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1 Executive Summary 
Over the past few years the world has been experiencing a looming financial crisis. The crisis took 

part in the US and evolved fast to the rest of the world including Denmark. The background of the 

crisis can be found in the American subprime loans and the increasing interest rate. The subprime 

loans were made for not so creditworthy customers who wanted to enter the real estate market. 

Even though the loaners couldn t pay, the banks always had security in the constantly increasing 

real estate market. But when the demand for real estate started to fall and the interest rate at the 

same time increased, the loaners couldn t pay. Therefore the owners of these subprime loans started 

to lose money. Many foreign investors consisting of banks, pension funds et cetera had large 

investments in these loans so the risk was suddenly spread out through the world. The interbank 

market started to collapse and many banks experienced liquidity problems. This induced a frozen 

interbank market.   

The banks in Denmark were marked by the situation in the interbank market and started to get 

liquidity problems and the lending started to fall noticeable. Due to the financial crisis the state 

offered the banks two assistance packages. The first package became effective in October 2008 and 

is set for two years. The package was made to insure that the simple creditors of the banks always 

had security of their deposits and securities in the banks in case of bankruptcy. The second 

assistance package has been created by the state in the absence of lending. The banks are able to get 

a capital contribution from the state to insure that lending won t break down and the society will fall 

apart.      

The depth and width of the financial crisis hasn t been identified yet at the time of writing. The 

crisis seems to surprise more than really expected. Unemployment is fast evolving and there are still 

many challenges for the Danish society in the future. Especially the trust in the banks and the 

economy must be restored and the state has so far contributed with two assistance packages.  
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2 Indledning 
Frygten og panikken har for alvor bredt sig i en verden påvirket af finansiel usikkerhed og uro. Helt 

nøjagtigt gennemlever folket en global finanskrise af stærk karakter, som givetvis har sat sit 

markante præg på verdensbilledet. Et verdensbillede som ellers ud fra et økonomisk perspektiv 

længe har været kendetegnet af højkonjunktur og konstant vækst.   Finanskrisen, som er et 

verdensomspændende fænomen, trådte i karakter i 2007 og har siden medvirket til recession eller 

meget svag vækst for mange lande. Udviklingen og størrelsen af finanskrisen er kommet bag på 

mange og har siden medført stor usikkerhed i mange brancher. Finanskrisen og usikkerheden kan 

nemt aflæses gennem faldende boligmarkeder og store fald på aktiemarkeder kombineret med 

ekstreme volatile kurser. Endvidere er de mange konkurser i kølvandet på finanskrisen yderligere en 

indikation af betydningen af den tilspidsede finanssituation.   

Krisen kradser og mange er dybt berørte af den. Ikke kun på virksomhedsplan ses uroen. Den har 

ligeledes forplantet sig i de enkelte individer, som agerer med en vis rådvildhed i mange 

økonomiske henseender. Mange er blevet presset af tendenserne i samfundet, herunder blandt andet 

den faldende efterspørgsel på boligmarkedet samt store tab på mislykkede investeringer. Derudover 

er der hele aspektet om de mange nedskæringer, som virksomhederne har været tvunget til. Dette 

kan give en form for mistillid til jobsikkerheden. Der er ingen tvivl om, at finanskrisen tynger 

mange, herimellem både virksomheder og privatpersoner.  

Enkelte brancher er blevet påvirket i en sådan grad, at konsekvenserne har været så mangfoldige og 

omfattende, at staten er blevet nødt til at give tilsagn om hjælp. Banksektoren er især ramt og må 

påtage sig store dele af skylden for denne finanskrise. Globalt set har mange banker været nødsaget 

til at dreje nøglen om. For at undgå en underdrejet banksektor har mange lande taget konsekvensen 

og den øverste myndighed har tilført finansielle hjælpepakker til bankerne. Danmark er som mange 

andre lande hårdt ramt på bankområdet, hvilket også har bevirket en statslig indblanding. Der er 

tilført bankpakke I og bankpakke II i Danmark til banker, som ønsker at tilslutte sig disse ordninger.  

Den statslige indblanding giver anledning til et nærstudie og analyse af de oprettede finansielle 

hjælpepakker til banksektoren. Denne opgave henviser til grundlæggende viden om finanskrisen 

samt dens konsekvenser for banksektoren. Derudover henleder rapporten til viden om statens tiltag 

og hvilken effekt der er tiltænkt med indførelsen af disse finansielle hjælpepakker. Grundlæggende 

ligger dette til grund for nedenstående problemformulering. 
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2.1 Problemformulering 
Med afsæt i den nuværende finansielle krise udarbejdes en rapport med fokus på statens 

regulering/intervention i den finansielle banksektor. Med baggrund i dette er følgende 

problemformulering opstillet:  

Hvorledes har den finansielle krise påvirket banksektoren og samfundet, herunder hvilke 

konsekvenser har den statslige indblanding på banksektoren med særlig fokus på optionsaflønning, 

risikostyring, likviditet samt lovmæssige reguleringer?  

Ovenstående problemstilling vil blive besvaret ud fra følgende underspørgsmål:  

 

Hvilke incitamenter har staten til at intervenere i banksektoren? 

 

Hvilke forhold påvirker bankerne i relation til optionsaflønning ved den statslige indblanding? 

 

Hvilke lovmæssige reguleringer har indflydelse på bankernes forretningsdrift? 

 

Hvilken betydning har bankernes risikostyring samt likviditet i relation til finanskrisen? 



 
3 Metode
Dette kapitel vil inde

blive givet en oversigt over strukturen i nærværende rapport.

3.1 Metodeovervejelser
Når en rapport skal udarbejdes

ønskes anvendt. Det skal gøres klart, hvilken viden der ønskes at få frem og hvilket formål den 

viden skal have.

forskellige faktorer som bør overvejes. Disse elemen

 

Figur 3.1.1

Kilde: Den skinbarlige virkelighed 

 

Metodevalget er delt op i rammestyringsfaktorer og processtyringsfaktorer, som vil blive forklaret 

nærmere. 

3.1.1 Rammestyringsfakto
Når der udarbejdes en rapport er det essentielt

overholdelse af persondataloven, etiske regler mv. Denne opgave er ikke baseret på dataindsamling 
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fra enkelte interessenter, så derfor vil der i overvejelserne ikke skulle tages forbehold for dette. Det 

empiriske materiale som er brugt i rapporten, er primært lovtekster, herunder blandt andet 

bankpakke I og II samt lov om finansiel virksomhed. Endvidere skal rapporten overholde de regler 

som Copenhagen Business School sætter til formelle krav i forhold til den pågældende 

studieordning.   

Der skal konkretiseres et formål med rapporten, således at rapporten skaber viden til fordel for 

nogle interessenter. Formålet med denne rapport er som tidligere nævnt at belyse den finansielle 

krise i forhold til bankernes forretning og hvilke konsekvenser de statslige indgreb har på 

banksektoren.  

Interessenter kan endvidere have betydning for rapportens metodevalg. Denne rapports interessenter 

er forfatterne samt vejleder og eksaminator. Denne opgave indeholder ikke andre interessenters 

mening om den finansielle krise, bortset fra de eksperter som har udtalt sig i medierne.  

Resurserne der er tilgængelige til at skrive en rapport er ofte begrænset. Denne rapport afspejler en 

problemstilling, som er så ny og endnu ikke er overstået, at det kan være svært at indhente nogle 

objektive synspunkter. Derfor er denne rapport, som tidligere nævnt, baseret på forfatternes egen 

vurdering af problemstillingen i forhold til den empiri, som er tilgængelig.2 

3.1.2 Processtyringsfaktorer 
Processtyringsfaktorerne styrer sammen med rammestyringsfaktorerne frem mod rapportens formål 

med at skabe viden indenfor et bestemt område.  

Problemformuleringen skal sikre, at forfatteren undersøger det, som forfatteren gerne vil undersøge. 

Det er essentielt at have en præcis problemformulering, så den sikrer den røde tråd gennem 

opgaven. Problemformuleringen skal i øvrigt styre forfatternes proces frem imod at nå til en 

konklusion på den vidensproduktion, som var hensigten.  

Den teoretiske forankring er baseret på den viden og erfaring forfatteren har med sig i forhold til 

problemstillingen. I det tilfælde hvor forfatteren ikke har en tilstrækkelig teoretisk viden, må 

vedkommende indhente denne viden for at kunne give en kvalificeret vurdering af den valgte 

problemstilling. Denne rapport er baseret på en god solid teoretisk viden inden for det finansielle 

                                                     

 

2 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 43-45 
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område i henhold til Cand.Merc. linjen Finansiering og regnskab. Derudover er der tilegnet sig 

ekstra viden i relation til finansielle indgangsvinkler på problemstillingen.  

Ud fra den teoretiske viden vil det være muligt at fremkomme med en vurdering på en given 

problemstilling. Der vil dog være områder, hvor det vil være nødvendigt at fremskaffe noget 

empirisk materiale. I denne rapport er der blandt andet anvendt lovtekster og offentlig tilgængelig 

information for at basere den producerede viden på et bedre grundlag.  

Projektets organisering og projektplan indebærer overvejelser om, hvordan forfatterne organiserer 

sig i forhold til at skabe den relevante viden og hvorledes der skabes en fornuftig plan for 

udarbejdelse af rapporten. Derudover kan der være begrænsninger i adgangen til data, som kan være 

et stort problem i forhold til at få skrevet rapporten. Adgangen til data i denne rapport vil blive 

nærmere gennemgået under afsnittet dataindsamling.  

Undersøgelsesdesignet forklarer den måde hvorpå rapportens problemstilling vil blive undersøgt. 

Undersøgelsesdesignet siger noget om hvilke dataindsamlingsteknikker, der anvendes. I denne 

rapport vil der for eksempel udelukkende blive anvendt sekundært data gennem eksisterende 

datakilder. Undersøgelsesdesignet og dataindsamlingsteknikkerne kædes sammen med analyse- og 

tolkningsteknikkerne, som gør det muligt at få skabt den viden, som der tilstræbes. Ved valg af 

analyse- og tolkningsteknikker skal det vurderes, ud fra rapportens formål, om der ønskes anvendt 

kvalitative eller kvantitative analyseteknikker eller måske en kombination heraf. I denne rapport 

anvendes der en kombination af kvalitative og kvantitative analyseteknikker ud fra sekundært data. 

Sekundært data dannes på baggrund af internetsider, artikler og rapporter, som karakteriseres som 

kvalitative data.  Der vil blive fortolket på lovtekster samt meddelelser fra eksempelvis Basel 

Komiteen3 og G-204 medlemmerne.5  

Rapportering og formidlingsformen vil i dette tilfælde være udfærdigelsen af denne rapport samt 

efterfølgende forsvar overfor vejleder og eksaminator. 

                                                     

 

3 Basel Komiteen blev oprettet i 1974 af G-10 landene (USA, Canada, Japan, England, Tyskland, Frankrig, Italien, 

Sverige, Schweiz, Luxembourg, Holland og Belgien) som er placeret i Bank for international Settlements i Basel. 

Formålet var at styrke det internationale finansielle system. 
4 G20 landende er USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Canada, Rusland, Argentina, Australien, 

Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet og EU 
5 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 45-51 



 
3.2 Rapportens metodevalg
Denne rapport vil arbejd

i empirien, hvorpå der anvendes eksisterende teorier, som kan forklare de empiriske fænomener. 

Rapporten tager udgangspunkt i sekundære kvalitative og kvantitative data. Ud fra d

der blive koblet relevante teorier på for derpå at forklare/fortolke problemstillinger i henhold til den 

valgte problemformulering.

 

I relation til at der primært anvendes kvalitative sekundære data arbejdes der ud fra et hermeneutisk 

videnskabsteoretisk udgangspunkt. I nedenstående figur 

 

Figur 3.2.1

Kilde: den skinbarlige sandhed

 

Figuren viser, at undersøgeren starter ud med sin egen forståelse af fænomenet, men via 

bearbejdning af data skabes en fortolkning, som giver en ny forståelsesramme, som leder til en ny 

fortolkning af fænomenet. Denne proces kan gentages flere gange i udviklingen af rapporten, 

hvilket denne rapport også afspejler.  I starten af processen var d

ved hjælp af data og fortolkning af disse, blev der skabt en ny fortolkning/forståelse af problemet, 

som i sidste ende vil munde ud i en analytisk vurdering af problemstillingen.

3.3 Dataindsamling   
I formidlingen af proble

primært blevet påvist, som tidligere nævnt, gennem en induktiv synsvinkel. Dette gennem det 

faktum at den tager udgangspunkt i empirien for derefter at tilslutte sig eventuelle 

Opgaven er endvidere opbygget ud fra information af sekundærtypen. Yderligere bygger opgaven 
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på kvantitative data i form af statistiske data og markedsundersøgelser. Slutteligt anvendes der i vid 

udstrækning forskningsdata gennem litteratur i tilknytning til Cand.Merc.Fir-studiet.   

3.4 Kildekritik 
Som led i opgaveformidlingen er det vigtigt at komme med en kritisk tilgang til det anvendte 

materiale i opgaven. Opgaven bygger på en sammensætning af forskellige litterære tilgange, som 

alle er relevante at kommentere på ud fra et kritisk synspunkt. De litterære tilgange kan overskues 

gennem en kombination af litteratur i forbindelse med Cand.Merc.Fir studiet samt offentligt 

tilgængeligt materiale. Herunder kan refereres til diverse internetsider, en række rapporter, 

statistiske data samt flere artikler.  

3.4.1 Validitet af det anvendte data  
Der er som nævnt i forbindelse med udfærdigelsen af opgaven blevet anvendt en lang række data. 

Validiteten af det benyttede materiale kan være besværligt at rangordne validitetsmæssigt. Ikke 

desto mindre vurderes alt anvendt data validt, idet materialet er dannet på baggrund af markeder, 

hvor kendskabet til bevægelserne ikke har ændret sig over tid. Konkret menes, at de faktorer som 

påvirker markedet ikke har ændret sig over tid.  

3.4.2 Reliabilitet af det anvendte materiale  
Reliabiliteten af de benyttede hjemmesider er vurderet til at besidde et betragteligt højt niveau. 

Denne antagelse kommer på den baggrund af, at hjemmesiderne generelt set er højt respekteret og 

derfor ofte benyttes som guide indenfor området. Ofte belyses markedssituationer og lignende 

gennem informationsstrømme på hjemmesider. Dette bidrager til en høj grad af reliabilitet. Der kan 

dog forekomme hjemmesider, som er præget af en subjektiv beskrivelse, hvorfor reliabiliteten 

mindskes.    

De statistiske data anvendt i opgaven er ligeledes i besiddelse af en høj troværdighed. De er alle 

hentet fra respekterede kilder, hvorfor de implicerede tal er troværdige. Avisartikler anvendt i 

rapporten vurderes til at være skrevet ud fra en subjektiv synsvinkel, hvorfor reliabiliteten 

mindskes. Alligevel benyttes artiklerne til at få kendskab til forskellige reaktioner, som underbygger 

den fremstillede påstand, hvor det findes relevant. De anvendte rapporter i opgaven tillægges en 

særdeles høj reliabilitet. Denne påstand skal sammenkobles med aktørerne bag udgivelser af 

rapporterne. Deres faglige kompetencer indenfor deres respektive fag medfører til et højnet 

troværdighedsniveau.  
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3.5 Afgrænsning 
Opgaven behandler kun Basel II, Bankpakke I og II samt indskydergarantiordningen, men 

prætenderer ikke at behandle den yderligere finansielle lovgivning. I opgaven vil der konsekvent 

blive taget udgangspunkt i de danske finansielle institutter og generelt det danske marked. I enkelte 

tilfælde er det dog yderst relevant at referere til udlandet, men dette er tydeligt markeret i opgaven. 

Endvidere er der benyttet teoretiske input til understøttelse af opgavens problemstilling. Der findes 

imidlertid mange teorier indenfor området, men det er vurderet at de benyttede, er de mest gængse 

og derfor danner det bedste udgangspunkt for opgavens udfærdigelse. Ved finansielle institutter 

skal det forstås som bankerne.  

Udover ovenstående er opgaven rettet mod et overordnet perspektiv. Læseren skal præsenteres for 

en opgave, der dækker bredt og derfor ikke går unødvendigt i dybden med de enkelte elementer. 

Der kunne i flere tilfælde være blevet uddybet og konkretiseret i en endnu højere grad, men for at 

bevare opgavens røde tråd og cirkelslutning er dette fravalgt. Selvom opgaven dækker bredt, er der 

flere elementer som kunne være medtaget, men grundet opgavens omfang er der kun fokuseret de 

emner, som er fundet mest aktuelle og relevante.                     
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3.6 Opgavens struktur   

Figur 3.6.1  
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Ovenstående figur viser hvorledes hele sammensætningen af projektet er indrettet. Opgaven er 

inddelt i fire overordnede afsnit. Første del indeholder den indledende del, som indbefatter en 

indledning, problemformulering, et metodeafsnit samt en problembeskrivelse. Anden del er en 

længere beskrivelse af forhold, der knytter sig til bankerne og den finansielle krise. Tredje del er 

teori/analyse delen, som indeholder tre specifikke dele anført af Behavioral finance, 

optionsaflønning og Bankernes kapital. Fjerde og sidste del af opgaven er knyttet til selve 

konklusionen og perspektiveringen i relation til emnets problemstilling.   

Indledningsvist vil projektet blive præsenteret gennem en kort indledning, hvor der fokuseres på det 

elementære i forbindelse med opgavens grundlag. Indledningen fører over i en problemformulering, 

som helt specifikt konkretiserer det fundamentale grundlag for opgavens indhold. Næstsidste led i 

den indledende del er selve metodeafsnittet, som er inddelt i to dele. Første del indeholder 

forfatternes metodiske overvejelser og anden del er en gennemgang af strukturen i opgaven, som 

nøje belyser, hvorledes opgaven er tilrettelagt og hvilke tanker og ideer, der ligger til baggrund for 

opgavens udformning. Sidste led er en problembeskrivelse som overordnet belyser finansielle 

kriser.  

Opgavens anden del som er belyst gennem en indledende beskrivelse af baggrunden for 

finanskrisen. Yderligere fokuseres der i høj grad på banksektoren og dens rolle i finanskrisen. 

Afsnittet er relativt omfattende, men er medtaget for at give læseren et grundlæggende kendskab til 

finanskrisen og betydningen af denne. Dette kendskab bliver mere uddybet senere i afsnittet 

gennem en beskrivelse af bankernes forretningsdrift. Herunder er det fundet yderst relevant at 

inddrage et afsnit omhandlende regulering i den finansielle sektor. Der vil desuden være en 

grundlæggende forklaring af diverse termer, som forefindes på bankernes balancer.   

I henhold til problemstillingens udformning ønskes denne opgave besvaret med analysegrundlag i 

tre overordnede temaer. Temaerne er vurderet som yderst relevante og nyttige i formidlingen af 

problemstillingens løsning. De overordnede temaer dækker over følgende overskrifter:   

 

Adfærd - Behavioral Finance 

 

Optionsaflønning 

 

Bankernes kapitalstruktur  
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Det adfærdsmæssige perspektiv vurderes som et komplekst område og afdækningen af det skal 

indkapsle forståelsen af den adfærd, som indtræder på diverse markeder i forskellige situationer. 

Der vil som udgangspunkt blive argumenteret ud fra en baggrund i aktiemarkedet, som vurderes 

relevant i konkretiseringen af den respektive adfærd i forbindelse med forskellige slags scenarier. 

Aktiemarkedet betragtes som en alsidig indikator for krisetider og vurderes på den baggrund at 

udgøre et stærkt materiale i behandlingen af den finansielle krise ud fra et adfærdsmæssigt 

synspunkt. På baggrund af ovenstående er det fundet nyttigt at beskrive aktiemarkedet og 

funktionen af dette.   

Begrebet Behavioral Finance er vurderet som et velegnet værktøj til forståelsen af en 

adfærdsmæssig indgangsvinkel til aktiemarkedet. Forståelsen af denne sammenhæng giver et bedre 

indblik i finanskrisen og ikke mindst forståelsen af denne. For at give en bred indlevelse af den 

adfærdsmæssige betydning på aktiemarkedet, er det relevant at inddrage adskillige teorier, som 

understøtter irrationelle handlemåder i forskellige relevante situationer  

Underbygningen af en irrationel adfærd findes yderst vigtig, hvilket giver et komprimeret teoretisk 

afsnit. Den adfærdsmæssige tilgangsvinkel er desuden en vigtig brik i de efterfølgende afsnit, hvor 

der vil blive knyttet en sammenhæng med Behavioral Finance. Der vil dog ikke blive refereret til 

nogen konkrete teorier, idet disse strengt taget kun er medtaget for at underbygge den irrationelle 

adfærd, som ofte udspiller sig på markedet.   

Ovenstående bringer opgaven videre over i et afsnit karakteriseret ved optionsaflønning. 

Optionsaflønning er fundet relevant i den sammenhæng, at størstedelen af de store finansielle 

virksomheder gør stor brug af denne alternative form for aflønning af medarbejdere i den respektive 

virksomhed. Samtidig er der fundet en sammenhæng mellem de sammensatte bankpakker og 

optionsaflønning, hvilket er vurderet til at give en relevant tilgangsvinkel til problemstillingens 

løsning.   

Optionsafsnittet er opbygget således, at læser bliver fortrolig med optionsaflønning og dens 

funktion i erhvervslivet. Herunder er medtaget et supplerende afsnit om agentteori, som vurderes til 

at give en dybere forståelse af optionsaflønningens kompleksitet. Afsnittet fører derudover videre til 

sammenhængen mellem bankpakkernes reguleringer og begrænsninger i forhold til 

optionsaflønning.   
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Givet opgavens problemstilling er det slutteligt vurderet at inddragelsen af bankernes kapital er 

særdeles essentiel. Hele vurderingen af bankernes reguleringer og kapitalkrav findes relevant i 

forhold til den situation markedet befinder sig i her i skrivende stund. Herunder vil der fokuseres på 

bankpakke I og II samt Basel II. Bankernes risikostyring samt likviditet vil ligeledes blive 

analyseret for at give en vurdering af bankernes drift.  

I forlængelse af afsnittet om bankernes kapitalstruktur og problemstillingens udformning er det 

ligeledes fundet relevant at medtage et afsnit om risikostyring i banksektoren. Derudover er det 

desuden vurderet, at et afsnit om bankernes balance, hensættelser til tab i den finansielle sektor samt 

Corporate Governance i de finansielle institutioner også har en relevant tilgang til 

problemstillingens løsning. Alle ovenstående afsnit er medtaget under det samlede afsnit, der går 

under titlen Bankernes Kapitalstruktur.   

Som afrunding på opgaven er der indlagt en konklusion, som sammenfatter problemstillingens 

udformning. Derudover vil der slutteligt i opgaven blive afrundet med en perspektivering. 

Perspektiveringen er opgaveskrivernes egen vurdering af fremtiden i relation til finanskrisen, 

aktiemarkedet og ikke mindst banksektoren.    
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4 Problembeskrivelse 

4.1 Finansiel krise 
Alle snakker om, at vi er inde i en finansiel krise, men mange har ikke et helt klart billede af hvad 

der reelt forstås ved en sådan krise. Derfor er det nødvendigt at få klarlagt, hvad der forstås ved en 

finansiel krise i denne sammenhæng. Den brede definition der anvendes som udgangspunkt i denne 

opgave er en definition som den anerkendte professor Finn Østrup fra Copenhagen Business School 

anvender:  

En situation, hvor finansielle virksomheder ikke kan leve op til de forpligtelser, som eksisterer i 

henhold til det gældende regelsæt 7  

Ovenstående brede definition af en finansiel krise giver et klart billede af, at det desværre må 

konstateres at Danmark, sammen med resten af den globale verden, er havnet i en sådan situation. 

De finansielle virksomheder har store vanskeligheder med at efterleve de forpligtelser, der påhviler 

den i henhold til det gældende regelsæt.  

4.2 Årsager bag finansielle kriser 
Når det kommer til hele den bagvedliggende proces, som afspejles i hvorfor de finansielle institutter 

ikke længere kan leve op til deres forpligtelser, kan området hurtigt blive forholdsvist komplekst. 

Som udgangspunkt er der dog seks grundlæggende årsager til finansielle kriser, som er beskrevet i 

tidligere litteratur og som findes yderst relevant at studere. De seks årsager er behøver ikke 

nødvendigvis at udelukke hinanden. De seks årsager er som følger:8  

 

Ændring i den økonomiske struktur 

 

Mangelfuld ledelse 

 

Svage institutionelle strukturer 

 

Ændring i efterspørgslen efter likviditet 

 

Spekulation i aktivpriser 

 

Øget tendens til ekspansion i banksektoren 

                                                     

 

7 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 14 
8 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 22 
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Når der forekommer flere uventede negative ændringer i den økonomiske struktur, eksempelvis i 

form af en overraskende konjunkturnedgang, vil det betyde massive tab på udlån i 

investeringsprojekter i den finansielle sektor. Ved nedgang skaber det en formindsket rentabilitet i 

påtagede investeringsprojekter, hvilket bidrager særligt til tab på de tilhørende udlån. Det er ikke 

alle banker, som kan modstå denne økonomiske tilbagegang og der bliver derfor tale om en 

finansiel krise. En årsag til at nogle pengeinstitutter ikke kan modstå den økonomiske nedgang er at 

banken igennem sin risikostyring ikke har været i stand til at diversificere deres portefølje i 

tilstrækkelig grad. Når der kommer så store grundlæggende økonomiske forandringer vil det sprede 

sig som ringe i vandet i den finansielle sektor, hvor det derefter vil sprede sig til en global krise af 

både finansiel og samfundsøkonomisk karakter.  På denne baggrund bliver der tale om en finansiel 

krise. Denne slags finansiel krise vil have stor betydning for bankerne, idet den er af 

samfundsøkonomisk karakter. Dette betyder basalt set, at problemerne er sværere at komme 

igennem for bankerne grundet de mange berøringsflader.9  

Ifølge Finn Østrup mener andre teoretikere, at finansielle kriser opstår på baggrund af mangelfuld 

ledelse. En ledelse som påtager sig en alt for høj risiko eller videregiver ansvaret og lader de 

respektive påtage sig de store risici. I det henseende spilles der højt spil med aktionærernes og 

kreditorernes penge.  Der vil ofte være tale om en ekspansions strategi fra ledelsens side, hvor der 

lokkes med store gevinster, men hvor der på den anden siden også er meget at tabe.10  

En anden forklaring på finansielle kriser kan være, at der er svage institutionelle strukturer i det 

pågældende land. Det kan udvises gennem manglende beføjelser hos tilsynsmyndigheden, som 

decideret mangler lovhjemmel til at gribe ind overfor finansielle virksomheder i krise. Desuden kan 

svage institutionelle systemer vises ved, at der er et meget bureaukratisk system, som vanskeliggør 

de institutionelle processer. Tilsynsmyndighederne kan endvidere blive presset af lobbyvirksomhed 

som de finansielle institutioner muligvis udfører.11  

Ændring i efterspørgsel efter likviditet er endnu en mulig årsag til finansielle kriser. Det er sådan, at 

bankerne har udlån, gerne i forbindelse med projekter, som er langfristede. Disse lån kan uheldigvis 

komme i konflikt med de meget kortfristede indlån, som banken er i besiddelse af. Det vil sige, at 

bankerne kan blive udsat for et run

 

mellem aktiv og passiv siden, hvor mange indlånere vil hæve 
                                                     

 

9 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 22 
10 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 27 
11 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 29 
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deres indestående. Det vil endvidere smitte af på andre indlånere, som også vil hæve deres 

indestående. Denne manglende sammenhæng mellem indestående og udlån er en særdeles stor 

risikofaktor i den finansielle sektor. Denne kombination kan medføre manglende tillid fra 

indlånerne, hvilket kan have katastrofale følger for banken. Yderligere er det meget alment, at 

bankerne ofte benytter interbankmarkedet, som er det finansielle pengemarked, hvor banker låner 

penge af hinanden, til at udjævne likviditetsoverskud eller likviditetsunderskud gennem diverse lån. 

Denne faktor kan ende med at give finansieringsvanskeligheder gennem det faktum, at 

efterspørgslen kan blive for stor. Dette ender i givet fald med, at de finansielle virksomheder holder 

på deres likviditet og efterlader andre virksomheder uden denne mulighed for at komme til 

likviditet.12  

Ifølge Finn Østrup er der andre forfattere, som har den mening, at finansielle kriser kommer på 

baggrund af spekulation i aktiver. Der kan i forskellige situationer, eksempelvis i slutningen af en 

højkonjunktur, komme en særdeles optimistisk stemning. Denne optimistiske stemning kan bidrage 

til en uberettiget oppumpning af aktivpriserne. Dette element vil i sidste ende medføre en 

boble , hvor efterspørgslen efter aktiver er gearet af forventningen om yderligere stigning i de 

respektive priser. Dette kendetegner for eksempel IT-boblen i 1990 erne. Når køberne af aktiverne 

indser, at indkøbet af aktivet ikke står mål med den reelle indtjening og forventning vil der blive 

påbegyndt en korrektion af aktiverne. Der vil således blive solgt ud af aktiverne og efterspørgslen 

vil dermed falde. Dette kendetegnes ved, at boblen brister og priserne på aktiverne falder kraftigt. 

Den kraftige nedgang i aktiverne kan være baggrunden for store tab i den finansielle sektor. Dette 

hænger sammen med det faktum, at der kan være mange finansielle virksomheder, som har bistået 

den store efterspørgsel gennem direkte finansieringer af de implicerede aktiver.13   

Der kan argumenteres for, at der i en finansiel virksomhed er en indbygget ekspansionstendens. 

Denne tendens kan være yderst aktuel i forbindelse med finansielle kriser. Når der tænkes på 

ekspansion skal det forstås som omfanget af finansielle transaktioner. Forudsættes det at de 

finansielle virksomheder har en indbygget ekspansionstendens, er der i forbindelse med 

begrænsningen af ekspansionen tre faktorer, som sætter rammerne for dette. Første faktor er 

mængden af resurser til rådighed for finansielle virksomheder. Resurserne, bestående af indlån samt 

værdien af værdipapirbeholdningerne, vil have en afgørende indflydelse på størrelsen af udlånene. 

                                                     

 

12 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 31 
13 Finn Østrup, Finansielle Kriser 2008, side 36 
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Endvidere spiller pengepolitikken også en væsentlig rolle. Giver centralbanken bedre 

lånemuligheder for de finansielle institutter vil det bidrage til en stigning i udlånene. Anden faktor i 

forbindelse med begrænsningen af ekspansionen er efterspørgslen efter finansielle tjenester. Sidste 

og tredje faktor er offentlig regulering, som gennem sine restriktioner kan have en bremsende effekt 

på de finansielle aktiviteter. Sammenfattende er nævnte begrænsninger til for at den forudindtagede 

ekspansionstendens imødegås og dermed ikke ender i unødvendige risici. Lempes der på de 

tilhørende begrænsninger kan det give bagslag i en eventuel krise. Herunder tænkes på flere 

resurser til rådighed, stor stigning i efterspørgslen efter finansielle tjenester og en lempeligere 

offentlig regulering.14   

Når der relateres til den nuværende finansielle krise, kan der være flere af nævnte årsager, som 

ligger til baggrund for denne. Dette vil senere gennem opgaven løbende blive diskuteret og 

analyseret.  

Danmark har været gennem flere finansielle kriser op igennem tiden. Dermed er det ikke noget nyt 

fænomen med finansielle kriser i Danmark.  

I 1857 opstod en krise på grund af nedbrydningen af nogle handelshuse i Hamburg. Op til krisen var 

der en stor stigning i den internationale samhandel, hvilket kom frem gennem en betragtelig vækst i 

kreditgivning. Da handelshusene i Hamburg bryder sammen sætter det et stort pres på bankerne i 

Hamburg. Et handelshus, Henrik Pontoppidan i Hamburg stopper alle betalinger, hvilket giver 

danske banker store problemer, idet de har lånt hos dette firma i Hamburg. Med udsigt til at mange 

banker ville gå konkurs, i kraft af de hamburgske handelshuses krak, trådte den danske stat ind og 

oprettede midlertidig Lånekasse for Kongeriget . Denne lånekasse skulle give lån til nødlidende 

banker og handelshuse. Denne krise opstod på grund af en massiv ekspansion i den internationale 

handel og en øget vækst i kreditgivningen.15  

I starten af 1900-tallet skete der en enorm udvikling i byggeri i København. Dette forårsagede 

massive udlån og spekulation i ejendomsmarkedet. Byggeriet var finansieret af enkelte banker, som 

i perioden oplevede store stigninger i deres udlån. De store stigninger i udlånene var i særdeleshed 

finansieret gennem låntagning i udlandet. Markedet for lejligheder når dog et mætningspunkt og 

                                                     

 

14 Finn Østrup, Finansielle Kriser side 41 
15 Finn Østrup, Finansielle Kriser side 54 
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andelen af ledige boliger stiger kraftigt i en kort årrække. Konsekvensen af de store udlån og 

udviklingen på ejendomsmarkedet blev for Centralbanken, at kunderne mistede tilliden, idet det 

rygtedes, at de ikke kunne leve op til deres forpligtelser. Samtidig falder aktiekursen på banken, 

hvilket samlet set får indskydere til at trække deres indlån ud af banken. Samtidig med dette er USA 

under stort pres. På baggrund af det indtryk de udenlandske banker får fra USA begynder de at 

trække likviditeten ud af Danmark.  Denne krise var forårsaget af spekulation i aktivpriser i og med 

at der blev spekuleret i ejendomsmarkedet. Derudover viser udtrækningen af likviditet at krisen 

også var forårsaget af ændring i efterspørgslen på likviditet. Staten intervenerede endnu engang med 

tiltag, som kunne redde de danske banker. Statens tiltag gik i første omgang ud på at 

Nationalbanken mod garanti fra Privatbanken tildelte Centralbanken nogle midler. Efter krisen i 

USA sætter Nationalbanken diskontoen op i flere omgange. Efterfølgende blev der oprettet en 

lånefond og i 1910 blev afviklingsselskabet oprettet.16   

I 1920-33 er Danmark inde i den til dato mest omfattende finansielle krise, som dækker over 

sammenbrud fra i alt 63 banker i Danmark. Krisens årsag var primært spekulationer hos 

handelsselskaber i København, som købte stort ind på baggrund af en forventning om at kunne 

afsætte varerne senere til højere priser. Varerne skulle afsættes til østlige lande i en forventning om, 

at de ville mangle varer som følge af 1. Verdenskrig. Da forventningerne ikke holder stik, men 

priserne falder til ca. en fjerdedel giver det den finansielle sektor store problemer. Årsagen til denne 

krise må betegnes som en krise som er kommet i forbindelse med konjunkturopsving med deraf 

finansielle ekspansioner samt en dårlig ledelse i forbindelse med risikostyring.17  

I slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne oplevede Danmark igen en finansiel krise 

forårsaget af makroøkonomiske faktorer. Der har op gennem 80 erne været et konjunkturopsving 

som blev afløst af stagnation. Samtidig hermed havde kartoffelkuren 18 også indflydelse på det 

danske forbrug. De danske pengeinstitutter oplevede i denne krise en vedvarende stigning i 

konstaterede tab på udlån. Det havde bankerne svært ved at håndtere, hvorfor der kunne berettes om 

endnu en finansiel krise. Årsagen til denne krise var at der skete en ændring i den økonomiske 

struktur, da der kom en lavkonjunktur på grund af effekten af Kartoffelkuren .19   

                                                     

 

16 Finn Østrup, Finansielle Kriser, side 54-57 
17 Finn Østrup, Finansielle Kriser side 60-65 
18 Kartoffelkuren er Schlüter regerings kontraktive finanspolitiske indgreb, hvor det blev dyrere at låne til forbrug og 

ejendomsbyggeri. Formålet var at sænke underskuddet på betalingsbalancens løbende poster. 
19 Finn Østrup, Finansielle Kriser side 72-76 
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4.3 Offentlig indgriben i finansielle kriser 
Den finansielle sektor kan ikke sidestilles med en anden sektor i det danske erhvervsliv. Både 

private og erhvervsvirksomheder er yderst afhængige af en solid finansiel sektor. Afhængigheden 

består i bankernes udlån til rentable projekter samt udlån til forbrug, herunder tænkes primært bolig 

og bil. Samtidig er bankerne ophavsmænd for alle likvider og sidder derfor på store indlån fra både 

private og virksomheder. Det danske erhvervsliv har mange lån, som er nødvendige for deres 

daglige drift. Skulle der opstå en finansiel krise og dermed en kreditklemme, vil det sandsynligvis 

have stor påvirkning på hele den samfundsøkonomiske situation. Som set tidligere kan det derfor 

være en nødvendighed fra staten at lave en offentlig intervention med det formål at begrænse/stoppe 

den finansielle krise.  

Den finansielle sektor er en kompleks sektor, hvor det kan være svært for den enkelte at vurdere om 

en bank er solid og hvor man skal sætte sine penge. Derfor er der oprettet tilsynsmyndigheder for at 

føre en slags forbrugerkontrol, i Danmark kendetegnet ved Finanstilsynet. Det skal være sådan, at 

en indlåner ikke skal være bange for sine værdier og selv skal bruge tid på at vurdere forskellige 

bankers solvens. Der er på den baggrund oprettet indskydergarantiordningen, som dækker indlån på 

op til 300.000 kr.   

Offentlig indblanding kan dog have den ulempe, at bankerne bliver betragtelig mere risikobetonet, 

idet de ved, at staten griber ind, hvis det skulle gå galt. På det grundlag er der lavet nogle 

reguleringer omkring kapitalkrav mv. i Lov om finansiel virksomhed, lovbekendtgørelse nr. 1045 af 

22. August 2007, som er baseret på de retningslinjer, som Basel II giver. Når bankerne tager en 

forøget risiko på baggrund af statens sikkerhed er der tale om en situation, som er omfattet af 

begrebet Moral Hazard. Det vil sige, at statens sikkerhedsnet har en påvirkning på den adfærd som 

bankerne udviser. For at imødegå denne uhensigtsmæssige adfærd er reguleringer og begrænsninger 

nødvendige.20 

4.4 Sammenfatning 
Som det kan læses i ovenstående er finansielle kriser i Danmark ikke noget nyt fænomen. Når der er 

opstået en finansiel krise har staten været inde og intervenere. Det tyder på, at finansielle kriser 

indimellem vil være en naturlig ting i det danske samfund. Finansielle kriser betyder dermed også 

statslig intervention, men reelt vides det ikke, hvordan situationen ville se ud, hvis staten ikke 

intervenerede.  

                                                     

 

20 Finn Østrup, Finansielle Kriser side 47 
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Det danske samfund er bygget op omkring det faktum, at markedskræfterne skal styre og den 

statslige involvering skal være mindst mulig. Den finansielle sektor er dog præget af forholdsvis 

massiv regulering i form af Lov om finansiel virksomhed. Samtidig er staten ikke tilbageholdende 

med at handle, når den finansielle sektor får problemer af den ene eller anden årsag.  

Det faktum at den finansielle sektor er reguleret så massivt, og at staten har grebet ind med de to 

Bankpakker, giver anledning til at analysere, hvorvidt og hvordan disse massive tiltag har 

indflydelse på den finansielle sektor. Historisk set er der belæg for at sige, at finansielle kriser vil 

opstå nu og da og der indtil videre ikke har været tiltag, som kan siges at forandre denne udvikling. 

Det kan siges, at Basel II retningslinjerne ikke har kunnet bremse den finansielle krise og det kan 

give anledning til at vurdere om disse retningslinjer burde evalueres og måske kræve ændringer. 

Det vil være interessant at give en analyse af hele den statslige reguleringsmekanisme i forhold til 

den finansielle sektor, heriblandt en analyse af de konsekvenser som bankerne risikerer.   
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5 Baggrunden for finanskrisen 
Finanskrisen har for alvor skabt uro på de finansielle markeder rundt om i verdenen. Uroen startede 

med baggrund i de amerikanske subprime lån21, som i skrivende stund udgør ca. 16 % af det 

amerikanske boliglånsmarked22.  

Huspriserne er verden over steget markant i realpriser23 de seneste 50 år, hvilket har betydet at 

priserne er højere end deres reelle værdi. Lønningerne har ikke haft samme udvikling som 

udviklingen på boligmarkedet. Dette aspekt har sat sine dybe spor i muligheden for at erhverve sig 

fast ejendom på normale vilkår.  

Den normale rækkefølge af begivenheder som opstår i forbindelse med en nedgang har været lidt 

omvendt i forbindelse med den nuværende finansielle krise. Normalt ses der en nedgang i 

økonomien, som forårsager en stigning i arbejdsløsheden og dermed faldende priser på blandt andet 

fast ejendom. Men i denne krise startede det hele med faldende huspriser, som kom i kølvandet af 

husprisernes urealistiske høje økonomiske niveau. De faldende huspriser medførte nedgang i 

økonomien og med nedgangen fulgte fyringer samt tvangsauktioner og dermed stigende 

arbejdsløshed. Hele processen er eskaleret og hele udlånsprocessen i kreditinstitutterne er nærmest 

stagneret, hvilket giver selv sunde økonomiske virksomheder svære vilkår i forsøget på at anskaffe 

kapital til driften af virksomheden. Dermed er der sat en ond cirkel i gang, som endnu ikke er mulig 

at tidsbestemme.  

En af årsagerne til at bankerne har været så villige til at udlåne penge er, at bankernes 

forretningsstruktur er lavet om. Før var det sådan, at når bankerne udlånte 1 mio. kr. kom der til at 

stå 1 mio. kr. på bankens balance, men i dag er strukturen anderledes. I dag er det sådan, at banken 

pakker udlånene ind og så er der investorer, som investerer i disse udlån. Det har også gjort, at den 

finansielle sektors struktur er yderst uigennemskuelig.  

Investorerne analyserede ikke lånene, men havde tiltro til, at rating firmaerne kunne give dem 

tryghed for, at lånene var gode nok og dermed profitable. Problemet var at derivaterne blev tildelt 

en for høj rating, hvilket gjorde, at investeringen var mere risikofyldt end antaget. Dette var stærkt 
                                                     

 

21 Sub prime lån er bankernes udlån til fast ejendom med høj risiko og høj rente 
22 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm 
23 Realpriser er nominelle priser renset for inflation 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm
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medvirkende til større tab end ventet.24 Ratingbureauerne som Moody s og S&P blev givet en 

unaturlig position af staten sådan at deres ratings blev vurderet mere vigtige end andre bureauers. 

Deres ratinger blev anvendt til hvorfor nogle værdipapirer eller kredit instrumenter som kunne ejes 

af bestemte midler.25  

De amerikanske bankers långivning var yderst lemfældig, idet de lånte penge ud til låntagere som 

slet ikke havde mulighed for at betale lånet tilbage. Men forventningen til boligmarkedets positive 

udvikling gjorde det nemt for kreditinstitutterne at låne ud til mindre kreditværdige instanser. Der er 

her tale om de såkaldte Subprime lån, som der vil blive redegjort nærmere for i et senere afsnit.  

Kombinationen af alle usikkerhedselementerne, som uroen på boligmarkedet har skabt, har 

yderligere bevirket til usikkerhed på aktiemarkedet. Aktiekurserne har mærket et drastisk fald, 

hvilket har resulteret i, at mange aktionærer har mistet mange penge. Tilliden og forventningerne til 

aktierne og det generelle marked får usikkerheden til at blomstre og investorerne til at sælge ud og 

efterfølgende at holde på deres ressourcer.  

5.1 Den økonomiske krise i 1930 erne 

 

Wall Street Krakket 
Nutidens finanskrise sammenlignes af mange eksperter ofte med den økonomiske krise i 1930 erne. 

Forud for krisen oplevede USA en optimistisk stemning, hvor mange nye moderne tendenser så 

dagens lys. Købelysten var stor hos forbrugerne, renterne lave og bankerne villige til at låne penge 

ud, selvom forbrugerne ikke var helt så likvide. Regeringen ønskede ikke at bryde ind da tingene 

skulle gå sin gang.  24. oktober 1929 betegnes som sorte torsdag. En dag præget af panik på grund 

af manglende tillid. Dog kom tilliden nogenlunde igen så USA mærkede ikke for alvor, at der var 

en drastisk nedtur på vej.  Der var dog en stor opgave foran politikere, bankfolk og 

forretningsledere. Tilliden skulle genetableres ellers kunne det gå grueligt galt. Men galt skulle det 

gå for mandag den 28. oktober 1929 blev en sørgelig dag for aktiemarkedet. Investorer gik i panik 

og bare på New Yorks fondsbørs blev værdierne mindsket med 10 milliarder dollars.  Tirsdag den 

29. oktober 1929 skulle senere komme til at hedde sorte tirsdag for det blev den værste dag i 

krisen.. Tilliden til bankerne var væk, der var ikke nogen hjælp at hente. Som dagene og ugerne gik, 

blev det kun værre. Det var ikke en aktiekrise/kursfald som varede natten ovre. Der var tale om en 

længerevarende krise, en finansiel krise. 26 

                                                     

 

24 Interview med George Soros 

 

anerkendt finansmand http://www.pbs.org/moyers/journal/10102008/transcript1.html 
25 Interview med George Soros 

 

anerkendt finansmand http://www.plusev.ca/bill-moyer-interviews-george-soros/ 
26 Alex Woolf, Wall Street Krakket og Stewart Ross, Krak og depression 

http://www.pbs.org/moyers/journal/10102008/transcript1.html
http://www.plusev.ca/bill-moyer-interviews-george-soros/
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Skylden for krisen blev ført over på den republikanske præsident, Herbert Hoover. Han led da også 

nederlag ved valget i 1932 til Franklin D. Roosevelt. Der blev lavet nogle regler for aktiehandel, da 

det var for let for de store investorer at manipulere med kurserne. Eksempelvis kunne investorer få 

journalister til at skrive, at en bestemt aktie snart ville stige i værdi, hvilket gav uberettiget 

efterspørgsel til aktiemarkedet.27  

Krakket i 1929 blev startskuddet på depressionen, som var kendetegnet ved virksomhedslukninger 

og stor arbejdsløshed og deraf stigende fattigdom. Krisen var ikke kun lokaliseret i USA, men 

havde spredt sig til Europa og den øvrige verden. Grunden til at krisen ramte globalt var, at USA 

var nødt til at tvangslukke mange banker, som havde deltaget i aktiespekulationen. Det medførte, at 

USA var nødsaget til at tilbagekalde lån. I Danmark havde det den konsekvens, at der i 1932 var så 

stor arbejdsløshed at halvdelen af de organiserede arbejdere var uden job.28  

Der er mange lighedspunkter mellem Wall Street krakket og den finansielle krise, som vi oplever på 

nuværende tidspunkt. Før kriserne har der været en høj grad af optimisme i samfundet, stigende 

aktiekurser og stigende forbrug af luksusvarer på lånte penge. I forbindelse med finanskrisen har vi 

oplevet, at der har været en lemfældig udlånspolitik hos bankerne, hvilket har medført, at forbrugere 

som ikke ville være i stand til at betale lånet tilbage har fået lov til at låne penge. Dette var også 

tilfældet i 30 erne, hvor der blev lånt penge ud til luksusvarer, såsom biler, huse og andet 

elektronik. Det var nemt at låne penge og der blev også lånt penge ud til aktiespekulation, hvilket 

må siges at være en risikabel udlånspolitik. Denne udlånspolitik blev bankerne dog også frarådet af 

den amerikanske centralbank.29  

Forskellen mellem nutidens finanskrise og krisen i 30 erne er dog, at der i 30 erne ikke var nogle 

statslige foranstaltninger. I dag er staten gået ind med en garantiordning, hvor det giver sikkerhed 

for at bankkunderne ikke strømmer til banken for at hæve deres indestående, som har stor betydning 

for bankens investeringsgrundlag30.  

                                                     

 

27 Alex Woolf, Wall Street Krakket og Stewart Ross, Krak og depression 
28 Alex Woolf, Wall Street Krakket og Stewart Ross, Krak og depression 
29 Alex Woolf, Wall Street Krakket og Stewart Ross, Krak og depression 
30 Wall Street Krakket, Alex Woolf, Krak og depression, Stewart Ross 
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5.2 Subprime - krisen 
Den finansielle krise startede efter en længere tid med lemfældig långivning gennem de såkaldte 

subprime lån.  

Det amerikanske finansministerium definerer en subprime låntager som følgende:  

Subprime borrowers typically have weakened credit histories that include payment delinquencies, 

and possibly more severe problems such as charge-offs, judgments, and bankruptcies. They may 

also display reduced repayment capacity as measured by credit scores, debt to income ratio, or 

other criteria that may encompass borrowers with incomplete credit histories 31  

Der findes i USA tre typer for lån. De tre lån kategoriseres efter hvor meget sikkerhed, den enkelte 

låntager vurderes til. De bedste lån koncentreres i det, der kaldes prime. De næstbedste near prime 

og de dårligste subprime32. Subprime lån er for de låntagere, som ikke har orden nok i økonomien 

til at kunne optage et prime eller near prime lån, som er lån på almindelige vilkår. De lån som vi 

behandler her ved benævnelse subprime er lån i fast ejendom. Subprime långiverne er långivere 

som godt vil tage en høj risiko for deres investering og dermed også opnå en højere forrentning. 

Stigende huspriser og en lav rente var endvidere med til at øge subprime lånene, da der dermed blev 

en højere sikkerhed for kreditgivningen33.   

Risikoen for subprime lånene blev ved hjælp af finansielle instrumenter spredt ud over flere 

investorer rundt om i hele verden. Det begik sig på den måde, at de kreditinstitutter, som oprettede 

de nævnte subprime lån, solgte lånene videre til investeringsbanker, som samlede lånene sammen i 

obligationer. Disse obligationer lokkede nye investorer til med attraktive renter. Så længe 

boligmarkedet havde en opadgående kurve, var der kun få låntagere, som ikke kunne opretholde 

deres ydelse og bolig. Men ved de faldende boligpriser og stigende renter kunne mange ikke 

længere betale for deres lån. Denne konstellation skaber negative afkast for de investorer, som 

valgte at træde ind på subprime området.   

Krisen skinnede for alvor igennem efter at flere europæiske banker meddelte, at de havde problemer 

på grund af subprime långivningen. Det betød, at der opstod mistillid i den finansielle sektor, idet 

                                                     

 

31 Finansrådet, Kontorchef Poul Kjær, Baggrundsnotat om Subprime krisen

 

32 http://www.dr.dk/nyheder/penge/2008/02/27/100319.htm 
33 Baggrundsnotat om subprime krisen , Finansrådet 

http://www.dr.dk/nyheder/penge/2008/02/27/100319.htm
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erhverve sig så store millionbeløb når de selv mister hele deres værdi. Optionsprogrammerne blev 

bevilliget af bestyrelsen i 2003. 36 Dette er baggrunden for beskrivelsen af optionsaflønning i 

optionsaflønningsafsnittet.  

Den 24. august 2008 blev det nødvendigt for Staten og Nationalbanken at overtage Roskilde bank 

på grund af insolvens37. Roskilde Bank udsendte den 10. juli 2008 en fondsbørsmeddelelse, hvor de 

tilkendegiver, at de er inde i store finansielle problemer med deres likviditet. Roskilde bank havde 

en del udlån på ejendomsmarkedet og blev derfor ramt hårdt da ejendomsmarkedet startede sin 

rutsjetur. Roskilde bank vil forsøge at sælge banken helt eller delvist, imens Nationalbanken får 

tilført kapital til banken38.  

5.4 Den globale vækst  
Den finansielle krise nåede et af sine højdepunkter i efteråret 2008 ved konkursen af Lehman 

Brothers samt de andre begivenheder, som tidligere nævnt i afsnit 5.3. Den finansielle sektor blev 

sat under stort pres ved, at aktiemarkedet styrtdykkede, pengemarkederne fungerede ikke optimalt 

og de mindre landes valutaer løb ind i problemer. Den finansielle nedgang satte også sit spor i 

realøkonomien, hvor vi for alvor oplevede dalende boligpriser. Som følge af krisen blev 

kreditgivningen strammet op, hvilket betød, at det blev sværere for private og virksomheder at låne 

penge. Virksomhederne kunne ikke låne penge til de projekter, som de ville have udført. I kølvandet 

på de finansielle stramninger er der kommet en del fyringer blandt de danske virksomheder. For 

eksempel har Microsoft meddelt, at der skal skæres 90 stillinger væk i Danmark39. Dette er kun en 

meget lille del af de begivenheder, der spidser til ude i den virkelige verden. Der bliver erklæret 

konkurser og fyret på stribevis og verden har endnu ikke fået fodfæste efter den finansielle uro 

meldte sin ankomst i 2007. Dette afspejles i ledighedstallene, som ses i nedenstående figur 5.4.1       

                                                     

 

36 http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/direktoerer-i-kriseramt-bank-scorede-55-mio.-kr 
37 Pressemeddelelse fra Danmarks Nationalbank den 24. August 2008 
38 Fondsbørsmeddelelse fra Roskilde Bank den 10. Juli 2008 
39 http://borsen.dk/it/nyhed/149602/ 

http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/direktoerer-i-kriseramt-bank-scorede-55-mio
http://borsen.dk/it/nyhed/149602/
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Figur 5.4.1  

Kilde: Danmarks statistik  

Af figuren ses det at der i Danmark i juli 2008 var en ledighed på under 40.000. Denne ledighed er 

dog steget markant til i marts 2009 at udgøre knap 90.000 ledige.40  

Der er dog nogle indikatorer, som trækker i en positiv retning i den økonomiske vækst. Oliepriserne 

og inflationen har været faldende og dermed medført et stigende reallønsindeks. I 2008 lå 

inflationen i Danmark på 3,4 %. I marts 2009 var inflationen faldet til 1,6 %.41  I nedenstående figur 

5.4.2 ses det, at inflationen i Danmark ligger lidt over inflationen i EU. Inflationen var stigende i 

Danmark frem til august 2008, hvor inflationen havde nået et niveau på næsten 5 %. Derefter har 

inflationen været stødt faldende resten af 2008. Inflationen har dog været stabil i 2009.  Det er 

specielt prisfald på brændstof og fyringsolie som har fået inflationen til at falde.  

Chefanalytiker i Sydbank Christian Hilligsøe Heinig vurderer, at inflationen i Danmark kommer 

helt ned på et niveau på 1,2 % i 2009 og at inflationen vil komme under 1 % i løbet af sommeren 

                                                     

 

40 Danmarks statistikbank 
41 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR177_1.pdf 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR177_1.pdf


34  

2009. Samtidig hermed vurderer Christian Hilligsøe Heinig, at der vil være en reallønsvækst på ca. 

2 %.42  

Derudover kan der peges på andre faktorer, som giver forventninger om en positiv udvikling i den 

økonomiske vækst. Skattelettelserne vil give danskerne mulighed for at anvende flere penge til 

forbrug, hvilket vil sætte gang i økonomien. Derudover vil den faldende rente43 samt muligheden 

for at få udbetalt SP-opsparingen være positivt for at få gang i forbruget i Danmark og dermed sætte 

gang i væksten.44 Der kan dog ikke siges noget om, hvor meget udbetalingen af SP-opsparingen vil 

betyde da det afhænger af, hvad forbrugerne anvender pengene til. Er der tale om udenlandsrejser så 

påvirker det ikke den danske vækst så meget. SP-opsparingen vil være bedst at anvende på goder 

som købes i Danmark udført af dansk arbejdskraft såsom restaurationsbesøg. Dette ville være bedst 

fordi det ville gavne Danmarks økonomi i forhold til flere i arbejde mv. Skulle hovedparten af 

pengene blive anvendt i udlandet ville Danmark ikke mærke ændringen på den danske økonomi.  

Figur 5.4.2 -  Prisstigninger i USA, EU, Danmark og Japan  

Kilde: Nyt fra Danmarks statistik nr. 177, 20. april 200945  

                                                     

 

42 http://www.finansnyheder.dk/news/shownewsstory.aspx?storyid=10295366 
43 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Presse.nsf/side/PresseDNN20099104!OpenDocument 
44Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0 

 

Vækst, Klima, Lavere skat  
45 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR177_1.pdf 

http://www.finansnyheder.dk/news/shownewsstory.aspx?storyid=10295366
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Presse.nsf/side/PresseDNN20099104!OpenDocument
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR177_1.pdf
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Der er dog ikke nogen sikkerhed for at de ekstra penge bliver brugt på forbrug. Den usikkerhed som 

den finansielle krise har medført kan få forbrugerne til at spare op i stedet. Der kan være usikkerhed 

om risiko for ledighed og det kan dermed føre til nedsat forbrug. 

5.5 Valutakurserne 
Virvaret omkring finanskrisen har endvidere også skabt røre på valutamarkedet. Mange lande 

oplever store udsving i deres respektive valuta. Dette aspekt skaber ubalance i konkurrenceevnen 

internt mellem de enkelte lande, hvilket igen kan give et voldsomt problem i landes eksport og 

dermed vækst. Især Danmark er hårdt ramt, idet mange landes flydende valutakurser er deprecieret i 

forhold til kronen. Det bevirker, at varerne i Danmark bliver dyrere og dermed mindre attraktive at 

handle på tværs af grænserne. Omvendt bliver varerne billigere at handle for Danmark i andre 

lande, hvorfor importen stiger.   

For at stabilisere kronekursen har Nationalbanken i marts 2009 forøget valutareserven med 25 mia. 

kroner, så den nu er på 260,7 mia. kroner.46 I april 2009 intervenerede Nationalbanken igen og 

forøgede dermed valutareserven med 25,6 mia. kroner så valutareserven efterfølgende lå på 286,4 

mia. kroner. 

5.6 Bankers forretningsmodel 
Bankerne bliver kategoriseret som den helt store sorteper i forbindelse med den nuværende 

finansielle krise. Det kan diskuteres om de mange års konjunkturfremgang har haft en påvirkning 

heraf. Banker kan i de gode tider nemt komme til gode investeringer, som kan påvirke fremgangen i 

driften markant. I USA indførte man eksempelvis de såkaldte subprime lån, som byggede på en 

forventning om et stigende boligmarked. Låntagerne som endte i denne kategori var aldeles 

risikofyldte og kunne ofte ikke betale de forholdsvis dyre lån. Til gengæld kunne bankerne altid få 

deres udlån tilbagebetalt gennem den formodede stigning på boligen. På den måde havde bankerne 

altid sikkerhed for deres udlån, så længe boligmarkedet var i konjunkturfremdrift.   

I Europa benytter man ikke samme lånetyper som i USA, men alligevel er tingene gået skævt i hele 

verden. Noget af skylden kan tillægges subprime lånene i USA, idet de blev opkøbt af 

investeringsbanker. Disse investeringsbanker samlede lånene sammen i obligationer og formidlede 

dem videre til eventuelle investorer. Investorer som var repræsenteret gennem banker, hedgefonde, 

pensionskasser og lignende fra andre lande. En anden væsentlig begrundelse for nedgangen udenfor 

USA findes i det uafviselige faktum, at USA stadig må betragtes som verdens førende økonomiske 
                                                     

 

46 http://www.nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/PresseDNN20098856/$file/DNN20098856.pdf 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/PresseDNN20098856/$file/DNN20098856.pdf
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lokomotiv. Hele verdensøkonomien er stærkt afhængig af forholdene i USA, idet USA betragtes 

som verdens førende økonomi. Denne relation knytter sig i høj grad til den verdensomspændende 

finansielle krise. Mange virksomheder i andre lande er tilbøjelige til at komme i vanskeligheder, 

hvis det amerikanske marked oplever en konjunkturnedgang. Dette elementære faktum er en 

markant drivkraft for den konjunkturnedgang, der opleves i skrivende stund.  

Det ville dog være forkert at tro, at skylden alene kan skubbes over på det amerikanske marked og 

deres konjunkturnedgang. Andre lande har ligeledes været for godtroende og satset højt på 

konjunkturfremgangen, som har været fremfusende gennem mange år verden over. Danmark er 

ingen undtagelse og selvom subprime lånene aldrig er blevet indført, er der andre tiltag i 

banksektoren, som har medvirket kraftigt til den vanskelige situation, der er opstået.   

Gennem mange år har aktiemarkedet også nydt godt af den økonomiske fremgang verden over. På 

samme måde har det danske aktiemarked gennem adskillige år bidraget til gode solide afkast. På 

den baggrund har mange banker opfordret og velvilligt ydet lån til forbrugere til køb af aktier. 

Boligejere har ligeledes fået belånt deres formodede friværdi til køb af værdipapirer. Denne 

koordinering hviler i særdeleshed på en antagelse om, at aktiemarkedet og ikke mindst 

boligmarkedet står overfor for gode og sunde tider med betragtelige positive afkast. Denne form for 

belåning kan i høj grad sammenlignes med de amerikanske subprime lån, som ligeledes hviler på en 

formodning om et stigende boligmarked. Endvidere har mange banker udlånt til mere risikofyldte 

projekter, som har givet anledning til bekymring.  

5.6.1 Bankernes strukturerede produkter 
Bankerne har ændret deres forretningsmodel i forhold til tidligere, hvor størstedelen af udlånene 

stod på bankernes balance. I den voksende konkurrence, der har været i banksektoren, har bankerne 

optaget nogle nye måder at drive forretning på. Bankernes forretningsmodel er ændret således, at 

deres kreditformidling mere ofte sker igennem kapitalmarkederne som struktureret finansiering, 

hvor securitisation47 er den måde, der arbejdes på. I nedenstående figur 5.6.1.1 ses hvordan den 

overordnet securitisation struktur ser ud.    

                                                     

 

47 Securitisation er den proces hvor uomsættelige værdipapirer danner grundlag for udstedelsen af omsættelige 

værdipapirer  
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Figur 5.6.1.1: Securitisations overordnet struktur   

Kilde: Børsmæglerforeningen, baggrundsnotat fra årsmøde 2008.  

Illustreret i figuren ses den overordnede securitisation struktur med produkterne ABS, MBS og 

CDO. ABS er baseret på cash flow fra for eksempel banklån, billån og kreditkortlån. MBS er 

baseret på cash flow på for eksempel boliglån og pantebreve. CDO kan være baseret på en række 

aktiver, som betegnes cash CDO. CDO er kan også være syntetiske48, når de for eksempel er 

udstedt gennem et derivat. CDO en kan ydermere være en blanding af cash og syntetisk, hvormed 

de betegnes som hybrid. Processen foregår på den måde, at den oprindelige udsteder af lånet 

videresælger cash flowet og dermed risikoen, hvor cash flowet er renter og afdrag på gælden. Køber 

af risikoen overtager de fremtidige renteindtægter 49   

I forbindelse med kapitalkravene, hvor bankernes kernekapital og supplerende kapital skal udgøre 

minimum 8 %50, som er de retningslinjer som Basel Komiteen har sat, har bankerne set det 

nødvendigt at finde alternative muligheder for at ekspandere deres forretning. I denne sammenhæng 

vil der blive redegjort for tre begreber nemlig SIV er, MBS er samt CDO er. Problemet ved disse 

produkter er desværre, at de er meget komplekse, hvorved gennemsigtigheden mindskes. Der er 
                                                     

 

48 Når værdipapiret ikke udstedes selvstændigt, men udarbejdet således at det leder op til nogle bestemte vilkår 
49 Børsmæglerforeningen, baggrundsnotat fra årsmøde 2008 
50 Jf. afsnit 5.3 
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ikke den samme kobling mellem låntager og udlåner, som der er ved de traditionelle produkter. 

Derfor har bankerne været afhængige af ratings, hvilket dog har vist sig ikke at have den samme 

grad af pålidelighed som ved de traditionelle produkter.51  

SIV er står for Structured Investment Vehicles og er selvstændige virksomheder, som ikke fremgår 

af bankernes balance. Disse virksomheder skal ikke leve op til kapitalkravene og kan dermed 

arbejde med en højere risikoprofil, som kan give dem højere gevinst, men hvor der selvfølgelig 

også er risiko for store tab. Nogle af de værdipapirer SIV erne investerer i, er de såkaldte subprime 

CDO er og MBS er.  

Denne ændring i bankernes forretning har betydet, at bankernes risiko nærmere er betegnet ved 

likviditetsrisiko i stedet for kreditrisiko. Ændringen har gjort det vanskeligt for 

tilsynsmyndighederne at gennemskue risici i banksektoren. Dermed giver det tilsynsmyndighederne 

en ekstra udfordring overfor bankerne for at kunne gribe ind for dårligt dreven banker i tide. En 

anden udfordring er, at disse strukturerede produkter er afhængige af ratings og dermed er 

tilsynsmyndighederne bundet af, at ratings er troværdige.  

                                                     

 

51 Børsmæglerforeningen, baggrundsnotat fra årsmøde 2008, side 5 
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6 Reguleringer i den finansielle sektor 
I dette kapitel vil der blive redegjort for, hvordan bankernes forretningsmodel ser ud i dag og hvilke 

reguleringer den finansielle sektor skal overholde. 

6.1 Kapitalbegreber 
I lov om finansiel virksomhed opereres med nogle forskellige finansielle begreber, som vil blive 

klarlagt i det følgende. 52  

Basiskapital 
Basiskapital er karakteriseret som kapitalgrundlaget til opfyldelse af det lovmæssige kapital for 

finansielle virksomheder. Basiskapitalen består af kernekapital og supplerende kapital. Grunden til 

at af kernekapital og supplerende kapital er, at den supplerende kapital højst må udgøre halvdelen af 

basiskapitalen.   

Hybrid kernekapital  

Hybrid kernekapital er som udgangspunkt et lån, som skal forrentes og tilbagebetales. Bankerne kan 

anvende hybrid kernekapital, når deres egenkapital er tabt. Løbetiden på hybrid kernekapital er ikke 

fast. Derudover skal kernekapitalen ikke forrentes, hvis banken ikke har nogen frie reserver. Den 

hybride kernekapital må højst udgøre 15 procent af kernekapitalen.   

Kernekapital  

Kernekapital omfatter blandt andet hybrid kernekapital og egenkapital. 

Kernekapital omfatter følgende ifølge Lov om finansiel virksomhed § 129: 

 

Indbetalt aktie-, garanti- eller andelskapital 

 

Overkurs ved emission 

 

Overført overskud eller underskud 

 

Årets løbende overskud fratrukket skat, forventet udbytte og andre forudsigelige udgifter 

 

Reserver 

 

Indbetalt garantikapital   

                                                     

 

52 Nationalbanken 

 

ordliste over finansielle begreber 
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Supplerende kapital  

Supplerende kapital består hovedsageligt af en sikker lånekapital, hvor der kan være vilkår, hvor 

renten kan udskydes eller hovedstolen nedskrives. 

Består iflg. § 135 i Lov om finansiel virksomhed primært af: 

 
Ansvarlig lånekapital 

 

Opskrivningshenlæggelser 

 

Hybrid kernekapital som ikke medregnes i kernekapitalen 

 

Hensættelser 

Solvensprocenten  

Solvensprocenten er et udtryk for om banken er solvent eller ej. Det vil sige, hvor stort økonomisk 

råderum, som bankerne har i forhold til de aktiver og risici, der er. Solvensprocenten udregnes som 

basiskapital i forhold til risikovægtede aktiver. 

6.2 Finansiel krise i Danmark 
Den danske banksektor har som nævnt i afsnit 4.6.1 ændret deres forretningsmodel, hvilket har 

mundet ud i en mindre gennemsigtighed i de danske banker. Bankernes investeringer begyndte i 

2007 at gå ned af bakke og mange banker tabte stort på denne bekostning. På den baggrund 

udviklede der sig en likviditetskrise i de danske banker, hvor flere banker har været nødsaget til at 

give op, heriblandt Roskilde bank og Bank Trelleborg. Bankernes risikoprofil betød, at de løb ind i 

en likviditetskrise og i værste fald blev erklæret insolvent.   

Denne likviditetskrise har forplantet sig ud i samfundsøkonomien, hvor der er sket en afmatning. 

Den danske stat har set det nødvendigt med statslige tiltag, hvilket er gjort flere steder rundt i 

verden. Reguleringen i Danmark består af retningslinjerne fra Basel II samt Bankpakke I og II. 

Yderligere findes der en garantiordning for indskydere og investorer. Disse reguleringer og 

garantier vil i det følgende blive gennemgået. 

6.3 Basel I og II - Kapitalkravdirektivet 
I 1974 blev Baselkomiteen, som består af G-10 landene53 oprettet med det formål at udarbejde 

nogle internationale retningslinjer for de finansielle institutioner. Baselkomiteen blev etableret på 

grund af uro på finansmarkederne. Retningslinjerne er anbefalinger til landene, som kan indarbejde 

                                                     

 

53 Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Luxemburg, Holland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, 

USA  
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disse i de respektive nationale lovgivninger. I Danmark er disse retningslinjer indarbejdet i Lov om 

finansiel virksomhed.  

I kølvandet på en stigende internationalisering samt bankkrisen i 1980 erne blev Basel I udgivet i 

1988 af Bank of International settlements i form af rapporten International convergence of capital 

measurement and capital standards . Denne rapport skulle angive retningslinjer for den 

internationale finansielle stabilitet.54  Formålet med retningslinjerne var at skabe stabilitet på det 

internationale bankmarked og at skabe ensartede regler på det internationale bankmarked.  

Rapporten vurderer, at der skal være et kapitalkrav på mindst 8 %, bestående af kernekapital samt 

supplerende kapital.55  

I 2004 udgav Baselkomiteen Basel II, som var meget mere omfattende end Basel I. De nye 

retningslinjer skulle afspejle sammenhængen mellem kapitalkrav og de risici, som de finansielle 

institutioner påtog sig. Retningslinjerne giver endvidere bankerne incitamenter til at anvende egne 

risikostyringsmodeller til beregning af minimumskapitalen. Denne anvendelse skulle give bankerne 

mulighed for at mindske det minimale kapitalkrav.56 Forskellen mellem Basel I og Basel II 

illustreres i nedenstående figur:57  

Figur 6.3.1: Relationen mellem Basel I og Basel II  

Kilde: Danske Bank  

Som det er illustreret i figur 6.3.1 sættes der større krav til bankerne i Basel II. I Basel II ses der på 

sammenhængen mellem kapital og risiko. Derudover er kravene til risikostyring skærpet.  

                                                     

 

54 BIS (1988), International convergence of capital measurement and capital standard 
55 BIS (1988), International convergence of capital measurement and capital standard, side 13 
56 Direktivforslag om nye kapitalafdækningsregler, side 2, Nationalbanken  
57 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/CRD-kapitalkravsdirektiv.aspx 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/CRD-kapitalkravsdirektiv.aspx
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I nedenstående figur 6.3.2 er Basel II illustreret ved hjælp af de tre søjler, risiko, tilsynsproces og 

markedsdisciplin. 58  

Figur 6.3.2: Basel II opbygning   

Kilde: Danske Bank  

Som illustreret er Basel II opbygget af tre søjler, søjle 1 med kapitalkravene, søjle 2 for den samlede 

kapitalvurdering og søjle tre med markedsdisciplin. 

Søjle 1 som består af minimumkapitalkravene omhandler tre forskellige risici: 

- Markedsrisici 

- Kreditrisici 

- Operationelle risici 

Søjle to handler om at vurdere instituttets eget solvensbehov, samt at myndighederne fører tilsyn. 

Tilsynsmyndighederne skal sikre, at de kapitalgrundlag som institutterne er kommet frem til er 

valide i forhold til instituttets risikovægtning.  

Søjle 3 omfatter de krav, der er stillet til institutterne omkring offentliggørelse af for eksempel 

kapitalkrav, kapitalstruktur og risikostyring. Disse krav har til formål at styrke gennemsigtigheden i 

markedet.  

                                                     

 

58 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/CRD-kapitalkravsdirektiv.aspx 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/CRD-kapitalkravsdirektiv.aspx
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6.3.1 Markedsrisici 

Markedsrisici består af følgende risici:  

 
Aktierisici 

 
Valutarisici 

 

Renterisici 

 

Råvarerisici 

Aktierisici er de risici som følge af ændringer i aktiekursen. Valutarisici er risiko for tab som følge 

af ændringer i valutakursen. Renterisici er risiko for tab som følge af ændringer i markedsrenten. 

Råvare risici er risiko for tab som følge af ændringer i råvarepriserne.59  

Basel II anerkender to metoder til at måle markedsrisici, som er standardmetoden og interne 

modeller.60  

Standardmetoden kan beregnes ud fra generel risiko og specifik risiko. Ved generel risiko beregnes 

markedsrisici ud fra hver af de fire aktivklasser på hver deres beregningsmetode. Derudover kan der 

beregnes markedsrisici ud fra en specifik risiko på aktier og gældsinstrumenter.61  

Markedsrisici kan endvidere måles ved hjælp af modellen Value at Risk (VaR). Modellen beregner 

inden for et givet tidsinterval ex ante, hvor meget det maksimale tab vil udgøre og som er 

sandsynligt, at banken vil tabe. Beregningen er baseret på ex post begivenheder samt under normale 

markedsforhold.62 Når der skal beregnes VaR, skal der tages stilling til tidshorisonten samt 

sandsynligheden, kaldet konfidensintervallet. Konfidensintervallet rapporteres oftest med 95 % eller 

99 %. Fremgangsmåden til at komme frem til VaR er skitseret i nedenstående model.63     

                                                     

 

59 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Ordbog.aspx 
60 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I.aspx?tab=1#tabanchor 
61 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I.aspx?tab=1#tabanchor 
62 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2004_p/$file/kap09.html 
63https://www.statsgaeld.dk/C1256BE2005737D3/side/05E38B33E9B79D64C1256E6600305C19/$file/2002_KVO3_a
nv35.pdf 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Ordbog.aspx
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I.aspx?tab=1#tabanchor
http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2004_p/$file/kap09.html
https://www.statsgaeld.dk/C1256BE2005737D3/side/05E38B33E9B79D64C1256E6600305C19/$file/2002_KVO3_a
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Figur 6.3.1.1  

Kilde: Nationalbanken  

VaR er som nævnt en beregning under normale markedsforhold, hvilket vil sige, at modellen ikke 

kan fungere ved unormale stigninger/fald i markedspriserne, som for eksempel ved markante 

stigninger/fald i aktiekurserne. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes VaR beregningen 

anvendes.64  

Figur 6.3.1.2  

Kilde: Nationalbanken  

Som det illustreres i figur 6.3.1.2 er der tale om en normalfordeling, hvor det ses ud fra for 

eksempel et 95 % konfidensinterval, hvor meget der kan forventes at tabes.  
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http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/d8a9f2b39990e07880256a3e004157b5/a5b842c57741e24dc12

56e140047aa04/$FILE/kap09.html 
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56e140047aa04/$FILE/kap09.html


45  

6.3.2 Kreditrisici 

Kreditrisikoen er den risiko, som bankerne har for at få et tab som følge af en modpart misligholder 

sine betalingsforpligtelser.65  

Basel II anerkender tre metoder til at måle kreditrisici på:  

 

Standardmetoden 

 

Intern rating metoden (den grundlæggende metode) 

 

Intern rating metoden (den avancerede metode) 

Ved brug af standardmetoden afhænger risikovægtene af den anden parts eksterne ratings. Ved brug 

af den grundlæggende interne rating metode afhænger risikovægtene af egne beregninger for 

sandsynligheden for at modparten misligholder sine forpligtelser, såkaldte defaults. De andre 

parametre i beregningen er bestemt af myndighederne. Ved anvendelse af den avancerede interne 

rating metode beregnes kreditrisiciene ud fra den grundlæggende interne rating metode. Forskellen 

mellem de to interne rating metoder er dog, at når den avancerede metode anvendes, beregner 

banken selv andre relevante risikoparametre som for eksempel tabs procent ved default.66 

6.3.3 Operationel risiko 
Operationel risiko er den risiko for tab, der kan opstå som følge af fejl i interne processer, 

systemfejl, menneskelige fejl eller tab der kan opstå som følge af udefrakommende begivenheder.67  

Basel II anerkender tre metoder til målingen af den operationelle risiko.  

 

Basisindikatormetoden 

 

Standardindikatormetoden 

 

Den avancerede målemetode 

Basisindikatormetoden beregner én indikator over alle bankens aktiviteter. Ved 

standardindikatormetoden beregnes også én indikator, men ved denne metode anvendes der vægte 

(beta-faktorer) for forskellige områder i forretningen. Ved anvendelse af den avancerede 

                                                     

 

65 Ordliste over finansielle begreber, Nationalbanken 
66 Nye krav til banker og realkreditinstitutters opgørelse af kreditrisiko, Finans Invest 2/02 
67 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Operationel_Risiko!OpenDocument 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Operationel_Risiko!OpenDocument
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målemetode bruges bankens interne tabsdata samtidig med eksterne tabsdata samt analyser over 

forskellige scenarier.68 

6.3.4 Sammenfatning af søjle 1  
Søjle I afspejler som beskrevet de forskellige risici som bankerne kan udsættes for og som bankerne 

skal tage stilling til samt udarbejde sine målinger ud fra. I nedenstående figur 6.3.4.1 illustreres 

kapitalkravet for søjle 1.69  

Figur 6.3.4.1  

Kilde: Danske Bank  

Figuren viser, at kernekapitalen sammen med den supplerende kapital skal udgøre minimum 8 %. 

Kapitalkravet udregnes ved hjælp af de tre risikoformer, kreditrisiko, markedsrisiko og operationel 

risiko. Formålet med kapitalkravet er, at bankerne skal sætte kapital til side i forhold til de risici, 

som de påtager sig. 

6.3.5 Tilsynsproces 

 

Søjle 2 
Tilsynsprocessen er den ramme, som fastlægger, hvorledes bankernes interne processer skal se ud 

for vurdering af deres solvensbehov. Bankerne er ikke kun eksponeret for de risici, som er 

beskrevet i søjle 1 men er også eksponeret for risici i en lidt bredere forstand. Det kan for eksempel 

være forretningsrisici.  

I tilsynsprocessen anvendes Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP), som er et 

instrument som skal sikre at ledelsen varetager de opgaver, som de bør i henhold til 

kapitalkravdirektivet. Formålene er for eksempel, at ledelsen identificerer og måler bankens risici. 

Derudover sørger ledelsen for at banken har den tilstrækkelige kapital i forhold til de risici, som 

banken påtager sig. Endvidere sørger ledelsen for at banken anvender optimale 

                                                     

 

68 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I.aspx?tab=0#tabanchor 
69 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I.aspx?tab=0#tabanchor 

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-I.aspx?tab=0#tabanchor
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risikostyringsværktøjer og sørger for at videreudvikle dem. Der anvendes yderligere stresstests til at 

identificere bankens risici samt at lave analyser på bankens risikoprofil.70 

6.3.6 Markedsdiciplin 

 
Søjle 3 

Markedsdiciplin skal øge gennemsigtigheden til bankernes måde at opgøre kapitalkrave og 

procedurerne herfor. Derfor er der en række oplysningforpligtelser over for offentligheden, som 

bankerne skal overholde. For at en oplysning er oplysningspligtig, skal den være væsentlig for en 

ekstern vurdering af banken. Der er altså tale om et væsentlighedsprincip, ligesom der er i de 

internationale regnskabsstandarder IFRS.71 

6.4 Indskydergarantiordning 
Som led i at indskydere skal have en form for sikkerhed for deres indlån og værdipapirer, er der 

oprettet en indskydergarantiordning også kaldet garantifonden af den 21. juni 2007. Garantifonden 

er oprettet ved lov og sikrer indskydere og investorer op til et vist beløb af deres indlån og 

værdipapirer i det tilfælde, hvor de respektive banker ikke længere kan indfri deres forpligtelser. 

Garantifonden dækker i skrivende stund op til 300.000 kr. netto, som er indlån/værdipapirer 

fratrukket eventuelle udlån. Der bliver gennem de kommende år indført nye satser for, hvor meget 

der dækkes. Det kommer til at betyde, at satsen dækker en pålydende værdi på 50.000 Euro fra den 

30. juni 2009 og 100.000 Euro fra den 1. oktober 2010.72     

6.5 Bankpakke I 
Banksektoren har lidt stor overlast af finanskrisen og i det henseende er bankerne blevet 

beskyttende og har dermed taget afstand fra at yde lån til hinanden. Interbankmarkedet er mere eller 

mindre blevet manet til jorden og det har i høj grad haft stor indflydelse på pengeinstitutternes 

likviditet. Resultatet af manglende likviditet kan i værste fald være starten på et sandt 

konkursmareridt. Som allerede nævnt er flere banker blevet nødt til at dreje nøglen om, hvilket har 

skabt stort virvar i samfundet. Mange investorer, bankkunder og lignende er blevet ubarmhjertigt 

hårdt ramt af de barske realiteter, som konkurser i udstrakt grad må karakteriseres til at være. 

Manifestationen af interbankmarkedets kollaps verden over har medvirket til et fastfrosset 

pengemarked. Dette har givetvis medført vanskeligheder for banker til at skaffe den nødvendige 

likviditet, hvilket har fået regeringer rundt om i verden til at reagere. Flere hjælpepakker fra stater er 

konstitueret i bestræbelserne på at komme interbankmarkedet og den finansielle uro til undsætning.    

                                                     

 

70 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-II.aspx 
71 http://www.danskebank.com/da-dk/ir/koncernen/risikostyring/Pages/Soejle-III.aspx 
72 www.indskydergarantifonden.dk 
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For at komme den finansielle usikkerhed og bankernes tilhørende likviditetsproblemer til livs 

vedtog folketinget den 10. oktober 2008 lov nr. 1003 om finansiel stabilitet73. Loven, som kan 

kendetegnes som en garantiordning, er udarbejdet i overensstemmelse med en aftale indgået den 5. 

oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab.74 Garantiordningen i Bankpakke I udvider 

den eksisterende garantiordning, som dækker indskud på op til 300.000 kr. I henhold til § 4 i lov om 

finansiel stabilitet dækker garantiordningen i Bankpakke I ubegrænset indlån og værdipapirer for de 

banker, som har tilmeldt sig og for en periode for to år, hvilket vil sige, at den udløber i oktober 

2010. Alle pengeinstitutter med mulighed for indgåelse i garantiordningen skulle bekendtgøre deres 

indtræden i foreningen Det Private Beredskab senest den 13. oktober 2008. Fandtes der ikke 

tilmelding inden, var der ingen mulighed for deltagelse i den økonomiske hjælpende pakke. 

Ordningen forløber sig i to år og udløber den 30. september 2010   

Det Private Beredskab er kendt som en forening, hvis medlemmer dækker over banker, sparekasser 

og andelskasser. Den er stiftet af Finansrådet pr. 13. juni 2007 og formålet med foreningen er at 

hjælpe hårdt ramte medlemmer, som er truet af en eventuel konkurs. De konkurstruede medlemmer 

afvikles på en sådan måde, at et andet medlem i Det Private Beredskab overtager og viderefører den 

konkurstruede i dens fortsatte virke. Foreningen stiller hertil garanti og tilfører midler til 

medlemmet, der overtager. Disse midler er beregnet til dækning af den konkurstruedes indskydere 

og andre ikke efterstillede kreditorer 75. Denne spiral står på alt imens overtagelsestilbud indhentes 

til den konkurstruede, således det ikke munder ud i en eventuel konkursbegæring.   

Loven er udformet således, at staten ubetinget stiller garanti for simple kreditorers krav mod 

pengeinstitutter. Ved simple kreditorer forstås indskydere og kreditorer, hvis fordringer ikke er 

omfattet af §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed76. I lov om finansiel virksomhed 

indeholder § 132 en bestemmelse om, at hybrid kernekapital medregnes i blandt andet 

pengeinstitutternes balance. Herunder skal der være opfyldt en række betingelser som for eksempel, 

at beløbet skal være indbetalt til den finansielle virksomhed og gælden ikke må forfalde på et aftalt 

tidspunkt i fremtiden.77 I lov om finansiel virksomhed indebærer § 136, at ansvarlig lånekapital kan 

medregnes i basiskapitalen, hvis en række betingelser er opfyldt. Blandt andet skal beløbet være 

                                                     

 

73 Lovtidende A 2008 

 

lov om finansiel stabilitet 
74 Lovtidende A 2008 

 

lov om finansiel stabilitet § 1. Stk. 1. 
75 http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/

 

76 Lovtidende A 2008 

 

lov om finansiel stabilitet § 1. Stk. 2. 
77 Lov om finansiel virksomhed, § 132 

http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/


49  

indbetalt og tilbagebetalingen af lånet skal ikke kunne finde sted på långivers initiativ eller uden 

Finanstilsynet har givet sin tilladelse hertil.78  

Processen i forbindelse med statens garantiordning fungerer gennem et aktieselskab oprettet af 

staten. Selskabet går under navnet afviklingsselskabet. Som navnet indikerer, er selskabet med til at 

afvikle et konkurstruet medlem af Det Private Beredskab. Afviklingsselskabet har til opgave at stille 

de fornødne midler til rådighed for ovennævnte kreditorers krav mod det respektive medlem. Det 

skal dog stærkt understreges, at midlerne kun kan komme i spil, hvis kreditorerne er tilknyttet et 

medlem af foreningen Det Private Beredskab. Måden hvorpå et pengeinstitut kommer i betragtning 

til afviklingsselskabets fordringer opstår på baggrund af lov om finansiel stabilitet. Et pengeinstitut 

omfattet af garantiordningen kan overdrage sin hårdtramte virksomhed til en køber anvist af 

afviklingsselskabet. Dette kan imidlertid kun blive aktuelt, hvis pengeinstituttet ikke længere kan 

opfylde kapitalkravene defineret i loven om finansiel virksomhed. Samtidig skal Finanstilsynet 

efterfølgende fastsætte en frist for reetablering af kapitalen og det er først når denne frist 

overskrides, at overdragelsen finder anvendelse79. Herved skabes der en ordning, som sikrer 

kreditorer således, at deres tilgodehavende ikke bliver påvirket af krisen i pengeinstituttet.    

Den omtalte garantiordning er dog langtfra omkostningsfri. Der påhviler de tilmeldte af 

garantiordningen hver måned at indbetale et beløb til Det Private Beredskab. Beløbet er fastsat 

individuelt ud fra en beregning, som tager udgangspunkt i pengeinstitutternes nødvendige 

basiskapital opgjort ultimo 3. kvartal 200880. Det Private Beredskab betaler ud fra dette et månedligt 

indskud som garantiprovision til afviklingsselskabet. Garantiprovisionen har en pålydende værdi på 

7,5 mia. kr. årligt. Skulle det endvidere nå så vidt, at afviklingsselskabet viser et underskud, kan det 

påkræves, at Det Private Beredskab yderligere indbetaler 10 mia. kr. til dækning af dette. Samlet set 

forpligtes Det Private Beredskab overfor afviklingsselskabets til højst at skulle betale 35 mia. kr. 

over de to år garantiordningen finder sted.       

Der har været stor tilslutning til Bankpakke I, hvor stort set alle banker har tilmeldt sig81. Helt 

præcist er der tilmeldt 133 banker82. 

                                                     

 

78 Lov om finansiel virksomhed, § 136 
79 Lovtidende A 2008 

 

lov om finansiel stabilitet § 7.  
80 http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/Medlemmer/

 

81 http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/Medlemmer/ 
82http://www.npinvestor.dk/nyheder/133-banker-med-i-statsgarantiordning-175914.aspx 

http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/Medlemmer/
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/omkundeforhold/detprivateberedskab/Medlemmer/
http://www.npinvestor.dk/nyheder/133-banker-med-i-statsgarantiordning-175914.aspx


50  

6.6 Bankpakke II 
I forlængelse af finanskrisens indtog på samfundsøkonomien valgte den danske regering i bredt 

samarbejde at tilslutte sig en finansiel aftale. Aftalen tager sin form i begyndelsen af 2009, nærmere 

bestemt den 18. januar83. Fokus omkring dette nye tiltag er i sin enkelthed koncentreret mod 

pengeinstitutternes kreditgivning i de følgende år. Kreditgivningen spiller en central rolle i 

sikringen af finansiering til kreditværdige instanser, som sikrer aktivitet og grundlaget for vækst i 

samfundet. Pengeinstitutterne er hårdt ramt på udlånsområdet og har gjort det svært for mange 

interessenter at låne penge. Pengeinstitutterne har skærpet lånemulighederne gennem den hårdt 

testende finanskrise. Disse faktorer vil kunne give sunde og bidragsdygtige virksomheder og 

interessenter svært ved at låne til finansiering af drift og vækst.       

Den pågældende aftale skal sikre pengeinstitutterne en mulighed for at komme i besiddelse af 

kapital gennem lån af staten. De statslige lån giver et tilbud om at få skudt kapital ind i systemet, 

således kreditgivningen kan normaliseres og stabiliseres. Samlet set vil staten kunne tilføre ca. 100 

mia. kr. i ny kernekapital. Helt præcist vil staten tilføre kapital i form af hybrid kernekapital, som 

indgår i pengeinstitutternes kernekapitalgrundlag. Fordelingen af statens midler omfatter 

pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne, som henholdsvis vægtes med ca. 75 mia. kr. og 25 mia. 

kr. Tallet vedrørende pengeinstitutterne er beregnet af Nationalbanken på baggrund af en analyse af 

modstandsdygtigheden indenfor banksektoren gennem en stresstestmodel. Modellen tager 

udgangspunkt i banksektorens regnskaber for første halvår af 2008. Hvis realkreditinstitutterne skal 

have samme adgang til statens kapitalindskud svarer det til de ca. 25 mia. kr. som nævnt ovenfor 

Vurderingen af analysen bakkes op af finanstilsynet.84       

Det er dog ikke alle pengeinstitutter, som er berettiget til at kunne udnytte statens tilførsel af hybrid 

kernekapital. Det er et krav, at ansøgere til det statslige lån overholder lovens krav til solvens. 

Overholdes lovkravene kan der ansøges frem til 30. juni 2009.85    

                                                     

 

83 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservativ Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke. 
84 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservativ Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke. Bilag 1: Om behovet for 

kapitaltilførsel til kreditinstitutterne. 
85 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservativ Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke.  
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Det skal stærkt understreges, at de statslige lån langtfra en omkostningsfri affære. Tilbuddet fra 

staten bakkes op af forrentninger, som bliver fastsat ud fra et objektivt grundlag for hvert enkelt 

pengeinstitut. Selve lånet i form af den hybride kernekapital er defineret som et stående ansvarligt 

obligationslån uden udløbsdato Selve forrentningen ligger i størrelsesordenen 9 % - 12 %.86   

6.6.1  Restriktioner i Bankpakke II 
Bankpakke II indeholder forskellige reguleringer for bankerne, hvor der her vil blive gennemgået de 

mest relevante i nærværende rapport.  

Bankpakke II indebærer en begrænsning for at tegne aktieoptionsprogrammer til direktionen. Der er 

i den forbindelse fremsat et forbud mod at tegne aktieoptionsprogrammer samtidig med, at 

eksisterende programmer ikke må forlænges eller fornyes. Dette vil være gældende frem til 1. 

oktober 2010.87  

Der er endvidere indført restriktioner omkring den kapital, som udlånes fra staten. Den hybride 

kernekapital må højest udgøre 50 % af bankens kernekapital. Dog skal den del af kernekapitalen 

som ligger over 35 % kunne omdannes til aktiekapital. Det vil sige, at staten kan blive medejer af 

bankerne, hvis bankerne ikke kan overholde kravet om at egenkapitalen skal udgøre mindst 65 %.88 

6.7 Ændring af krav til hybrid kernekapital i bankpakke II 
I bankpakke II indgår der en ændring, således at bankerne kan medregne mere af den særlige 

lånekapital. Hybrid kernekapital som skal eller kan konverteres til aktiekapital, kan udgøre op til 50 

% af kernekapitalen. Anden hybrid kernekapital må højest udgøre 35 % af kernekapitalen. Hybrid 

kernekapital som har en udløbsdato eller hybrid kernekapital som indebærer incitamenter til 

refinansiering må højest udgøre 15 % af kernekapitalen. Ovenstående grænser kan dog overskrides 

ved tilladelse fra myndighederne. Denne overskridelse vil kunne gives i tilfælde af, at det finansielle 

pengeinstitut befinder sig i en nødsituation. Det er statens intention med Bankpakke II, at de 

kommer hurtigst muligt ud af den igen. Derfor indgår der to muligheder for bankerne, således at 

statens involvering mindskes.89  

                                                     

 

86 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservativ Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke.  

87 Bilag 2 til Bankpakke II 
88 http://politiken.dk/erhverv/article681661.ece 
89 Notat fra Finanstilsynet 

 

Krav til hybrid kernekapital i kreditpakken 

http://politiken.dk/erhverv/article681661.ece
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Den første mulighed omfatter, at bankerne kan indløse den hybride kernekapital efter 3 år i stedet 

for 5 år. Muligheden må ikke sætte spørgsmålstegn til bankens kapitalstyrke og i den forbindelse vil 

der endvidere blive krævet fuld erstatning af anden kapital eller bankens kernekapital skal overstige 

12 % efter indløsningen. Begge muligheder for indløsning skal godkendes af Finanstilsynet.90  

Den anden mulighed der er givet er, at staten har givet bankerne positive incitamenter til at indfri 

lånene. De positive incitamenter der er givet består af en højere forrentning (f.eks. højere dividende 

betalinger) samt en stigende indløsningskurs over tid. Den stigende indløsningskurs skal gøre det 

fordelagtig for bankerne at indløse kapitalen før tid. Dette er incitamenter, som også bliver anvendt 

i andre europæiske lande såsom Frankrig og Holland. Der er dog den begrænsning på 

førtidsindløsningen, at det ikke må være en belastning for bankens drift.91  

Det direktivforslag som foreligger, indeholder en bestemmelse, som regulerer den hybride 

kernekapital, hvor det i forhold til den danske lovgivning ville være muligt at medregne i 

kernekapitalen, inden direktivet træder i kraft. Den type kernekapital vil frem til den 31. december 

2020 kunne medregnes, hvilket sker på lige fod med den hybride kernekapital, hvor den opfylder 

alle betingelserne i direktivforslaget.92  

I perioden fra den 31. december 2020 til den 31. december 2030 vil denne hybrid kernekapital 

kunne medregnes med op til 20 % af kernekapitalen. Denne sats vil fra den 31. december 2030 til 

den 31. december 2040 være 10 %. Dermed betyder det, at disse nye bestemmelser ikke vil være i 

strid med direktivet, når dette bliver vedtaget.93 

6.8 Sammenfatning 

 

Den finansielle sektor 
I dette kapitel er der blevet redegjort for forretningsdriften og reguleringerne i den finansielle sektor 

i Danmark. Der er især set på hvorledes bankernes forretningsdrift fungerer og hvorledes den har 

ændret sig fra tidligere. Derudover er kapitalkravene en stor bestanddel af bankernes hverdag og 

ledelsen må tage stilling til mange faktorer og har ansvaret for, at banken opererer ud fra den mest 

optimale risikoprofil.   

                                                     

 

90 Notat fra Finanstilsynet, 20. Januar 2009 
91 Notat fra Finanstilsynet, 20. Januar 2009 
92 Notat fra Finanstilsynet, 20. Januar 2009 
93 Notat fra Finanstilsynet, 20. Januar 2009 
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Udover de nævnte faktorer  er den finansielle sektor berørt af andre udefrakommende faktorer, som 

kan påvirke bankernes økonomi. Hermed tænkes der på aktiemarkedet og dermed de bløde 

menneskelige påvirkninger. Den finansielle sektor har i de senere år fået stor interesse fra 

offentligheden og dermed medierne. Dermed er der dannet grundlag for at medierne kan påvirke 

aktionærerne/bankens kunder i den ene eller anden retning. Dermed er der belæg for at undersøge 

både de hårde finansielle faktorer samt de mere bløde menneskeskabte påvirkninger.   
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7 Adfærd   

7.1 Indledning 
Som et vigtigt led i forståelsen af hele den finansielle krise er det essentielt at undersøge tilgange til 

den nedgang markedet har været vidne til gennem årene 2007-2009. De mange konkurser og 

fyringer, som efterhånden er blevet hverdagskost, kan på overordnet basis aflæses på aktiemarkedet. 

Aktiemarkedet fungerer i høj grad som en brugbar indikator for vækst- og nedgangsperioder. Hele 

spørgsmålet om hvorvidt det i virkeligheden er så slemt, som det ser ud eller om adfærden er med 

til at sprede ringe i vandet er oplagt at undersøge. Selvom modeller og lignende er tilrettelagt ud fra 

den forudsætning, at mennesket handler rationelt, er det alment kendt, at der ikke altid handles 

rationelt. Mennesket bliver ofte påvirket af eksterne faktorer, som samlet bidrager til, at den 

rationelle tankegang ikke altid kan understøttes. Dette faktum kan i større omfang være 

medpåvirkeligt til at bidrage til at gøre godt endnu bedre. Omvendt kan det også gøre ondt endnu 

værre. Nævnte skal forstås på en sådan måde, at når markeder er i vækst, er der ofte tendens til, at 

man skal ride med på bølgen. Denne tankegang er ikke altid rationel og stemmer ikke altid 

overens med de beregnede markedsværdier, som virksomheder besidder.       

7.2 Aktiemarkedets bevægegrundlag 
Aktiemarkedet er uden tvivl et yderst komplekst marked, som mange prøver kræfter med, hvad 

enten det angår virksomheder eller private investorer. Hvorledes man skal forholde sig til markedet 

er ligeledes ekstremt vanskeligt. Grundlæggende er aktiemarkedet styret af den simple proces, som i 

al sin enkelthed betegnes udbud og efterspørgsel. Denne proces bygger på den meget simple teori 

om, at aktiekursen stiger hvis efterspørgslen overstiger udbuddet. Omvendt falder kursen, hvis 

udbuddet er større end efterspørgslen. Ligevægten findes i det punkt hvor udbuddet matcher 

efterspørgslen. Dette punkt ændres konstant som følge af ændret opfattelse af aktiens værdi hos 

investorerne.  

Aktiemarkedet er defineret som et effektivt marked, som er karakteriseret ved et antal 

velinformerede investorer, som indbyrdes konkurrerer om at maksimere den økonomiske gevinst. 

Konkurrence på det effektive marked resulterer i en tilstand, hvor aktiekurserne afspejler al 
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tilgængelig information af såvel allerede indtrufne som forventede fremtidige begivenheder, jf. den 

efficiente markedshypotese.94   

Der findes tre former for efficiente markeder, som adskiller sig fra hinanden i betydningen af al 

tilgængelig information. Den første hypotese er karakteriseret som den svage form, der afspejler al 

information om historiske kurser. Dette betyder, at investorerne implicit indregner ny tilgængelig 

information i aktiekursen umiddelbart efter en given offentliggørelse. Den anden hypotese er 

afskygget som den semi-stærke form. Denne form udvider informationen til, udover at afspejle 

information om de historiske kurser, også at indeholde elementær information omkring 

virksomheden. Dette kan eksempelvis forestilles at være produktsortiment, ledelse, regnskaber, 

budgetter, patenter og regnskabsmetoder m.v. Den sidste del af hypotesen defineres gennem den 

stærke form, som tilsigter aktiekurserne at indeholde al eksisterende information relevant for 

virksomheden. Herunder ligger ligeledes de internt tilgængelige informationer kendetegnet ved 

insider viden.95  

Generelt er aktiemarkedet karakteriseret ved at være efficient i den svage form, som afspejler 

informationen gennem historiske kurser. Der kan dog forekomme enkelte tilfælde, hvor 

aktiemarkedet er efficient i den semi-stærke form. Den stærke form ikke er lovlig i praksis, idet man 

på normalvis vil opleve et abnormt afkast ud fra insiderviden. Derfor kan markedet ikke opfattes 

som efficient i den stærke form.96  

Usikkerheden i og tolkningen af den foreliggende information om den enkelte virksomheds 

fremtidsudsigter betyder imidlertid, at ikke alle investorer har samme opfattelse af aktiens sande 

økonomiske værdi. Dette giver incitament til at henlede opmærksomheden på det, som man 

overordnet set refererer til som markedets psykologi. Kurserne på aktierne er i al sin enkelthed 

underbygget af markedspsykologiske undertoner, hvor forventninger har en afgørende rolle, 

herunder investorernes forventninger til en lang række samfundsmæssige, branchespecifikke og 

virksomhedsspecifikke forhold.97    

                                                     

 

94 Corporate Finance 

 

side 337 
95 Corporate Finance 

 

side 337 
96 Corporate Finance 

 

side 337 
97 http://www.riba.dk/hvad-er-kursen.aspx?ID=1184

  

http://www.riba.dk/hvad-er-kursen.aspx?ID=1184
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Investorernes forventninger til aktiemarkedet ændres konstant i form af ny information eller andre 

eksterne faktorer, der kan have indflydelse herpå. Grundlæggende danner forventninger grobund for 

udsving på aktiemarkedet, og er således vigtig i forståelsen af aktiekursens færden. Positive 

forventninger til en virksomhed giver påskud til investorerne om at sætte deres lid hertil i 

forventning om fremtidige kursstigninger. Omvendt giver negative forventninger anledning til at 

genoverveje investeringen og dermed en forventning om fremtidige kursfald. Når nye forventninger 

bliver til, indleves disse implicit i aktiekursen umiddelbart efter offentliggørelsen, idet 

aktiemarkedet kategoriseres som efficient i den svage form.   

Endvidere kan forholdet, hvor kurserne gennem en længere periode har været påvirket af en positiv 

stemning, forventes at stige 

 

dette kan defineres gennem det såkaldte bull marked, som netop er 

karakteriseret som en periode med optimisme på aktiemarkedet98. Dette forhold kan dog på et 

ukendt tidspunkt udstede en forventning om, at optimismen bliver vendt til pessimisme, hvilket 

resulterer i faldende markeder. Ved faldende markeder kan det henføres til det, som kaldes et bear 

marked. Bear markedet er defineret som en periode med fald på aktiemarkedet99. Ved fald ovenpå 

en længerevarende positiv stemning kan det som nævnt munde ud i pessimisme og faldende kurser. 

Dette element kan være et led i investorernes profithjemtagning ovenpå den længerevarende 

positive stemning, som markedet har varetaget. Uanset dette forhold er denne forventning underlagt 

et psykologisk spil, som medfører et kompliceret og uigennemskueligt aktiemarked.    

Endeligt bør usikkerhedsfaktoren, som ofte spiller ind i form af negative forventninger, nævnes. 

Usikkerhed kan opstå i mange afskygninger, men fælles for dem alle er, at de reagerer negativt på 

aktiemarkedet. I hvor høj grad markedet påvirkes afhænger af usikkerhedens størrelse og karakter. 

Et eksempel på en usikkerhedsfaktor, som skabte nærmest kaoslignende tilstande på aktiemarkedet, 

var effekten af terrorangrebet 11. september 2001 i USA. Denne tragedie fik aktiemarkedet til at 

skælve og skabte panik hos investorerne, hvorfor markedet tog en negativ drejning og kurserne 

droslede ned. Denne form for usikkerhed er i den mere ekstreme kategori, men den generelle 

opfattelse af usikkerhed er specificeret til at have en negativ effekt på kursudviklingen på 

aktiemarkedet.       

                                                     

 

98 http://www.investorwords.com/616/bull_market.html 
99 http://www.investorwords.com/443/bear_market.html 

http://www.investorwords.com/616/bull_market.html
http://www.investorwords.com/443/bear_market.html
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7.3 Behavioral finance 
Aktiemarkedet er bygget på forventninger, som er dannet ud fra de oplysninger, nyheder og 

regnskaber, som er tilgængeligt for den enkelte virksomhed. Uanset hvordan man forholder sig til 

markedet er alle nyheder altid implicit indbygget og afspejlet i den pågældende aktiekurs. Derfor vil 

ny tilgængelig information altid straks blive pålagt aktiekursen. Dette skal ses i lyset af, at markedet 

er karakteriseret som efficient i den svage form, jf. den efficiente markedshypotese. Hvordan disse 

forventninger opstår, kan være yderst bredt og svært at forklare. Det er nemlig ikke altid en rationel 

adfærd, der ligger til grund for de beslutninger og handlemåder, som investorer knytter sig til. På 

dette grundlag er det relevant at inddrage Behavioral finance. Behavioral finance sætter 

spørgsmålstegn ved investorernes adfærd, idet flere studier indenfor psykologi og finansiering har 

vist, at der ofte handles irrationelt i forbindelse med valg og beslutninger, der er forbundet med 

usikkerhed. Behavioral finance beskæftiger sig derfor i særdeleshed med hvordan forventningerne 

til fremtiden bliver til og hvordan prisfastsættelsen af aktierne bliver formet.100   

Der findes adskillige teorier indenfor Behavioral finance, men tre forskellige overordnede 

kategorier skiller sig ud og giver et særdeles godt indblik i det adfærdsmæssige aspekt. Netop 

forståelsen af en adfærdsmæssig tilgang til aktiemarked kan være aldeles nyttig i overvejelserne 

dertil.  

Kategoriseringen er som følger: 101   

 

Teorier for ikke-værdimaksimerende adfærd 

o Prospektteorien 

o Fortrydelsesteorien 

o Mental bogføring 

o Framing 

 

Teorier for informationsbearbejdningsadfærd og bias i forventningsdannelsen 

o Kognitiv dissonans teori 

o Heuristik 

o Overkonfidens 

o Mental bogføring 

o Framing 

 

Konsekvensteori 

                                                     

 

100 Behavioral Finance 

 

det rationelle supplement til den moderne porteføljeteori 
101 Behavioral Finance 

 

det rationelle supplement til den moderne porteføljeteori 
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o Overreaktion/underreaktion 

Ovenstående teorier redegør i udset grad den psykologiske adfærd, som aktiemarkedet er indbefattet 

af. Dette nyttige redskab kan være behjælpeligt i forståelsen af den lange nedtur, som finanskrisen 

har medført aktiemarkedet gennem årene 2007-2009. For at se hvorledes sammenhængen mellem 

ovenstående teorier og den irrationelle adfærd blandt investorer på aktiemarkedet vil teorierne i det 

følgende blive anskueliggjort.       

Prospektteorien har baggrund i det konceptuelle faktum at fremhæve den manglende 

overensstemmelse mellem den forventede nytteværdi og den faktiske adfærd hos investorerne. 

Grundlæggende indikeres der forskellige adfærd ved positivt afkast og negativt afkast. 

Observationer går på, at investorerne er risikoaverse ved gevinst og risikosøgende ved tab102. Dette 

skal forstås på den måde, at hvis der er udsigt til gevinst vælger investorer den mest sikre 

sandsynlighed, selvom beløbet er mindre end ved andre muligheder. Dette bevidner om investorer 

som er risikoaverse i situationen. Omvendt viser observationer, at investorerne er langt mere 

tilbøjelige til at gamble ved udsigt til tab. For enkelthedens og forståelsens skyld illustreres her 

med et taleksempel for både udsigt til positivt afkast og dernæst negativt, jf. Kahneman og Tversky 

1979.103     

Positivt prospekt:   

a) 80 % chance for at vinde 5000 kr. 

b) 100 % chance for at vinde 4000 kr. 

I dette scenarie valgte 80 % af de adspurgte personer alternativ b). Forsøget indikerer i særdeleshed, 

at investorerne kan opfattes som risikoaverse. De vælger her den sikre gevinst, selvom der er stor 

sandsynlighed for at opnå et endnu højere afkast.  

Negativt prospekt:  

a) 80 % chance for -5000 kr. 

b) 100 % chance for -4000 kr. 

Ovenstående scenarie havde en fordeling blandt de adspurgte personer på 92 % for alternativ a). 

Konklusionen er, at når der er udsigt til tab, er der stor tilbøjelighed til at forsøge at slippe af sted 
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med den lille sandsynlighed for ikke at tabe. Dette er selvom denne sandsynlighed er relativ lav og 

der risikeres et større tab end ved at vælge det sikre tab. Grundlaget for denne fordeling skal findes i 

det risikosøgende perspektiv. Ved udsigt til negative afkast er investorer langt mere tilbøjelige til at 

opsøge en mere risikosøgende profil.104   

Ovenstående synes at være i fuld overensstemmelse med de oplevelser, der hører til i hverdagen. 

Har man eksempelvis investeret i et aktiv og der er gevinst at hente, får man ofte følelsen af, at den 

skal hentes nu og her, idet man bliver bange for at miste den gevinst, som man har opnået. I det 

modsatte tilfælde får man ofte følelsen af, at der alligevel er tabt noget, så derfor er der ingen grund 

til at trække likviderne ud. Selvom der selvfølgelig altid er sandsynlighed for at tabe endnu mere. 

Ud fra egne erfaringer kan følelsen langt hen af vejen genkendes, men når markedet er befæstet af 

usikkerhed, angst og panik kan det gå helt andre veje. Der vil senere blive fokuseret yderligere på 

de tre nævnte fænomener.  

Den anden teori, inden for ikke-værdimaksimerende adfærd, omhandler fortrydelsesteorien. 

Fortrydelsesteorien er meget diskutabel i forbindelse med beslutningsprocessen ved 

investeringsvalg og vil derfor ikke tillægges den store opmærksomhed. Men i relation til 

prospektteorien og de negative prospekter er fortrydelsesfaktoren et væsentligt element og bør 

derfor kort nævnes. Hele rammebilledet om hvorfor investorer har svært ved at sælge aktier med tab 

kan tilbageføres til fortrydelsesteorien. Hele fortrydelsesprocessen fylder betragteligt mere, hvis den 

pågældende aktie skulle gå hen at stige lige efter et eventuelt salg af denne. For alene at undgå 

denne situation og den efterfølgende fortrydelse, kan investorer være tilbøjelige til at beholde deres 

aktiver.105 Sammenlignet med de negative prospekter i prospektteorien, er der en umiddelbar 

sammenhæng. Investorerne indtager en karakter, der kan anskues som den risikosøgende profil ved 

udsigt til tab. Hele forklaringen kan måske dækkes af fortrydelsesteoriens aspekter, som netop 

foreskriver, at fortrydelse ved tab er langt større end ved gevinst. Derfor reagerer man som investor 

ikke altid rationelt, når der er udsigt til tab.106    

Første teoretiske input indenfor kategorien teorier for informationsbearbejdning og bias i 

forventningsdannelsen er den kognitive dissonans teori. Denne teori har sine aner i hvordan 
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individets meningsdannelse er sammensat107. Den er i høj grad tæt forbundet med kognitiv 

læringsteori. Den kognitive læringsteori sætter helt centralt fokus på den menneskelige hjerne og 

dens informationsbehandling, herunder både behandling, organisering og lagring. Der er en 

begrænset kapacitet i menneskets hjerne, hvorfor vi ikke kan forholde os til alle informationer, som 

bliver kastet over os. På denne baggrund er hjernen nødsaget til at sortere og vælge ud i 

informationsmængden. Denne sortering kan både ske ubevidst og bevidst. Når den sker bevidst, er 

det en handling, der sker ud fra en betragtning om, at informationen er vigtig i den pågældende 

situation. Derfor vil al anden information blive ignoreret. Derfor er de forhold som begrænser og 

kanaliserer den givne information afgørende i læringsprocessen.108  

I relation til den kognitive læringsteori er den kognitive dissonans teori yderst relevant i forståelsen 

af den menneskelige indvirkningsadfærd på aktiemarkedet. Opdelingen og sorteringen af 

informationsstrømme kan inddeles i kognitioner, som tilkendegiver hvilken opfattelse, man har til 

sig selv eller sine omgivelser. Disse kognitioner kan enten karakteriseres som værende konsonante 

eller dissonante. Konsonante kognitioner kendetegnes ved at være overensstemmende, hvorimod 

dissonante kognitioner karakteriseres som værende uoverensstemmende. Den centrale faktor i den 

kognitive dissonans teori er, at individet forsøger at skelne mellem disse kognitioner. Skelnen 

mellem kognitioner opvejes gennem forskellige psykologiske processer, hvori de 

uoverensstemmende kognitioner forsøges reduceret eller fjernet. Reduktionen eller fjernelsen af de 

uoverensstemmende kognitioner kan ifølge teorien påvirke individets adfærd.109 Som eksempel på 

dissonans reduktion eller ændring i forhold til aktiemarkedet kan fokus rettes mod en investor. 

Investoren har en klar opfattelse af positiv udvikling, hvorfor denne vælger at skyde kapital i 

foretagendet. Efter en periode falder aktiekursen og der dannes der nye kognitioner. Der var en klar 

forventning om en stigning i aktieprisen, hvilket kan siges at være en positiv kognition. Aktien er 

faldet, hvorfor der pludselig er opstået en negativ kognition. Med baggrund i begge kognitioner 

dannes der en ny kognition. Denne kunne eksempelvis være, at investoren overbeviser sig selv om, 

at det stadig er en positiv investering, hvorfor aktien på sigt nok skal give et fremtidigt afkast.110   

Heuristik er endnu et led i kategorien indenfor informationsbearbejdningen. Teorien dækker over 

læren om metoder til at finde nye videnskabelige eller tekniske resultater. Koblet til behavioral 
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finance begrebet dækker teorien Heuristik over de tommelfingerregler eller mentale genveje, som er 

forbundet med løsningen af komplekse problemstillinger. Principperne i teorien bruges konstant i 

hverdagen og dækker over opgaver som afstandsbedømmelse, tidspunktsvurdering osv. Problemet 

med principperne indenfor Heuristik er muligheden for at fejltolke situationer gennem systematiske 

afvigelser eller fejltagelser. 111   

Kahneman og Tversky (1974), som må betegnes som anerkendte videnskabsmænd indenfor 

området behavioral finance, argumenterer for, at investorer i underbevidstheden miskalkulerer 

prisfastsættelsen på aktiemarkedet. Investorerne forsømmer, at gange fremtidige gevinster/tab med 

deres individuelle respektive sandsynligheder. Derimod beslutter investoren sig ud fra en lille 

mængde af heuristiske principper, der reducerer problemstillingens kompleksitet. Denne vurdering 

vil andet lige være baseret på approksimationer, hvilket grundlæggende vil give sig udslag i 

differenser i forhold til, hvordan den optimale vurdering ville se ud.112   

Overkonfidens er endnu et teoretisk aspekt i fortolkningen af den irrationelle adfærd, som investorer 

besidder. De fleste mennesker er udstyret med en tro om at de generelt er bedre end gennemsnittet. 

Eksempelvis tror størstedelen af investorerne, at de er bedre end gennemsnittet til at udvælge aktier. 

Naturen er dog sådan skruet sammen, at for hver vinder findes der en taber. Derfor er det komplet 

usandsynligt med en filosofi om, at størstedelen af investorerne er indbefattet med en tro om et 

gennemsnitligt bedrevidende til aktiemarkedet.113 Elementet i sig selv er dog på ingen måde en 

dårlig ting. Det er i høj grad med til at øge handelsaktiviteterne på aktiemarkedet, hvilket i den grad 

er med til at skabe stigningerne og faldene på markedet.   

Mental bogføring og Framing går begge under kategorierne teorier for ikke-værdimaksimerende 

adfærd og teorier for informationsbearbejdningsadfærd og bias i forventningsdannelsen. Kort fortalt 

kan den mentale bogføringsteori karakteriseres som tendensen til at registrere udfaldet af bestemte 

begivenheder på forskellige mentale konti. Det henfører til det element, at vi som individer vurderer 

resultatet af enkelte udfald separat i stedet for at kigge på det samlede billede. Dette faktum 

modstrider den forventede nytteteori114. Som simpelt eksempel kan nævnes rabatordninger i 

forretninger. Når individer handler i forretninger, er det ofte med udkig efter tilbud på enkelte varer 
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og hvis denne erhverves, går man derfra med en god fornemmelse om et godt køb. Dette fordi 

rabatten registreres på en mental konto og førprisen på en anden. Havde forretningen valgt at køre 

en samlet lavpris vægtet på alle varerne, havde tilfredsheden hos forbrugeren ikke haft samme 

standard.   

Framing er et interessant begreb indenfor behavioral finance og dækker overordnet set over 

ubevidste rammevalg i forbindelse med forskellige problemstillinger. Rammevalgene er delvist 

kontrolleret af problemets formulering og ligeledes også af hvilke normer, vaner og personlige 

karakteristika, der besiddes. Rammerne kan i nogle tilfælde give anledning til, at selve 

beslutningstageren fastlåses i en irrationel beslutning. Fremprovokeringen af en irrationel 

beslutning forårsaget af problemstillingens formulering kaldes framing.115   

Sidste teoretiske kategorisering indeholdende konsekvensteori dækker over det adfærdsmæssige 

teoretiske aspekt overreaktion/underreaktion. Selve begrebet indebærer en implicit sammenligning 

med en reaktion, som karakteriseres til at være rationel. Set i forhold til aktiemarkedet er det 

eventuelle nye informationer, som skaber en reaktion i prisdannelsen på aktien. Rationelt set bør 

nye informationer kunne afspejles i aktiekursen hurtigt i takt med informationerne bliver 

offentliggjorte, jf. den efficiente markedshypotese. Dette faktum er grundlæggende i form af en 

overreaktion eller underreaktion. Overvejende kan der ske det, at informationen, selv om den bør 

være indregnet implicit i aktiekursen, kan give overvejelser til virksomhedens fremtidige formåen. 

Opstår denne situation er der tale om en initial reaktion, som er ufuldstændig og dermed kan 

beskrives som værende en overreaktion eller underreaktion.116    

7.4 Afrunding 
Grundlæggende kan det måske umiddelbart virke en smule overflødigt at medtage et så stort afsnit 

om behavioral finance og der er dog også kritik af området. Flere eksperter er af den klare 

opfattelse, at resultater vedrørende den omtalte adfærd ikke kan møntes på finansieringsteorien117. 

Der er dog gennem studierne flere indikationer på genkendelser indenfor det finansielle område. 

Derfor findes det yderst relevant at medtage et adfærdsmæssigt perspektiv i denne opbygning.  Ikke 

desto mindre er behavioral finance grundessensen i fortolkningen af den adfærdsmæssige forståelse 

af handlemåder tilknyttet finansielle perspektiver. Det er gennem ovenstående teorier stærkt 
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dokumenteret, at der ikke altid handles ud fra et rationelt perspektiv. Dermed er det påviseligt, at 

det psykologiske spil, har en langt større rolle end, hvad der umiddelbart tildeles den. Der er mange 

mentale tilstande, der skal medtages i eventuelle overvejelser vedrørende finansielle markeder. 

Dette faktum gør det i særdeleshed specielt vanskeligt at begå sig på især aktiemarkedet. Der findes 

mange professionelle, som skyder en ære i at kunne klare sig bedre end markedet. Men hele det 

adfærdsmæssige grundlag er umuligt at implicere i eventuelle modeller og forudsigelser. På den 

baggrund vil man altid have et uforudsigeligt aktiemarked, som selv eksperter og lignende aldrig vil 

kunne gennemskue til fulde.   

   

Indikationen af manglende rationalitet kan givetvis tilknyttes den aktuelle finanskrise, som verden i 

skrivende stund er vidne til. Samtidig kan den måske også give en bedre forståelse af 

aktiemarkedets lange nedtur siden finanskrisens begyndelse. Finanskrisen har som tidligere 

beskrevet til dels baggrund i de amerikanske subprime lån. Faldet på boligmarkedet i USA har 

dermed spredt sig som ringe i vandet, idet mange udenlandske banker og lignende har investeret i 

disse specielle lån. Derfor har bankerne fået svære betingelser, hvilket spreder sig til resten af 

markedet og giver genklang i en finansiel krise. Bankernes udlånspolitik er blevet skærpet 

betydeligt gennem krisen og staten har måttet indføre hjælpepakker til banksektoren i forsøget på at 

undgå en recession. Den adfærdsmæssige tilknytning til hele dette spil er efter bedste overbevisning 

ligeledes medskyldig i en dybere krise end hvad nødvendigt var.   

Finanskrisen har hurtigt medført en stor portion usikkerhed, angst og ikke mindst panik. Helt 

konkret er disse faktorer sammenlignelige med den adfærd, som afspejles i de forskellige finansielle 

markeder. Helt konkret sker der en anderledes forsigtighed i svære tider, hvilket i den grad får 

virksomheder og individer til at spare på deres likvider. Sættes dette i perspektiv reducerer det 

betydeligt på forbruget, om end det er boliger eller andre goder, der er tale om. Reduceres forbruget 

vil mange virksomheder opleve en betydelig tilbagegang, hvilket kan ende i konkurslignende 

tilstande. På denne baggrund kan det være nærliggende at stille spørgsmålet om hvorvidt krisen 

havde behøvet at være så omfattende. Måske kunne det ikke undgås uanset hvilket instrument, der 

ville blive spillet på, men det er langt fra til at vide.       
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Figur 7.4.1 

 
Udvikling i OMXC20 indekset    

Kilde: Bloomberg  

Som det nævnes tidligere kan den økonomiske situation ofte aflæses i aktiemarkedet. Men den 

irrationelle adfærd er i høj grad med til at gøre dette yderst vanskeligt. Aktiemarkedet har gennem 

finanskrisen oplevet en markant tilbagegang, hvilket ses af ovenstående figur. Dette giver 

selvfølgelig relativ god mening. Det bemærkelsesværdige består i tilbagegangens størrelse. Som det 

fremstår af figur 1, er der helt præcist siden 10. oktober 2007 sket et dramatisk fald som følge af 

finanskrisen. Indekset besad dengang en kurs på nøjagtig 515,13. Under halvandet år efter, helt 

præcist den 6. marts 2009, findes det foreløbige laveste punkt hidtil set i skrivende stund, nemlig en 

kurs svarende til 213,11. Det kan dermed konstateres at aktiemarkedet har oplevet en tilbagegang på 

58,62 procent.   

Kurserne på aktiemarkedet er udelukkende handlet så kraftigt ned som følge af en helt klar 

overreaktion. Kurserne repræsenterer ikke den reelle og rationelle pris, hvorfor det psykologiske 

spil igen må siges at være af betydelig karakter. Investorerne er berørt af den usikkerhed, angst og 

panik, som markedet er indbefattet af, hvilket har medført tilstande, hvor den rationelle adfærd er 
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blevet skubbet helt og aldeles væk. Kurserne er dog begyndt at stabilisere sig efter lavpunktet og 

investorerne er begyndt at få tiltro til markedet igen, hvilket har medført stigende aktiepriser siden 

starten af marts. Det skal dog kort nævnes, at det selvfølgelig ikke kan vide sig sikkert, at man i 

virkeligheden har nået et lavpunkt. Krisen spiller stadig en markant rolle i samfundet og så længe 

den er på tale, kan det stadig give et tilbagetog gennem aktiekurserne.      

Markedet reagerer mærkeligt, idet folk holder på deres likvider. Så den finanskrise vi snakker om, 

er muligvis et udfald af irrationel adfærd i form af tilbageholdenhed      

Aktionærernes adfærd afspejler, den tiltro de har til ledelsen i banken, hvormed ledelsens 

beslutninger kan påvirke aktionærernes adfærd. I den senere tid har aktiebaseret optionsaflønning 

været meget til debat og diskussion. Denne debat er især opstået efter Roskilde banks ledelse kunne 

hæve et stort beløb på baggrund af aktiebaseret optionsaflønning kort tid før banken for alvor løb 

ind i problemer. I forlængelse af dette har staten udarbejdet en regulering til bankerne om, at de 

ikke må indgå nye optionsaftaler og de eksisterende må ikke fornyes eller forlænges. Dermed kan 

det vurderes at optionsaflønning er særdeles relevant at belyse i forhold til den eksisterende 

finansielle krise. 
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8 Optionsaflønning 
Mange børsnoterede virksomheder benytter sig af en alternativ form for løn. Denne løn er 

karakteriseret gennem aktiebaseret optionsaflønning og bruges i vid udstrækning blandt 

virksomheder i Danmark, især omkring større virksomheder ses det ofte som et alment benyttet 

redskab. Herunder tænkes især på de børsnoterede selskaber, som gennem deres størrelse på 

markedet er medlem af det fine selskab OMXC20. Optionsaflønning er en aflønningsform, der ofte 

tilgodeser personer, som gennem deres beslutninger og ledelsesmetoder kan bidrage til vækst i den 

pågældende virksomhed. Det er dog på ingen måde ualmindeligt, at der ligeledes udstedes optioner 

til medarbejdere på alle niveauer i virksomheden. Gennemsigtigheden af modtagergruppen 

indeholdende ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere kan være en smule diffus. Dette 

hænger sammen med, at denne gruppe defineres forskelligt internt i de enkelte selskaber i forhold til 

informationskravene til fordelingen på bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere og øvrige 

medarbejdere. Tal viser, at i spændet mellem år 2005-2007 var der, ud af alle betragtede 

optionstildelinger, en fordeling svarene til, at direktionen blev tildelt i 98 % af de observerede 

tildelinger. Bestyrelsen blev tildelt i 14 % af tilfældene og de ledende medarbejdere og de øvrige 

under samme kategori fik tildelt i 86 % tilfælde. 118   

Helt overordnet kan en option kort beskrives som en kontrakt mellem to parter, der giver ejeren 

retten til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en fast pris og før eller på en fastsat dato. Der 

opereres som udgangspunkt i aktiekursen, som kendetegner markedsværdien af en virksomhed. 

Med udgangspunkt i aktiekursen og dermed markedsværdien giver det den bedst tænkelige metode 

til at måle hvorvidt, der i virkeligheden har været en stigning i selskabets værdi og dermed 

optionsværdien.    

8.1 Optionsaflønningens værdier 
De aktiebaserede incitamentsordninger, som optionsaflønning i denne opgave indebærer, skal ofte 

betragtes som et tillæg til grundlønnen. Den primære årsag til brugen af optionslønninger går hånd i 

hånd med ideologien om, at der skal være en gulerod ved god performance, som skaber en slags 

synergi til at yde det ekstra, der kræves. Det giver i bund og grund incitament for de optionslønnede 

til at skabe værdi i virksomhedens interesse og dermed ligeledes aktionærernes. Størrelsen af 

optionsaflønningerne varierer selvsagt meget, men der er i Danmark mere tradition for 

optionsprogrammer af moderat størrelse sammenlignet med resten af verden. I USA er det ikke 
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ualmindeligt, at de omtalte programmer kan være svære at forholde sig til som aktionær grundet det 

størrelsesmæssige input. Det er dog ganske traditionsrigt, at USA opererer i større og mere 

svimlende summer gennem deres status som verdens førende økonomi.   

Der kan være mange grunde for virksomheder til at tilbyde aktiebaseret incitamentsordninger, men 

grundlæggende findes de indenfor følgende tre overordnede grupper: 119   

1) Interessesammenfald og motivering 

2) Rekruttering 

3) Kapital- og likviditetsrelaterede hensyn  

Ovenstående gruppering er alle relaterede til det faktum at skabe det største og bedste fundament til 

at drive forretningen frem mod vækst. For at fremme væksten og dermed markedsværdien er det 

yderst essentielt, at modtagerne af den aktiebaserede optionsaflønning og aktionærernes interesser 

er ensrettede og ensartede. Virksomheden kan gennem optionsaflønning medvirke til, at 

aktionærerne får indflydelse på ledelsens arbejde. I det daglige kan det ofte være yderst 

vanskeligt for aktionærer at følge og måle ledelsens udførte arbejde effektivt. Derfor kan 

virksomheden sikre denne status gennem de nævnte optionsprogrammer, som benyttes som et slags 

styringsredskab i det interne forhold mellem aktionærer og ledelse. Optionsprogrammerne er 

ligeledes et styringsredskab for virksomheden til at sikre ledelsens retmæssige aktivitet i den rette 

ånd. Aktionærernes interesser er samlet sammen om en fælles interesse om at få aktiekursen til at 

stige, hvor virksomheden både er interesseret i indtjeningen og aktiekursen.  

Virksomheden kan gennem performanceaflønning sikre sig, at ledelsen, som aktionærerne, 

ligeledes har interesse i at få markedsværdien til at stige. Gennem fast grundløn er denne balance 

ikke nødvendigvis sikret. Det må dog formodes, at den menneskelige sammensætning og balance 

stræber mod fremdrift og selvpromovering gennem det faktum, at jobbet aldrig kan vide sig sikkert. 

Udover aktionærernes interesser kan aktiebaserede incitamentsordninger i koncentreret grad 

medvirke til et større medansvar for virksomhedens resultater. Ledelsen kan gennem performance 
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aflønning føle sig mere ansvarlig i virksomheden, hvilket kan muliggøre en højere grad af 

engagement.120  

Anden gruppe dækker det faktum, at virksomhederne skal bruge kvalificeret arbejdskraft. For at 

lokke nye dygtige kandidater til har optionsaflønning generelt en positiv indflydelse på dette aspekt. 

Endvidere giver det de allerede rekrutterede medarbejdere et incitament for at fortsætte færden i den 

respektive virksomhed. Ved at reklamere med optionsaflønning giver virksomheder et 

konkurrencemæssigt bidrag i jagten på de helt rigtige kandidater til at varetage de respektive 

opgaver. Sidste hovedgruppe bygger på en detalje om, at virksomheder kan tilbyde lukrative 

lønpakker uden direkte at skulle tage fra likviderne. Den hænger i høj grad sammen med anden 

hovedgruppe i ovenstående liste gennem det element, at rekrutteringen af de rigtige og ikke mindst 

kompetente medarbejdere kan være en omkostelig affære. Ved at tilbyde aktiebaserede 

incitamentsprogrammer giver det selskaber muligheden for at tilbyde konkurrencedygtige lønninger 

til medarbejdere uden umiddelbart at trække på likviderne.121 

8.2 Principal-agent relationer 
Når man tager udgangspunkt i en virksomhed og dens optionsaflønninger, er der mange måder at 

anskue det på. Først og fremmest spiller aktionærernes rolle en essentiel rolle i kampen om at øge 

markedsværdien. Derfor er børsnoterede virksomheder styret af aktionærerne, idet det i bund og 

grund er dem, som sætter kursen. Men interessen i selskabet hænger selvfølgelig sammen med, 

hvorledes driften og fremgangen er. Grundet det faktum er det nærliggende at betegne forholdet, 

mellem aktionærerne og ledelsen i den respektive virksomhed, som en principal-agent relation. Der 

findes utallige principal-agent relationer i selskaber. Principielt er det muligt at betragte ethvert 

forhold mellem to individer som en principal-agent relation, men den gennemgående vigtighed af 

forholdet mellem aktionærerne og ledelsen er af vital karakter. Fokus på området vægtes derfor 

højt.   

Som tidligere beskrevet kan det være vanskeligt for aktionærerne at følge og måle ledelsens 

arbejde. Aktieejerne og selskabet har dermed aldrig garanti for, at ledelsen følger samme interesser 

og dermed opretholder fokus på den sammensatte strategi, mission og ikke mindst vision. I 
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agentteorien berettes der, at behovet for at sammensætte kontrakter hovedsageligt skyldes de 

grundlæggende antagelser om adfærd og information, der ligger som forudsætninger og bevirker 

ræsonnementerne i teorien:122  

1.  Principalen og agenten er begge nyttemaksimerende 

2.  Der eksisterer målkonflikt mellem principalen og agenten 

3.  Der er asymmetrisk information mellem principalen og agenten 

4.  Agenten er opportunistisk 

5.  Agenten handler begrænset rationelt 

6.  Agenten er risikosky  

Den første antagelse i agentteorien bygger på, at både principalen og agenten er 

nyttemaksimerende. Grundlæggende består dette aspekt i, at begge altid vil søge størst mulig nytte i 

deres funktion. Af den grund kan det ikke altid forventes, at agenten udfører arbejdet, som 

principalen i virkeligheden ønsker det. Ud fra denne betragtning bliver bidrag og belønning et 

centralt nøglebegreb i agentteorien. Endvidere forventes der af teorien, at der eksisterer en 

målkonflikt, som i bund og grund handler om hvorvidt de indbyrdes nyttefunktioner ikke er 

identiske. Principalen ønsker som udgangspunkt et stort bidrag for en lille belønning, hvorimod 

agenten ønsker en stor belønning for et lille bidrag.123   

Tredje punkt henvender sig til det faktum, at agentens adfærd går uden om principalens viden. Dette 

ufuldstændige informationsgrundlag kan være vanskeligt element for principalen, der kan have 

svært ved at vurdere om den egentlige belønning svarer til det bidrag, som agenten forventes at 

komme med. Endvidere vurderes det, at agenten er opportunistisk, hvilket relaterer sig til situationer 

hvor agenten egenhændigt træffer beslutninger uden hensynstagen til principper. Oftest kan 

kontraktlige forhold dæmme op for denne relation. Ikke desto mindre er principalen nødsaget til at 

sammensætte de nødvendige foranstaltninger for at undgå dette.124  

Femte antagelse i agentteorien afspejler beslutningers begrænsede rationalitet. Uanset formidlingen 

af en kontrakt vil informationen som tidligere nævnt aldrig være fuldstændig. Dermed bliver 

styringen af agentens adfærd yderst vanskelig for principalen. Konkret læner femte antagelse i 
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agentteorien sig op af adfærdsteorien, som der ikke vil blive fokuseret yderligere på. Slutteligt 

antages agenten at være risikosky. Den risikoskye agent påtager sig nødigt risiko udover over den 

risiko, der er forudsat af det aftalte bidrag mellem principalen og agenten. Skal agenten pålægges 

yderligere risiko forudsætter agentteorien, at agenten vil kræve et større bidrag end aftalt.125    

Ovenstående billede er netop det billede, som en børsnoteret virksomhed kan komme ud for. Det 

må formodes gennemgående, at en ansatte i en virksomhed netop handler ud fra disse 

forudsætninger og relationer. Dette faktum giver aktieejerne samt virksomheden, som begge må 

opfattes som principal, et ræsonnement til at skabe den bedst mulige kontraktlige situation. En 

situation som skal bidrage til løsning af den opgave, som bliver stillet af principalen. Den ansatte, 

som karakteriseres som agenten, skal gennem det kontraktlige udspil være indstillet på at eftertragte 

samme interesser som principalen. Af den grund kan aktiebaseret optionsaflønning være et effektivt 

middel til at opretholde den fælles interesse, som er fastsat af selskabet og dermed støttet af 

aktionærerne. Som beskrevet gennem ovenstående kan aktieejeren og ikke mindst virksomheden 

karakteriseres som principalen og ledelsen eller de optionslønnede som agenten. Principalen 

ansætter agenten til at udføre en opgave for sig. Alle beslutningskompetencer decentraliseres til 

agenten ved udførelse af opgaven. Optionsaflønningen er dermed redskabet, som inviterer til en 

ledelse, som underbygger samme mål og midler som principalen.   

8.3 Faldgrupper    
Spørgsmålet om hvorvidt optionsaflønning virker efter hensigten er ofte stillet og der kan sættes 

spørgsmålstegn ved det. Incitamentet til at indføre programmer som er resultatprægede, er som 

nævnt meget alment og benyttes i vid udstrækning blandt de danske børsnoterede selskaber. 

Grundlaget for at indføre optionsaflønning er at sikre fælles interesser i kampen om at drive 

forretningen mod vækst og dermed en formodentlig højere markedsværdi. De aktiebaserede 

optionsprogrammer tilsigter virksomheden vækst i markedsværdien, hvilket dannes ud fra den 

underliggende aktiekurs. De optionslønnede vil derfor som udgangspunkt have stor fokus på 

aktiekursen. Hele aspektet om optionsprogrammets funktion i dette spil kan give anledning til 

spekulationer. Spekulationer i den forstand at handlemåden i virkeligheden kan være dannet ud fra 

falske forudsætninger.   

Som det tidligere er beskrevet, kan hele opsætningen af optionsaflønning betragtes ud fra relationer 

tilknyttet agentteorien. Men selvom der tilstræbes at imødekomme fælles interesser, således at man 
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sikrer sig, at direktionen/ledelsen driver foretagendet som ønsket, kan der nemt være faldgrupper. 

Disse faldgrupper bør man være opmærksomme på, selvom optionskontrakten helst skal være 

udformet således, at det ikke kan ske. Det må dog formodes, at en kontrakt aldrig kan dække alle de 

områder, som der i det næste vil blive redegjort for.   

Selvom der er udformet en aktiebaseret optionskontrakt er det langt fra utænkeligt, at direktionen, 

som implementerer strategien, kan være uenige med bestyrelsen, som overordnet set hæfter for 

beslutningerne. Bestyrelsen kan fastlægge en strategi, som direktionen ikke, set ud fra et økonomisk 

synspunkt, understøtter. Elementært kan dette give komplikationer, idet direktionen kan vælge at 

følge egne intuitioner.126   

Et andet væsentligt element i aktiebaserede optionsincitamenter er det tidsmæssige perspektiv. 

Optioner er ofte tilknyttet en tidsperiode inden optionen kan indløses. Denne tidsperiode kan give 

direktionen en tilbageholdende tendens i forhold til at indføre eventuelle nye forbedringer. 

Gennemførelse af hurtige forbedringer kan dog også virke mistænkeligt for bestyrelsen. Laves der 

forbedringer hurtigt efter indgåelse af en optionskontrakt, som er medvirkende til et bedre 

økonomisk fundament, kan det virke suspekt. Dertil kan bestyrelsen med rette stå tilbage med en 

fortvivlelse omkring hvorfor disse tiltag ikke blev indført før kontraktens indgåelse. Samtidig 

indebærer dette en følelse af manglende loyalitet i den forhenværende periode. Det tidsmæssige 

begreb giver dog som udgangspunkt ikke direktionen incitament til at indføre eventuelle 

forbedringer i den første tid. Det er hertil helt konkret i den sidste tid lige inden optionens 

udløbsdag, at forbedringer vil kunne bidrage til større afkast for den optionslønnede. Dertil giver det 

økonomiske perspektiv direktionen en selvstændig interesse i at gemme på eventuelle forbedringer, 

således de tilpasser sig optionerne.127   

Optionsaflønning har en grundlæggende forudsætning, som er yderst relevant i anskuelsen af dem. 

De forudsætter isoleret set, at de optionslønnede handler ene og alene ud fra et økonomisk 

perspektiv. Virkeligheden er langt fra skruet sammen på den måde. Mennesker er individer, der ofte 

bestrider en naturlig drivkraft, som former deres arbejdsindsats. Alene forventningen om, at der skal 

produceres noget kan være rigeligt. Produktionen af noget fremmende kan i særdeleshed bidrage til 

social anerkendelse. Social anerkendelse efterspørges i større eller mindre omfang af hovedparten af 
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individer. Der vil selvfølgelig stadig være undtagelser, som der velsagt er i alle slags situationer. 

Indførelsen af optionsprogrammer kan i dette tilfælde have en negativ effekt i form af holdningen til 

arbejdet. Der findes talrige eksempler på, at individer føler nedsat arbejdskvalitet ved indførelse af 

økonomiske incitamenter. For enkelthedens skyld kan man anskue en situation, hvor man hver 

mandag aften frivilligt befinder sig i selskab med ensomme ældre mennesker. Den sociale 

anerkendelse i dette tilfælde er tilstrækkelig til at yde en fair og velment arbejdsindsats. Indføres der 

økonomiske tiltag vil arbejdet miste sin sociale status og bare agere som et arbejde . På samme 

måde kan efterspørgslen på anerkendelse, både socialt og fagligt, være tilstrækkeligt til at bidrage 

optimalt til driften af en virksomhed.128   

Sidste eksempel på en relevant faldgruppe i forhold til aktiebaserede incitamentsordninger er hele 

spørgsmålet om troværdighed. Aktiebaserede optionskontrakter er styret af aktiekursen. 

Aktiekursen er bestemt af markedet og de forventninger, der tilknyttes den respektive virksomhed. 

Dette fundamentale aspekt vækker opsigt i den hensigt, at virksomhedens reelle indtjeningsevne 

som udgangspunkt ikke har indflydelse på aktiekursen. Det er dermed markedets foranstaltninger af 

virksomhedens indtjeningsevne, der afspejler aktiekursen. Dermed er der lagt op til et 

troværdighedsdilemma i det henseende, at forsøg med manipulation af aktiekursen kan finde sted. 

Aktiebaseret optionskontrakter kan dermed give tilhørende individer incitament til at forsøge at 

manipulere med aktiekursen. Dermed kan de tvinge kursen op gennem markedets tillid til 

informationer og dermed gøre de tilknyttede optioner mere værd på indfrielsestidspunktet.129       

Hele dilemmaet omkring ovenstående markante udfordringer for aktiebaseret optionsaflønning er 

selvfølgelig ikke et voldsomt udbredt dilemma. Optionsaflønning formes netop for at give et ekstra 

incitament til at føre virksomheden frem mod en bedre indtjeningsevne. Manipulation og udnyttelse 

af sin respektive stilling forekommer kun i sjældent omfang. Det skal dog nævnes, at der kan være 

masser af tilfælde, hvor der bliver fordrejet en smule på det sande billede for at få virksomheder til 

at fremstå mere positivt end reelt set. Markedet eller andre dele af den respektive virksomhed 

behøver aldrig komme i besiddelse af den viden, hvorfor det aldrig kommer frem i lyset. I tilfælde 

hvor der opstår manipulation gennem ovenstående problemstillinger kan det få katastrofale følger. 

Derfor er det vigtigt for virksomheder at tilrettelægge deres optionsaflønning, således den ikke får 

negativ indflydelse på driften.   
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8.4 Benchmark 
Ofte er aktiebaseret optionsaflønning forbundet med en stigning i det underliggende aktiv i form af 

aktiekursen. Derfor vil stigninger i markedsværdien givetvis medføre en højere værdi for den 

enkelte option. Aktiemarkedet er dog langtfra rationelt, som det tidligere er beskrevet. Den 

irrationelle adfærd som er inkorporeret i aktiemarkedet kan gøre det både nemt og ikke mindst 

yderst vanskeligt at have indflydelse på markedsværdien. Gode regnskaber og nyheder giver 

rationelt set forventninger om en stigning i aktiekursen. Omvendt bør ingen nyheder og ingen 

udsving i forventningerne til aktien medføre stilstand for kursen. Tilfældet i markedet er ofte vækst 

eller fald, som er styrket af andre faktorer end lige netop den enkelte virksomheds regnskaber og 

nyheder. Tilfældet er ofte, at markedet er i vækst. I dette vækstscenarie bliver de optionslønnede 

tilgodeset af hele markedet og der kræves ikke en ekstra indsats for at få markedsværdien og 

dermed optionens værdi til at stige. Af den grund bør en aktiebaseret optionskontrakt være udformet 

således, at den kun tilgodeser en forbedring sammenlignet med hele markedet. Dette gælder så vidt 

både i nedgangs- og vækstperioder. På den måde sikrer man en oprigtig og fair belønning for de 

kompetencer, som den optionsaflønnede medarbejder er i besiddelse af. Det kræver dog 

optionskontrakter, som er væsentlig mere komplekse i deres indhold. Som eksempel på hvordan en 

sådan optionskontrakt kunne være udformet er gennem indeksering. I denne metode lader man 

exercise-kursen være bestemt ud fra en indeksering af sammenlignelige virksomheder130. På denne 

måde sikrer man en optionsaflønning foreneligt med den reelle udvikling sammenlignet med 

markedet. Det kan dog være vanskeligt at finde frem til hvilke virksomheder, man bør sammenligne 

sig med. Grundlaget for lavt brug af disse optionskontrakter kan formentlig findes i forbindelse med 

kompleksiteten af disse. 

8.5 Gennemsigtighed 
Gennemsigtigheden af optionsaflønning kan være yderst mangelfuld og i mange tilfælde kan det 

give et forkert billede af den egentlige værdiansættelse, som er påkrævet i regnskabet. Skærpede 

regler gennem de senere år har dog medvirket til en stigende grad af gennemsigtighed indenfor 

området. Siden 1999 har børsnoterede virksomheder eksplicit skulle indgive information 

vedrørende optionsaflønning. Men ideen med dette var som udgangspunkts bare, at det skulle 

muliggøre en værdiansættelse.  Pr. 1. januar 2002 indførtes en lov om, at selskaber noteret på 

Københavns Fondsbørs, var forpligtet til at informere om deres brug af optionsaflønning. §19 i 

oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S (OPL 19) 
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præciserer denne iagttagelse og hvilke informationer, der skal være til rådighed med det samme på 

Københavns Fondsbørs. Det kræves yderligere af denne lov, at selskaberne selv rapporterer en 

værdi for den anvendte optionsaflønning131. Udover indførelse af ovenstående lov, kan henvises til 

Regnskabsvejledning 20 (RV 20), som blev udsendt af Foreningen for statsautoriserede revisorer i 

september 2002. Denne afspejler i høj grad OPL 19 med henblik på informationsomfanget, men har 

enkelte tilføjelser i forhold til redegørelsen af de om diskuterede optionsprogrammer132. Udover 

nævnte informationskriterier blev der yderligere i 2005 præsenteret en ny regnskabsstandard, 

IFRS2, som havde yderligere skærpet fokus på informationen i regnskabet indenfor en eventuel 

optionsaflønning i den enkelte virksomhed133. Vurderingen af kvaliteten af informationen gives 

gennem en opdeling af virksomhederne i kategorierne fyldestgørende , mangelfulde og 

nærmest intetsigende . Udviklingen er siden 1995 blevet betragtelig mere fyldestgørende, hvorfor 

det efterhånden er langt de fleste børsnoterede selskaber, som leverer information, som er i 

overensstemmelse med de hertil gældende regler og love134.   

Selvom kravene er blevet skærpet betragteligt gennem de seneste år, oplever selskaberne ikke desto 

mindre stadig en rimelig form for frihed i forhold til de givne retningslinjer i ovenstående kriterier 

vedrørende optionsaflønning. Valg af værdiansættelsesmodel samt parametervalg er valgfrit. Dette 

element kan give uro og usikkerhed omkring de faktiske oplyste værdier for optionerne givet i 

regnskabet. Små ændringer i parametervalg kan bidrage til at fordrejet billede af virkeligheden, som 

vil få virksomheden til at fremføre sig selv på en stærkere og mere solid måde rent 

regnskabsmæssigt135.    

Betydningen for den regnskabsmæssige optionsværdi er helt konkret essentiel gennem det faktum, 

at den oplyste og beregnede værdi skal medtages i resultatopgørelsen i regnskabet og er med til at 

præge værdiansættelsen af virksomheden136. Det kan derfor være svært at gennemskue om hvorvidt 

selskabet i virkeligheden repræsenterer den værdi, som regnskabet reelt bygger på. Ken L. 

Bechmann, lektor indenfor finansiering og forsker i optionsaflønning, har gennem studier 

bearbejdet analyser, som konkretiserer hvorvidt selskaberne opretholder de regnskabsmæssige krav, 
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som optionsaflønning er understøttet af. Til de selskaber, som leverer den nødvendige information 

er evnen til at prisfastsætte gradvist blevet bedre. Problemerne gemmer sig i parametervalgene og 

en manglende forklaring på, hvorledes de har bestemt værdien for de parametre, som indgår i 

værdiansættelsen137.  

8.6 Bankpakkernes sammenhæng med optionsaflønning 
Som led i statens forsøg på imødegå finanskrisen er det vedtaget i bankpakke I, at deltagere i 

ordningen ikke må igangsætte nye aktieoptionsprogrammer. Samtidig må eksisterende programmer 

ikke forlænges eller fornys138. De fleste banker er som tidligere nævnt en del af Det Private 

Beredskab, hvorfor de dermed alle er påvirket af Bankpakke I og dermed ikke må varetage 

optionsaflønninger og lignende. Denne lov er som tidligere beskrevet lavet i overensstemmelse med 

en aftale indgået den 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab. Aftalen forløber sig i 

to år og udløber 30. september 2010.   

Endvidere foreskriver bankpakke II, at når bankpakke I ender den 30. september 2010, vil det igen 

være muligt at udbetale udbytter. Forudsætningen er dog bare, at disse kan finansieres gennem det 

løbende overskud. Har staten skudt kapital ind i en eventuel bank, er banken ikke berettiget til aktivt 

at udhule kapitalgrundlaget. Tilbagekøbsprogrammer vil derfor være utilgængelige, så længe staten 

er indblandet via indskydning af kapital139.   

Det er som nævnt påkrævet gennem IFRS, at værdiansættelsen af aktiebaserede optioner skal 

medtages i resultatopgørelsen i regnskabet. Dette element er i høj grad med til at præge det samlede 

billede af den respektive virksomhed indenfor banksektoren. Virksomhederne er blevet afskåret 

muligheden for at benytte sig af incitamentsbaserede aflønninger, hvilket i den grad må antages at 

være en svækkelse på nogle områder for bankerne. I forlængelse af dette er det yderst relevant og 

interessant at se på konsekvenserne af dette udfald for banksektoren.  

Banksektoren er, uden den store overraskelse, løbende interesseret i at øge deres 

indtjeningsgrundlag. For hele tiden at være på toppen er det essentielt for de enkelte banker at 

tilstræbe sig de nødvendige forudsætninger, som kan danne basis for dette. Forudsætninger som kan 

styrke forholdet internt i den enkelte bank, men ligeledes forudsætninger for ajourføring og 
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konkurrence i forhold til markedet. De bedste forudsætninger, der kan sammenfatte de enkelte 

forhold til en større enhed, er den arbejdskraft, der er til rådighed. Det rigtige mandskab er 

forudsætningen for eventuel succes. I kampen om at tilegne sig de rigtige kandidater til de 

respektive opgaver, kan optionsaflønning være et effektivt middel til at finde det rigtige kandidatur. 

Det rette kandidatur er vigtig i forhold til virksomhedens strategi og derfor er det ekstremt 

essentielt, at en ansættelse af en direktør kan forenes med den strategi, som bestyrelsen har 

sammensat. Er direktørens overbevisning foreneligt med den respektive strategi fra bestyrelsen, vil 

implementeringen af strategien stå meget stærkere end, hvis den var foruden.     

Følgevirkningen af bankpakkerne, herunder især bankpakke I, kan i bestemt grad påvirke 

konkurrenceevnen i forsøget på at tiltrække den helt rigtige arbejdskraft. Er muligheden for 

optionsaflønning afskåret for bankerne kan det tænkes, at flere af dansk erhvervslivs spillere, 

herunder tænkes især på lederskikkelser, ikke finder det attraktivt at arbejde under de 

forudsætninger. Derimod er resten af dansk erhvervsliv ikke afskåret muligheden for 

optionsaflønning, hvilket kan være stærkt medvirkende til en øget konkurrenceevne overfor 

bankerne. Netop tilegnelsen af den rigtige arbejdskraft til den opgave, som både bankerne og andre 

virksomheder står overfor, er yderst vigtigt. Aktieoptionsaflønning er et stærkt middel til at tilbyde 

den rette ordning til en egnet kandidat. Samtidig giver den mindre virksomheder, som ikke kan 

tilbyde de rette lønmæssige vilkår, muligheden for dette. Gennem optionsaflønningen kommer det, 

som det tidligere er beskrevet, ikke til at direkte til at tære på likviderne, hvilket med fordel kan 

benyttes i den hårde konkurrence om de helt rigtige kandidater.          
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9 Bankernes kapital  

Bankernes kapitalstruktur er et interessant emne i forbindelse med finansielle kriser. Strukturen i 

bankerne er særdeles relevant at få afdækket, idet forståelsen af denne i særdeleshed kan medvirke 

til en væsentlig mere dybdegående forståelse af finanskrisen. Endvidere bidrager det ligeledes til 

bankpakkernes oprindelse og struktur.   

9.1 Hvorfor er bankerne reguleret? Er det en nødvendighed? 
Man kan sige, at det burde være unødvendigt at opsætte regulativer for en sektor i det danske 

erhvervsliv. Når man kigger rundt på de danske virksomheder skal de selv forvalte virksomhedens 

økonomi i forhold til de risici, som virksomheden står over for.  I den finansielle sektor er det dog 

ganske anderledes. Forklaringen på dette er, at en bank der lider under dårlig styring og økonomi 

skaber store problemer samfundsmæssigt. Herunder tænkes på det forhold, at hvis en bank lider af 

dårlig styring og økonomi kan det skabe et misforhold mellem forbrugerne og bankerne. Det kan i 

sidste ende påvirke forbrugerne/indlånerne til at gå ned i banken og hæve deres indestående, før de 

eventuelt skulle gå tabt i den respektive økonomiske krise. Samtidig er der hele sammensætningen 

mellem erhvervslivet og bankerne. Bankerne er ofte primusmotor for virksomheder i deres 

generelle drift, hvorfor konkurstruede banker er belastende for samfundet.  

Indenfor teorien behavioral finance, som tidligere beskrevet, finder vi nogle forklaringer på, at 

mennesker agerer, som de gør. Mennesker handler ikke 100 % rationelt og bliver derfor let påvirket 

af nye informationsstrømme primært leveret gennem medierne. Som vi har set de senere år, er der 

dukket det ene finansprogram op efter det andet på kanalerne i bedste sendetid. Det enorme fokus 

med forskellige holdninger til den finansielle verden kan bevirke til at gøre mennesker. Dette 

medvirker til, at mennesker ikke handler fuldstændig rationelt, men til dels bliver påvirket af det 

store fokus medierne har på bankerne.   

Når en bank er i vanskeligheder, så påvirker det ikke kun banken selv. Det påvirker både indlånere 

men lige så vel dansk erhvervsliv. Man snakker om den såkaldte contagion effekt. Denne 

smitteeffekt dækker over det elementære faktum, at når en bank er blevet ramt af krisen, så spreder 

det sig som ringe i vandet hos virksomhederne. Dette kan givetvis medføre vanskeligheder i det 

generelle erhvervsliv, hvilket kan være stærkt medhjælpende til faretruende samfundsøkonomiske 

konsekvenser. Herunder kan eksempelvis nævnes massefyringer, nedsat vækst samt nedsat forbrug. 
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På baggrund af ovenstående har politikerne fundet det nødvendigt at regulere den finansielle sektor 

som en slags forbrugerbeskyttelse. De nuværende regulativer som Danmark henholder sig til, er 

Basel II anbefalinger, som er blevet implementeret i lov om finansiel virksomhed. Derudover har 

politikerne på grund af krisen indført de to bankpakker, Bankpakke I og II. I forhold til 

bankpakkerne kan man diskutere, om det er den rigtige måde at få bankerne tilbage på sporet. Når 

det skal vurderes om bankpakkerne rammer de rigtige metoder for regulering, bør der kigges på, 

hvorfor Danmark er endt i denne globale finansielle krise. For det første har danske banker ført en 

lempelig udlånspolitik, hvor man har været tilbøjelig til at låne til ikke helt kreditværdige kunder. 

Dermed gør det heller ikke sagen bedre, når ejendomspriserne falder så drastisk, som det har været 

tilfældet. For det andet har bankerne haft en særdeles risikoavers investeringsportefølje, hvilket har 

medført store tab på enkeltstående udlån.  

Danmark er selvfølgelig stærkt påvirket af den globale finansielle situation, hvilket er startet i USA. 

Selvom bankerne i Danmark kan diskuteres at have været for lempelig i deres forretning, så kan det 

ikke undgås at verden er yderst afhængig af hinanden og dermed har sat en global i krise i gang. Det 

startede i USA med de såkaldte Sub prime lån, som er blevet geninvesteret ud til udenlandske 

investorer, heriblandt Danmark. Disse investeringer har fået store konsekvenser som følge af 

afmatningen på det amerikanske boligmarked. Danske banker har investeret i sammensatte 

produkter, hvor det ikke har været gennemskueligt, hvad de præcist bestod af. Man kan sige, at den 

verdensomspændte højkonjunktur, som har kørt i starten af det nye årtusinde, indirekte har gjort den 

finansielle sektor for optimistisk. Der er satset på lånetyper og projekter, som har været utrolig 

afhængige af følgelige prisstigninger på markedet.   

Den finansielle krise har endvidere udviklet sig til en generel samfundsøkonomisk krise med 

negativ vækst. Dette har medført enorme fyringer rundt om i store danske virksomheder, hvilket til 

dels påvirker ejendomsmarkedet og dermed de finansielle institutioner negativt. Hermed menes, at 

husejerne ikke har råd til at betale deres lån, hvis de mister deres arbejde. Hermed forøges risikoen 

for dårlige betalere og tvangsauktioner, hvilket kan føre til massive tab for bankerne.  

Som beskrevet i afsnittet om Basel II og de to bankpakker bliver de finansielle institutioner 

reguleret ved hjælp af kapitalkrav og der er indført garantiordninger, så forbrugerne ikke skal 

være usikre på deres indestående. Kapitalkravene fungerer som en slags buffer for de risici som 

bankerne vælger at pådrage sig.  
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Vurderingen af hvorvidt bankerne skal reguleres er entydig og må i henhold til ovenstående 

vurderes som værende et nødvendigt tiltag. Det kan have en alt for stor indflydelse på hele den 

generelle samfunds- og erhvervsøkonomiske situation. Er man foruden reguleringer og 

begrænsninger i den finansielle sektor, kan usikkerheden hurtigt blive for stor, hvilket kan udgøre 

stor fare. Et andet spørgsmål er derefter om bankerne er reguleret på den rigtige måde. Der vil i de 

næste to afsnit blive vurderet om hvorvidt anbefalingerne i Basel II stadig er fornuftige og hvorvidt 

bankpakkerne er de mest optimale i forhold til den finansielle krise 

9.2 Basel II 

 

Er det stadig de fornuftige kapitalkrav? 
Som det er på nuværende tidspunkt skal den ansvarlige kapital udgøre mindst 8 %. Det kan være 

svært at vide, hvad det rigtige kapitalkrav er, idet et for lavt kapitalkrav vil give bankerne større 

råderum for at kunne tage større risici og dermed en for lav buffer . Derimod kan et for højt 

kapitalkrav virke hæmmende på bankernes forretning gennem det faktum, at udlån er den primære 

drift i bankerne. Udfordringen i vurderingen er at kunne afdække hvorfor kapitalafdækningsreglerne 

ikke var tilstrækkelig til at kunne forhindre den finansielle krise.  

Basel II skulle styrke den finansielle stabilitet, men alligevel ender verdenen i denne alvorlige 

globale finansielle krise. For at kunne forstå disse sammenhænge vil afsnittet fokusere på nogle af 

de danske bankkrak, som er opstået i forbindelse med den finansielle krise. Endvidere vil en 

vurdering, af hvorfor Basel II reguleringerne ikke var tilstrækkelige og hvad der kunne være 

fordelagtigt at udvide kapitalafdækningsreglerne med, følge.  

Roskilde Bank vakte stor opsigt da de i sommeren 2008 endte i store finansielle problemer. 

Kendetegnet ved Roskilde Bank var, at de havde en særdeles høj risikoprofil på grund af 

uhensigtsmæssige investeringer i boligmarkedet. Helt præcist fyldte ejendomsmarkedet over 43 

procent af Roskilde banks samlede udlåns- og garantiportefølje.140   

Problemet med Roskilde Bank var det faktum, at det blev en kendsgerning for banken, at de ikke 

længere havde mulighed for at opfylde solvenskravene og hermed kapitalafdækningskravene.141 

Forklaringen på bankens manglende opfyldelse af solvenskravene var den massive eksponering på 

ejendomsmarkedet. Herunder er der især tale om enkelte projekter for ejendomme, hvor det kom til 

                                                     

 

140 http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-13014508.html 
141 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-14637684.html 

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-13014508.html
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-14637684.html
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at koste banken dyrt, da entreprenørerne og ejendomsselskaberne ikke kunne få solgt boligerne. 

Udviklingen på ejendomsmarkedet samt en mindre god risikostyring kom til at betyde utilsigtede 

store nedskrivninger142, hvilket i sidste ende betød, at Roskilde Bank måtte dreje nøglen om. 

Roskilde bank er i skrivende stund blevet en afviklingsbank, som er ejet af Danmark National bank 

og det Private Beredskab143.  

Kendsgerningerne om Roskilde Bank giver os en hentydning af, at selv om der kræves et 

kapitalkrav, er det ikke altid nok for at holde kriser tilbage. Udviklingen på et bestemt marked har 

altså betydet en banks konkurs. Fejlen i Roskilde Bank har været, at ledelsen ikke har været god 

nok til at vurdere markedet og dermed ikke diversificeret porteføljen hensigtsmæssigt nok.  Man 

kan dermed stille spørgsmålstegn til ledelsens evner i forhold til god bankledelse. Der kunne være 

den formodning, at ledelsen kun har haft personlige indtjeningsmål for øje. Her tænkes på de 

optioner som ledelsen nåede at udnytte inden det gik helt galt144. Der er en mulighed for, at ledelsen 

har haft incitament til at udnytte det ekstremt voksende ejendomsmarked således, at de kunne 

anvende deres optioner, inden det ville gå ned ad bakke igen.  

På baggrund af historien om Roskilde Bank er det nærliggende at resonere sig frem til, at der skal 

langt større fokus på risikostyringen i bankerne således, at banken ikke er så følsom overfor en 

enkelte branchers massive nedgang. Det kan i hvert fald tyde på, at Roskilde Banks risikostyring 

langt fra har været optimal.  

Basel II reglerne indeholder dog et krav om risikostyring. Dog er det op til bankerne, hvorledes 

denne foregår, om end de bruger enkle metoder eller avancerede risikostyringsværktøjer. Der bør 

kigges på, om der kan sættes nogle standarder til, hvad risikostyring som minimum burde 

indeholde.  

En anden forklaring til at Basel II anbefalingerne kan komme til kort er, at bankernes 

forretningsmetoder har udviklet sig til at være temmelig uigennemskuelige. Bankerne investerer i 

produkter, som de egentlig ikke ved, hvad er, men sætter deres tillid til rating bureauer, som heller 

ikke er helt upartiske. Dette giver en særdeles vanskelig gennemskuelighed og dermed en høj 

risikoprofil. 
                                                     

 

142 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-13012527.html 
143 https://www.roskildebank.dk/ 
144 http://politiken.dk/erhverv/article538057.ece 

https://www.roskildebank.dk/
http://politiken.dk/erhverv/article538057.ece
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9.3 Bankpakke I og II 

 
Er det den rigtige løsning? 

Som led i den globale finansielle krise har den danske stat fundet det nødvendigt at tilrettelægge to 

hjælpepakker til de danske banker. Hjælpepakkerne er fremsat som et middel til at styre den 

finansielle sektor igennem den globale økonomiske krise.     

Bankpakke I består primært af nogle generelle retningslinjer som alle banker tilhørende det Private 

Beredskab har tilsluttet sig. De fleste banker er som nævnt en del af det Private Beredskab, hvorfor 

Bankpakke I mere er tilrettelagt som en slags statslig sikkerhed, som giver simple kreditorer 

sikkerhed i bankerne.   

En af konsekvenserne som følge af Bankpakke I er, at staten gennem den indlagte 

forsikringsordning kan være blevet medejer af de respektive banker med en vis procentandel. Dette 

er en realitet, idet bankerne har mulighed for at betale forsikringsordningen i Bankpakke I via 

aktiekapital. Dette betyder eksempelvis, at staten ejer 5 % af Skælskør Bank.145 Staten har udvidet 

denne mulighed for statsejerskab af bankerne i Bankpakke II § 5. Heri fastslås det, at de statslige 

udlån kan udbetales som aktiekapital.146 Det vil sige, at der her er stor mulighed for at staten får et 

markant større ejerskab i den danske finansielle sektor. En af ulemperne ved statsejerskab af 

bankerne er, at det ikke giver de store ratinger hos de internationale rating bureauer. Dette kan 

bidrage til en særdeles stor udfordring i forhold til bankens forretningsplan- og strategi, idet en for 

lav rating indikerer vanskeligheder i henhold til en eventuel konkurs.  

En fordel ved at bankerne bliver mere statsejede kan være at risikoen flyttes mere over på staten og 

væk fra de eksisterende aktionærer. Som ulempe i modspil til dette kan være det faktum, at staten 

får aktiekapital til lavere priser end markedet, idet der tages hensyn til den risiko, som de overtager. 

Dette er en ulempe for aktionærerne, idet staten kan overtage en større del af banken til en 

forholdsvis lav pris. Der har endvidere, i finansielle kredse, været talt om, at Bankpakke II var til 

størst gavn for Danske Bank.147 Danske Bank har hurtigt været på banen og fremsagt et stort behov 

for ekstra likviditet. Danske Bank er på en ekstra ordinær generalforsamling blevet tildelt 

                                                     

 

145 http://www.information.dk/188358 
146 Bankpakke II 

 

Bekendtgørelse nr. 228 af 26/3/2009. 
147 http://ugebrev.dk/files/pdf/trial-NfB.pdf 

http://www.information.dk/188358
http://ugebrev.dk/files/pdf/trial-NfB.pdf
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bemyndigelse til indtil 14. maj 2014 at forhøje bankens aktiekapital med ca. 24 mia. kr.148 I forhold 

til denne betragtning har eksperter været fremme og sige, at Danske Bank har været en særdeles stor 

medspiller i forhandlingerne om bankpakken.149 Dette virker selvfølgelig helt forkert, da det ikke 

skal være muligt at én stor dansk institution/virksomhed skal kunne påvirke de fremtidige danske 

retningslinjer i en sådan grad.   

Sammenfattende kan det siges, at staten ved hjælp af Bankpakke I har iværksat en garantiordning, 

som skal få tilliden tilbage hos bankkunderne. Pr. 27. maj er der 41 banker og realkreditinstitutter, 

som har tilmeldt sig Bankpakke II og samlet set har ansøgt om 50 mia. kr. af den samlede pulje på 

100 mia. Det forventes at der vil blive ansøgt om yderligere 17 mia. kr. frem mod udløbsdatoen den 

30. juni 2009.150   

Staten har med Bankpakke II bestemt, at hvis en bank tilslutter sig, så er der stop for aflønning med 

aktieoptioner frem til oktober 2010. Dette er i og for sig fornuftigt nok gennem det faktum, at 

gennemsigtigheden ved optionsaflønning kan være problematisk.  Dette kan give komplikationer i 

forbindelse med en kapitalindsprøjtning til en bank, hvorfor der er lagt vægt på, at denne mulighed 

fratages i forbindelse med en eventuel kapitalindsprøjtning. På den anden side kan det være en 

ulempe for bankerne, idet det måske kan blive sværere at fastholde/rekruttere de mest kompetente 

medarbejdere. Om det har en negativ effekt er svært at sige noget om på nuværende tidspunkt, men 

i generelle termer kan det være en udfordring for bankens videre forretningsprofil. I forhold til 

erhvervslivet og aktionærerne er det essentielt, at deres bank bliver drevet på en professionel og 

værdiskabende måde.  

Bankpakke II er som nævnt ikke obligatorisk men en frivillig ordning. Det vil sige, at staten ikke 

har kontrol over den kreditklemme som mange virksomheder og private befinder sig i. Dette faktum 

siger noget om, at Bankpakke II ikke er fuldstændig optimal, da den ikke tvinger bankerne til at 

udlåne kapital. Denne kreditklemme skal Danmark dog helst ikke bibeholde i lang tid, idet det i 

værste konsekvens kan betyde tvangsauktioner og virksomhedskonkurser, som forplanter sig til 

fyringer, faldende efterspørgsel efter varer og dermed flere virksomhedskonkurser. Derfor vurderes 

det, at der i bankpakkerne burde være et incitament for bankerne til at fortsætte udlån, dog til 

kreditværdige kunder. 
                                                     

 

148 http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10445531 
149 http://www.business.dk/article/20090417/finans/90417008/ 
150 http://borsen.dk/okonomi/nyhed/158175/newsfeeds_rss/ 

http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10445531
http://www.business.dk/article/20090417/finans/90417008/
http://borsen.dk/okonomi/nyhed/158175/newsfeeds_rss/
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I forhold til at bankpakkerne ikke alene kan løse den økonomiske krise bør staten overveje, hvorvidt 

den bør iværksætte en finanspolitisk ekspansion. Dette kunne for eksempelvis være ved hjælp af 

offentlige investeringer eller skattelettelser. En finanspolitisk ekspansion er dog ikke helt gratis og 

der er endvidere nogle forhold, som der skal tages hensyn til. Eksempelvis kan der nævnes 

inflationen og hermed de danske lønninger. De danske lønninger ligger på et højt niveau, hvilket 

kan give os en negativ konkurrencefordel. Derudover har kronekursen været under pres i efteråret 

2009, hvilket der skal tages med ind i overvejelserne.  

Bankpakke I indebar nogle påbud for bankerne som blandt andet var, at bankerne ikke måtte 

massemarkedsføre sig ved hjælp af bankgarantien samt, at bankerne ikke måtte spekulere i 

ordningen. Relateret til disse forbud blev det endvidere pålagt bankerne, at de skulle overvåge 

hinanden. Det vil sige, at de skal anmelde hinanden, hvis der er en der trådte over stregen. Det må 

siges, at markedskræfterne er sat lidt til side her og som Anders Grosen udtrykker det, så mindes det 

mest af alt om DDR-tiden.151 

9.4 Risikostyring i den finansielle sektor 
På G-20 landenes topmøde i april 2009 blev der diskuteret den globale finansielle krise. Det blev 

aftalt at skyde 832 milliarder Euro ind i Den Internationale Valutafond IMF og andre institutioner 

samtidig med at der skal strammes op for reglerne på finansmarkedet. Der skal dæmmes op for den 

store risikovillighed, som bankerne forud for finanskrisen har påtaget sig. Derudover vil verdens 

ledere se på lønninger og bonus til ledende bankfolk. Derudover vil G-20 lederne dæmme op for 

muligheden for skattely.152  

G-20 landene er kommet med en udtalelse efter mødet, hvor de kommer med nogle visioner 

omkring løsningen af denne finanskrise. G-20 medlemmernes udtalelse tilkendegiver, at der skal 

gøres en indsats for at genskabe trygheden til den finansielle sektor igen.153 G-20 medlemmerne 

mener, at der er begået en stor fejl i reguleringen af den finansielle sektor. Hermed kan tolkes, at 

Basel II aftalen ikke har været god nok og det er noget, som landene vil have gjort noget ved blandt 

andet gennem nogle stramninger af sektoren. For at forbedre den finansielle stabilitet er der oprettet 

                                                     

 

151 To-års hjælpepakke til en dansk banksektor med stor risikoappetit  
152 http://ec.europa.eu/news/economy/090402_1_da.htm 
153 http://www.londonsummit.gov.uk/en/media-centre/latest-news/?view=News&id=15766937 

http://ec.europa.eu/news/economy/090402_1_da.htm
http://www.londonsummit.gov.uk/en/media-centre/latest-news/?view=News&id=15766937
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et nyt råd for finansiel stabilitet (FSB), som skal udarbejde en rapport til landenes finansministre til 

næste møde, som foregår i Skotland i november 2009.  

G-20 forhandlingerne viser, at verdens større lande er enige om, at der skal et fælles samarbejde til 

for at løse op for de omfattende konsekvenser, som den finansielle krise har haft. Risikovilligheden 

hos bankerne verden over har været alt for lemfældig og man har stolet for meget på rating 

bureauer. Det er helt essentielt, at der bliver lagt nogle kriterier ind for risikovurderingen og 

styringen af de finansielle institutioner. Hermed menes nogle helt klare retningslinjer som bankerne 

skal følge og som skal overvåges af finanstilsynet i samarbejde med Nationalbanken for Danmarks 

vedkommende, hvor et af formålene er finansiel stabilitet i Danmark. Til forståelse af den 

nuværende og fremadrettede risikostyring i branchen vil Miller og Modigliani kapitalstruktur teori 

kort blive gennemgået.  

Figur 9.4.1-Bankernes kapitalstruktur   

Kilde: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Kvartalsoversigt_2004_3_kvartal/$file/kap07.html

  

I ovenstående figur 9.4.1 ses det, hvorledes kapitalstrukturen ser ud i de danske banker. Bankerne er 

delt i tre grupper, A, B og C. Gruppe A er bankkoncerner med realkredit- og bankaktivitet på 

balancen. Gruppe B er større danske pengeinstitutter og gruppe C er de mindre danske 

pengeinstitutter. Figuren viser, at egenkapital og indlån er væsentlig større i de mindre 

pengeinstitutter.   

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Kvartalsoversigt_2004_3_kvartal/$file/kap07.html
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Den optimale kapitalstruktur er som udgangspunkt baseret efter Miller og Modgliani s teori. 

Kapitalstruktur består af forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital. I 1958 udgav Miller og 

Modgliani artiklen, som påviste, at virksomhedens kapitalstruktur ikke havde en relation til 

virksomhedens markedsværdi. Selskabets markedsværdi er baseret på aktiverne i balancen, hvilket 

vil sige de investeringsprojekter, som selskabet er i gang med. I denne kapitalstruktur teori er der 

følgende antagelser som Miller og Modgliani har opstillet:154  

 

Ingen skatter 

 

Fri adgang til kapital- og lånemarked 

 

Et efficient marked 

 

Et marked uden konkurser  

Spørgsmålet er så om denne traditionelle kapitalstrukturteori passer til bankernes måde at drive 

forretning på. I Danmark har vi selskabsskatten, som påvirker lånemarkedet og dermed 

kapitalstrukturen. Ved stigende gældssætning stiger værdien af virksomheden grundet rentefradrag 

for gældsoptagelsen. Dog vil en øget gældssætning øge lånerenten, idet indskyderne af 

fremmedkapitalen vil kræve en vis form for risikodækning. Bankernes kapitalstruktur er primært 

baseret på fremmedkapital, hvorved den finansielle sektor differentierer sig en del i forhold til ikke 

finansielle selskaber. Bankerne adskiller sig især fra den ikke-finansielle sektor ved, at de har 

tilladelse til at modtage indlån fra befolkningen. Som der blev nævnt, så vil 

fremmedkapitalindskydere kræve en højere risikopræmie ved højere gældssætning. Ved bankerne er 

indlånerne kapitalindskydere og de kender ikke nævneværdigt til bankens risikoprofil, så derfor vil 

de kun modtage den gældende indlånsrente. Private indskydere har ikke den viden, der skal til for at 

vurdere en konkret banks risikoprofil og derudover er vi i Danmark dækket af den såkaldte 

indskydergaranti, som blev udvidet i kraft af Bankpakke I. Det vil egentlig sige, at bankerne låner 

risikofrit af bankens indlånere, hvilket vil sige, at de hermed også risikofrit kan investere i positive 

nettonutidsværdi projekter. Dette giver bankerne incitament til en høj gearing og en lav 

kapitaloverdækning.155 

9.5 Finansiel stabilitet i fremtiden 
Basel-kommiteen offentliggjorde den 31/3 2009 en udtalelse omkring deres arbejde og den 

finansielle krise. Basel II er enig med Forum for finansiel stabilitet og G-20 landene. Samtidig 

                                                     

 

154 Principals of corporate finance side 472-474 
155 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Kvartalsoversigt_2004_3_kvartal/$file/kap07.html 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Kvartalsoversigt_2004_3_kvartal/$file/kap07.html
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støtter Basel II initiativerne, som Forum for finansiel stabilitet og G-20 landende kommer med. 

Basel-kommiteen vil bidrage til, at der findes en løsning på den finansielle krise ved at genskabe 

trygheden til den finansielle sektor gennem regulativer. Basel kommiteen sætter stort fokus på 

følgende fire punkter:156  

 

En stærk regulering af bankernes kapital 

 

En høj standard for bankernes likviditet 

 

En forbedret risikostyring og ledelse 

 

Bedre gennemsigtighed  

Basel Kommiteen ønsker at bygge videre på de tre søjler i Basel II aftalen. For det første ønsker de 

at forbedre risikodækningen. Her tænkes på de strukturerede produkter, som bankerne har handlet 

med, hvor det kan være komplekst at vide, hvad den reelle risiko består af, jf. afsnit om bankernes 

forretningsmodel.  Derudover skal der i forhold til søjle 1 i Basel II være en særdeles solid kapital 

base, således at bankerne har en buffer at stå imod med i forhold til risikoen. Denne søjle skal 

forbedres, så der er mere transparens i sektoren. De reviderede retningslinjer skal forebygge, at den 

finansielle sektor kan håndtere perioder med nedgang. Dette initiativ operationaliseres ved at 

oparbejde en solid kapital gennem opgangstider, som derefter kan bruges som buffer

 

i 

nedgangstider. Risikomåling og evaluering af risiko vil desuden blive behandlet, hvilket i sidste 

ende vil munde ud i nye retningslinjer fra Komiteen. Dog er disse retningslinjer anbefalinger på 

langt sigt, da der ikke kan stilles nye kapitalkrav midt i en global økonomisk krise.  

I forhold til likviditet har det i banksektoren været et problem, hvordan likviditeten skulle håndteres. 

Der har været tilpas likviditet, men en god ledelse har manglet. I mangel på dette udgav Basel 

Komiteen den 17. juni 2008: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision.157 

Dette er et første skridt på vejen for at sikre en forbedret sundhedstilstand i den finansielle sektor på 

det likviditetsmæssige plan. Rapporten har til hensigt at sætte en soliditetsmæssig standard for 

risikostyring samt ledelse og supervision af likviditeten. Næste skridt bliver at styre en 

implementering af en bedre likviditetshåndtering samt at udvikle benchmarks og værktøjer, som 

supervisor kan anvende i relation til likviditetsstyring.  

                                                     

 

156  Basel Committee initiatives in response to the financial crisis 
157 http://www.bis.org/publ/bcbs138.htm 

http://www.bis.org/publ/bcbs138.htm
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Der kan argumenteres for at staten er ved at indtage et større ansvar inden for den finansielle sektor. 

Staten giver mulighed for at flere banker bliver forholdsmæssigt mere statsejet samtidig med, at de 

statslige reguleringer bliver mere omfattende. Det tyder på, at det er nødvendigt med en mere 

markant involvering fra statens side. Hermed vurderes det at tilsynsmyndighederne skal have en 

langt større og synlig rolle end de hidtil har haft. Tilsynsmyndighederne skal være i stand til at sætte 

ind over for svage banker relativt hurtigt. Hermed menes det, at tilsynsmyndighederne og 

Nationalbanken skal tage en særdeles stærkere rolle i det finansielle system. Der skal føres et meget 

bedre/stærkere tilsyn med de retningslinjer, som er tilkendegivet i relation til de internationale 

standarder. Heriblandt skal der fokuseres på bankernes evne til at styre deres kapitaldækning og 

evnen til risikostyring af bankens aktiver.  

Hidtil har der ikke været en fornuftig gennemsigtighed i den finansielle sektor. Dette bør der 

dæmmes op for således, at der opbygges transparens. Det har været svært at gennemskue bankernes 

forretningsmetoder samt hvor sund banken har været.   

De nye internationale retningslinjer bør skue til den rolle som ratingbureauerne har haft de sidste 

par år. Der skal være helt klare retningslinjer for hvordan ratingbureuaerne fastlægger de respektive 

ratings. Dermed skabes en ligelig objektiv vurdering, som ikke tilgodeser andre i forhold til deres 

retmæssige rating.   

Der skal dæmmes op for den lemfældige kreditgivning, som bankerne har bevæget sig ud i de 

senere år. Dette har været en medvirkende årsag til, at bankerne nu står med lån de egentlig ikke 

kan få tilbagebetalt. Hele ejendomsmarkedet har været overeksponeret uden, at bankerne har haft 

nogen særlig sikkerhed for deres udlån. Dette kan selvfølgelig være en god forretning i 

højkonjunkturer, men så snart der kommer lavkonjunktur og ejendommene ikke kan videresælges, 

er der basis for virkelig store tab. Derudover bør bankerne endvidere diversificere sådan, at der ikke 

kun satses på ét marked, hvilket kan være katastrofalt. Dette så vi med Roskilde Bank, som tabte 

mia. beløb på den konto.   

Nedenstående figur 8.2 viser den årlige stigningstakt i udlån i mio. kr. Dette er medtaget for at 

demonstrere en tendens i den uforsigtige udlånskvote. Efter indtrædelse af finanskrisen i 2007 ses 

tydeligt et fald i stigningstakten. Dette indikerer i særdeleshed, at finanskrisen satte sit præg på 

udlånene, som efter er faldet markant. To ting kan udledes af dette. Først det punkt hvori bankerne 

har skærpet deres lånekriterier, hvilket har gjort det betragtelig sværere at komme til lån. Derudover 
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er der hele det perspektiv, som givetvis også hænger sammen med de skærpede krav, at det er 

blevet markant sværere at fremskaffe finansiering til udlån. Dette gennem det faktum, at 

interbankmarkedet er gået i stå i kølvandet på den finansielle krise.   

Figur 9.5.1 

 
Pengeinstitutternes ud- og indlån  

Kilde: Danmarks statistik  

Basel II er kendetegnet ved at kigge på kapitalkrav i forhold til risiko. Problemet ved denne metode 

er blot, at det kan være særdeles svært at vurdere risici. I den kommende tid bør der udover 

risikotermer også implementeres styringsredskaber for likviditet. Det er jo konstateret under denne 

finansielle krise, at bankernes likviditet har lidt særdeles stor nød. Derfor vurderes det, at der skal 

iværksættes nogle tiltag i forhold til dette.   

Når der skal vurderes, hvad der er brug for i den fremtidige regulering må vi skue til, hvad det var i 

de finansielle institutioners forretningsstrategi, der slog fejl. Bankerne har oplevet en stor vækst i 

deres overgang fra den gamle måde at drive bankforretning på til at lade mere risikobetonede 

produkter indgå i porteføljen. Et af problemerne har været, at heller ikke 

kreditvurderingsbureauerne har haft evnerne til at gennemskue markedet. Her tænkes især på de 

amerikanske produkter MBS er og CDO er, som tidligere nævnt.  
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Sammenfattende skal de nye reguleringer gerne ende med en stærkere og forøget 

regulering/overvågning af den finansielle sektor. Desuden ikke mindst et forbedret tilsyn med 

bankerne som skal være til gavn for alle parter. Bankerne bør revurdere deres forretningsstrategi, så 

de på længere sigt kan drive en sund og fornuftig forretning uden, at kunderne og investorerne 

mister tilliden til banken. Foruden at Finanstilsynet i samarbejde med Nationalbanken skal overvåge 

bankerne mere intenst, er det essentielt, at bankerne får implementeret et fordelagtigt 

risikostyringssystem således, at de kan vise at banken selvstændigt kan styre deres forretning. Det 

vil givetvis i sidste ende give en mere udpræget positiv synergi i forhold til at vinde offentlighedens 

tillid.  

Et anderledes perspektiv er det princip, som er refereret til som: Too big to fail. Denne teori 

indikerer, at man ikke tør risikere, at dominerende instanser i deres land eller branche skal gå 

konkurs grundet den uro, som det vil medføre industrien og ikke mindst det respektive land.158 Helt 

konkret henleder det opmærksomheden til, at de offentlige myndigheder ikke tør lade for eksempel 

Danske Bank eller Nordea gå konkurs grundet deres vigtighed og størrelse indenfor banksektoren. 

Går disse banker ned, vil det betyde katastrofale konsekvenser for banksektoren og ikke mindst det 

danske samfund som helhed. Her vil der være endnu større foranstaltninger. Det vil egentlig sige, at 

de har et endnu større sikkerhedsnet og det kan give de større banker incitament til at påtage sig en 

højere gearing og en højere grad af risiko, herunder betegnet moral hazard.   

9.6 Systematisk risiko 

 

spreder sig som ringe i vandet 
Systematisk risiko er den risiko, som ikke kan diversificeres væk, det vil sige, at det er 

markedsrisikoen. Den systematiske risiko er altså den risiko, som er i markedet som for eksempel 

inflation, renter mv. Som nævnt under Basel II omfatter markedsrisikoen aktie, valuta, rente og 

råvarerisici.   

Den systematiske risiko er svær at håndtere, idet den ikke kan styres eller justeres ved hjælp af 

nogle særlige foranstaltninger. Markedsrisikoen alias den systematiske risiko har for alvor sat sit 

præg i den finansielle krise, hvor det blev en kendsgerning, at det økonomiske sammenbrud tydeligt 

                                                     

 

158 

http://books.google.dk/books?id=hV2JDRc4hwgC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=too+big+to+fail&source=bl&ots=Gw

kaXlQSLP&sig=Mlv2IPHq6I4xMP8jgmpByA-

cBMI&hl=da&ei=qv4XSsfIE8mO_Qb6gJnwDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=11 

http://books.google.dk/books?id=hV2JDRc4hwgC&pg=PA298&lpg=PA298&dq=too+big+to+fail&source=bl&ots=Gw
kaXlQSLP&sig=Mlv2IPHq6I4xMP8jgmpByA-
cBMI&hl=da&ei=qv4XSsfIE8mO_Qb6gJnwDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=11
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viste sig på aktierisikoen. Reaktionerne på at den finansielle sektor kom i krise mundede ud i, at 

offentligheden mistede tilliden til bankerne. På grund af de massive bankkonkurser mistede mange 

aktionærer deres værdi, hvilket har haft en negativ effekt på globalt plan. Markedsværdierne er 

faldet drastisk gennem den finansielle krise, jf. afsnittet om adfærd. Når aktionærerne mister tilliden 

sælger de deres aktier, hvilket gør at udbuddet er langt større end efterspørgslen. Dette resulterer i 

en faldende aktiekurs og dermed værdien for de tilbageværende aktionærer. Hele denne effekt 

betyder, at samfundet bevæger sig ind i en global økonomisk krise, hvor bankernes skærpede udlån 

ydermere bidrager negativt til den samfundsmæssige vækst. 

9.7 Bankernes likviditetsrisiko 
Bankernes har lidt store tab på deres likviditet i den finansielle krise. I reguleringen af den 

finansielle sektor har der ikke været fokuseret på denne risikotype. Der har jf. søjle I i Basel II, 

været fokuseret på kreditrisiko, markedsrisiko samt operationel risiko. Netop likviditetsrisikoen har 

været en markant forklaring til hvorfor den finansielle krise opstod.  

Når likviditetsrisiko skal forklares, er det nærliggende at drage Hyman Minsky teori ind. Minskys 

teori forklarer, at den proces, der sker, når investorer i højkonjunkturer påtager sig mere og mere 

risiko og på et givent tidspunkt ikke længere dække den gæld, som der er optaget. Det bevirker, at 

lånegiverne ikke mere har sikkerhed for deres udlån, hvormed de opsiger lånene og låntagerne er 

nødsaget til at sælge ud af aktiverne. Dette betyder, at der opstår en likviditetskrise grundet det 

faktum, at når investorerne sælger ud af deres aktiver, så kan de ikke indfri gælden.159  

Likviditet betegnes som betalingsevnen. Federal Reserve Bank 

 

den amerikanske centralbank 

definerer likviditet således:160  

the capacity and the perceived ability to meet known near-term and projected long-term funding 

commitments while supporting selective business expansion in accordance with the bank s strategic 

plan

  

I relation til den finansielle krise er bankernes likviditetsrisiko den risiko i relation til, at de ikke kan 

indfri deres betalingsforpligtelser.  

                                                     

 

159 Søren Plesner, Likviditetsrisiko, side 4 
160 Søren Plesner, Likviditetsrisiko, side 1  



91   

I forbindelse med likviditetsrisiko skelnes der mellem to typer af risiko, fundingrisiko og 

markedslikviditetsrisiko. Fundingrisiko er den risiko, der foreligger, når banken ikke kan betale 

deres gældsforpligtelser her og nu eller meget hurtigt kan skaffe sig kapital til at indfri dem. 

Markedslikviditetsrisikoen er en risiko i relation til at banken ikke kan afvikle sine aktiver uden et 

større tab.161  

Danmark er i betydelig grad afhængig af, at bankerne har en god likviditet, idet de forsyner 

offentligheden med denne gennem bankens forretningsprodukter. Bankens likviditet afhænger af 

følgende faktorer:162  

 

Bankernes balancestruktur 

 

Bankernes finansielle sundhedstilstand 

 

Bankernes markedsadgang 

 

Markedsudviklingen  

Bankernes balancestruktur er resultatet af bankens forretningsstrategi. For eksempel ønskes der ofte 

den højeste mulige rentemarginal, men der skal tages hensyn til likviditeten. I balancestrukturen 

indgår, at der tjenes en god rentemarginal i forhold til de udlån som banken finansierer.  

Bankernes finansielle sundhedstilstand er kendetegnet ved bankernes solvens samt deres evne til at 

tjene penge. Grunden til dette er, at bankerne låner penge på interbankmarkedet, hvor der ikke er 

noget sikkerhedsnet i form af garantiordninger. Derfor kan det være katastrofalt for en bank, hvis 

det ikke er muligt for banken at låne penge på interbankmarkedet. Andre bankers forventninger til 

bankens formåen med at tjene penge har stor betydning for de spreads, som banken skal betale for 

lånene.  

Bankens markedsadgang er vigtig i forhold til adgangen til kapitalmarkederne og muligheden for at 

få finansieret deres produkter.  

                                                     

 

161 Søren Plesner, Likviditetsrisiko, side 4 
162 Søren Plesner, Likviditetsrisiko, side 5 
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Den finansielle sektor blev ramt af en manglende sammenhæng mellem de forholdsvis korte indlån 

og de illikvide lange udlån. Det som der før i tiden var god bankforretning, var at bankens indlån i 

overvejende grad finansierede bankens udlån. Bankerne er i nyere tid gået over til at få finansieret 

en større andel af deres udlån af kapital på markedet. Forklaringen til dette kan dog være, at 

bankerne har ønsket at udvide deres forretning og dermed har set en mulighed for at banken kunne 

vokse. Denne forretningsstrategi er dog markant mere risikabel og det har dog også givet udtryk i, 

at mange banker har haft store problemer med likviditeten. Overgangen til en mere risikabel 

forretningsprofil betyder, at bankerne bliver mere sårbare overfor ændringer i markedet. Det vil 

sige, at bankerne indirekte påvirker deres markedsrisiko i negativ retning. Der opstår en 

dominoeffekt/ond cirkel, som bliver illustreret i nedenstående figur 9.7.1. Figuren illustrerer, at når 

indlån falder, så bliver banken nødt til, ud fra den forretningsstrategi, at forøge optagelse af 

markedskapital på for eksempel interbank markedet. Når der optages mere gæld stiger de spreads, 

som udlånerne kræver for at påtage sig den risiko. Dette forårsager en forværret likviditet som 

betyder faldende tillid i befolkningen.  

Figur 9.7.1  

Kilde: Egen figur  

Den amerikanske subprime krise og markedstendenserne har bredt fået skylden for, at Danmark og 

resten af verdenen er kommet i denne finansielle krise. Dog har bankerne i Danmark ikke været helt 

uden skyld. Bankerne har ikke været kede af at tage risiko og efter bankernes nye forretningsmodel 

Mistet tillid

Faldende indlån

Forøgelse af 
markedskapital

Spreads stiger

Forværret 
likviditet
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har det ikke været muligt for bankernes egne interne risikostyringssystemer eller den offentlige 

regulering at dæmme op for det danske engagement i den finansielle krise.   

Hele denne likviditetskrise som til dels har forårsaget den finansielle krise, men yderligere resulteret 

i en samfundsøkonomisk krise på globalt plan. Der er sket en afmatning i den økonomiske vækst, 

hvilket har betydet en stigning i ledigheden. Det må forventes, at bankerne vil få problemer med at 

få dækket deres udlån. Dette ses allerede i dag med flere nedskrivninger for bankerne, som vil blive 

nærmere beskrevet senere i afsnittet om hensættelser til tab i den finansielle sektor. Inden for den 

finansielle verden kan det betyde at flere banker bliver fanget i en solvenskrise og dermed kommer 

under skærpet/fuldstændig statslig overvågning. 

9.8 Bankernes balance 
Hvis det antages, at bankernes aktiver værdiansættes efter mark-to-market princippet, så vil 

gearingen variere. Gearing er defineret som virksomhedens aktiver i forhold til dens egenkapital.163 

Banken vil dog fastholde en vis gearing og det vil betyde, at hvis gearingen falder, så vil banken 

optage nye lån. Derudover vil de være nødt til at sælge ud af deres aktiver hvis gearingen stiger.164 

Da der har været et opadgående marked, er aktiverne blevet værdiansat højere og det har betydet, at 

bankerne kunne optage yderligere lån for at opretholde en vis gearing. Det vil give en opadgående 

prisspiral, som ved første øjekast vil forstærke bankernes balance. Det modsatte vil så gøre sig 

gældende, når priserne presses ned fordi hvis gearingen bliver for høj vil bankerne sælge ud af deres 

aktiver og den manglende efterspørgsel vil alt andet lige få priserne til at falde. Denne model 

betyder at bankerne har en form for konjunkturforstærkende effekt på markedspriserne.165   

Gennem den konjunkturforstærkende effekt opstår der en såkaldt boble, hvor priserne stiger i vejret, 

som vi har set det ved for eksempel IT-boblen i år 2000. Investorer som søger arbitragelignende 

mulige investeringer vil under normale omstændigheder opdage disse gevinster. Problemet er dog, 

at bankernes balance har været præget af aktiver som de amerikanske subprime CDO ere, som er 

svære at prisfastsætte, idet de er så uigennemskuelige. Balancerne har altså været særdeles 

risikofyldte og priserne på aktiverne og dermed bankernes balance har været skruet i vejret. Dermed 

måtte det være spørgsmål om tid før bankernes forretningsprincipper ville briste, hvilket der som 

sagt er sket tidligere i historien.   

                                                     

 

163 Finansielle institutioners konjunkturforstærkende kapitalstyring 
164 Finansielle institutioners konjunkturforstærkende kapitalstyring 
165 Finansielle institutioners konjunkturforstærkende kapitalstyring 
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Bankerne har jf. Basel II været underlagt strikse kapitalkrav, hvilket har betydet, at bankerne kun 

har haft mulighed for at have en vis gearing. For at komme ud af denne begrænsning har nogle 

banker oprettet de såkaldte SIV er (Structured Investment Vehicles), som er selvstændige 

virksomheder, som ikke fremgår af bankens balance. Disse SIV ere har heller ikke været underlagt 

Basel II kapitalkravene, hvorved det øgede bankens gearing til over det tilladte. Da krisen for alvor 

tog fart blev det svært for bankerne at forny deres kortsigtede udlån, som kom til at betyde at 

bankerne var nødsaget til at trække SIV erne tilbage på balancen. Dette medførte dermed at 

bankerne kom i en meget uheldig situation, hvor de blev presset af kapitalkravene og hermed 

bankernes solvens.166  

Gearingen er en essentiel faktor i bankernes risikostyring. Kreditvurderinger afhænger af, hvordan 

gearingen i banken ser ud. Bliver gearinger for høje, vurderes det, at banken er mindre solvent og 

dermed vil der blive givet en lavere kreditvurdering. Den optimale gearing bliver udregnet ved 

hjælp af VaR, som desuden er den målefaktor, som anvendes i Basel II kapitalkrav. 

9.9 Hensættelser til tab i den finansielle sektor 
Den 1. januar 2005 blev IFRS regnskabsregler om hensættelse til tab lavet om. Før blev der hensat 

til tab ud fra et forsigtighedsprincip, men efter de nye regler skulle der hensættes efter et 

neutralitetsprincip. Det betyder, at når bankerne skal hensætte til tab på udlån, så skal der være en 

stærk indikation om, at et tab bliver realiseret. Før de gældende regler skulle der bare være en 

forventning om, at der ville blive et tab. Konsekvenserne for bankerne var at de var nødsaget til at 

tilbageføre nogle af tabene de havde hensat på udlån.167   

De danske bankers nedskrivninger for 2008 blev særligt store. Bankerne måtte lave nedskrivninger 

på i alt 28 mia. kr., hvilket dækker nedskrivninger på dårlige udlån. Dette er for den danske 

banksektor et historisk højt tal. De høje nedskrivninger er ikke stoppet ved udgangen af 2008, men 

er indtil videre fortsat ind i 1. Kvartal 2009.168 Regnskaberne for bankerne viser den særdeles 

ugunstige udvikling der har været i den finansielle sektor. Resultatet i banksektoren samlet set 

udviste et resultat før skat på minus 5,5 mia. kr., hvor det i 2007 udviste et overskud på 40 mia. kr. I 

                                                     

 

166 Finansielle institutioners konjunkturforstærkende kapitalstyring 
167 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2007_pub/$file/kap06.htm 
168 Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2007_pub/$file/kap06.htm
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nedenstående figur 8.9.1 er resultatet før skat og årets nedskrivninger i perioden 1980-2008 

illustreret.  

Figur 9.9.1 - Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter  

Kilde: Finanstilsynet   

Som det ses af ovenstående figur 9.9.1 er resultatet før skat faldet drastisk fra 2007 til 2008. 

Samtidig er årets nedskrivninger på udlån det højeste i perioden, hvor nedskrivninger i pct. Af 

udlånene og garantierne ligger på ca. 1 %, som dog ikke kan måles med nedskrivningerne i starten 

af 1990 erne.   

Når nedskrivninger er så høje og resultatet så dårligt er der risiko for at kapitaloverdækningen jf. 

Basel II retningslinjerne bliver sværere at overholde. Når der ikke er et overskud i bankerne må de 

tære på deres reserver. I nedenstående figur 9.9.2 er bankernes nedskrivning og kapitaloverdækning 

i perioden 1992-2008 illustreret.     
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Figur 9.9.2 

 
Hensættelser og kapitaloverdækning i banksektoren   

Kilde: Finanstilsynet 

Anm.: Fra 2005 og frem er kapitaloverdækningen beregnet på grundlag af pengeinstitutternes indberettede 

solvensbehov. Afstand fra 8 % -krav til solvensbehov er beregnet under hensyntagen til overgangsordningen. Rettelig 

indgår den største værdi af solvensbehov, kapitalkrav efter overgangsordning og minimumskapitalkravet. 

Overgangsordningen bevirker, at de nye Basel II regler først slår fuldt ud igennem på kapitalkravene fra 2010. IRB 

institutter skal i 2008 og 2009 have en basiskapital, der udgør henholdsvis mindst 90 pct. og 80 pct. af solvenskravet 

opgjort i overensstemmelse med det tidligere gældende regelsæt (Basel I).

 

(Finanstilsynet)  

Figur 9.9.2 illustrerer at bankerne samlet set kan tåle at tabe 3 %.   

Bankerne har historisk set haft et indlånsoverskud, men dette er blevet ændret til et 

indlånsunderskud, som svarer til ca. 20 % af bankernes balancer.169 I 2008 voksede bankernes 

indlånsunderskud til ca. 600 mia. kr.  

9.10 Corporate Governance i de finansielle institutioner 
Corporate Governance kan defineres som selskabsledelse og heri omfattes de spilleregler, som 

gælder mellem aktionærer, bestyrelse og direktion samt de relationer der er til andre interessenter. 

Corporate Governance er essentiel at belyse i den finansielle krise, da det afspejler nogle 

                                                     

 

169 Danske banker og finanskrisen 
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ledelsesmæssige valg, som i sidste ende har fået stor betydning for bankernes aktionærer. Hermed 

kan henvises til de drastisk faldende aktiekurser, som er fremkommet som følge af de 

ledelsesmæssige valg, heriblandt bankens risikostyring. Selskabsledelse er vigtig, idet det er her 

principial/agent problemer kan opleves. For eksempel kan ledelsen ønske at få en hurtig vækst, som 

på længere sigt vil give negative konsekvenser, for dermed at score gevinsten selv i stedet for at 

skabe værdi for aktionærerne. Dette er belyst nærmere i afsnittet om optioner. Da Roskilde Bank 

gik ned, var det lige præcis det der skete, uden at det dog var ulovligt på nogen måde. Dog kan det 

fra et aktionærs synspunkt synes uretfærdigt, at ledelsen løber med gevinsten, mens de står tilbage 

med de store tab.170  

Det kunne være en løsning at lave incitamentskontrakter, hvor ledelsen ligesom aktionærerne ville 

blive berørt med negative konsekvenser af eksempelvis for dårlig risikostyring. Når en banks 

ledelse har haft en ledelse, som var tilfældet hos Roskilde Bank og Bank Trelleborg ville det 

formodes, at denne ledelse ville blive afskediget. Dog har virkeligheden været en anden, da ledelsen 

i begge banker fortsat har aktiviteter i de efterfølgende ledelsesorganer. Bank Trelleborgs 

aktionærer valgte bestyrelsesmedlemmer i Sydbanks repræsentantskab og i Roskilde bank som 

fortsat ledelse.171 Det kan synes mærkeligt at bibeholde repræsentanter i den fremtidige ledelse, når 

netop disse har været grunden til, at de konkrete finansielle institutioner kom i krise.  Bank 

Trelleborg gjorde de som en betingelse for fusionen, at ledelsen skulle genplaceres i topledelsen i 

Sydbank. Det kan ikke være i aktionærernes interesse at den ledelse, som fik deres værdi til at 

forsvinde fortsætter i ledelsen. Det kan også undres, hvordan Sydbank har været villig til at 

acceptere denne klausul. Det er ikke i forhold til god selskabsledelse at optage medlemmer, som har 

styret en lignende virksomhed så uhensigtsmæssig.  

I henhold til § 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed kan et medlem af direktionen og bestyrelsen 

ikke bestride hvervet som bestyrelsesmedlem og direktør såfremt den pågældende har udvist en 

sådan adfærd, at der er en grund til at tro, at den pågældende ikke kan bestride hvervet på en 

forsvarlig måde.172 Dette må vurderes at være tilfældet i eksemplerne med Roskilde Bank og Bank 

Trelleborg. Finanstilsynet har øjensynligt ikke vurderet, at ledelsen i de to banker ikke har ageret på 

uforsvarlig måde og de dermed ikke har haft andel i krakkene. Det er dog en vag holdning fra 

Finanstilsynets side, da de er den myndighed, som burde håndhæve loven og burde sætte en ramme 
                                                     

 

170 De danske bankkriser i 2008, Finn Østrup, Finans/Invest 
171 De danske bankkriser 2008, Finn Østrup, Finans/Invest 6/08 
172 Lov om finansiel virksomhed 
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for, hvordan der ageres på det finansielle marked. Når Finanstilsynet ser igennem med denne regel 

kan det skabe en mistillid til hele det finansielle system og lovgivningen omkring den. 

Lovgivningen er udarbejdet for at beskytte blandt andet aktionærer og kreditorer, men det falder lidt 

igennem når en dårlig selskabsledelse blot bliver belønnet med nye bestyrelses/ledelsesposter. 

Dermed kan ledelsen disponere over aktionærernes værdier uden det har nogle konsekvenser for 

dem. Det giver en skævvridning i hele principal-agent problematikken, som der bør undgås ved at 

håndhæve loven nøje. I de konkrete tilfælde burde Finanstilsynet i Bank Trelleborgs eksempel have 

modsat sig en aftale, hvor betingelsen var, at den gamle ledelse skulle have plads i Sydbank. I 

eksemplet med Roskilde Bank burde Finanstilsynet have indsat en ny ledelse til at køre Roskilde 

Bank videre.173  

Fordelen ved at der bliver skiftet ud på posterne i ledelsen efter et krak er, at den nye ledelse kan 

undersøge om, der har foregået uregelmæssigheder, som kan have ført til den tidligere ledelses 

indtægt. Det kan for eksempel være at ledelsen sælger ud af aktier, da vedkommende kan se at 

økonomien går ned ad bakke. Derudover vil der være en del uro og mistillid omkring en ledelse, 

som har ført én bank til et krak. Det kan være svært at få arbejdsro og få genvundet tilliden hos 

kreditorerne og aktionærerne.  

For at få en bedre balance mellem principal og agent er Finn Østrup inde på at aktiebaseret 

optionsaflønning burde afskaffes. Han argumenterer hans vurdering på, at optionsaflønningen er 

yderst risikabel i den finansielle sektor og det giver mulighed for ledelsen til at forøge sine 

indtægter på kort tid, som det skete i Roskilde Bank.174   

Bankerne skal som alle børsnoterede virksomheder følge god selskabsledelse. Finanstilsynet 

opfordrer i rapport af 10. december 2008 til, at også ikke børsnoterede banker følger principperne i 

god selskabsledelse, som består af en række anbefalinger, som Komitéen for god Selskabsledelse 

har udarbejdet. Principperne består af et følg eller forklar princip, hvilket vil sige, at hvis 

virksomheden ikke følger det opstillede princip, så skal virksomheden forklare, hvorfor de ikke gør 

det og det skal offentliggøres på deres hjemmeside.  

                                                     

 

173 De danske bankkriser 2008, Finn Østrup, Finans/Invest 6/08 
174 De danske bankkriser 2008, Finn Østrup, Finans/Invest 6/08 
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Disse principper er ikke nogle, som findes i en lovregulering, undtaget reglerne om 

incitamentsaflønning som er omfattet af reglerne i § 69 b i aktieselskabsloven.175 Jævnførende § 69 

b i aktieselskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 649 af 15.6.2006 om aktieselskaber, skal bestyrelsen 

fastsætte de overordnede rammer for incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion. Når rammerne 

er sat skal disse behandles og godkendes på virksomhedens generalforsamling.   

Ændringen til at bankerne skal følge disse principper vurderes til at være et godt tiltag, da bankerne 

skal ruste sig bedre til at kunne drive en bank på fornuftig vis.    

                                                     

 

175 Finansrådet 

 

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder  
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10 Konklusion 
Den finansielle krise startede i USA, men spredte sig hurtigt til den resterende del af verden. 

Danmark blev ligeledes påvirket og især under påvirkning af de finansielle institutioners 

investeringer i strukturerede produkter som MBS er og CDO er. Der har gennem en lang årrække 

været taget for store risici, hvilket har medvirket til denne finansielle krise. For at sikre at 

økonomien ikke blev bremset fuldstændig af effekten fra finanskrisen vedtog staten bankpakke I og 

bankpakke II. Denne statslige indblanding er tilrettelagt som en slags ekstra drivkraft for fortsat at 

holde gang i samfundsøkonomien. Bankpakke I har givet en garanti for simple kreditorers 

tilgodehavende samt fuld garanti for indlån og investeringer igennem et to årig forløb. Bankpakke II 

er en mulighed for bankerne til at låne penge af staten, således der kan komme gang i de ellers 

faldende udlån. De faldende udlån har en stor påvirkning på den generelle faldende økonomi, 

hvorfor det er fundet nødvendigt at give bankerne mulighed for at låne penge i form af hybrid 

kapital.   

Bankpakkerne er langt fra omkostningsfrie, men stadig en frivillig ordning blandt bankerne. Der 

medfølger reguleringer på enkelte områder, som bankerne indvilliger sig på, hvis de vælger at 

tilslutte sig. Stort set alle banker har tilmeldt sig garantiordningen gennem bankpakke I, hvorimod 

tilslutningen til bankpakke II er betragtelig mindre. Ikke desto mindre medfølger der stadig nogle 

reguleringer for de banker, som vælger at tilslutte sig. Bankpakke I sætter krav til bankerne om ikke 

at foretage optionsaflønning gennem den to årig periode, som den er begrænset til. Samtidig er der 

krav til at ved tilslutning til bankpakke II er det ikke muligt at lave optionsaflønning, så længe der 

stadig er et mellemværende mellem banken og staten. Denne relation kan have en negativ effekt i 

søgen efter den rigtige medarbejder. Andre erhvervsvirksomheder er ikke underlagt et krav om ikke 

at benytte aktiebaseret optionsaflønning, hvilket som udgangspunkt giver en konkurrencemæssig 

fordel i konkurrencen om de mest kompetente medarbejdere. Den manglende mulighed for 

optionsaflønning kan have en hæmmende effekt på konkurrenceevnen om de rigtige medarbejdere.   

Bankernes forretningsdrift er påvirket af, at de er underlagt kapitalkravsdirektivet, som er 

implementeret i lov om finansiel virksomhed. Bankernes kapital skal udgøre minimum 8 %. 

Risikostyringen har indflydelse på kapitalkravet, hvor bankerne skal tage hensyn til markedsrisici, 

kreditrisici og operationelle risici. Derved sætter Basel II (som er kapitalkravsdirektivet) krav til 

bankerne om en fornuftig risikostyring. Reguleringerne betyder endvidere, at bankerne ikke kan 

tage ubegrænset risiko. Mange banker har ønsket at tage høj risiko for at få høje gevinster. Dette er 
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til dels opnået ved hjælp af SIV er, hvor der oprettes en investeringsvirksomhed, som ikke er 

omfattet af Basel II retningslinjerne.   

Den finansielle krise er meget omfattende og der peges på mange mulige årsager til, hvorfor den har 

ramt så hårdt. Et af de områder, som har en stor betydning i finanskrisen er bankernes risikostyring. 

Bankerne har generelt ført en alt for lempelig udlånspolitik, hvilket specielt har gjort dem sårbare 

for nedgangsperioder.    

Den finansielle krise startede i USA men spredte sig hurtigt til resten af verden. Danmark blev 

påvirket på grund af de finansielle institutioners investeringer i strukturerede produkter såsom 

MBS er og CDO er. Det var i en tid, hvor de finansielle institutioner ikke var bange for at tage store 

risici. Da selv risikable ratings fik bedre ratings end de burde kunne det være problematisk for 

investorerne at beregne den eksakte risiko. Derudover valgte bankerne aktivt at skabe større risiko 

for bankens aktionærer ved at oprette såkaldte investeringsvirksomheder, som ikke var omfattet af 

kapitalafdækningsreglerne.   

Da den amerikanske økonomi er den førende økonomi i verden, ville det være svært, hvis resten af 

verden skulle undgå denne krise, som har udviklet sig globalt. I takt med at den finansielle sektor 

oplevede store problemer, blev der skabt stor mistillid til det finansielle system. Det kom til at 

betyde at aktiekurserne raslede ned, hvilket både kom til at gælde for danske og internationale 

aktier. Mange aktionærer mistede mange penge i denne periode og i sammenhæng med, at 

ejendomspriserne var faldet markant kom det til at betyde at husejere i særdeleshed kom i 

vanskeligheder. Det resulterede i et stigende antal tvangsauktioner og den finansielle sektor 

begyndte at være mere betænkelig ved at udlåne penge. Dertil skal knyttes den kommentar, at 

interbank markedet blev sat i stå, da der ikke var nogle banker, der turde låne til hinanden i frygt for 

at miste kapital.  

Denne afmatning i den finansielle sektor spredte sig til en samfundsøkonomisk nedgang. 

Nervøsiteten i befolkningen betød at forbruget faldt og sammen med det faktum at virksomhederne 

ikke kunne låne penge i bankerne til selv gode NPV projekter gjorde, at økonomien gik i stå. 

Samtidig med dette kunne det være svært for virksomhederne at låne den mængde penge, som de 

hidtil havde haft mulighed for og forlængelse af kreditter blev også en udfordring. Heraf fulgte et 

massivt antal af afskedigelser rundt om i de danske virksomheder. Dette kom til at betyde at 

arbejdsløsheden steg og deraf dalende forbrug.  
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Alt i alt må det konkluderes at Danmark blev og stadig er stærkt påvirket af den finansielle krise, 

men forhåbentlig vil der i den nærmeste fremtid igen komme tiltro til den danske samfundsøkonomi 

og i særdeleshed tiltro til at den finansielle sektor kan løfte deres opgave med at drive en sund 

finansiel virksomhed.  
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11 Perspektivering 
I skrivende stund er verden påvirket af en finansiel krise, som ikke er set værre siden 1930 erne. 

Krisen har medført utallige konkurser blandt de danske virksomheder, som ellers har virket sunde 

og solvente. Ingen har kunnet spå om, hvor omfattende og dyb krisen i virkeligheden er. Der er 

flere, der peger på, at man har nået et vendepunkt og at man fremadrettet vil se flere lande med en 

positiv vækst. Samtidig er der også andre kompetente økonomer des lignende, som hævder, at 

krisen endnu ikke har nået sit lavpunkt. Gennem marts til maj 2009 er der dog sket en kraftig 

justering på aktiemarkedet. Aktierne har været sendt relativt meget ned i kraft af krisen og de sidste 

par måneder, gennem marts til maj 2009, har aktiemarkedet igen afgivet et positivt afkast. Denne 

udvikling giver incitament til en grundlæggende positiv holdning om en formodentlig ende på 

finanskrisen. Det siges grundlæggende, at en finansiel krise tager ca. to år, men aktiemarkedet 

justerer sig ca. seks til ni måneder inden. Krisen er efterhånden ved at være to år gammel, hvilket 

sammenlignet med det positive aktiemarked, giver en formodning om en eventuel afslutning på den 

finansielle krise.   

Det ser unægtelig ud til, at der er fremgang i den finansielle krise og der har da også været store 

afkast at hente på aktiemarkedet gennem første halvdel af 2009. Problemet med aktiemarkedet er, at 

det er styret af mange forskellige markedskræfter, men i bund og grund er en relativ god indikator 

for hvordan det går i verden. Før krisen rigtig gjorde opmærksom på sig selv, var verden i 

højkonjunktur. Dette kunne aflæses i de meget høje kurser, som fandtes på aktiemarkedet. Det blev 

ofte vurderet, at markedet var overeksponeret i forhold til den værdi enkelte virksomheder reelt var 

beregnet til. Selvom markedet kunne vurderes til at være overeksponeret fortæller det ikke desto 

mindre, at investorer og andre interessenter havde stor tiltro til markedet og de implicerede 

virksomheder. Efter krisen blev rigtig konstateret og de første negative resultater af krisen blev 

bekræftet, fik det markedet til at vende 180 grader. Markedet har taget en markant rutsjetur og 

nåede i skrivende stund det absolutte lavpunkt i begyndelsen af marts 2009. Det store fald kan 

sammenlignes med paniklignende tilbøjeligheder, hvilket reelt set ikke afspejler den beregnede 

værdi for de implicerede virksomheder. Der har efterfølgende været en kraftig justering i 

aktiekurserne i opadgående retning frem mod afslutningen på denne opgave, pr. primo juni 2009. 

Det er dog umådelig svært at forholde sig til aktiemarkedet og hvilken retning den tager. Ikke desto 

mindre må markedet forventes at blive mere stabilt hen af vejen og ikke have samme voldsomme 

udsving, som foreløbig har været tilfældet gennem finanskrisen.   
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Generelt set er det umådelig svært at forudsige eller komme med kvalificerede bud på finanskrisens 

fremtidige tyngde. Krisen har tendens til hele tiden at overraske og komme med ubehagelige 

nyheder. Men selvom krisen trækker store overskrifter dagligt og fylder utrolig meget i mange 

henseender, er det essentielt og nødvendigt at gøre bankerne bedre rustet til eventuelle fremtidige 

finansielle kriser. Udadtil virker det ofte som om, at bankerne i bund og grund bliver for ivrige for 

at øge deres indtjening. Effekten af dette kan i værste fald have store konsekvenser for både 

bankerne, men i særdeleshed også samfundet. Det gælder om at holde sig til, når der er gode 

muligheder for at øge indtjeningen. I en tid med meget vækst er der rigtig gode muligheder for 

bankerne til at lave gode investeringer. Ulempen kan dog være, at der udøves en form for 

grådighed , hvilket i høj grad kan være medvirkende til en forøgelse af risikoprofilen. Bankerne 

kan være tilbøjelige til at jage et bestemt marked og dermed risikere at lægge inde med store dele 

af deres resurser netop inde for dette specifikke marked. Den forøgede risiko kommer til fare i det 

øjeblik, at et marked bliver ramt af modgang og dermed rammer de påtagede investeringer hårdt. 

Der kan her være tale om udlån til projekter, ejendomme, aktier eller lignende, som påvirker låners 

likviditet og dermed kan medføre større nedskrivninger på bankernes udlån. Risikostyringen spiller 

derfor en betydelig rolle for bankerne i kampen mod fremtidige kriser.  

Risikodiversificering er et fundamentalt værktøj for bankerne til at være bedre rustet til eventuelle 

kriser. Men selvom bankerne spreder deres investeringer godt ud i markedet, er der altid den 

uundgåelige sammenhæng mellem markederne, som kan være svært at diversificere væk fra. Der er 

en stærk sammenhæng i krisetider mellem de enkelte markeder. Den såkaldte contagion effekt har 

stor indflydelse på sammenhængen af markederne. Når et marked rammes hårdt, giver det ofte 

anledning til at sprede sig og ramme andre markeder. Alligevel er det essentielt for bankerne at 

sprede deres portefølje af mere risikofyldt karakter. Af den årsag findes det velment med 

reguleringer, der tilsigter denne form for risikobetragtning. Det skal selvfølgelig ikke være en 

barriere for at indgå forretningsmæssige dispositioner, som er betragtelig mindre risikofyldt. Det 

kan dog være et fornuftigt tiltag at indføre reguleringer, som giver bankerne en form for krav om en 

større diversificering af deres udlån og investeringer, således de ikke brænder sammen som følge af 

eksempelvis faldende ejendomspriser.   

Banker spiller en stor rolle i det danske samfund og forbrugertilliden er yderst vigtig. Vises der tegn 

på svagheder hos en bank, kan det hurtigt udarte sig til en gennemgående udtrækning af 

bankkundernes respektive indlån og investeringer. Mangel på indlån er rammende på likviditeten. 

Der kan diskuteres om banker skal have frit bevægegrundlag, men når det kommer til likviditeten, 
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som rammer hele samfundet, er det vurderet som en nødvendighed med garantistøtte. Der har før 

nuværende finansielle krise og indførelsen af bankpakke I været et tiltag om garanti på indlån. 

Denne garanti er udstedt gennem garantifonden for indskydere og investorer, som bidrager med en 

sikkerhed på indlån og værdipapirer. Sikkerheden dækker i skrivende stund et omfang på 300.000 

kr. og stiger til 50.000 Euro i slutningen af juni 2009. I 2010 kommer den til at dække et tab på 

100.000 Euro. Selvom denne ordning er med henblik på sikkerhed for indlån og værdipapirer, er det 

langt fra usandsynligt, at der kan være større beløb i spil. Hvilket i så fald ikke er dækket i tilfælde 

af eventuelle likviditetsproblemer.    

Som udgangspunkt er den statslige bankpakke I et fornuftigt og nødvendigt tiltag, som giver den 

fornødne sikkerhed for at indlånere og investorer ikke trækker deres formuer ud af bankerne. Men i 

2010 når bankpakke I udløber er der ikke længere mulighed for dækning af et ubegrænset beløb. 

Herefter er det igen garantifonden for indskydere og investorer, der skal agere som sikkerhed for 

den respektive likviditet fra indskyderne og investorerne. Det vurderes som et attraktivt træk med 

en forøgelse af denne sikkerhedsgrænse. Det ville skabe en større ro i samfundet blandt indskyderne 

og investorerne, hvis der altid er sikkerhed for den likviditet, der indirekte er lånt til banken. Det 

ville være et ærgerligt billede, hvis en bank kommer i likviditetsproblemer og indlånere og 

indskydere står til at miste en stor del af deres formue. På det grundlag kunne det være et statsligt 

tiltag med en fremtidig større sikkerhed omkring indlån og værdipapirer i bankerne.    

Det ville selvfølgelig ikke være omkostningsfrit at indføre større sikkerhed for indlån og 

værdipapirer. Først og fremmest er der i forvejen en vis del, som bankerne skal betale for indgå i 

garantifonden, hvilket er lovpligtigt. Stiger barrieren for sikkerheden, er det uden tvivl bankerne, 

der kommer til at betale for den stigende sikkerhed. For det andet er der problemet med bankernes 

risikostyring. Der er en forøget risiko, hvis bankerne har sikkerhed for deres likviditet i alt, hvad de 

foretager sig. Dette kan være et incitament for en drastisk ændring i risikoprofilen. Bankerne kan 

påtage sig risikoer, som er uforsvarlige og grundlæggende kan være til fare for den fremtidige drift 

af de respektive banker. For at indføre en større sikkerhedsgrænse vurderes det, at det er nødvendigt 

at supplere med stærke og klare reguleringer indenfor risikostyring. En korrekt sammensætning af 

ovenstående kan være et stærkt led i den fremtidige drift af bankerne i henhold til undgåelse af 

eventuelle finansielle kriser.     

Indførelsen af reguleringer des lignende er selvfølgelig i stærk kontrast med hele idegrundlaget om, 

at banker skal drives af de frie markedskræfter. Det mest optimale er som udgangspunkt, at 
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bankerne fungerer som selvstændige institutter, som ikke er underlagt for mange reguleringer. I 

billedet om frie markedskræfter og selvstændige institutter, er der dog en udpræget risiko for en 

stigning i usikkerheden ved at have indlån eller værdipapirer i bankerne.   

De mange reguleringer kan vurderes til at have en hæmmende effekt på samfundsøkonomien og 

dens vækst. Det kan ende i situationer, hvor bankerne som udgangspunkt sagtens kan yde udlån til 

diverse projekter og lignende, men hvor reguleringer sætter en hæmsko for dette. Denne situation 

kan være uheldig og have en uhensigtsmæssig virkning på den aktuelle økonomiske fremgang. 

Samtidig er der hele seancen om nystartede projekter eller nystartede virksomheder, der kræver en 

forholdsmæssig stor kapitalindsprøjtning og først finder indtjening efter lang tid. Det er vurderet, at 

det tager ca. to år for en nystartet virksomhed at genere et overskud. Men der er selvfølgelig ingen 

garanti for dette. Selvom projekter eller nystartede virksomheder er vurderet som risikofyldte for 

den respektive bank, skal samfundet også udvikles og samtidig følge med udviklingen i 

verdenssamfundet. På det grundlag er det derfor essentielt, at bankerne yder lån til relativt 

risikofyldte projekter eller nystartede virksomheder og lignende.   

Er bankerne underlagt reguleringer vedrørende diversificering af udlån indenfor betingede rammer 

vurderes det, at bankerne trods dette kan få en rimelig fri rolle og fungere som selvstændige 

institutter. De udlån, som skal være indbefattet af reguleringer er navnlig udlån, som er 

konkretiseret i en vis risikogruppe. Inden for denne risikogruppe kan det betyde utrolig meget med 

reguleringer, som stiller skarpt på diversificeringen, således at der konsekvent ikke satses på et 

marked, herunder eksempelvis boligmarkedet. Udlån som ikke tilhører denne risikokategorisering 

skal behandles med en anden tilgang. Udlån er grundlæggende forretningsgrundlaget for bankerne 

og derfor er det som sagt vigtigt, både for bankerne men ligeledes også for samfundet, at der er et 

naturligt flow i disse. Derfor ligger der naturligvis en stor udfordring i at tilpasse reguleringer 

indenfor diversificering af mere risikofyldte udlån. Det ligger op til et kæmpe regnestykke for at få 

dette til at gå op i en større enhed. Samtidig er der problemet omkring kategoriseringen af risikoen. 

Kommer der for store restriktioner for bankerne, er det ikke usandsynligt, at der vil blive pyntet 

lidt på tallene i målingen af risikoen.   

Bankernes solvenskrav er ligeledes en væsentlig faktor i sikringen mod finansielle kriser. Det 

vurderes, at bankernes kapitalkrav på 8 % fortsat er et vigtigt element i den daglige drift af 

bankerne. Selvom der indføres en forhøjet sikkerhed for indlån og værdipapirer gennem en 

garantifond, er det ikke uden betydning, at bankernes solvens er bæredygtig. Des stærkere solvens 
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des mere sikkerhed bidrages der med internt i den respektive bank. Det giver en sikkerhed for 

indskydere og investorer, hvis den enkelte bank er underlagt en regulering, der tilsigter et vist 

niveau i deres solvens.       

Det er svært at indikere noget om finansielle kriser i fremtiden, men forhåbentlig kan verden og 

bankerne lære af de fejl, som tidligere er begået. Det er selvfølgelig ikke muligt at gardere sig helt 

igennem på en finanskrise, men visse forbehold og reguleringer kan være stærkt medhjælpende til 

at imødegå krisetider.  Essentielt er det, at bankerne forsøger at diversificere deres risikofyldte 

udlån, således de ikke bliver unødigt ramt af den relative nedgang i det enkelte marked. Til dette er 

det hensigtsmæssigt at opstille reguleringer, der tilsigter en vis diversificering af mere risikofyldte 

udlån. Bliver det et lovmæssigt krav med denne diversificering giver det en større sikkerhed i en 

eventuel forhøjelse af en garantiordning. Det vil være sværere for bankerne at udnytte et større loft 

på garantien til indskydere og investorer, hvis de er pålagt krav om risikodiversificering. En større 

beløbsgrænse som garanti til indskydere og investorer vil kunne give disse en større sikkerhed for 

deres likviditet og dermed bidrage til et højnet tillidsniveau til bankerne.       
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