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Konkurrencerådets rapport belyser nogle væsentlige konkurrencemæssi-

ge problemstillinger ved den eksisterende indretning af markedet for re-

alkredit. Nationalbanken finder det positivt, at der dermed bliver sat fo-

kus på, hvordan der bedst opnås grundlag for styrket konkurrence på 

dette marked.  

Konkurrencerådet konkluderer, at realkreditinstitutterne kun konkurrerer 

direkte med hinanden i begrænset omfang. Den primære konkurrence 

om låntagerne sker på bankmarkedet, hvor konkurrencen ser ud til at 

være relativt svag sammenlignet med andre lande. Konkurrencerådet gi-

ver på den baggrund en række konkrete anbefalinger til, hvordan real-

kreditmarkedet kan blive mere velfungerende. Konkurrencerådet peger 

bl.a. på, at der er nogle barrierer for adgangen til markedet for nye aktø-

rer og for eksisterende aktørers muligheder for at ekspandere, der kan 

mindskes. Nationalbanken er grundlæggende enig i disse betragtninger. 

Det er imidlertid afgørende, at rammerne for realkreditinstitutterne – og 

eventuelle ændringer heri – samtidig understøtter den finansielle stabili-

tet.       

Realkreditsystemet er en helt central del af det danske finansielle system, 

både i forhold til ejendomsfinansiering og i kraft af realkreditobligatio-

nernes vigtige funktion som likviditets- og formueinstrumenter. Ved vur-

deringen af, hvordan hensynet til både konkurrencen og den finansielle 

stabilitet bedst varetages, er det vigtigt at holde sig for øje, at realkredit-

systemet har nogle iboende styrker og svagheder. 

For låntagerne giver systemet adgang til ejendomsfinansiering på kapi-

talmarkedsvilkår. For investorerne giver systemet adgang til obligationer 

med lav kreditrisiko og høj likviditet. Lav kreditrisiko og høj likviditet un-

derstøttes af en række lovbestemte vilkår om bl.a. sikkerheden bag låne-
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ne, processuelle rammer for inddrivelse i tilfælde af låntagers mislighol-

delse, kravene til realkreditinstitutterne samt kravene til seriestørrelser 

som led i LCR-reguleringen. 

På den anden side kan der fra et konkurrencemæssigt synspunkt peges 

på, at realkreditsystemet hviler på den grundlæggende forudsætning, at 

hvert realkreditinstitut har en så stor udlånsvolumen, at det har væsentli-

ge stordriftsfordele. Det giver instituttet mulighed for at udstede obliga-

tioner med høj likviditet og samtidig opretholde et bredt produktudbud. 

Men det har medført, at markedet for realkreditlån i dag er fordelt mel-

lem ganske få institutter, og at det kan være vanskeligt for en mindre ak-

tør både at komme ind på markedet og at opnå en tilstrækkelig mar-

kedsandel for at kunne konkurrere.   

Udover de konkurrencemæssige konsekvenser kan det også få betydeli-

ge konsekvenser for den finansielle stabilitet, at realkreditsektoren er så 

stor og koncentreret. En situation, hvor et realkreditinstitut kommer i 

vanskeligheder, herunder hvor der i markedet opstår tvivl om instituttets 

robusthed, vil således medføre et betydeligt fald i det samlede kreditud-

bud. Realkreditsektoren er samtidig tæt forbundet til det øvrige finansiel-

le system som følge af andre finansielle virksomheders anvendelse af re-

alkreditobligationerne som likviditets- og formueinstrument. En forringel-

se af obligationernes værdi vil derfor indebære smitte af det øvrige finan-

sielle systems solvens og likviditet. Realkreditinstitutterne har endvidere 

stort set den samme forretningsmodel og påtager sig dermed de samme 

risici. Hvis markedet mister tilliden til ét instituts realkreditudstedelser, 

kan tilliden og dermed også finansieringen til resten af sektoren hurtigt 

forsvinde. Sådanne situationer er vel at mærke ikke sandsynlige, men hel-

ler ikke utænkelige, hvorfor det er nødvendigt at tage højde herfor fra 

myndighedernes side. 

Der er efter Nationalbankens opfattelse tre elementer i reguleringen af 

kreditinstitutter, som er centrale for at sikre den finansielle stabilitet: Kra-

vene fastsat i lovgivningen og af Finanstilsynet som henholdsvis tilsyns- 

og afviklingsmyndighed skal sikre, 1) at institutterne har en solid og ret-

visende kapitaldækning, 2) at de har stabil finansiering, og 3) at de i sid-

ste ende kan afvikles uden store negative konsekvenser for den finansiel-

le stabilitet og samfundsøkonomien.  

Alle tre elementer reguleres nu inden for de fælleseuropæiske rammer for 

det indre marked. Den igangværende opbygning af en "single rule book", 

hvor de finansielle virksomheder i EU underlægges et fælles regelsæt og 

en harmoniseret tilsynspraksis, vil skabe grundlag for styrket konkurrence 
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på markedet for finansielle tjenesteydelser. I Danmark er det særligt rele-

vant, at dette bidrager til at styrke konkurrencen mellem traditionelle re-

alkreditlån udbudt af realkreditinstitutter og realkreditlignende lån ud-

budt af andre typer institutter, herunder udenlandske institutter.  

Som anført af Konkurrencerådet er det samtidigt vigtigt, at man ved 

gennemførelsen af de enkelte dele af den finansielle regulering – både på 

EU-niveau og i den nationale implementering – undgår unødige konkur-

rencebegrænsende effekter. Nationalbanken bemærker i den forbindelse, 

at det er afgørende, at det danske realkreditsystem er underlagt den ek-

sisterende og kommende fælleseuropæiske regulering i relation til kapi-

taldækning, stabil finansiering og afvikling uden særlige undtagelser.  

Nationalbanken deler således Konkurrencerådets anbefaling om, at der 

skal sikres troværdige afviklingsplaner for realkreditinstitutterne. Det for-

udsætter efter Nationalbankens vurdering, at den danske lovgivning til-

passes således, at realkreditinstitutterne, ligesom alle andre store kredit-

institutter i EU, skal have et tilstrækkeligt omfang nedskrivningsegnede 

passiver (NEP). I en situation, hvor et realkreditinstitut ikke længere er 

levedygtigt, vil aktionærers og kreditorers krav derved kunne nedskrives 

eller konverteres til egenkapital ("bail-in"). Det vil sikre tilstrækkelige mid-

ler til, at instituttet kan rekapitaliseres og dets samfundskritiske funktio-

ner fortsættes – og det uden at ramme realkreditobligationerne, som er 

uegnede til at bære tab.  

Et NEP-krav til realkreditinstitutter vil endvidere øge sammenlignelighed 

og gennemsigtighed; det vil være til gavn for både konkurrencen mellem 

danske penge- og realkreditinstitutter og for konkurrencen mellem dan-

ske og udenlandske institutter.  

Uden muligheden for at stille et NEP-krav og anvende bail-in værktøjet vil 

"too-big-to-fail" problematikken efter Nationalbankens opfattelse ikke 

kunne løses for så vidt angår realkreditinstitutterne. Det må anses for 

sandsynligt, at staten i stedet vil se sig tvunget til at understøtte et nødli-

dende realkreditinstitut, da nedlukning af instituttet efter gældende kon-

kursregler må forventes at indebære store negative konsekvenser for 

økonomien og den finansielle stabilitet.  Denne indirekte statsgaranti er 

også konkurrenceforvridende, idet den giver realkreditlån en fordel både 

i forhold til banklån og i forhold til potentiel konkurrence fra udlandet.    

Konkurrencerådet peger endvidere på, at Finanstilsynets tilsynsdiamant 

for realkreditinstitutter (træder i kraft i henholdsvis 2018 og 2020) vil ud-

gøre supplerende dansk regulering, der kan hæmme konkurrencen som 
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følge af de fastsatte grænseværdier for, hvordan et realkreditinstituts ud-

lånsportefølje må se ud og udvikle sig. Det forventes således, at grænse-

værdierne i tilsynsdiamanten vil få karakter af egentlige krav til realkredit-

institutterne. 

Både af konkurrencemæssige hensyn og for at sikre en tilstrækkelig hel-

hedsvurdering af det enkelte instituts risici og risikostyring kan det over-

vejes, om det er hensigtsmæssigt og proportionalt at fastsætte sådanne 

grænseværdier for alle institutter, uafhængigt af deres kapitalsituation. I 

tråd med Konkurrencerådets anbefaling vil det efter Nationalbankens op-

fattelse være relevant at se på, om de nævnte hensyn kan tilgodeses 

bedre som led i vurderingen af behovet for at fastsætte individuelle søjle 

2 krav. Dermed gør man også brug af et værktøj, der er baseret på EU 

regulering, og som anvendes i resten af EU til at adressere de enkelte in-

stitutters risici. Det vil understøtte konkurrencen på tværs af landegræn-

ser.  

Sådanne potentielle ændringer af reguleringen af de danske institutter 

må dog ses i sammenhæng med en samlet vurdering af, hvorledes den 

finansielle regulering, baseret på de tre ovennævnte centrale elementer, 

understøtter den finansielle stabilitet.  

Nationalbanken er overordnet enig i Konkurrencerådets anbefaling om, 

at der altid bør foretages en grundig evaluering af, om ny finansiel regu-

lering indebærer negative konsekvenser for konkurrencen, og at det i gi-

vet fald skal overvejes, om samme formål kan opnås uden at hæmme 

konkurrencen. Det er et sundt princip, som Danmark bør fremme i for-

bindelse med vedtagelse af EU regulering, og som der også kan tages 

højde for ved dansk implementering.  

På visse områder er det imidlertid ikke muligt at tilgodese alle relevante 

hensyn. Som eksempler på konkurrencebegrænsende EU regulering pe-

ger Konkurrencerådet dels på kravene for at kunne anvende IRB-

modeller, dels på kravene i LCR-reguleringen til obligationsseriernes stør-

relse. Nationalbanken finder, at der i begge tilfælde er tale om regule-

ring, der er hensigtsmæssig og nødvendig ud fra hensynet til finansiel 

stabilitet.  


