

at rentespændet ikke er faldet i samme grad som med virksomhederne i denne periode, hvilket 

skyldes, at pengeinstitutterne her har fulgt centralbankens udlånsrente mere tæt over tid. Der har 

ikke været nogen grund til at fravige fra dette spænd, da situationen på de økonomiske markeder 

generelt har været positiv i denne periode.223 Derimod har rentespændet udviklet sig en del, når man 

kigger på perioden fra starten af 2008 til september 2009, hvor det ender i 7,92 pct. point svarende 

til en stigning på ca. 26 pct. Dette niveau i rentespændet er det højeste for husholdningerne i hele 

den skitserede periode, og det kendetegner den tendens, som man også så med selskaberne. 

 

3.4.2.3 Rentemarginal for husholdninger og ikke-finansielle virksomheder
224

 

 
                                                        
223 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2007/200711mba_en_economic.pdf 
224 Rentemarginalen er udregnet som forskellen mellem indlånsrenten og udlånsrenten. Indlånsrenten er udregnet som et 
gennemsnit af pengeinstitutternes indlånsrenter for indlån med en løbetid på henholdsvis 1-2 år og over 2 år for både 
husholdninger og ikke-finansielle selskaber. 
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Som man kan se i fig. 17, har rentemarginalen for husholdninger været faldende fra starten af 2003 

til det laveste niveau i perioden på 4,96 pct. i januar 2009.225 Kurven har dermed fulgt en naturlig 

udvikling med forholdsvis stabile indlånsrenter og faldende udlånsrenter, som det ses med 

rentespændet. Med hensyn til de ikke-finansielle selskaber ser man i starten af 2003 en kraftig 

stigning i rentemarginalen, hvorefter den stort set udvikler sig på samme måde som 

husholdningerne, dog med lidt større udsving, indtil august 2008, hvor den når sit laveste niveau i 

0,6 pct. Grunden til den kraftige stigning i starten skal findes i, at den tyske økonomi i denne 

periode befinder sig i en negativ udvikling, og derfor oplever man, at bankerne tager sig bedre 

betalt både ved udlån af kapital, men også ved indlån med faldende renter. Det skal dog påpeges, at 

rentemarginalen lå på et meget lavt niveau på dette tidspunkt, hvor den nærmest kun kunne gå opad.  

 

Fra starten af 2009 og frem stiger rentemarginalen igen forholdsvist markant for husholdninger kun 

afbrudt af et mindre fald, men man ser den stadig ikke nå det højeste niveau, som man har set 

indenfor hele den skitserede periode. For selskaberne begynder rentemarginalen allerede at stige 

kraftigt fra august 2008 frem til juni 2009, hvor den topper i 2,88 pct., og herefter falder den lidt 

igen for til sidst at være i en opadgående tendens. Grunden til de kraftige stigninger for begge 

sektorer bunder i, at man til trods for faldende udlånsrenter ser et kraftigere fald i indlånsrenterne. 

Eksempelvis falder indlånsrenten med ca. 66 pct. fra august 2008 til juni 2009, hvorimod 

udlånsrenten tilsvarende kun falder med 23 pct. De kraftige fald i udlånsrenten skyldes, at bankerne 

med den netop indførte bankpakke i august 2008 nu får mulighed for at få indskudt kapital fra 

staten, og dermed er de ikke længere afhængige af at skaffe kapital igennem indlån fra kunderne, 

med dertil hørende højere indlånsrenter og større omkostninger, i lige så høj grad som tidligere. 

 

3.4.2.4 Indførelse af bankpakken 

I oktober 2008 bliver den tidligere omtalte bankpakke indført i Tyskland.226 Som det ses på kurven, 

topper udlånsrenten for husholdninger i månederne før dette tidspunkt, og falder herefter. Da 

Nationalbankens udlånsrente ligger meget stabilt på dette tidspunkt, og først falder ca. to måneder 

efter, kan man argumentere for, at faldet for husholdningerne kan skyldes netop indførelsen af den 

nye bankpakke. Lige så kan man se, at udlånsrenten for de ikke-finansielle virksomheder er 

faldende på dette tidspunkt. Overordnet kan man sige, at der har ligget en meget klar forventning 

om, at ECB ville nedsætte renten i slutningen af året, hvilket formentlig har haft en betydning for 
                                                        
225 Se bilag 3 for data. 
226 Se afsnit om behandlingen af den tyske bankpakke. 
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nedsættelsen af renten noget tid før.227 Man har derfor valgt at udnytte dette på et tidspunkt, hvor 

man føler det nødvendigt, for at kunne skabe en positiv udvikling på lånemarkedet. Derudover kan 

man sige, at den netop indførte bankpakke kan have haft en vis indflydelse på den pludselige 

rentenedsættelse. Da FMS i forbindelse med den nye ordning kan gå ind og overtage risikofyldte 

dispositioner og garantier, som bankerne har bundet sig til, vil dette frigøre disse for nogle 

forpligtelser, som formentlig har gjort dem mere påpasselige før i tiden. Dermed er det ikke 

nødvendigt for bankerne i lige så høj grad at tage kompensation for, at de er bundet op på for mange 

risikofyldte udlån, og derfor kan de tillade sig at opkræve lavere udlånsrenter for begge sektorer.     

 

3.4.3 Analyse af indlånsmængden for husholdninger og ikke-finansielle selskaber 

Som det ses i figur 18, stiger indlånsmængden for husholdninger stort set i hele den skitserede 

periode kun afbrudt af meget små fald indimellem.228 Fra 2001 til slutningen af 2007 stiger 

indlånene med ca. 26 pct. Herefter sker der en mindre stagnering, hvorefter de igen stiger kraftigt 

med 96 mia. euro fra september 2008 til september 2009. For selskaberne ses der en endnu større 

stigning i indlånene svarende til ca. 65 pct. fra 2001 til september 2008. Herefter sker der et mindre 

fald, hvorefter de igen stiger samlet med 70 mia. euro. 

                                                        
227 Se http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=9984152 
228 Se bilag 3 for data 
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Efter at have oplevet en mindre nedgang i økonomien fra 2001 til 2004 sker der de efterfølgende år 

en positiv udvikling i Tyskland.229 De markante stigninger i den sidste halvdel af den første periode 

skyldes denne højkonjunktur, hvilket naturligt medfører, at folk får flere penge, og derfor også øger 

opsparingerne i samme tempo. Samtidig omsætter virksomhederne for mere, hvilket naturligt øger 

indtjeningen og beholdningen i bankerne. Grunden til det efterfølgende store spring i indlånene skal 

findes i, at der i oktober måned 2008 bliver indført den tyske bankpakke, som blandt andet også går 

ind og garanterer for indskyderne i bankerne, og dette medfører, at folk ikke længere er utrygge ved 

at lade indlån blive stående i bankerne. Samtidig oplever man i denne periode også meget høje 

indlånsrenter for husholdningerne, som man kan se i udviklingen i rentemarginalen, og dermed kan 

folk tjene mere ved at lade have pengene i bankerne. Virksomhederne oplever derimod i samme 

periode faldende indlånsrenter, som det også ses af rentemarginalen, og derfor er der større grund til 

ikke at have pengene stående i bankerne, da de højst sandsynligt vil kunne bruges bedre andre 

steder. Indlånsrenterne stiger imidlertid i slutningen af perioden, hvilket også afspejles i 

indlånsmængden fra virksomhederne, som tilsvarende begynder at stige. 

 

3.4.4 Analyse af udlån  

3.4.4.1 Husholdninger 

 
                                                        
229 Se http://www.eu-oplysningen.dk/spsv/off/alle/spoergsmaal_-tysklandoek/ 
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Efter figur 19 kan man som udgangspunkt sige, at kurven generelt ligger på et meget stabilt niveau i 

hele den skitserede periode.230 Dette er specielt kendetegnende ved, at udlånene stiger fra juli 2004 

til slutningen af 2007 med ca. 2 pct. Dette må betegnes som værende en meget beskeden stigning, 

når man tager i betragtning af, at det foregår over en periode på tre og et halvt år, og at der er 

højkonjunktur,231 og dermed også er høje forventninger til den tyske økonomi.232 Man kan 

argumentere for, at de tyske pengeinstitutter har været forholdsvis mådeholdende med udlån til 

husholdninger, og ikke har lånt ud til hvem som helst til trods for en tid med positive økonomiske 

tendenser. I stedet har man valgt at holde udlånene på det samme niveau, hvilket også kan være et 

udtryk for, at mængden fra starten af har ligget så højt, at der ikke har været brug for eller 

efterspørgsel fra kunderne efter at øge udlånene, og derfor fortsætter det i samme takt som hidtil.  

Det er på dette punkt ganske naturligt, at der sker en stagnering i udlånene, når markedet ikke har 

mulighed og brug for at aftage mere lånekapital, og man har derfor fundet et naturligt niveau.   

 

I perioden før fra starten af 2001 til juli 2004 stiger udlånene imidlertid med ca. 9 pct. Dette må 

primært ses som en konsekvens af, at den tyske økonomi i starten af denne periode var inde i en 

negativ udvikling med et aftagende privatforbrug og heraf afledt faldende efterspørgsel, og derfor 

havde man stor fokus på at prøve at få gang i udlånene igen blandt andet ved hjælp af 

rentenedsættelser. Fra starten af 2008 til juli 2009 sker der en lille stigning på 6 mia. euro svarende 

til ca. 0,6 pct. Det kan dermed fastslås, at den finansielle krise ikke har haft den store indflydelse på 

udlånsmængden til husholdningerne i Tyskland, da kurven stort set er uændret over perioden. 

 

3.4.4.2 Ikke-finansielle selskaber 

For de ikke-finansielle virksomheder gælder det, at udlånsniveauet til disse ligger højere end 

husholdningernes mængde. Grunden til dette skal formentlig findes i det faktum, at Tyskland er et 

udpræget industriland, og befinder sig blandt toppen af verdens største økonomier. Som eksempel 

herpå kan nævnes den kemiske industri samt den markante maskin- og bilindustri, som er kendt i 

stort set hele verden.233 Disse sektorer er meget kapitaltunge, og medfører naturligt en høj 

udlånsmængde. 

 

                                                        
230 Se bilag 3 for data. 
231 Se http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2006_4_kvartal/$file/kap01.htm 
232 Se http://www.ugebreveta4.dk/2005/29/Baggrundoganalyse/Tyskopsvingsaetterturbopadanskindustri.aspx 
233 Se http://www.ambberlin.um.dk/da/menu/Info+om+Tyskland/%C3%98konomiske+forhold+i+Tyskland/ 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

102 

 

Som det ses af figur 20, falder udlånene fra starten af 2001 til midten af oktober 2004 med ca. 6 

pct.234 Dette fald skyldes, at Tyskland som sagt er inde i en økonomisk nedgang i netop denne 

periode, hvilket også har indflydelse på mængden af udlån til denne sektor. Det er dog påfaldende, 

at udlånskurven for selskaberne falder, i samme periode som kurven for husholdningerne stiger. En 

forklaring på dette kan være, at den økonomiske nedgang først og fremmest har ramt 

virksomhederne hårdest, da man oplever en faldende efterspørgsel fra forbrugernes side. 

Virksomhederne har hermed ikke lige så stor mod på at opstarte nye projekter og foretage 

investeringer.235 Selvom husholdningerne stadig bliver ved med at låne i denne periode, er det 

langtfra sikkert, at den ekstra kapital vil komme virksomhederne til gode, da pengene kan blive 

brugt på mange andre ting end forbrug, hvorfor man ser to modsatrettede kurver.  

 

I perioden fra oktober 2004 til slutningen af 2007 stiger udlånene igen med 81 mia. euro svarende 

til ca. 7 pct. I mellemtiden har kurven både været op- og nedadgående, hvilket kan forklares med, at 

der primært har været en del stilstand i investeringer omkring konstruktion og byggeri grundet 

                                                        
234 Se bilag 3 for data 
235 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2003/200311_en_economic.pdf 
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problemer med kulde.236 I slutningen af 2007 befinder udlånskurven sig dog i en stigende udvikling, 

som er startet allerede i oktober 2006. Grunden til dette er, at Tyskland igen befinder sig i en 

periode med økonomisk optur,237 hvor det primært går rigtig godt for de små og mellemstore 

virksomheder.238 Denne stigende tendens i udlånskurven fortsætter indtil april 2009, hvor den 

topper på 1.365 mia. euro, hvorefter den falder til 1.346 mia. euro i juli 2009. Man oplever dermed 

en stigning i udlånene fra starten af 2008 til april 2009 på 72 mia. euro eller ca. 7 pct. Fra april til 

slutningen af juli 2009 falder udlånene herefter ca. 1,5 pct. Udlånene er for første gang under den 

finansielle krise begyndt at falde, hvilket primært skyldes, at man fra virksomhedernes side har 

oplevet et fald i eksporten.239 Dette medfører en faldende investeringslyst fra virksomhedernes side 

i fortrinsvis maskiner og tilhørende udstyr, og da pengeinstitutterne samtidig har strammet op på 

kreditpolitikken og kreditvilkår, udløser dette samlet set et fald i udlånene, da der er flere 

virksomheder, som pludselig ikke har muligheden for at kunne låne kapital til trods for, at der 

muligvis er tale om nogle ganske fornuftige investeringer.240  

 

3.4.4.3 Tysklands BNP 

 
                                                        
236 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2006/200605mba_en_economic.pdf 
237 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2006/200611mba_en_economic.pdf 
238 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2006/200612mba_en_economic.pdf 
239 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2009/200908mba_en_economic.pdf 
240 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2009/200901mba_en_survey.pdf 
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Som det fremgår af fig. 21, udvikler det tyske BNP sig på en lidt anden måde end tilfældet er i både 

Danmark og Storbritannien.241 Fra starten af 2001 til slutningen af 2007 stiger BNP’et med 27 pct. 

Undervejs både falder og stiger det dog en del, hvilket primært kan forklares med udviklingen i 

udlånene. Udlånene til selskaber er faldende indtil midten af 2006, hvilket vil have en negativ effekt 

på BNP’et, da man vil opleve en faldende lyst til at foretage investeringer i nye projekter, og derved 

vil der ikke være basis for en stigning i landets samlede produktion. I samme periode stiger 

udlånene til husholdningerne imidlertid, og dette betyder, at forbrugerne får flere midler til at købe 

varer for. Derfor kan virksomhederne afsætte flere produkter, og der bliver skabt et grundlag for at 

øge produktionen. Samlet set er disse to forhold medvirkende til, at BNP’et stiger og falder på skift 

henover perioden. 

 

Fra starten af 2007 og frem oplever man for alvor, at den tyske økonomi bliver ramt af den 

finansielle krise. I sidste halvdel af 2008 og 1. kvartal af 2009 ser man en negativ udvikling i 

BNP’et, og det kan dermed konstateres, at den tyske økonomi i lighed med flere andre europæiske 

lande befinder sig i en recession.242 Grunden til dette er, at man oplever en faldende efterspørgsel 

efter varer både fra de hjemlige markeder såvel som eksportmarkederne. Da Tyskland er verdens 

største eksportland, vil de naturligt blive ekstra hårdt ramt, når størstedelen af verdens økonomier 

befinder sig i en krise.243 Udlånene til husholdningerne falder ligeledes i denne periode, hvilket 

bekræfter den faldende efterspørgsel hos forbrugerne. Endnu engang ser man dog den modsatte 

udvikling i udlånene til selskaberne, som i denne periode er stigende, selvom BNP’et er faldende. 

Dette kan dog begrundes med, at virksomhederne har været nødt til at låne kapital i bankerne, for at 

kunne overleve. De øgede udlån er dermed ikke ensbetydende med, at der bliver investeret i nye 

forretninger og projekter. Man ville formentlig have haft set et endnu større fald i BNP’et, hvis 

virksomhederne ikke havde haft mulighed for at optage disse lån, da flere produktioner ellers ikke 

ville have været i stand til at fortsætte. 

 

I 2. kvartal af 2009 ser man, at den tyske økonomi har fået brudt recessionen, da man ser en 

stigning på 0,3 pct.244 Dette ses ligeledes i udlånene for husholdninger, som i denne periode 

udvikler sig positivt, hvilket betyder, at forbrugerne stille og roligt begynder at bruge penge igen. 

                                                        
241 Se bilag 3 for data 
242 Se http://www.information.dk/171959 
243 Se http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=25254177 
244 Se http://www.berlingske.dk/verden/lys-enden-af-tunnelen-i-tyskland 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

105 

 

Samtidig er nedgangen i udlånene til virksomhederne et tegn på, at flere og flere er i stand til at 

klare den daglige drift ved egen hjælp. Dog ser man stadig ikke en egentlig lyst fra 

virksomhedernes side til at foretage investeringer i nye projekter, hvilket er grunden til, at man kun 

oplever en beskeden fremgang i det tyske BNP. 

 

3.4.4.4 Indførelsen af bankpakken 

Hvis man kigger på perioden omkring oktober måned, hvor den tyske bankpakke bliver indført, kan 

man se, at udlånene for husholdningerne stiger en lille smule i den efterfølgende periode. Kurven 

slutter derfor i en opadgående tendens, hvilket kan indikere, at bankpakken har haft en vis 

påvirkning på dette. Da der med bankpakken bliver åbnet op for, at pengeinstitutterne får lettere ved 

at skaffe lånekapital, kan dette være medvirkende til, at der sker et lille løft i udlånene. Selvom 

stigningen er meget lille, kan man i hvert fald konstatere, at der ikke er sket fald i udlånene. Hvis 

der ikke var blevet indført en bankpakke, kan det meget vel tænkes, at man i stedet ville have 

oplevet et fald, da økonomien på dette tidspunkt er inde i en negativ udvikling.245  

 

Med hensyn til udlånskurven for de ikke-finansielle virksomheder, kan man se, at der i de seneste 

tre måneder forinden bankpakken bliver indført, er sket en stagnering efter at have oplevet en 

stigende udvikling. Lige efter at bankpakken indtræder, ser man imidlertid en stigning i udlånene til 

denne sektor igen, hvorfor man kan argumentere for, at de forbedrede muligheder til 

pengeinstitutterne for at fremskaffe kapital, har en positiv indflydelse med stigning i udlånene til 

følge. Denne stigning fortsætter i et halvt år efter, at bankpakken bliver indført, hvilket skyldes, at 

en del mellemstore virksomheder har fået ydet lånekapital fra bankerne, til at kunne finansiere 

produktrelaterede justeringer, som er nødvendigt at foretage i netop denne periode, hvor der er 

faldende afsætning.246 Til trods for at bankerne også strammer vilkårene til kreditgivning overfor 

virksomhederne i denne periode, har muligheden omkring nemmere opnåelse af lån gennem 

bankpakken formentlig haft positiv indflydelse på udlånsmængden. At staten lige så kan gå ind og 

overtage gældsforpligtelser og garantier, som bankerne tidligere har stået inde for, har højst 

sandsynlig også en fremmende effekt, da de nu i højere grad kan tillade sig at påtage sig en lidt 

større risiko ved ydelse af udlån, da de har fået frigjort nogle ressourcer, som før var bundet til 

nogle andre aktiviteter. Fra april 2009 begynder udlånene som bekendt at falde igen, og dette 

                                                        
245 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2008/200811mba_en_economic.pdf 
246 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2009/200902mba_en_economic.pdf 
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skyldes, at de tyske virksomheder oplever store økonomiske tab på de vigtigste eksportmarkeder.247 

Da den indenlandske efterspørgsel samtidig er kraftigt faldende samtidig med, at bankerne endnu 

engang strammer op på kreditpolitikken, har virksomhederne derfor i højere grad ikke en lige så 

stor investeringslyst som tidligere samtidig med, at det er sværere at blive godkendt til lån.  

 

Samlet set kan man sige, at bankpakken i nogen grad har haft en positiv effekt på mængden af 

udlån. Dette kan dog ikke alene opretholde et vist udlånsniveau, da situationen på de økonomiske 

markeder med svigtende eksport og faldende efterspørgsel bliver ved med at udvikle sig i en 

negativ retning, hvilket er grunden til, at man i slutningen ser, at udlånene er faldende efter at have 

oplevet stigninger ved indførelsen af bankpakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
247 Se http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2009/200905mba_en_economic.pdf 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

107 

 

Kapitel 4: Komparativ analyse 

4.1 Kapitelvejledning 

I dette kapital vil der blive foretaget en komparativ analyse, som søger at danne et overblik over, 

hvorledes udviklingen i rente- indlåns- og udlånsniveauer i henholdsvis Danmark, Storbritannien og 

Tyskland har formet sig overfor hinanden. Denne udvikling vil herefter blive sammenholdt med de 

respektive tiltag, der er foretaget i landene for derved at vurdere, om visse tiltag ses at være mere 

effektive end andre. Der vil også blive fokuseret på tidspunktet for tiltagene, og samtidig vil den 

overordnede økonomiske udvikling i landene blive lagt til grund for sammenligningen. Strukturen i 

analysen vil søge at følge samme struktur som i den retsøkonomiske analyse. Derved vil der først 

blive foretaget en komparativ analyse af renteudviklingen, og derefter følger en analyse af 

henholdsvis indlåns- udlånsudviklingen. 

 

4.2 Udviklingen i udlånsrenterne 

Det er en gennemgående observation, at rentespændet og rentemarginalen er højere for 

husholdninger end for virksomheder i Danmark, Storbritannien og Tyskland. Det er ligeledes en 

fælles tendens, at der forekommer en vis forsinkelse fra en nedsættelse i centralbankernes 

udlånsrenter, til de kommer til udtryk i lavere udlånsrenter fra pengeinstitutterne. Dog ses der en 

forskel i forholdet mellem virksomhedernes rentespænd og rentemarginal i Storbritannien i forhold 

til Danmark og Tyskland, hvor niveauet er nogenlunde konstant. Det lader til, at forskellen mellem 

prisen i udlån til husholdningerne og virksomhederne i England er større end i de to andre lande. 

Dette kan skyldes, at man i Storbritannien har gennemgået en liberalisering af reglerne vedrørende 

udlån, som har muliggjort dette til individer, der ikke ville kunne opnå samme kreditværdighed i de 

to andre lande, og derved vil dette føre til højere risikokompensation fra britiske banker, som kan 

danne grundlag for denne observation. Som udgangspunkt er forholdet mellem husholdningernes og 

virksomhedernes rentespænd næsten helt stabilt med hensyn til Tyskland. Rentespændsforholdet er 

ikke lige så stabilt i Danmark bl.a. i kraft af en indsnævring, men følger overordnet samme 

konturer. Rentespændsforholdet i Storbritannien er derimod ikke ensartet, og følger på trods af en 

indsnævring ingenlunde samme konturer. Hvad angår centralbankernes rentenedsættelser følger de 

af umiddelbare årsager den samme udvikling. Dog skal det huskes, at Danmark er en undtagelse 

ved en enkelt lejlighed. 
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Man må overordnet kunne konkludere at de respektive bankpakker i Danmark såvel som i 

Storbritannien og Tyskland ikke har haft nogen direkte effekt på renteniveauet. I erkendelse af at 

rentenedsættelserne tilsyneladende ikke har haft tilstrækkelig effekt, introducerer Storbritannien i 

forbindelse med deres sidste rentenedsættelse APF, som skal føre kapital direkte fra en statslig pulje 

ud i virksomhederne. 

 

4.3 Udviklingen i indlån 

Med hensyn til indlånsmængden for husholdninger ses det gennemgående, at disse udvikler sig 

forholdsvist ens i alle tre lande med stigninger i størstedelen af perioden. Denne tendens er lige så 

gældende for de ikke-finansielle virksomheder, hvor disse stiger markant i alle landene. Generelt 

ser man, at selve pengemængden er en del større i Tyskland sammenlignet med Storbritannien, 

hvilket skyldes en langt større tysk industri, som tidligere nævnt er den tredjestørste økonomi i 

verden, samt en større befolkning.248 Derfor ser man også markante procentvise udviklinger i 

kurverne i Danmark ift. Storbritannien og Tyskland, da mængden her er en del mindre. 

 

Danmark og Storbritannien ligner meget hinanden i udviklingen omkring forholdet mellem indlån 

til henholdsvis husholdninger og virksomheder. I starten af perioden er forholdet mellem de to 

sektorer kendetegnende ved en mindre stigning, hvorimod dette stiger markant fra starten af 2007, 

hvor indlånsmængden for husholdninger stort set bliver ved med at stige indtil midten af 2009 

samtidig med, at den stagnerer og efterfølgende falder for selskaberne. Dette er imidlertid ikke 

kendetegnende for Tyskland, hvor forholdet mellem de to sektorer i stedet holder sig forholdsvist 

ens igennem hele perioden. 

 

Hvis man kigger på de forskellige tiltag i de tre lande, som har påvirkning på udviklingen i 

indlånsmængden, ses det, at disse i Danmark stiger for husholdninger i oktober 2008, hvor 

bankpakke 1 bliver indført, hvorimod de falder for selskaberne. I Tyskland bliver deres bankpakke 

lige så indført i oktober 2008, hvilket må siges at have stor indflydelse på indlånene for begge 

sektorer, som efterfølgende stiger markant. I Storbritannien udarbejdes tiltaget med FCSC i oktober 

2008. Efterfølgende oplever man, at indlånene for husholdninger stadig er stigende, men i en 

mindre grad end før tiltagets indførelse. For selskabernes vedkommende ser man først en stagnering 

og herefter et mindre fald. Man ser hermed en speciel forskel fra Storbritannien til Danmark og 

                                                        
248 Tyskland har ca. 82 mio. indbyggere og Storbritannien har ca. 60 mio. 
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Tyskland, hvor indlånene for husholdninger er aftagende i stigningen for Storbritannien efter 

indførelsen af deres tiltag, hvorimod de stiger markant i de to andre lande. Grunden hertil skal 

formentlig findes i, at der er et maksimum i den britiske garanti for indskud på først £35.000, som 

senere bliver forhøjet til £50.000, hvorimod denne nærmest er ubegrænset i de to andre lande. I den 

forbindelse opstår der en problemstilling, som består i, at britiske bankkunder muligvis kunne opnå 

større sikkerhed i bankfilialer tilhørende en bank, der er baseret i et land med en total 

indskydergaranti. Det skal i den forbindelse fastslås, at dette ikke er tilfældet, hvad angår danske 

bankers udenlandske filialer, da Danmark i forbindelse med bankpakke 1 kun dækker udenlandske 

filialer, hvis dets hjemland har en lignende ordning som den danske. 

 

Der er endvidere opstået en anden problemstilling med hensyn til den engelske fremgangsmåde. Da 

man med nationaliseringen af banker i praksis garanterer totalt for indskud i de statsejede banker, 

kan dette være med til at forvride konkurrencen, hvilket ikke ville være i orden. Denne 

problemstilling har man med den danske og tyske fremgangsmåde undgået. 

 

4.4 Udviklingen i udlån 

Som udgangspunkt gennemgår Danmark, Storbritannien og Tyskland ikke helt samme udvikling 

med hensyn til udlånene. Der er i perioden fra 2001 frem til 2008 ligheder mellem 

udlånsniveauerne for såvel husholdninger som selskaber i både Danmark og Storbritannien, hvor 

der ses store stigninger i de samlede udlån. Tyskland gennemgår derimod en lidt anderledes 

udvikling, da de samlede udlån ikke har samme vækstrater, hvilket i særdeleshed gør sig gældende 

for de tyske husholdninger. Forholdet mellem væksten i udlån for husholdninger og selskaber 

udviser ligeledes lign. tendens i Danmark og Storbritannien i ovennævnte periode. Dette er ikke helt 

tilfældet i Tyskland, hvor selskabernes udlånsniveau falder midtvejs i dette årti grundet en faldende 

efterspørgsel.  

 

Storbritannien er de første af de tre, der iværksætter et program for at sikre kapital i bankerne, da de 

i april 2008 introducerer SLSC. Baggrunden for at Storbritannien agerer hurtigt kan være, at de 

mærker følgevirkningerne af den finansielle krise tidligere end resten af det kontinentale Europa.  

 

Alle tre lande kommer med bankpakker i oktober 2008, men i denne forbindelse er Danmark det 

eneste, der ikke introducerer et tiltag til sikring af kapital direkte i bankerne. Tyskland offentliggør 
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som bekendt deres bankpakke, FMStFG i starten af oktober, som både indeholder en 

indskydergarantiordning samt et rekapitaliseringsprogram. Det samme er tilfældet for 

Storbritannien, som med the FCSC indfører en udvidelse af indskydergarantiordningen, og med 

CGSC samt BRF introducerer nogle rekapitaliseringsprogrammer. Danmark introducerer derimod i 

denne forbindelse udelukkende en udvidelse af indskydergarantien. 

 

Et punkt hvor tiltagene fra Storbritannien og Tyskland adskiller sig fra Danmark er, at man i disse 

lande iværksætter programmer, der kan optage såkaldte illikvide aktiver. Dette initiativ er en del af 

den tyske bankpakke, hvor SLSC er et lignende program i Storbritannien. Det giver klare 

muligheder for bankerne, da de lettere kan omsætte deres aktiver, og derved skabe likviditet med 

henblik på at fordre øgede udlån.  

 

Danmark kommer med deres tiltag til kapitalindskud i kreditinstitutter i februar, og haler derved 

noget efter de britiske og tyske initiativer. Samtidig opstår muligheden for, at pengeinstitutterne kan 

opnå individuel statsgaranti ved udstedelse af obligationer, men dette har umiddelbart ikke haft den 

store effekt endnu. 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at man i landene har så anderledes en fremgangsmåde, som det er 

tilfældet. Man kan som udgangspunkt sige, at de danske tiltag indholdsmæssigt ligner mere de tyske 

end de britiske. Dette er bemærkelsesværdigt, eftersom den økonomiske udvikling i Danmark, og 

dermed også udlånsudviklingen, minder betydeligt mere om den britiske end den tyske. Man ser i 

perioden fra 2008 et fald i udlånsniveauerne i Tyskland men ikke i tilnærmelsesvis samme grad som 

i Danmark. En årsag til dette kunne være den sene indførsel af kapitalinitiativet i Danmark, men det 

er nok mere et resultat af, at Tyskland ikke har oplevet samme stigning i udlånsniveauerne henover 

det seneste årti, og derfor ikke har haft samme behov for at konsolidere sig i samme grad, som det 

er tilfældet i Danmark.  

 

Det lader til, at man i Storbritannien har formået at stabilisere udlånsniveauerne igennem 2009. 

Hvis det antages, at danske og britiske banker, grundet den store stigning i udlånene, har haft 

lignende behov for at konsolidere sig som danske, giver dette stof til eftertanke, at udlånene i 2009 i 

Storbritannien optræder nogenlunde stabilt, mens de i Danmark er faldende. Begrundelsen for dette 

er formentlig, at Storbritannien har været langt mere aktive i bestræbelserne efter at imødekomme 
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krisen. Udover indskydergaranti og rekapitalisering har man indført en række programmer som 

WCSC og EFG, som begge gør det muligt for bankerne at konsolidere sig samtidig med, at de kan 

opretholde et højt udlån. Storbritannien har yderligere givet mulighed for. at virksomhederne kan 

søge en alternativ kapitalkilde ved udstedelse af virksomhedsobligationer til staten, som derefter vil 

kunne optages i puljen, som blev oprettet i forbindelse med APF. Dette tiltag skal dog ses ud fra et 

længere perspektiv, og er derfor svært at vurdere virkningen af endnu. 

 

Man har i Storbritannien direkte krævet, at de banker, som deltager i bankpakkerne, skal opretholde 

et vist udlånsniveau, hvilket man ligeledes også har kunnet gøre gennem de nationaliserede banker. 

Det er formentlig disse tiltag, der har gjort, at Storbritannien har været bedre til at opretholde 

udlånene på et mere stabilt niveau, end det er tilfældet i Danmark. Endvidere ses de faldende 

udlånskurver i Danmark at starte i sidste kvartal af 2008, hvilket kan tale for, at bankpakke 2 

muligvis burde have været indført noget tidligere. 
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Kapitel 5: Retspolitisk analyse 

5.1 Kapitelvejledning 

I dette kapitel vil der blive foretaget en retspolitisk analyse, som udelukkende vil have fokus på, 

hvorvidt de danske bankpakker med mulige fordele bedre kunne have været foretaget på en 

anderledes måde med hensyn til indhold og timing. Konklusionerne fra henholdsvis den 

retsdogmatiske, retsøkonomiske og komparative analyse vil blive lagt til grund for de udsagn, som 

dette kapitel vil indeholde. 

 

5.2 Lov om finansiel stabilitet 

5.2.1 Indskydergarantiordningen 

Udvidelsen af indskydergarantiordningen som introduceres i forbindelse med bankpakke 1, er som 

bekendt i Danmark i praksis en total garanti, som det også er set i Tyskland. Denne løsning vurderes 

at være mest hensigtsmæssig på baggrund af en række forskellige omstændigheder. For det første 

anses det som en nødvendighed, da eksempelvis Tyskland kort tid forinden gennemfører et lignende 

tiltag. Havde man ikke i Danmark indført en total garanti, kunne dette have bevirket, at tyske 

banker kunne opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til danske banker. Da der er frie 

kapitalbevægelser i EU, vil danske indskydere frit kunne vælge at indskyde deres kapital i tyske 

banker frem for danske.249 Dette ville kunne nedbringe de danske indlån og dermed modarbejde 

målet med at skabe stabilitet og tillid til de finansielle markeder.  Hvad angår timingen for 

udvidelsen af indskydergarantiordningen, anses denne for at være rettidig. For det første ses det, at 

mange lande introducerer deres bankpakker i oktober måned 2008, og behovet for et sådan tiltag må 

derfor kunne anses for at være nødvendigt på dette tidspunkt. Der kan umiddelbart ikke 

argumenteres for, at der skulle have været behov for at indføre dette tiltag tidligere. Det eneste 

eksempel, som kunne have skabt behov for en tidligere indgriben, var krakket i Roskilde Bank, men 

dette blev løst med oprettelsen af Afviklingsselskabet.  

 

Samtidig vurderes det som en fornuftig ordning, at der gives mulighed for, at pengeinstitutterne kan 

opnå individuel statsgaranti ved udstedelse af obligationer, da det vil styrke kapitalberedskabet. 

Dog vil man først se den mulige effekt af dette tiltag på længere sigt. 

 

                                                        
249 Reguleret i Artikel 56 EF, i kapitel 4 af Traktaten om Det Europæiske Fællesskab. 
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5.2.2 Afviklingsselskabet 

Man valgte som sagt i forbindelse med krakket i Roskilde Bank at oprette Afviklingsselskabet, 

hvorved man splittede banken op i de dele der kunne videresælges, og de dele der skulle afvikles. 

Alternativerne til denne fremgangsmåde var umiddelbart enten at lade banken gå ned, hvilket ikke 

anses for at være hensigtsmæssigt, eller at nationalisere banken. Det vurderes at en direkte 

nationalisering ikke er en optimal løsning. Dette grunder i, at det som udgangspunkt kan være en 

omkostelig løsning, og derudover kan det skabe en national, konkurrencemæssig problemstilling. 

En statsejet bank agerer under andre forudsætninger sammenlignet med en privatejet bank. Dette 

ville kunne medvirke til, at en privatejet bank ikke ville kunne tilbyde deres kunder tilsvarende 

vilkår som en statsejet, grundet statens overskyggende størrelse som involveret part.  

 

5.2.3 Krav 

Hvad angår kravene om forbud mod udbytteudlodning, nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier 

og iværksættelse af aktieoptionsprogrammer, som bliver stillet i forbindelse med indtrædelse i 

bankpakke 1, vurderes disse at være hensigtsmæssige. For det første er der klare signalværdier i 

disse forbud overfor såvel branchen som offentligheden. Derudover er der også en fornuft i at sørge 

for, at bankerne ikke udvander deres kapital via udbytteudlodning og nye tilbagekøbsprogrammer af 

egne aktier. Derudover er der ligeledes fornuft i at imødekomme den incitamentsproblemstilling, 

der opstår i forbindelse med aktieoptionsprogrammer. 

 

5.3 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 

5.3.1 Indskud af Hybrid kerne kapital 

Indholdsmæssigt er initiativet angående indskud af kernekapital fornuftigt såvel som nødvendigt. 

Ydermere anses det som en fordel bankerne, at der tale om hybrid kernekapital, grundet en variabel 

løbetid samt at forrentning af gælden bortfalder, hvis det enkelte pengeinstitut ikke genererer frie 

reserver250. Programmet giver bankerne mulighed for at konsolidere sig, i en tid hvor de foretager 

store nedskrivninger af udlån, og er i gang med at restrukturere balancerne. 

  

Derimod kan der sættes spørgsmålstegn ved det valgte tidspunkt for indførelsen af pakken. 

Bankernes udlån falder markant i sidste kvartal af 2008, hvilket understreger, at dette med fordel 

kunne have været indført tidligere. Dette ses blandt andet i Storbritannien såvel som i Tyskland, 
                                                        
250 Se http://www.finansraadet.dk/danish/menu/Nyheder_og_presse/pressemeddelelser/ Finansraadetkreditpakkesikrer 
robustfinansielsektor.htm?WBCMODE=P 
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som begge er tidligere ude med indførelsen af deres respektive programmer, og formentlig derved 

har formået at skabe en positiv effekt. Vurderingen er, at man burde have lavet en samlet 

bankpakke indeholdende de allerede omtalte elementer fra bankpakke 1 såvel som bankpakke 2 i 

oktober 2008. 

 

5.3.2 Krav 

Hvad angår de krav, der stilles i forbindelse med bankernes indtrædelse i bankpakke 2, vurderes det 

at forbuddene mod udbytteudlodninger, tilbagekøbsprogrammer af egne aktier og 

aktieoptionsprogrammer som værende hensigtsmæssige af samme årsager som beskrevet tidligere. 

Disse årsager beskriver endvidere, hvorfor det ligeledes anses for hensigtsmæssigt at indføre forbud 

mod kapitalnedsættelser og udstedelse af nye fonds- eller friaktier. Med hensyn til restriktioner i 

variable løndele og skattefradrag for vederlag til direktionen anses disse som udgangspunkt for at 

være velbegrundede både på baggrund af signalværdien, men også for at imødegå uønsket adfærd 

hvad angår risici.  Dog bør det overvejes, hvorvidt restriktionerne ikke burde indføres på permanent 

vis om end i en mildere grad.  

 

Forbuddet mod tilbud om lånefinansiering til køb af egne aktier, som indskrives i FIL, som indføres 

i forbindelse med bankpakke 2, anses for at være yderst fornuftigt, da denne praksis indeholder 

åbenlyse markedsførings- og incitamentsproblemstillinger, som vil kunne formindskes 

væsentligt.251 

 

5.4 Indholdsmæssige tilføjelser 

Det anses som værende hensigtsmæssigt, hvis de danske bankepakker havde indeholdt krav, som 

forpligtede de deltagende banker til at opretholde bestemte udlånsniveauer, som det er set i 

Storbritannien. Det lader til, at de danske banker har valgt at benytte sig af bankpakke 2 til at 

konsolidere sig frem for at have fokus på stabile udlånsniveauer. Problemet er, at man fra lovgivers 

side ønsker at opretholde udlån gennem indskud af kapital ved at skabe luft i institutternes 

udlånspolitik, men i en tid hvor pengeinstitutterne oplever store tab på udlån, har de en større 

interesse i at stoppe op og få et overblik over situationen, og derved vil der opstå en risiko for, at 

udlånsniveauerne falder. Derfor vil en opfyldelse af det ønskede formål, bedst kunne lade sig gøre 

ved at stille krav om opretholdelse af et vist udlånsniveau, såfremt udlån gives til kreditværdige 
                                                        
251 Se http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Rapporter/2009/~/media/ Finanstilsynet Mediafiles/newdoc/Forbruger 
/Rapport_aktiesalg pdf.ashx 
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kunder. Man skal være opmærksom på, at der kan opstå en situation ved indførelsen af sådan et 

krav, som gør, at man reelt fratager bankerne muligheden for at konsolidere sig, hvilket omvendt 

ikke er hensigtsmæssigt. Derfor bør man sideløbende med sådan et krav indføre tiltag, der påtager 

sig en del af bankernes risiko overfor kreditværdige låntagere, som det blandt andet er set i 

forbindelse med WCSC og EFG og til dels også APSC, som giver britiske pengeinstitutter 

mulighed for at opnå beskyttelse mod fremtidige kredittab mod betaling. 

 

Det opfattes ligeledes som værende en fordel for pengeinstitutterne, hvis man i Danmark havde 

indført et tiltag, som muliggjorde udbytning af illikvide aktiver, som i sig selv er kvalitative, men 

hvor markedet for dem har ændret sig så markant, at værdien er blevet meget forringet, ligesom det 

er set i både Storbritannien og Tyskland. Et eksempel på dette kunne være de store engagementer, 

som mange banker har haft i ejendomme. Da priserne på markedet blev markant forringet i løbet af 

relativ kort tid, blev aktiverne nærmest illikvide. Her kunne staten i stedet have grebet ind og byttet 

disse aktiver, for derved at frigøre bankerne for noget likviditet. Når markedet efter nogle år har 

stabiliseret sig igen, overtager bankerne igen aktiverne, og man vil højst sandsynlig ikke opleve lige 

så store tab, som tilfældet ellers har været.  

 

5.5 Alternative tilføjelser 

Ovenstående er skitseret hvad der anses for at være en optimeret løsningsmodel på en samlet dansk 

bankpakke. Antager man en situation, hvor denne pakke ikke på tilstrækkelig vis ses at have løst op 

for udfordringer på udlånsmarkederne, kunne alternative løsninger tages i brug. Dette kunne gøres 

enten ved at tilføre en mulighed for pengeinstitutterne til at låne reel udlånskapital direkte fra staten. 

Ydermere er det en mulighed at indføre en lignende ordning, som den britiske i form af APF, hvor 

staten kan opkøbe virksomhedsobligationer, for derved at sikre at virksomheder har adgang til den 

fornødne kapital. Indførelsen af et sådan program havde stor succes i Storbritannien, hvor man 

oplevede en stigning i udstedelsen af nye virksomhedsobligationer, som primært kom de store 

virksomheder til gode samt en stigning i bankernes udlån til små- og mellemstore virksomheder 

som følge af, at noget af presset var taget af markedet. 
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Kapitel 6: Konklusion 

Lov om finansiel stabilitet såvel som lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er begge 

kategoriseret som speciallovgivning. Derved vil reglerne i de to bankpakker have forrang for 

reglerne i generel dansk lovgivning som følge af lex specialis princippet. Den juridiske analyse 

viser, at de skitserede forbud og betingelser i FSL og SKL vil gribe ind i AL’s udgangspunkt, hvad 

angår forbuddene mod henholdsvis udbetaling af udbytte, kapitalnedsættelser, iværksættelse af 

tilbagekøbsprogrammer af egne aktier, udstedelse af fonds- eller friaktier, iværksættelse af 

aktieoptionsprogrammer samt ved restriktionerne i aflønningen af direktionsmedlemmer. Det følger 

endvidere af restriktionen omhandlende skattefradraget af lønninger til direktionen, som beskrevet i 

SKL, at udgangspunktet i SL ændres. Efter SKL indsættes der permanent forbud mod 

lånefinansiering til køb af aktier i selv samme pengeinstitut samt mod aggressiv markedsføring i 

FIL, hvilket der ikke tidligere har været direkte regulering omkring. 

 

Afhandlingen gennemgår videre de tiltag, der er blevet foretaget i Storbritannien og Tyskland, for 

derved at kunne sammenligne disse med de danske. I den forbindelse ses der klare forskelle i 

måden, hvorpå de respektive nationale myndigheder har valgt at håndtere situationen omkring den 

finansielle krise. Fælles for alle landene er, at de alle udvider indskydergarantiordningen i oktober 

2008. Dog er der i Danmark såvel i som Tyskland reelt tale om en total garanti, hvorimod 

Storbritannien bibeholder en øvre grænse på £50.000. Danmark adskiller sig ved at være det eneste 

land, som ikke valgte at iværksætte et reelt rekapitaliseringsprogram på dette tidspunkt, men først 

gjorde det i februar 2009. Grundlæggende kan det overordnede indhold i de respektive 

rekapitaliseringsprogrammer sidestilles, da de alle sigter på at sikre kreditinstitutternes adgang til 

kernekapital. Dog er der mindre indholdsmæssige forskelle, som eksempelvis bankernes 

omkostning ved indtrædelse i ordningen. Danmark adskiller sig ligeledes fra de to andre lande ved 

ikke at oprette en fond til at afhjælpe den problemstilling, der opstod som følge af den finansielle 

krise, hvor markedet for ellers sunde aktiver forsvandt, og reelt efterlod disse som værende 

illikvide. 

 

Alle tre lande opstiller en række krav, som bankerne skal leve op til, for at kunne indtræde i de 

respektive ordninger. I den forbindelse er der en række forskelle i fremgangsmåden. En af de mere 

bemærkelsesværdige forskelle er, at man i Storbritannien har valgt at stille krav til bankernes 

udlånsniveauer, hvilket ikke er tilfældet i forbindelse med de danske bankpakker. 
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Som udgangspunkt kan det konkluderes, at ingen af de gennemførte foranstaltninger i de respektive 

lande har haft direkte effekt på renteniveauet. Det konkluderes dog samtidig, at tiltagene har haft en 

afledt virkning, da de respektive tiltag sigter mod at skabe et øget kapitalgrundlag i bankerne, 

hvilket vil have en vis indflydelse på renteniveauerne. Det ses, at der er forskelle på rentespændet 

og rentemarginalen mellem husholdninger og ikke-finansielle selskaber i de tre lande. Overordnet 

ses denne observation at være begrundet i flere forskellige forhold som eksempelvis 

konkurrencesituationen på de respektive markeder, makroøkonomiske forhold samt forskellen i de 

nationale kreditreguleringer. 

 

Afhandlingens analyse af indlånsniveauerne i de tre lande viser en klar forskel i udviklingen for 

Danmark og Storbritannien i forhold til Tyskland, som har haft en mere afdæmpet vækst i forhold 

til de to førstnævnte lande. Dette begrundes i de forskellige makroøkonomiske forhold, som landene 

har været underlagt. Samme observation ses i forbindelse med udlånsniveauerne, hvor det ligeledes 

primært er de makroøkonomiske forhold, der skal lægges til grund for forskellen. Dog er det 

sandsynligt, at forskellen i den nationale kreditregulering, også kan have haft betydelige 

indflydelse. Tyskland ses ikke at være ramt af den finansielle krise, som det er tilfældet i Danmark 

og Storbritannien, hvad angår indlåns- og udlånsudviklingen i perioden efter oktober 2008. Dette 

begrundes i, at Tyskland ikke har gennemgået samme vækst på disse områder, grundet strammere 

politikker fra pengeinstitutternes side. Storbritannien har formået at stabilisere indlåns- og 

udlånsniveauerne gennem en betydelig mere omfattende indsats, end man ser i Danmark, som på 

trods af indførelsen af bankpakkerne har oplevet faldende indlåns- og udlånsniveauer. 

 

Overordnet er det afhandlingens konklusion, at Danmark med fordel kunne have handlet anderledes 

i forbindelse med håndteringen af den finansielle krise. Det er dog vigtigt at påpege, at dette er en 

konklusion, der er baseret på et retrospekt perspektiv, da udviklingen i den finansielle krise ikke har 

været til at forudse, og dermed har alle myndigheder i nogen grad været nødt til at handle lidt i 

blinde. Konklusionen er, at FSL indholdsmæssigt er sammensat på den mest hensigtsmæssige 

måde, og denne anses ligeledes for at være rettidig. Derimod burde SKL have været offentliggjort 

som en samlet pakke sammen med FSL i oktober 2008. Indholdet i SKL vurderes at være 

fornuftigt, og valget af hybrid kernekapital ses som det rigtige. Det vurderes, at Danmark med 

fordel kunne have iværksat et tiltag, som kunne afhjælpe problemstillingen med illikvide aktiver, 

for derved at skabe mere likviditet i pengeinstitutterne og undgå store nedskrivninger på udlån. 
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 Slutteligt konkluderes det, at man fra dansk side burde have stillet krav til pengeinstitutterne om 

opretholdelse af et bestemt udlånsniveau ved indtrædelse i ordningen om kapitalindskud, såfremt 

det sker til kreditværdige kunder, for derved at sikre, at bankpakken i højere grad ville få den 

ønskede effekt. Det er dog en vigtig forudsætning, at man sideløbende med denne type krav 

iværksætter et program, som afhjælper bankernes risiko i forbindelse med forskellige forpligtelser, 

da det vurderes, at der foreligger et reelt konsolideringsbehov, som kan skades ved direkte krav om 

opretholdelse af bestemte udlånsniveauer uden samtidig nedbringelse af risiko. 
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Kapitel 7: Perspektivering 

I forlængelse af den globale finansielle krise, har der rejst sig en debat angående 

hensigtsmæssigheden ved at harmonisere reguleringen af de finansielle markeder for en række 

områder indenfor EU. Afhandlingen har belyst en af de problemstillinger, som opstod i forbindelse 

med nogle af de nationale tiltag, der blev foretaget af en række af EU’s medlemslandende.252 Den 

konkurrencemæssige problemstilling der opstod i forbindelse med de forskellige tilgange af 

indskydergarantiordninger, har i den forbindelse været rejst af banker i lande uden en fuldkommen 

garanti. Der er ligeledes bekymring for, at for store forskelle i reguleringen af 

incitamentsaflønningsprogrammer samt et eventuelt loft for bankdirektørers faste lønninger vil 

kunne skade konkurrencen på fællesmarkedet. 

 

De europæiske medlemslande har i en vis grad ageret på protektionistisk vis i forbindelse med 

iværksættelsen af tiltag for at imødegå den finansielle krise. Det er som udgangspunkt svært at stille 

sig tvivlende overfor, at de enkelte lande vælger at agere ud fra deres eget bedste i en krisesituation. 

Nationale politikere vil som udgangspunkt foretrække at hjælpe landets egne borgere, og derved vil 

hensynet til fællesskabet ikke være førsteprioritet.253 Det er derfor nemmere at opnå opbakning for 

et fælles initiativ, når de enkelte medlemslande har indset fordelene ved dette. 

 

Den 20. oktober 2009 blev der i den forbindelse afholdt et rådsmøde i ECOFIN, som er 

Ministerrådet for økonomi- og finansministre, angående et fælles europæisk initiativ.254 Den 10. 

november 2009 udsendte rådet en pressemeddelelse, som skitserede fokusområderne for et fælles 

initiativ som værende styrkelse af kapital- og oplysnings kravene samt forebyggelse af 

lønpolitikker, som skaber uacceptable risikoniveauer.255 256 Styrkelsen af kapitalkravene er ligeledes 

blevet behandlet i Basel Komiteen, som i september 2008 offentliggjorde ”Principles for Sound 

Liquidity Risk Management and Supervision.”257 

 

Der er åbenlyse argumenter, som støtter ideen om et fælles europæisk initiativ. Vurderingen er, at 

                                                        
252 Se http://www.information.dk/167836 
253 Se http://www.berlingske.dk/ledere/leder-finanskrisen-og-g-20 
254 Se http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/81c92513/2967-1.pdf 
255 Se http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/31 
9&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en 
256 Se http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ecofin/111006.pdf 
257 Se http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm 
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kapital- og hedgefondes praksis ved omfattende gældssætning i bestræbelserne efter at opnå et 

maksimalt afkast, er med til at skabe et paradoks, hvor ideelle betingelser på finansmarkedet og den 

reale vækst samtidig skaber grundlag for opbygning af en ny mulig finanskrise.258 Da aktørerne på 

de finansielle markeder i høj grad er af global karakter, vil en harmonisering af indsatsen for at 

imødekomme disse former for risici formentlig være betydelig mere effektiv.  

 

Det er svært at forestille sig, at man gennem et fælles europæisk initiativ skulle kunne opnå 

mulighed for en fremtidig koordineret indsats i håndteringen af en eventuel ny finansiel krise. For 

det første er det meget svært at vurdere, hvilke behov der præcis skal dækkes, før man befinder sig i 

den pågældende situation. Derudover vil landene givetvis have meget forskellige behov, da de er 

påvirket af flere individuelle faktorer. Hvis man ser på forskellen i omfanget af tiltag mellem 

Storbritannien og Tyskland, som er behandlet i afhandlingen, står det klart, at det ville have været 

meget svært at imødegå begge landes behov med en samlet pakke da denne enten ville have været 

utilstrækkelig for Storbritannien eller unødig omfangsrig for Tyskland. 

 

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at man gennem en harmonisering af oplysnings- og 

solvenskravene potentielt kan opnå en øget tillid til det finansielle marked, som vil indeholde 

positive aspekter i forbindelse med håndteringen af en eventuel fremtidig krise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
258 Se http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/euidag/2008/maj/kapitalfonde/ bilag/ 
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Bilag 1: Data for Danmark 

 

Data vedrørende renteudviklingen ved udlån for Danmark  

Periode Husholdninger Ikke-finansielle selskaber Nationalbankens udlånsrente Diskontoen 

2003M01 8,27 5,93 2,95 2,75 

2003M02 8,45 5,96 2,70 2,75 

2003M03 8,24 5,78 2,70 2,50 

2003M04 8,27 5,70 2,65 2,50 

2003M05 8,17 5,60 2,15 2,50 

2003M06 7,98 5,41 2,15 2,00 

2003M07 7,69 5,20 2,15 2,00 

2003M08 7,61 5,17 2,15 2,00 

2003M09 7,58 5,15 2,15 2,00 

2003M10 7,48 5,05 2,15 2,00 

2003M11 7,48 5,05 2,15 2,00 

2003M12 7,42 4,92 2,15 2,00 

2004M01 7,38 4,99 2,15 2,00 

2004M02 7,42 4,98 2,15 2,00 

2004M03 7,27 4,90 2,15 2,00 

2004M04 7,33 4,84 2,15 2,00 

2004M05 7,21 4,84 2,15 2,00 

2004M06 7,21 4,84 2,15 2,00 

2004M07 7,12 4,85 2,15 2,00 

2004M08 7,06 4,81 2,15 2,00 

2004M09 7,08 4,89 2,15 2,00 

2004M10 6,97 4,80 2,15 2,00 

2004M11 6,95 4,77 2,15 2,00 

2004M12 6,80 4,80 2,15 2,00 

2005M01 6,78 4,75 2,15 2,00 

2005M02 6,79 4,84 2,15 2,00 

2005M03 6,64 4,68 2,15 2,00 

2005M04 6,62 4,65 2,15 2,00 

2005M05 6,52 4,58 2,15 2,00 

2005M06 6,45 4,60 2,15 2,00 

2005M07 6,38 4,56 2,15 2,00 

2005M08 6,33 4,50 2,15 2,00 

2005M09 6,27 4,50 2,15 2,00 

2005M10 6,24 4,45 2,15 2,00 
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2005M11 6,22 4,42 2,40 2,00 

2005M12 6,14 4,43 2,40 2,25 

2006M01 6,13 4,43 2,50 2,25 

2006M02 6,19 4,54 2,75 2,25 

2006M03 6,29 4,60 2,75 2,50 

2006M04 6,40 4,70 2,75 2,50 

2006M05 6,33 4,71 3,00 2,50 

2006M06 6,39 4,79 3,00 2,75 

2006M07 6,42 4,79 3,25 2,75 

2006M08 6,65 5,00 3,25 3,00 

2006M09 6,75 5,12 3,50 3,00 

2006M10 6,76 5,18 3,50 3,25 

2006M11 6,83 5,25 3,75 3,25 

2006M12 6,91 5,24 3,75 3,50 

2007M01 7,06 5,41 3,75 3,50 

2007M02 7,18 5,53 4,00 3,50 

2007M03 7,14 5,52 4,00 3,75 

2007M04 7,21 5,64 4,00 3,75 

2007M05 7,16 5,66 4,25 3,75 

2007M06 7,31 5,82 4,25 4,00 

2007M07 7,42 5,92 4,25 4,00 

2007M08 7,38 5,92 4,25 4,00 

2007M09 7,45 6,03 4,25 4,00 

2007M10 7,42 6,04 4,25 4,00 

2007M11 7,44 6,12 4,25 4,00 

2007M12 7,39 6,12 4,25 4,00 

2008M01 7,44 6,08 4,25 4,00 

2008M02 7,51 6,13 4,25 4,00 

2008M03 7,52 6,04 4,25 4,00 

2008M04 7,63 6,19 4,35 4,00 

2008M05 7,72 6,32 4,35 4,00 

2008M06 7,74 6,39 4,60 4,00 

2008M07 7,80 6,42 4,60 4,25 

2008M08 7,81 6,45 4,60 4,25 

2008M09 7,83 6,57 5,50 4,25 

2008M10 8,25 6,90 5,00 4,50 

2008M11 8,73 7,38 3,75 4,00 

2008M12 8,28 6,91 3,00 3,50 
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2009M01 7,74 6,52 3,00 2,75 

2009M02 7,44 6,29 2,25 2,75 

2009M03 6,88 5,75 2,00 2,00 

2009M04 6,62 5,44 1,65 1,75 

2009M05 6,45 5,38 1,55 1,40 

2009M06 6,15 5,17 1,55 1,20 

2009M07 6,07 5,06 1,35 1,20 

2009M08 6,01 5,10 1,25 1,00 

2009M09 5,88 4,72 1,25 1,00 
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Data vedrørende udviklingen i rentemarginalen i Danmark 

Periode Husholdninger  Ikke-finansielle selskaber  

2003M01 6,55  3,55  

2003M02 6,74  3,54  

2003M03 6,56  3,44  

2003M04 6,63  3,51  

2003M05 6,58  3,48  

2003M06 6,63  3,53  

2003M07 6,60  3,56  

2003M08 6,52  3,55  

2003M09 6,51  3,41  

2003M10 6,38  3,40  

2003M11 6,37  3,38  

2003M12 6,32  3,19  

2004M01 6,24  3,30  

2004M02 6,28  3,28  

2004M03 6,13  3,18  

2004M04 6,18  3,13  

2004M05 6,07  3,11  

2004M06 6,08  3,13  

2004M07 5,96  3,13  

2004M08 5,89  3,09  

2004M09 5,89  3,17  

2004M10 5,76  3,10  

2004M11 5,71  3,08  

2004M12 5,57  3,10  

2005M01 5,52  3,04  

2005M02 5,50  3,11  

2005M03 5,37  2,97  

2005M04 5,34  2,92  

2005M05 5,23  2,87  
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2005M06 5,16  2,87  

2005M07 5,09  2,81  

2005M08 5,02  2,77  

2005M09 4,95  2,74  

2005M10 4,92  2,70  

2005M11 4,88  2,72  

2005M12 4,76  2,60  

2006M01 4,71  2,53  

2006M02 4,73  2,59  

2006M03 4,63  2,44  

2006M04 4,64  2,48  

2006M05 4,56  2,46  

2006M06 4,57  2,46  

2006M07 4,55  2,43  

2006M08 4,54  2,43  

2006M09 4,52  2,46  

2006M10 4,47  2,38  

2006M11 4,49  2,35  

2006M12 4,39  2,23  

2007M01 4,38  2,31  

2007M02 4,36  2,35  

2007M03 4,15  2,24  

2007M04 4,17  2,30  

2007M05 4,13  2,36  

2007M06 4,14  2,23  

2007M07 4,08  2,31  

2007M08 4,04  2,28  

2007M09 4,10  2,40  

2007M10 4,04  2,34  

2007M11 4,03  2,44  

2007M12 4,01  2,47  
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2008M01 4,02  2,36  

2008M02 4,03  2,36  

2008M03 4,04  2,28  

2008M04 4,08  2,36  

2008M05 4,15  2,49  

2008M06 4,14  2,46  

2008M07 4,18  2,33  

2008M08 4,18  2,39  

2008M09 4,19  2,42  

2008M10 4,41  2,44  

2008M11 4,63  2,59  

2008M12 4,63  2,63  

2009M01 4,58  2,88  

2009M02 4,73  3,10  

2009M03 4,43  3,08  

2009M04 4,44  3,25  

2009M05 4,40  3,44  

2009M06 4,25  3,39  

2009M07 4,26  3,42  

2009M08 4,23  3,56  

2009M09 4,18  3,31  
 

 

Data vedrørende udviklingen i indlån i Danmark    

 

Personligt ejede 

virksomheder 

Lønmodtagere 

mv. 

Husholdninger i 

alt 

Ikke-finansielle 

selskaber  

2001M01 53.687 344.298 398  139.341 139 

2001M02 53.839 347.835 402  132.109 132 

2001M03 52.585 345.190 398  131.033 131 

2001M04 54.518 357.638 412  133.505 134 

2001M05 53.868 360.121 414  134.679 135 

2001M06 54.183 358.642 413  133.777 134 

2001M07 55.555 359.819 415  136.432 136 

2001M08 51.337 370.411 422  136.481 136 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

132 

 

2001M09 51.348 359.361 411  139.972 140 

2001M10 53.689 363.968 418  150.832 151 

2001M11 55.689 372.584 428  142.447 142 

2001M12 53.279 365.760 419  148.949 149 

2002M01 54.195 364.754 419  146.114 146 

2002M02 53.382 365.183 419  141.844 142 

2002M03 53.245 363.091 416  137.828 138 

2002M04 53.726 371.586 425  150.196 150 

2002M05 56.393 375.127 432  144.280 144 

2002M06 54.926 370.223 425  143.075 143 

2002M07 56.814 371.001 428  158.183 158 

2002M08 58.643 380.179 439  150.710 151 

2002M09 56.477 371.647 428  163.828 164 

2002M10 56.765 373.581 430  168.329 168 

2002M11 56.237 381.381 438  159.012 159 

2002M12 56.197 367.558 424  155.767 156 

2003M01 56.448 373.003 429  176.068 176 

2003M02 57.907 378.673 437  165.184 165 

2003M03 55.031 375.491 431  158.610 159 

2003M04 58.035 388.230 446  168.208 168 

2003M05 59.584 396.009 456  167.088 167 

2003M06 57.776 390.644 448  158.576 159 

2003M07 59.809 392.706 453  175.019 175 

2003M08 59.130 394.787 454  168.858 169 

2003M09 56.904 384.209 441  171.077 171 

2003M10 57.416 391.370 449  184.378 184 

2003M11 56.973 392.341 449  173.930 174 

2003M12 56.781 392.584 449  179.104 179 

2004M01 58.717 394.055 453  184.835 185 

2004M02 58.057 394.271 452  186.080 186 

2004M03 56.669 395.825 452  189.877 190 

2004M04 59.336 410.903 470  190.368 190 

2004M05 59.289 416.063 475  191.055 191 

2004M06 59.613 411.701 471  183.390 183 

2004M07 62.352 421.888 484  202.659 203 

2004M08 61.259 418.323 480  195.285 195 

2004M09 61.483 412.473 474  189.539 190 

2004M10 63.203 423.193 486  192.538 193 
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2004M11 64.425 424.676 489  195.985 196 

2004M12 65.201 428.845 494  195.478 195 

2005M01 66.973 426.487 493  195.729 196 

2005M02 67.924 431.222 499  198.324 198 

2005M03 66.973 435.139 502  195.511 196 

2005M04 72.561 454.910 527  206.175 206 

2005M05 72.497 461.974 534  196.830 197 

2005M06 73.604 463.370 537  219.092 219 

2005M07 75.877 468.991 545  238.383 238 

2005M08 77.393 477.427 555  222.820 223 

2005M09 75.064 473.331 548  220.666 221 

2005M10 75.912 471.561 547  222.541 223 

2005M11 75.336 479.966 555  221.142 221 

2005M12 77.560 491.721 569  223.908 224 

2006M01 76.875 482.238 559  304.396 304 

2006M02 76.219 484.235 560  238.197 238 

2006M03 78.282 496.128 574  237.843 238 

2006M04 80.532 507.184 588  227.656 228 

2006M05 81.748 512.163 594  238.108 238 

2006M06 83.038 517.603 601  245.093 245 

2006M07 84.042 516.425 600  258.295 258 

2006M08 83.644 516.544 600  245.687 246 

2006M09 82.408 515.848 598  250.953 251 

2006M10 83.627 514.153 598  261.136 261 

2006M11 84.267 522.248 607  244.074 244 

2006M12 86.591 527.477 614  257.953 258 

2007M01 86.874 523.280 610  265.168 265 

2007M02 85.722 528.984 615  265.799 266 

2007M03 87.015 540.244 627  272.590 273 

2007M04 89.537 550.016 640  259.450 259 

2007M05 90.545 555.858 646  269.728 270 

2007M06 93.678 561.922 656  273.453 273 

2007M07 94.980 563.379 658  305.245 305 

2007M08 94.542 570.772 665  299.070 299 

2007M09 93.012 564.299 657  294.396 294 

2007M10 94.985 561.688 657  310.805 311 

2007M11 96.861 571.202 668  297.536 298 

2007M12 99.250 576.311 676  298.985 299 
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2008M01 99.824 578.483 678  312.097 312 

2008M02 100.134 584.696 685  310.597 311 

2008M03 97.334 584.974 682  304.816 305 

2008M04 102.024 605.983 708  304.642 305 

2008M05 101.143 612.955 714  308.141 308 

2008M06 98.976 601.240 700  299.882 300 

2008M07 101.411 604.430 706  324.120 324 

2008M08 99.014 605.511 705  313.119 313 

2008M09 97.367 592.893 690  304.815 305 

2008M10 98.220 598.134 696  312.013 312 

2008M11 96.119 602.568 699  294.664 295 

2008M12 96.583 590.426 687  299.584 300 

2009M01 103.601 601.813 705  290.564 291 

2009M02 100.910 602.602 704  298.916 299 

2009M03 102.509 603.409 706  285.101 285 

2009M04 104.130 617.607 722  284.960 285 

2009M05 104.807 627.113 732  288.545 289 

2009M06 104.218 628.899 733  276.976 277 

2009M07 106.667 636.223 743  294.545 295 

2009M08 107.089 633.917 741  284.597 285 

2009M09 101.065 625.117 726  272.711 273 
 

 

Data vedrørende udviklingen i udlån for Danmark     

 Personligt ejede virksomheder Lønmodtagere mv. Husholdninger i alt  

Ikke-finansielle 

selskaber  

2001M01 58.193 178.044 236  193.594 194 

2001M02 59.189 175.371 235  201.629 202 

2001M03 61.568 180.686 242  212.105 212 

2001M04 61.971 176.818 239  215.088 215 

2001M05 61.585 175.208 237  210.942 211 

2001M06 66.560 180.592 247  214.615 215 

2001M07 65.102 176.553 242  214.779 215 

2001M08 60.165 183.823 244  211.250 211 

2001M09 64.436 182.985 247  221.512 222 

2001M10 64.905 179.476 244  222.632 223 

2001M11 63.933 178.456 242  228.062 228 

2001M12 67.310 186.017 253  228.827 229 

2002M01 66.880 179.197 246  230.528 231 
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2002M02 67.693 177.741 245  231.347 231 

2002M03 68.821 182.692 252  235.493 235 

2002M04 69.011 179.318 248  237.334 237 

2002M05 68.387 177.897 246  230.993 231 

2002M06 70.238 182.667 253  237.722 238 

2002M07 68.852 181.687 251  228.421 228 

2002M08 67.950 178.559 247  227.022 227 

2002M09 71.186 183.802 255  230.917 231 

2002M10 69.872 181.289 251  223.208 223 

2002M11 63.316 180.102 243  230.613 231 

2002M12 65.602 187.936 254  231.282 231 

2003M01 65.322 180.290 246  280.940 281 

2003M02 65.410 178.882 244  279.592 280 

2003M03 68.970 184.107 253  288.454 288 

2003M04 67.267 181.037 248  288.637 289 

2003M05 66.046 179.415 245  282.651 283 

2003M06 68.248 186.361 255  291.326 291 

2003M07 65.905 185.192 251  278.856 279 

2003M08 65.370 185.373 251  278.493 278 

2003M09 68.406 192.836 261  282.770 283 

2003M10 67.284 191.297 259  273.152 273 

2003M11 65.255 191.557 257  277.119 277 

2003M12 68.654 202.878 272  285.699 286 

2004M01 65.694 199.680 265  279.850 280 

2004M02 66.071 200.230 266  280.061 280 

2004M03 68.973 209.427 278  297.179 297 

2004M04 68.211 209.901 278  308.564 309 

2004M05 68.177 211.663 280  304.534 305 

2004M06 70.326 221.983 292  302.977 303 

2004M07 68.122 222.929 291  291.720 292 

2004M08 67.988 224.233 292  295.095 295 

2004M09 73.214 229.602 303  301.971 302 

2004M10 73.028 232.008 305  301.952 302 

2004M11 70.984 235.139 306  310.843 311 

2004M12 76.087 248.726 325  309.612 310 

2005M01 75.097 246.718 322  316.077 316 

2005M02 81.115 247.825 329  319.900 320 

2005M03 85.401 257.993 343  324.731 325 
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2005M04 83.609 256.961 341  331.801 332 

2005M05 82.920 259.993 343  325.441 325 

2005M06 86.769 270.793 358  338.850 339 

2005M07 84.084 271.367 355  327.448 327 

2005M08 84.410 273.558 358  336.372 336 

2005M09 89.185 283.246 372  340.651 341 

2005M10 89.513 283.011 373  344.703 345 

2005M11 89.481 286.435 376  359.042 359 

2005M12 93.699 302.885 397  369.959 370 

2006M01 90.496 298.475 389  372.814 373 

2006M02 92.286 301.305 394  380.138 380 

2006M03 98.805 309.650 408  392.966 393 

2006M04 98.944 311.653 411  400.014 400 

2006M05 98.459 316.426 415  407.473 407 

2006M06 102.063 326.866 429  420.224 420 

2006M07 100.836 329.941 431  415.851 416 

2006M08 101.473 333.397 435  417.814 418 

2006M09 105.039 343.015 448  430.493 430 

2006M10 105.321 343.843 449  428.562 429 

2006M11 106.694 348.063 455  443.784 444 

2006M12 110.930 364.065 475  457.979 458 

2007M01 110.433 359.494 470  453.727 454 

2007M02 113.278 361.872 475  468.414 468 

2007M03 117.389 370.281 488  487.133 487 

2007M04 117.665 371.304 489  488.363 488 

2007M05 117.607 374.849 492  489.361 489 

2007M06 121.555 386.333 508  511.501 512 

2007M07 120.209 388.808 509  496.351 496 

2007M08 120.645 392.371 513  508.308 508 

2007M09 120.069 407.349 527  517.440 517 

2007M10 125.770 401.505 527  513.406 513 

2007M11 128.074 405.718 534  532.713 533 

2007M12 130.681 426.732 557  551.832 552 

2008M01 126.581 420.587 547  545.708 546 

2008M02 125.914 421.976 548  555.578 556 

2008M03 128.951 434.574 564  566.273 566 

2008M04 126.594 433.394 560  561.396 561 

2008M05 125.946 433.765 560  578.962 579 
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2008M06 131.744 446.147 578  585.163 585 

2008M07 130.013 444.783 575  563.710 564 

2008M08 129.016 444.541 574  573.553 574 

2008M09 135.503 456.604 592  577.980 578 

2008M10 133.910 454.133 588  582.869 583 

2008M11 134.081 449.296 583  599.403 599 

2008M12 140.495 446.342 587  603.307 603 

2009M01 143.942 434.843 579  585.554 586 

2009M02 140.722 431.473 572  575.939 576 

2009M03 143.465 434.704 578  573.522 574 

2009M04 139.715 429.214 569  567.488 567 

2009M05 137.455 426.029 563  550.845 551 

2009M06 139.238 430.706 570  556.310 556 

2009M07 131.013 429.275 560  535.899 536 

2009M08 129.834 426.644 556  530.667 531 

2009M09 136.489 431.904 568  522.127 522 
 

 

Data vedrørende udviklingen i BNP i Danmark 

Periode BNP   

2001K1 329.360 329  

2001K2 331.528 332  

2001K3 336.188 336  

2001K4 338.536 339  

2002K1 336.965 337  

2002K2 344.160 344  

2002K3 344.969 345  

2002K4 346.643 347  

2003K1 348.159 348  

2003K2 345.513 346  

2003K3 349.252 349  

2003K4 357.765 358  

2004K1 361.706 362  

2004K2 362.527 363  

2004K3 366.504 367  

2004K4 375.444 375  

2005K1 373.259 373  

2005K2 389.804 390  

2005K3 389.454 389  
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2005K4 392.739 393  

2006K1 397.203 397  

2006K2 411.095 411  

2006K3 411.483 411  

2006K4 408.851 409  

2007K1 415.350 415  

2007K2 416.835 417  

2007K3 424.793 425  

2007K4 430.914 431  

2008K1 430.818 431  

2008K2 439.059 439  

2008K3 436.876 437  

2008K4 426.761 427  

2009K1 416.977 417  

2009K2 406.134 406  
 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

139 

 

Bilag 2: Data for Storbritannien 

 

Data vedrørende renteudviklingen ved udlån for Storbritannien  

Periode Husholdninger 

Ikke-finansielle 

selskaber 

Centralbankens 

udlånsrente Diskontoen 
 

2003-01 9,31 5,83   3,77   4  

2003-02 9,23 5,70   3,43   3,75  

2003-03 9,13 5,62   3,37   3,75  

2003-04 9,08 5,65   3,4   3,75  

2003-05 9,08 5,57   3,37   3,75  

2003-06 9,05 5,60   3,33   3,75  

2003-07 8,95 5,52   3,31   3,5  

2003-08 8,85 5,43   3,67   3,5  

2003-09 8,91 5,45   3,85   3,5  

2003-10 8,89 5,48   4,06   3,5  

2003-11 8,85 5,58   4,33   3,75  

2003-12 8,92 5,64   4,24   3,75  

2004-01 9,05 5,44   4,2   3,75  

2004-02 9,09 5,61   4,32   4  

2004-03 9,12 5,77   4,44   4  

2004-04 9,09 5,78   4,62   4  

2004-05 9,13 5,92   4,82   4,25  

2004-06 9,18 5,97   5,1   4,5  

2004-07 9,03 6,22   5,02   4,5  

2004-08 8,98 6,34   5,01   4,75  

2004-09 8,96 6,40   4,96   4,75  

2004-10 8,90 6,25   4,84   4,75  

2004-11 8,92 6,24   4,79   4,75  

2004-12 8,94 6,28   4,73   4,75  

2005-01 8,85 6,26   4,71   4,75  

2005-02 8,88 6,20   4,86   4,75  

2005-03 8,95 6,27   5   4,75  
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2005-04 8,90 6,29   4,85   4,75  

2005-05 8,86 6,28   4,67   4,75  

2005-06 8,87 6,24   4,56   4,75  

2005-07 8,82 6,18   4,32   4,75  

2005-08 8,81 6,07   4,39   4,5  

2005-09 8,77 6,01   4,37   4,5  

2005-10 8,65 5,96   4,4   4,5  

2005-11 8,67 5,96   4,51  4,5  

2005-12 8,62 6,10   4,49  4,5  

2006-01 8,59 6,11   4,43  4,5  

2006-02 8,58 6,09   4,45  4,5  

2006-03 8,56 6,06   4,54  4,5  

2006-04 8,49 6,08   4,6  4,5  

2006-05 8,48 6,09   4,8  4,5  

2006-06 8,51 6,09   4,81  4,5  

2006-07 8,44 6,14   4,81  4,5  

2006-08 8,52 6,26   5,04  4,75  

2006-09 8,52 6,29   5,12  4,75  

2006-10 8,47 6,35   5,22  4,75  

2006-11 8,53 6,48   5,25  5  

2006-12 8,52 6,55   5,31  5  

2007-01 8,55 6,60   5,6  5,25  

2007-02 8,60 6,70   5,66  5,25  

2007-03 8,65 6,68   5,59  5,25  

2007-04 8,57 6,80   5,74  5,25  

2007-05 8,66 6,83   5,88  5,5  

2007-06 8,61 6,88   6,06  5,5  

2007-07 8,73 7,08   6,17  5,75  

2007-08 8,78 7,15   5,98  5,75  

2007-09 8,80 7,31   5,74  5,75  

2007-10 8,82 7,29   5,61  5,75  
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2007-11 8,81 7,29   5,4  5,75  

2007-12 8,47 7,25   5,22  5,5  

2008-01 8,48 7,15   4,9  5,5  

2008-02 8,46 6,95   4,79  5,25  

2008-03 8,43 6,93   4,78  5,25  

2008-04 8,39 6,90   4,76  5  

2008-05 8,43 6,86   5,02  5  

2008-06 8,46 6,85   5,49  5  

2008-07 8,47 6,81   5,31  5  

2008-08 8,53 6,80   5,12  5  

2008-09 8,57 6,84   4,79  5  

2008-10 8,46 6,89   3,81  4,5  

2008-11 8,03 6,14   2,11  3  

2008-12 7,69 5,17   1,34  2  

2009-01 7,49 4,41   1,02  1,5  

2009-02 7,29 3,68   0,86  1  

2009-03 7,10 3,36   0,81  0,5  

2009-04 7,04 3,09   0,89  0,5  

2009-05 7,04 2,98   0,77  0,5  

2009-06 7,06 2,91   0,83  0,5  

2009-07 7,04 2,80   0,73  0,5  

2009-08 7,06 2,78   0,72  0,5  

2009-09 7,12 2,75   0,61  0,5  
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Data vedrørende udviklingen i rentemarginalen for Storbritannien 

 Husholdninger   Ikke-finansielle selskaber 

Periode Indlånsrente Udlånsrente Rentemarginal Indlånsrente Udlånsrente Rentemarginal 

2003-01 3,68 9,31 5,63 3,65 5,83 2,18 

2003-02 3,66 9,23 5,57 3,57 5,7 2,13 

2003-03 3,54 9,13 5,59 3,48 5,62 2,14 

2003-04 3,56 9,08 5,52 3,51 5,65 2,14 

2003-05 3,53 9,08 5,55 3,48 5,57 2,09 

2003-06 3,53 9,05 5,52 3,39 5,6 2,21 

2003-07 3,47 8,95 5,48 3,28 5,52 2,24 

2003-08 3,41 8,85 5,44 3,22 5,43 2,21 

2003-09 3,44 8,91 5,47 3,24 5,45 2,21 

2003-10 3,42 8,89 5,47 3,24 5,48 2,24 

2003-11 3,43 8,85 5,42 3,3 5,58 2,28 

2003-12 3,44 8,92 5,48 3,38 5,64 2,26 

2004-01 3,33 9,05 5,72 3,38 5,44 2,06 

2004-02 3,36 9,09 5,73 3,46 5,61 2,15 
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2004-03 3,47 9,12 5,65 3,68 5,77 2,09 

2004-04 3,54 9,09 5,55 3,62 5,78 2,16 

2004-05 3,59 9,13 5,54 3,79 5,92 2,13 

2004-06 3,85 9,18 5,33 4,04 5,97 1,93 

2004-07 4,01 9,03 5,02 4,11 6,22 2,11 

2004-08 4,03 8,98 4,95 4,3 6,34 2,04 

2004-09 4,17 8,96 4,79 4,45 6,4 1,95 

2004-10 4,19 8,9 4,71 4,43 6,25 1,82 

2004-11 4,22 8,92 4,7 4,44 6,24 1,8 

2004-12 4,22 8,94 4,72 4,43 6,28 1,85 

2005-01 4,25 8,85 4,6 4,44 6,26 1,82 

2005-02 4,25 8,88 4,63 4,45 6,2 1,75 

2005-03 4,25 8,95 4,7 4,43 6,27 1,84 

2005-04 4,24 8,9 4,66 4,48 6,29 1,81 

2005-05 4,26 8,86 4,6 4,47 6,28 1,81 

2005-06 4,26 8,87 4,61 4,47 6,24 1,77 

2005-07 4,25 8,82 4,57 4,43 6,18 1,75 

2005-08 4,22 8,81 4,59 4,31 6,07 1,76 

2005-09 4,08 8,77 4,69 4,23 6,01 1,78 

2005-10 4,09 8,65 4,56 4,17 5,96 1,79 

2005-11 4,08 8,67 4,59 4,24 5,96 1,72 

2005-12 4,07 8,62 4,55 4,2 6,1 1,9 

2006-01 4,1 8,59 4,49 4,25 6,11 1,86 

2006-02 4,09 8,58 4,49 4,2 6,09 1,89 

2006-03 4,13 8,56 4,43 4,21 6,06 1,85 

2006-04 4,16 8,49 4,33 4,2 6,08 1,88 

2006-05 4,1 8,48 4,38 4,24 6,09 1,85 

2006-06 4,06 8,51 4,45 4,26 6,09 1,83 

2006-07 4,07 8,44 4,37 4,27 6,14 1,87 

2006-08 4,11 8,52 4,41 4,39 6,26 1,87 

2006-09 4,27 8,52 4,25 4,46 6,29 1,83 

2006-10 4,27 8,47 4,2 4,53 6,35 1,82 

2006-11 4,35 8,53 4,18 4,63 6,48 1,85 

2006-12 4,46 8,52 4,06 4,72 6,55 1,83 

2007-01 4,58 8,55 3,97 4,8 6,6 1,8 

2007-02 4,69 8,6 3,91 4,93 6,7 1,77 

2007-03 4,68 8,65 3,97 4,96 6,68 1,72 

2007-04 4,82 8,57 3,75 4,99 6,8 1,81 
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2007-05 4,73 8,66 3,93 5,11 6,83 1,72 

2007-06 4,95 8,61 3,66 5,24 6,88 1,64 

2007-07 4,94 8,73 3,79 5,35 7,08 1,73 

2007-08 5,09 8,78 3,69 5,51 7,15 1,64 

2007-09 5,2 8,8 3,6 5,71 7,31 1,6 

2007-10 5,2 8,82 3,62 5,66 7,29 1,63 

2007-11 5,19 8,81 3,62 5,61 7,29 1,68 

2007-12 5,2 8,47 3,27 5,7 7,25 1,55 

2008-01 5,13 8,48 3,35 5,51 7,15 1,64 

2008-02 5,05 8,46 3,41 5,25 6,95 1,7 

2008-03 4,94 8,43 3,49 5,2 6,93 1,73 

2008-04 4,99 8,39 3,4 5,17 6,9 1,73 

2008-05 4,86 8,43 3,57 5,13 6,86 1,73 

2008-06 4,93 8,46 3,53 5,15 6,85 1,7 

2008-07 4,93 8,47 3,54 5,18 6,81 1,63 

2008-08 5,03 8,53 3,5 5,17 6,8 1,63 

2008-09 5,02 8,57 3,55 5,15 6,84 1,69 

2008-10 5,02 8,46 3,44 5,16 6,89 1,73 

2008-11 4,75 8,03 3,28 4,55 6,14 1,59 

2008-12 4,02 7,69 3,67 3,51 5,17 1,66 

2009-01 3,52 7,49 3,97 2,74 4,41 1,67 

2009-02 3,28 7,29 4,01 2,28 3,68 1,4 

2009-03 3,04 7,1 4,06 1,94 3,36 1,42 

2009-04 2,93 7,04 4,11 1,7 3,09 1,39 

2009-05 2,76 7,04 4,28 1,59 2,98 1,39 

2009-06 2,74 7,06 4,32 1,47 2,91 1,44 

2009-07 2,63 7,04 4,41 1,32 2,8 1,48 

2009-08 2,58 7,06 4,48 1,26 2,78 1,52 

2009-09 2,54 7,12 4,58 1,21 2,75 1,54 
 

 

 

Data vedrørende udviklingen i indlån for Storbritannien 

Periode Husholdninger  

Ikke-finansielle 

selskaber 

2001M01 540.121 540  129.933 130 

2001M02 543.614 544  128.684 129 

2001M03 550.731 551  135.794 136 

2001M04 554.532 555  133.812 134 
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2001M05 558.005 558  135.404 135 

2001M06 564.227 564  142.303 142 

2001M07 564.586 565  138.739 139 

2001M08 569.236 569  138.048 138 

2001M09 573.715 574  141.167 141 

2001M10 577.085 577  138.527 139 

2001M11 583.598 584  141.169 141 

2001M12 586.325 586  145.806 146 

2002M01 583.389 583  139.622 140 

2002M02 588.128 588  138.672 139 

2002M03 595.943 596  142.532 143 

2002M04 598.587 599  141.751 142 

2002M05 605.857 606  144.194 144 

2002M06 611.019 611  147.033 147 

2002M07 611.893 612  144.579 145 

2002M08 616.129 616  145.131 145 

2002M09 617.605 618  147.939 148 

2002M10 623.021 623  147.446 147 

2002M11 631.002 631  148.644 149 

2002M12 632.495 632  154.682 155 

2003M01 633.348 633  145.866 146 

2003M02 638.767 639  145.852 146 

2003M03 643.426 643  155.140 155 

2003M04 650.630 651  152.966 153 

2003M05 655.256 655  153.496 153 

2003M06 658.481 658  156.250 156 

2003M07 658.834 659  153.257 153 

2003M08 664.615 665  154.711 155 

2003M09 665.215 665  159.703 160 

2003M10 674.375 674  157.969 158 

2003M11 681.490 681  164.547 165 

2003M12 685.650 686  168.984 169 

2004M01 683.933 684  160.817 161 

2004M02 687.668 688  160.223 160 

2004M03 694.649 695  169.635 170 

2004M04 705.241 705  168.972 169 

2004M05 708.770 709  171.734 172 

2004M06 711.931 712  177.261 177 
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2004M07 717.206 717  174.456 174 

2004M08 720.838 721  176.601 177 

2004M09 725.378 725  178.492 178 

2004M10 734.530 735  174.722 175 

2004M11 737.971 738  179.620 180 

2004M12 743.780 744  181.159 181 

2005M01 740.606 741  178.274 178 

2005M02 746.281 746  174.227 174 

2005M03 754.606 755  185.204 185 

2005M04 765.422 765  184.436 184 

2005M05 768.944 769  192.215 192 

2005M06 774.869 775  195.460 195 

2005M07 779.387 779  192.756 193 

2005M08 779.266 779  192.565 193 

2005M09 785.628 786  191.797 192 

2005M10 788.518 789  191.293 191 

2005M11 795.600 796  198.578 199 

2005M12 802.499 802  202.483 202 

2006M01 798.940 799  195.129 195 

2006M02 806.127 806  197.239 197 

2006M03 816.425 816  207.670 208 

2006M04 827.268 827  205.696 206 

2006M05 828.251 828  207.452 207 

2006M06 835.754 836  215.399 215 

2006M07 837.609 838  211.946 212 

2006M08 842.220 842  213.857 214 

2006M09 851.150 851  217.868 218 

2006M10 854.360 854  218.854 219 

2006M11 861.350 861  228.354 228 

2006M12 868.787 869  226.800 227 

2007M01 863.506 864  221.929 222 

2007M02 872.227 872  222.222 222 

2007M03 885.034 885  231.051 231 

2007M04 890.890 891  235.509 236 

2007M05 895.975 896  240.433 240 

2007M06 906.290 906  244.724 245 

2007M07 907.829 908  239.041 239 

2007M08 912.569 913  238.059 238 
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2007M09 918.630 919  242.547 243 

2007M10 924.010 924  239.773 240 

2007M11 931.640 932  241.901 242 

2007M12 940.303 940  247.615 248 

2008M01 937.720 938  236.427 236 

2008M02 944.802 945  239.897 240 

2008M03 954.818 955  244.845 245 

2008M04 965.130 965  238.248 238 

2008M05 972.578 973  239.887 240 

2008M06 974.686 975  241.166 241 

2008M07 972.645 973  236.148 236 

2008M08 975.326 975  232.274 232 

2008M09 976.581 977  233.824 234 

2008M10 977.247 977  228.188 228 

2008M11 985.922 986  228.629 229 

2008M12 987.906 988  235.386 235 

2009M01 981.872 982  226.417 226 

2009M02 986.995 987  233.506 234 

2009M03 990.659 991  235.855 236 

2009M04 996.285 996  232.946 233 

2009M05 999.949 1.000  234.598 235 

2009M06 998.958 999  239.308 239 

2009M07 999.019 999  234.597 235 

2009M08 1.002.678 1.003  231.995 232 

2009M09 1.001.667 1.002  234.989 235 
 

 

Data vedrørende udviklingen i udlån for Storbritannien  

Periode Husholdninger   Ikke-finansielle selskaber 

2001M01 613.685 614  228.294 228 

2001M02 617.414 617  229.423 229 

2001M03 621.624 622  230.598 231 

2001M04 627.413 627  231.484 231 

2001M05 630.991 631  230.033 230 

2001M06 635.393 635  235.153 235 

2001M07 638.821 639  236.991 237 

2001M08 643.376 643  237.784 238 

2001M09 648.187 648  238.727 239 

2001M10 652.959 653  240.547 241 
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2001M11 657.669 658  241.381 241 

2001M12 663.223 663  241.650 242 

2002M01 668.798 669  240.277 240 

2002M02 674.591 675  239.600 240 

2002M03 680.038 680  240.314 240 

2002M04 687.360 687  240.560 241 

2002M05 696.057 696  241.427 241 

2002M06 696.712 697  240.138 240 

2002M07 705.087 705  240.768 241 

2002M08 713.265 713  244.630 245 

2002M09 719.250 719  245.781 246 

2002M10 724.887 725  249.832 250 

2002M11 730.814 731  252.393 252 

2002M12 737.298 737  258.036 258 

2003M01 742.183 742  256.176 256 

2003M02 745.714 746  257.469 257 

2003M03 744.918 745  258.883 259 

2003M04 750.349 750  260.692 261 

2003M05 757.919 758  261.786 262 

2003M06 762.770 763  264.576 265 

2003M07 771.918 772  264.084 264 

2003M08 777.789 778  263.311 263 

2003M09 783.682 784  264.260 264 

2003M10 791.345 791  264.436 264 

2003M11 797.547 798  267.726 268 

2003M12 802.999 803  270.303 270 

2004M01 812.093 812  273.436 273 

2004M02 819.027 819  275.972 276 

2004M03 825.481 825  272.082 272 

2004M04 831.630 832  272.669 273 

2004M05 838.232 838  274.225 274 

2004M06 844.898 845  274.005 274 

2004M07 851.265 851  276.653 277 

2004M08 857.198 857  277.347 277 

2004M09 852.017 852  281.078 281 

2004M10 859.830 860  282.593 283 

2004M11 864.940 865  279.638 280 

2004M12 870.370 870  284.566 285 
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2005M01 876.517 877  291.766 292 

2005M02 874.092 874  292.998 293 

2005M03 880.199 880  297.366 297 

2005M04 887.189 887  301.990 302 

2005M05 892.211 892  303.410 303 

2005M06 891.636 892  310.499 310 

2005M07 896.279 896  311.856 312 

2005M08 879.980 880  335.635 336 

2005M09 885.403 885  342.066 342 

2005M10 890.520 891  344.780 345 

2005M11 899.336 899  349.206 349 

2005M12 902.568 903  351.881 352 

2006M01 896.395 896  354.752 355 

2006M02 899.420 899  356.219 356 

2006M03 903.514 904  365.239 365 

2006M04 907.811 908  368.924 369 

2006M05 914.873 915  375.446 375 

2006M06 920.295 920  381.470 381 

2006M07 927.543 928  390.742 391 

2006M08 931.764 932  397.765 398 

2006M09 936.460 936  400.879 401 

2006M10 939.964 940  404.316 404 

2006M11 942.800 943  410.004 410 

2006M12 953.124 953  416.468 416 

2007M01 956.504 957  420.272 420 

2007M02 960.284 960  425.028 425 

2007M03 960.554 961  431.586 432 

2007M04 968.678 969  437.828 438 

2007M05 964.667 965  443.221 443 

2007M06 964.888 965  446.443 446 

2007M07 969.857 970  457.271 457 

2007M08 970.029 970  462.290 462 

2007M09 975.334 975  466.869 467 

2007M10 992.875 993  475.802 476 

2007M11 990.382 990  479.206 479 

2007M12 990.989 991  483.317 483 

2008M01 999.105 999  478.723 479 

2008M02 1.005.261 1.005  487.137 487 
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2008M03 1.011.005 1.011  489.020 489 

2008M04 1.001.886 1.002  495.407 495 

2008M05 1.013.446 1.013  495.778 496 

2008M06 1.014.376 1.014  500.963 501 

2008M07 998.984 999  501.721 502 

2008M08 990.079 990  503.127 503 

2008M09 990.520 991  503.969 504 

2008M10 982.802 983  499.203 499 

2008M11 982.765 983  496.320 496 

2008M12 951.724 952  493.621 494 

2009M01 951.144 951  494.105 494 

2009M02 949.170 949  495.028 495 

2009M03 951.194 951  495.367 495 

2009M04 947.675 948  493.959 494 

2009M05 951.711 952  493.566 494 

2009M06 952.312 952  492.456 492 

2009M07 951.315 951  483.847 484 

2009M08 951.980 952  484.357 484 

2009M09 950.867 951  482.117 482 
 

 

 

Data vedrørende udviklingen i BNP i Storbritannien 

Periode BNP   

2001K1 282.599 283  

2001K2 283.244 283  

2001K3 284.514 285  

2001K4 285.466 285  

2002K1 287.685 288  

2002K2 288.772 289  

2002K3 290.747 291  

2002K4 292.437 292  

2003K1 294.236 294  

2003K2 296.954 297  

2003K3 299.110 299  

2003K4 301.906 302  

2004K1 304.784 305  

2004K2 306.510 307  

2004K3 306.806 307  
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2004K4 309.287 309  

2005K1 310.313 310  

2005K2 312.550 313  

2005K3 314.490 314  

2005K4 316.705 317  

2006K1 320.125 320  

2006K2 321.289 321  

2006K3 322.855 323  

2006K4 325.564 326  

2007K1 327.872 328  

2007K2 329.967 330  

2007K3 331.609 332  

2007K4 333.394 333  

2008K1 335.412 335  

2008K2 335.163 335  

2008K3 332.733 333  

2008K4 326.810 327  

2009K1 318.659 319  

2009K2 316.790 317  
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Bilag 3: Data for Tyskland 

Data vedrørende renteudviklingen ved udlån for Tyskland   

 Husholdninger         

Periode Forbruger Hus-lån Andre  Overtræk Gnsn. Ikke-finansielle selskaber Diskontoen   

2003-01 6,69 4,94 5,53 10,57 9,24 5,29  1,97   

2003-02 6,71 4,76 5,7 10,84 9,34 5,28  1,97   

2003-03 6,67 4,6 5,35 10,73 9,12 5,27  1,97   

2003-04 6,67 4,48 5,27 10,71 9,04 5,18  1,97   

2003-05 6,69 4,46 5,43 10,58 9,05 5,11  1,97   

2003-06 6,64 4,37 5 10,65 8,89 4,94  1,97   

2003-07 6,59 4,16 4,94 10,44 8,71 4,88  1,22   

2003-08 6,36 4,25 4,96 10,38 8,65 4,91  1,22   

2003-09 6,33 4,52 4,94 10,47 8,75 5  1,22   

2003-10 6,33 4,48 5 10,41 8,74 4,99  1,22   

2003-11 6,27 4,62 5,14 10,27 8,77 5,2  1,22   

2003-12 5,8 4,75 4,93 10,48 8,65 5,05  1,22   

2004-01 6,62 4,65 5,08 10,4 8,92 5,13  1,14   

2004-02 6,5 4,61 5,04 10,4 8,85 5,12  1,14   

2004-03 6,29 4,48 5,11 10,38 8,75 5  1,14   

2004-04 6,08 4,32 4,92 10,36 8,56 4,89  1,14   

2004-05 6,21 4,37 4,85 10,35 8,59 5  1,14   

2004-06 6,21 4,32 5 10,38 8,64 4,98  1,14   

2004-07 6,34 4,51 4,9 10,35 8,70 5,01  1,13   

2004-08 6,44 4,59 5,07 10,33 8,81 5,08  1,13   

2004-09 6,41 4,53 4,88 10,33 8,72 4,92  1,13   

2004-10 6,3 4,48 4,8 10,26 8,61 4,96  1,13   

2004-11 6,2 4,4 4,84 10,22 8,55 4,83  1,13   

2004-12 5,95 4,29 4,54 10,3 8,36 4,75  1,13   

2005-01 6,38 4,2 4,64 10,32 8,51 4,82  1,21   

2005-02 6,35 4,2 4,68 10,3 8,51 4,84  1,21   

2005-03 6,26 4,13 4,72 10,36 8,49 4,67  1,21   

2005-04 6,15 4,13 4,79 10,37 8,48 4,64  1,21   

2005-05 6,04 4,08 4,75 10,46 8,44 4,56  1,21   

2005-06 6,09 4,01 4,69 10,38 8,39 4,5  1,21   

2005-07 6,19 3,94 4,62 10,35 8,37 4,54  1,17   

2005-08 6,23 3,88 4,64 10,4 8,38 4,54  1,17   

2005-09 6,16 3,95 4,61 10,42 8,38 4,46  1,17   

2005-10 6 3,94 4,6 10,53 8,36 4,45  1,17   
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2005-11 5,75 4,05 4,51 10,4 8,24 4,54  1,17   

2005-12 5,64 4,25 4,69 10,47 8,35 4,61  1,17   

2006-01 5,81 4,27 4,75 10,63 8,49 4,74  1,37   

2006-02 5,78 4,32 4,86 10,54 8,50 4,8  1,37   

2006-03 5,62 4,37 4,91 10,59 8,50 4,82  1,37   

2006-04 5,59 4,42 4,97 10,61 8,53 4,98  1,37   

2006-05 5,49 4,58 5,19 10,77 8,68 5,08  1,37   

2006-06 5,35 4,61 5,24 10,86 8,69 5  1,37   

2006-07 5,41 4,66 5,36 10,92 8,78 5,14  1,95   

2006-08 5,48 4,8 5,38 11 8,89 5,25  1,95   

2006-09 5,29 4,8 5,3 11,02 8,80 5,09  1,95   

2006-10 5,02 4,8 5,03 11,1 8,65 5,11  1,95   

2006-11 4,92 4,84 5,2 11,02 8,66 5,16  1,95   

2006-12 4,85 4,86 5,21 11,27 8,73 5,21  1,95   

2007-01 5,62 4,87 5,39 11,4 9,09 5,25  2,7   

2007-02 5,91 4,98 5,21 11,36 9,15 5,44  2,7   

2007-03 5,81 4,99 5,6 11,47 9,29 5,42  2,7   

2007-04 5,89 4,99 5,58 11,52 9,33 5,46  2,7   

2007-05 5,88 5,06 5,66 11,59 9,40 5,53  2,7   

2007-06 5,75 5,22 5,76 11,66 9,46 5,67  2,7   

2007-07 5,93 5,37 5,77 11,76 9,61 5,75  3,19   

2007-08 5,96 5,36 5,89 11,85 9,69 5,83  3,19   

2007-09 5,93 5,34 5,84 11,94 9,68 5,89  3,19   

2007-10 5,67 5,3 5,93 11,9 9,60 5,79  3,19   

2007-11 5,5 5,3 5,94 11,76 9,50 5,71  3,19   

2007-12 5,46 5,33 5,75 11,88 9,47 5,8  3,19   

2008-01 5,73 5,17 5,91 11,87 9,56 5,74  3,32   

2008-02 5,84 5,11 5,78 11,81 9,51 5,72  3,32   

2008-03 5,69 5,01 5,68 11,84 9,41 5,65  3,32   

2008-04 5,68 4,99 5,71 11,81 9,40 5,65  3,32   

2008-05 5,52 5,06 5,77 11,82 9,39 5,81  3,32   

2008-06 5,52 5,24 6,09 11,83 9,56 5,97  3,32   

2008-07 5,67 5,43 6,19 11,91 9,73 6,18  3,19   

2008-08 5,8 5,57 6,3 11,94 9,87 6,27  3,19   

2008-09 5,71 5,5 6,24 11,98 9,81 6,12  3,19   

2008-10 5,76 5,43 6,05 12,01 9,75 5,96  3,19   

2008-11 5,66 5,2 5,9 11,88 9,55 5,78  3,19   

2008-12 5,47 4,84 5,51 11,82 9,21 5,61  3,19   
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2009-01 5,48 4,58 5,24 11,42 8,91 5,31  1,62   

2009-02 5,17 4,33 5,08 11,19 8,59 5,12  1,62   

2009-03 5,06 4,12 4,82 11,16 8,39 4,95  1,62   

2009-04 5,3 4,01 4,65 10,97 8,31 4,85  1,62   

2009-05 5,08 3,93 4,78 10,87 8,22 4,83  1,62   

2009-06 4,99 3,88 4,66 10,85 8,13 4,82  1,62   

2009-07 5,15 3,89 4,73 10,58 8,12 4,73  0,12   

2009-08 5,28 3,87 4,62 10,58 8,12 4,8  0,12   

2009-09 5,1 3,81 4,61 10,61 8,04 4,72  0,12   
 

 

Data vedrørende udviklingen i rentemarginalen for Tyskland   

 Husholdninger      

 Indlånsrente 1-2 år Over 2 år Gnsn. Udlånsrente Rentemarginal 

2003-01  3,06 3,52 3,29 9,24 5,95 

2003-02  2,89 3,17 3,03 9,34 6,31 

2003-03  2,99 2,99 2,99 9,12 6,13 

2003-04  3,01 2,99 3,00 9,04 6,04 

2003-05  2,69 2,92 2,81 9,05 6,25 

2003-06  2,69 2,82 2,76 8,89 6,13 

2003-07  2,54 2,63 2,59 8,71 6,13 

2003-08  2,59 2,68 2,64 8,65 6,02 

2003-09  2,46 2,73 2,60 8,75 6,16 

2003-10  2,47 2,93 2,70 8,74 6,04 

2003-11  2,52 3,04 2,78 8,77 5,99 

2003-12  2,84 2,91 2,88 8,65 5,78 

2004-01  2,78 3,15 2,97 8,92 5,95 

2004-02  2,41 2,86 2,64 8,85 6,22 

2004-03  2,31 2,66 2,49 8,75 6,27 

2004-04  2,3 2,76 2,53 8,56 6,03 

2004-05  2,33 2,74 2,54 8,59 6,06 

2004-06  2,46 2,71 2,59 8,64 6,05 

2004-07  2,43 2,86 2,65 8,70 6,06 

2004-08  2,5 3,12 2,81 8,81 6,00 

2004-09  2,5 2,78 2,64 8,72 6,08 

2004-10  2,67 3,03 2,85 8,61 5,76 

2004-11  2,41 3,04 2,73 8,55 5,83 

2004-12  2,39 2,59 2,49 8,36 5,87 

2005-01  2,72 2,89 2,81 8,51 5,71 
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2005-02  2,52 2,69 2,61 8,51 5,91 

2005-03  2,53 2,76 2,65 8,49 5,85 

2005-04  2,31 2,61 2,46 8,48 6,02 

2005-05  2,2 2,49 2,35 8,44 6,10 

2005-06  2,72 2,25 2,49 8,39 5,91 

2005-07  2,22 2,35 2,29 8,37 6,08 

2005-08  2,37 2,17 2,27 8,38 6,11 

2005-09  2,41 2,16 2,29 8,38 6,10 

2005-10  2,72 2,37 2,55 8,36 5,81 

2005-11  2,77 2,5 2,64 8,24 5,60 

2005-12  2,73 2,35 2,54 8,35 5,81 

2006-01  2,81 2,69 2,75 8,49 5,74 

2006-02  2,72 2,6 2,66 8,50 5,84 

2006-03  2,84 2,46 2,65 8,50 5,85 

2006-04  3,09 2,55 2,82 8,53 5,71 

2006-05  3,14 2,63 2,89 8,68 5,79 

2006-06  3,23 2,55 2,89 8,69 5,80 

2006-07  3,25 2,9 3,08 8,78 5,71 

2006-08  3,4 2,78 3,09 8,89 5,80 

2006-09  3,41 2,54 2,98 8,80 5,83 

2006-10  3,52 2,82 3,17 8,65 5,48 

2006-11  3,54 2,58 3,06 8,66 5,60 

2006-12  3,6 2,67 3,14 8,73 5,60 

2007-01  3,69 2,98 3,34 9,09 5,76 

2007-02  3,89 2,84 3,37 9,15 5,79 

2007-03  3,92 2,76 3,34 9,29 5,95 

2007-04  3,96 2,85 3,41 9,33 5,92 

2007-05  4,02 3 3,51 9,40 5,89 

2007-06  4,19 2,92 3,56 9,46 5,91 

2007-07  4,28 3,25 3,77 9,61 5,85 

2007-08  4,29 3,23 3,76 9,69 5,93 

2007-09  4,29 3,11 3,70 9,68 5,98 

2007-10  4,29 3,26 3,78 9,60 5,83 

2007-11  4,33 3,26 3,80 9,50 5,71 

2007-12  4,45 3,2 3,83 9,47 5,65 

2008-01  4,38 3,56 3,97 9,56 5,59 

2008-02  4,14 3,22 3,68 9,51 5,83 

2008-03  4,18 2,85 3,52 9,41 5,89 
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2008-04  4,27 3,02 3,65 9,40 5,75 

2008-05  4,37 2,83 3,60 9,39 5,79 

2008-06  4,8 3,17 3,99 9,56 5,58 

2008-07  4,97 3,24 4,11 9,73 5,63 

2008-08  5 3,63 4,32 9,87 5,56 

2008-09  4,98 3,39 4,19 9,81 5,63 

2008-10  4,85 3,66 4,26 9,75 5,50 

2008-11  4,88 3,87 4,38 9,55 5,17 

2008-12  4,44 3,75 4,10 9,21 5,12 

2009-01  4,08 3,81 3,95 8,91 4,96 

2009-02  3,37 3,4 3,39 8,59 5,21 

2009-03  2,97 3,15 3,06 8,39 5,33 

2009-04  2,69 3,08 2,89 8,31 5,43 

2009-05  2,17 2,88 2,53 8,22 5,70 

2009-06  2,28 2,74 2,51 8,13 5,62 

2009-07  2,29 2,77 2,53 8,12 5,59 

2009-08  2,14 2,83 2,49 8,12 5,63 

2009-09  2,02 2,61 2,32 8,04 5,73 
 

 

 

 Ikke-finansielle selskaber     

 Indlånsrente 1-2 år Over 2 år Gnsn. Udlånsrente Rentemarginal 

2003-01  4,64 4,36 4,50 5,29 0,79 

2003-02  3,35 4,48 3,92 5,28 1,37 

2003-03  2,59 4,03 3,31 5,27 1,96 

2003-04  2,47 3,54 3,01 5,18 2,18 

2003-05  2,43 3,4 2,92 5,11 2,20 

2003-06  2,29 3,3 2,80 4,94 2,15 

2003-07  2,02 4,23 3,13 4,88 1,76 

2003-08  2,52 3,68 3,10 4,91 1,81 

2003-09  2,61 3,92 3,27 5 1,74 

2003-10  2,41 4,02 3,22 4,99 1,78 

2003-11  2,56 3,26 2,91 5,2 2,29 

2003-12  2,76 4,09 3,43 5,05 1,63 

2004-01  2,43 3,9 3,17 5,13 1,97 

2004-02  2,18 4,26 3,22 5,12 1,90 

2004-03  2,28 3,82 3,05 5 1,95 

2004-04  1,85 3,93 2,89 4,89 2,00 
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2004-05  2,44 4,24 3,34 5 1,66 

2004-06  2,59 4,22 3,41 4,98 1,58 

2004-07  3,1 4,25 3,68 5,01 1,34 

2004-08  2,56 4,29 3,43 5,08 1,66 

2004-09  2,51 3,94 3,23 4,92 1,70 

2004-10  2,56 4,13 3,35 4,96 1,62 

2004-11  2,24 4,04 3,14 4,83 1,69 

2004-12  2,39 3,81 3,10 4,75 1,65 

2005-01  2,5 3,5 3,00 4,82 1,82 

2005-02  2,24 3,93 3,09 4,84 1,76 

2005-03  2,57 3,58 3,08 4,67 1,60 

2005-04  2,35 3,56 2,96 4,64 1,69 

2005-05  2,27 3,87 3,07 4,56 1,49 

2005-06  2,08 4,1 3,09 4,5 1,41 

2005-07  2,2 3,38 2,79 4,54 1,75 

2005-08  2,35 3,58 2,97 4,54 1,58 

2005-09  2,52 3,08 2,80 4,46 1,66 

2005-10  2,85 4,09 3,47 4,45 0,98 

2005-11  2,29 3,99 3,14 4,54 1,40 

2005-12  2,56 4,2 3,38 4,61 1,23 

2006-01  2,66 4,08 3,37 4,74 1,37 

2006-02  2,91 3,83 3,37 4,8 1,43 

2006-03  3,1 3,56 3,33 4,82 1,49 

2006-04  3,09 3,96 3,53 4,98 1,46 

2006-05  3,78 4,14 3,96 5,08 1,12 

2006-06  4,07 3,38 3,73 5 1,28 

2006-07  3,52 4,21 3,87 5,14 1,28 

2006-08  3,57 3,98 3,78 5,25 1,48 

2006-09  3,79 4,04 3,92 5,09 1,18 

2006-10  4,09 4,71 4,40 5,11 0,71 

2006-11  3,82 3,88 3,85 5,16 1,31 

2006-12  3,58 4,44 4,01 5,21 1,20 

2007-01  4,18 4,45 4,32 5,25 0,94 

2007-02  3,99 4,66 4,33 5,44 1,12 

2007-03  4,09 4,1 4,10 5,42 1,33 

2007-04  4,12 4,52 4,32 5,46 1,14 

2007-05  4,18 4,33 4,26 5,53 1,28 

2007-06  4,26 4,53 4,40 5,67 1,28 
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2007-07  4,42 4,83 4,63 5,75 1,13 

2007-08  4,51 4,36 4,44 5,83 1,40 

2007-09  4,57 4,22 4,40 5,89 1,50 

2007-10  4,43 4,94 4,69 5,79 1,11 

2007-11  4,54 4,3 4,42 5,71 1,29 

2007-12  4,71 4,7 4,71 5,8 1,10 

2008-01  4,51 5,29 4,90 5,74 0,84 

2008-02  3,83 4,7 4,27 5,72 1,46 

2008-03  4,51 4,57 4,54 5,65 1,11 

2008-04  4,66 5,2 4,93 5,65 0,72 

2008-05  4,91 5 4,96 5,81 0,86 

2008-06  5,04 5,12 5,08 5,97 0,89 

2008-07  5,15 5,22 5,19 6,18 0,99 

2008-08  6,08 5,27 5,68 6,27 0,60 

2008-09  5,39 5,27 5,33 6,12 0,79 

2008-10  4,87 4,88 4,88 5,96 1,09 

2008-11  4,61 5,04 4,83 5,78 0,96 

2008-12  4,02 4,24 4,13 5,61 1,48 

2009-01  3,45 4,34 3,90 5,31 1,42 

2009-02  2,93 3,83 3,38 5,12 1,74 

2009-03  2,63 4,02 3,33 4,95 1,63 

2009-04  2,57 3,68 3,13 4,85 1,73 

2009-05  2,32 3,41 2,87 4,83 1,97 

2009-06  1,77 2,11 1,94 4,82 2,88 

2009-07  2,22 2,91 2,57 4,73 2,17 

2009-08  1,75 3,63 2,69 4,8 2,11 

2009-09  1,78 2,91 2,35 4,72 2,38 
 

 

 

Data vedrørende udviklingen i indlån for Tyskland  

 Husholdninger  Ikke-finansielle selskaber 

2001M01 1.116.164 1.116  628.057 628 

2001M02 1.122.151 1.122  632.187 632 

2001M03 1.127.599 1.128  629.851 630 

2001M04 1.130.005 1.130  631.806 632 

2001M05 1.131.034 1.131  633.630 634 

2001M06 1.136.765 1.137  635.069 635 

2001M07 1.136.876 1.137  633.120 633 
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2001M08 1.140.142 1.140  637.176 637 

2001M09 1.148.200 1.148  645.878 646 

2001M10 1.150.202 1.150  653.837 654 

2001M11 1.174.928 1.175  653.508 654 

2001M12 1.198.087 1.198  668.383 668 

2002M01 1.190.888 1.191  654.092 654 

2002M02 1.193.752 1.194  649.665 650 

2002M03 1.194.764 1.195  650.009 650 

2002M04 1.189.645 1.190  651.929 652 

2002M05 1.188.743 1.189  659.045 659 

2002M06 1.192.775 1.193  665.547 666 

2002M07 1.189.141 1.189  666.395 666 

2002M08 1.190.885 1.191  662.980 663 

2002M09 1.190.067 1.190  676.446 676 

2002M10 1.193.748 1.194  690.010 690 

2002M11 1.216.757 1.217  692.568 693 

2002M12 1.226.755 1.227  700.429 700 

2003M01 1.229.919 1.230  692.694 693 

2003M02 1.236.306 1.236  692.327 692 

2003M03 1.238.612 1.239  695.409 695 

2003M04 1.237.422 1.237  704.638 705 

2003M05 1.238.792 1.239  705.725 706 

2003M06 1.237.991 1.238  710.581 711 

2003M07 1.236.628 1.237  711.211 711 

2003M08 1.241.757 1.242  716.850 717 

2003M09 1.237.840 1.238  723.662 724 

2003M10 1.240.254 1.240  727.938 728 

2003M11 1.256.625 1.257  733.470 733 

2003M12 1.256.489 1.256  730.811 731 

2004M01 1.260.235 1.260  726.588 727 

2004M02 1.266.030 1.266  723.736 724 

2004M03 1.263.198 1.263  730.874 731 

2004M04 1.263.732 1.264  740.042 740 

2004M05 1.267.349 1.267  741.648 742 

2004M06 1.264.052 1.264  737.565 738 

2004M07 1.263.963 1.264  742.899 743 

2004M08 1.262.496 1.262  746.099 746 

2004M09 1.262.707 1.263  753.002 753 
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2004M10 1.267.846 1.268  759.365 759 

2004M11 1.279.906 1.280  769.357 769 

2004M12 1.288.580 1.289  762.276 762 

2005M01 1.288.304 1.288  771.230 771 

2005M02 1.292.583 1.293  772.734 773 

2005M03 1.292.350 1.292  778.810 779 

2005M04 1.295.186 1.295  787.166 787 

2005M05 1.293.468 1.293  791.535 792 

2005M06 1.295.230 1.295  792.612 793 

2005M07 1.296.669 1.297  799.261 799 

2005M08 1.292.061 1.292  807.626 808 

2005M09 1.291.581 1.292  812.038 812 

2005M10 1.293.922 1.294  816.641 817 

2005M11 1.304.955 1.305  821.638 822 

2005M12 1.316.533 1.317  809.901 810 

2006M01 1.315.929 1.316  817.601 818 

2006M02 1.319.143 1.319  817.572 818 

2006M03 1.321.285 1.321  828.963 829 

2006M04 1.326.091 1.326  842.339 842 

2006M05 1.324.230 1.324  847.706 848 

2006M06 1.324.609 1.325  848.528 849 

2006M07 1.322.120 1.322  846.248 846 

2006M08 1.318.823 1.319  856.163 856 

2006M09 1.316.238 1.316  864.835 865 

2006M10 1.316.624 1.317  863.076 863 

2006M11 1.327.081 1.327  869.212 869 

2006M12 1.338.336 1.338  874.876 875 

2007M01 1.334.553 1.335  891.375 891 

2007M02 1.338.836 1.339  891.453 891 

2007M03 1.343.951 1.344  893.549 894 

2007M04 1.345.864 1.346  906.459 906 

2007M05 1.348.136 1.348  903.626 904 

2007M06 1.356.660 1.357  913.441 913 

2007M07 1.354.390 1.354  919.225 919 

2007M08 1.362.392 1.362  926.053 926 

2007M09 1.366.369 1.366  944.211 944 

2007M10 1.365.922 1.366  944.657 945 

2007M11 1.381.377 1.381  962.555 963 
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2007M12 1.407.112 1.407  961.856 962 

2008M01 1.405.135 1.405  980.570 981 

2008M02 1.406.425 1.406  993.066 993 

2008M03 1.408.528 1.409  990.117 990 

2008M04 1.414.087 1.414  1.004.974 1.005 

2008M05 1.417.092 1.417  1.005.742 1.006 

2008M06 1.414.460 1.414  1.010.576 1.011 

2008M07 1.417.598 1.418  1.011.489 1.011 

2008M08 1.422.790 1.423  1.018.628 1.019 

2008M09 1.420.481 1.420  1.039.174 1.039 

2008M10 1.458.084 1.458  1.049.524 1.050 

2008M11 1.481.363 1.481  1.052.327 1.052 

2008M12 1.491.776 1.492  1.073.467 1.073 

2009M01 1.498.410 1.498  1.091.876 1.092 

2009M02 1.508.358 1.508  1.098.339 1.098 

2009M03 1.504.717 1.505  1.106.129 1.106 

2009M04 1.511.078 1.511  1.120.067 1.120 

2009M05 1.516.451 1.516  1.106.529 1.107 

2009M06 1.514.931 1.515  1.115.955 1.116 

2009M07 1.515.951 1.516  1.100.464 1.100 

2009M08 1.515.976 1.516  1.093.572 1.094 

2009M09 1.516.074 1.516  1.109.158 1.109 
 

 

Data vedrørende udviklingen i udlån for Tyskland  

 Husholdninger  Ikke-finansielle  

2001-01 904.490 904 1.286.522 1.287 

2001-04 911.413 911 1.288.244 1.288 

2001-07 920.630 921 1.284.729 1.285 

2001-10 926.709 927 1.295.550 1.296 

2002-01 925.367 925 1.291.700 1.292 

2002-04 932.520 933 1.287.053 1.287 

2002-07 942.138 942 1.286.110 1.286 

2002-10 949.480 949 1.277.339 1.277 

2003-01 950.459 950 1.273.151 1.273 

2003-04 958.830 959 1.267.050 1.267 

2003-07 969.612 970 1.262.110 1.262 

2003-10 975.627 976 1.252.236 1.252 

2004-01 973.439 973 1.242.118 1.242 
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2004-04 981.212 981 1.235.158 1.235 

2004-07 989.904 990 1.226.603 1.227 

2004-10 999.364 999 1.211.635 1.212 

2005-01 994.170 994 1.209.670 1.210 

2005-04 999.262 999 1.210.773 1.211 

2005-07 1.006.900 1.007 1.217.923 1.218 

2005-10 1.012.878 1.013 1.199.662 1.200 

2006-01 1.014.817 1.015 1.229.651 1.230 

2006-04 1.018.471 1.018 1.232.870 1.233 

2006-07 1.025.142 1.025 1.241.523 1.242 

2006-10 1.023.400 1.023 1.204.164 1.204 

2007-01 1.017.882 1.018 1.229.092 1.229 

2007-04 1.016.988 1.017 1.230.714 1.231 

2007-07 1.018.163 1.018 1.246.427 1.246 

2007-10 1.015.229 1.015 1.259.680 1.260 

2008-01 1.009.611 1.010 1.293.073 1.293 

2008-04 1.010.765 1.011 1.309.279 1.309 

2008-07 1.012.339 1.012 1.329.150 1.329 

2008-10 1.011.385 1.011 1.332.643 1.333 

2009-01 1.007.232 1.007 1.363.117 1.363 

2009-04 1.010.255 1.010 1.365.515 1.366 

2009-07 1.015.906 1.016 1.346.659 1.347 

 

Data vedrørende udviklingen i BNP i Tyskland 

Periode BNP 

2001K1 507 

2001K2 514 

2001K3 526 

2001K4 545 

2002K1 509 

2002K2 519 

2002K3 541 

2002K4 548 

2003K1 519 

2003K2 524 

2003K3 548 

2003K4 559 

2004K1 541 



Indførelsen af bankpakkerne i Danmark med henblik på opnåelse af finansiel stabilitet 

Kandidatafhandling 

163 

 

2004K2 548 

2004K3 565 

2004K4 578 

2005K1 544 

2005K2 560 

2005K3 576 

2005K4 589 

2006K1 570 

2006K2 578 

2006K3 603 

2006K4 623 

2007K1 603 

2007K2 598 

2007K3 630 

2007K4 646 

2008K1 622 

2008K2 625 

2008K3 647 

2008K4 643 

2009K1 590 

2009K2 591 

 

 


