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Tak for invitationen til at tale her i dag. 

Jeg har tre overordnede budskaber med: 

• Optimisme og stor kapacitet til udlån skubber til bankernes risikovil-

lighed. 

• Nationalbanken har ikke planer om at udstede digitale centralbank-

penge til borgerne. 

• Og sidst men ikke mindst: Det farlige bånd mellem staten og den fi-

nansielle sektor skal brydes. 
 

Planche 2: Fart på finanssektoren 
Først noget om udviklingen i finanssektoren. Vi har lagt finanskrisen bag 

os. Sektoren har i dag mere kapital, end den havde forud for krisen. Na-

tionalbankens seneste stresstest viser, at alle SIFI'er kan leve op til mini-

mumskapitalkravene i tilfælde af en hård recession. 

Stemningen i den finansielle sektor er præget af optimisme både ude og 

hjemme. Bankerne og deres kunder har igen fået mod på at tage risici, og 

samtidig er der rigeligt med likviditet på de globale finansielle markeder. 

Med andre ord – der er grobund for at øge risikotagningen over en bred 

kam. Og det ser vi da også tegn på sker. 

Vi kan glæde os over, at der igen er økonomisk fremgang. En fremgang, 

der også er tydelig på bundlinjen hos bankerne og realkreditinstitutterne.  

Institutterne har nu en betydelig kapacitet til at øge deres udlån, og 

mange melder da også om, at de lemper på deres kreditstandarder. 
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Kreditgivning følger konjunkturerne, og det er derfor naturligt, at der lå-

nes mere ud, når der er fremgang i økonomien.  

Udviklingen minder på nogle områder om tiden forud for finanskrisens 

begyndelse i 2008. Men der er en markant forskel fra dengang. Og det er 

væksten i udlån. Kreditvæksten er fortsat meget lavere end den kraftige 

vækst, vi så op til finanskrisen. 

Men her er det værd at bemærke, at det samlede udlån stadig er på et 

meget højt niveau, og at det ikke er faldet på noget tidspunkt i årene 

med økonomisk tilbagegang. 

Planche 3: Finansielle risici 
Kigger vi nærmere på udviklingen i udlån, er der tegn på forøgede risici. 

Banker og realkreditinstitutter øger deres udlån til sårbare husholdninger 

med høj gæld, og de mellemstore banker har øget deres udlån til kon-

junkturfølsomme brancher. 

Nej, kreditvæksten buldrer for nærværende ikke derudaf. Men ja, vi ser at 

risici er under opbygning. Renteniveauet er lavt, og risikovilligheden er 

høj. Det skaber – sammen med det økonomiske opsving, stigende aktiv-

priser og et potentiale til kraftig kreditvækst – en giftig cocktail, der kan 

ende med tømmermænd, hvis det fortsætter. 

Det er baggrunden for, at Nationalbanken mener, at forudsætningerne 

for at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer er til stede. 

Formålet er som bekendt at have en buffer, der kan afbøde den nedgang 

i økonomien, der kommer, når husholdninger og virksomheder bliver 

ramt af, at kreditten strammes uforholdsmæssigt hårdt i periode, hvor 

der er stress i det finansielle system. Når bufferen frigives, får institutterne 

kapital, som kan bruges til at opretholde udlånskapaciteten.  

For at øge sandsynligheden for, at bufferen er bygget op, inden en peri-

ode med finansiel stress indtræffer, skal den opbygges i gode tider som 

de nuværende – mens det er nemt. 

Det Systemiske Risikoråd kan henstille til erhvervsministeren, at buffersat-

sen ændres. Rådet vil på sit møde i december tage stilling til, om bufferen 

bør aktiveres.  

*** 
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For præcis et år siden lancerede vi en fælles vision om, at den danske fi-

nansielle sektor skal være "Best in class" i Europa, når det gælder arbej-

det med at bekæmpe cyberkriminalitet. 

Det arbejde er kommet godt i gang, og jeg vil gerne kvittere for det go-

de samarbejde, vi har haft det første år. For et par uger siden holdt Nati-

onalbanken den første nordiske cyberkonference i København. Her var 

der udbredt enighed om, at Danmark er blandt de mest digitaliserede 

lande, men også, at Danmark måske ikke er blandt de bedste, når det 

kommer til graden af cybersikkerhed.  

Vi skal fortsætte vores rejse mod bedre cybersikkerhed. I 2018 vil Natio-

nalbanken derfor bl.a. gentage undersøgelsen fra 2016, så vi kan se, om 

cyberrobustheden er højnet, og vi vil også etablere et såkaldt "intelligen-

ce led red-team testing programme" for den finansielle sektor. Et pro-

gram som jeg mener, vil være givtigt for den enkelte aktør og for sekto-

ren. Jeg ser det også som en nødvendighed for, at vi kan bevæge os mod 

at indfri vores vision om at være "Best in Class". 

Planche 4: CBDC 
Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Betyder det, at vi 

også skal have digitale centralbankpenge som supplement til kontanter 

og indlån i private banker?  

Vi vil i nærmeste fremtid offentliggøre en analyse om emnet, men jeg kan 

godt allerede i dag afsløre nogle af konklusionerne. Det korte svar på 

spørgsmålet er nej, Nationalbanken skal ikke drive detailbankvirksomhed 

for alle danskere.  

En vigtig ting at få helt på det rene, når der debatteres digitale central-

bankpenge, er, at disse ikke har meget at gøre med de såkaldte kryp-

tovalutaer, hvoraf en af de mest kendte nok er Bitcoin. 

Hvor digitale centralbankpenge ville udgøre et krav på Nationalbanken – 

ligesom kontanter – er en kryptovaluta ikke et krav på nogen som helst 

og har derfor ikke nogen underliggende værdi. En anden vigtig forskel 

er, at penge udstedt af Nationalbanken er værdifaste. Kursen på kryp-

tovalutaer kan derimod svinge voldsomt, hvilket ikke gør dem særlig an-

vendelige hverken som betalingsmiddel eller til værdiopbevaring.  

Et argument, der nævnes for at introducere digitale centralbankpenge, er 

at opnå et mere sikkert og effektivt betalingssystem. I en dansk kontekst 

er det argument, efter min vurdering, ikke særlig relevant. I Danmark har 

vi allerede et sikkert og effektivt betalingssystem, hvor betalinger afvikles 
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hurtigt, smidigt og sikkert. Det er muligt at overføre fra én konto til alle 

andre konti, og med straksoverførsler er pengene på plads i løbet af få 

sekunder.  

Et andet argument, der nævnes, er at sikre husholdninger og virksomhe-

der retten til et sikkert aktiv. Til det vil jeg sige, at det allerede i dag er 

muligt at opnå en sikker placering af sine aktiver ved at holde kontanter, 

købe en dansk statsobligation eller foretage et indskud i en privat bank 

op til indskydergarantiens grænse på ca. 750.000 kr. Fuld dækning af 

større indskud kan opnås ved at sprede sit indskud på flere banker, så 

grænsen på 750.000 kr. i en enkelt bank ikke overskrides.  

Et tredje argument er at etablere et backupsystem, der kan tage over, hvis 

den nuværende betalingsinfrastruktur bliver sat ud af kraft. At etablere et 

betalingssystem helt uafhængigt af det eksisterende ville kræve mange 

ressourcer. Og et nyt system ville stadig være underlagt nogle af de 

samme afhængigheder, som det nuværende system er, fx af el-nettet. 

Pengene er efter min opfattelse bedre givet ud på at sikre robustheden af 

de eksisterende systemer, fx i forhold til cyberrisici.  

Jeg vil gerne anerkende, at ovenstående argumenter kan være valide i 

andre lande, der fx har et mere fragmenteret betalingssystem. Men min 

vurdering er, at det i en dansk kontekst er svært at se, hvad digitale cen-

tralbankpenge skulle bidrage med, som ikke i forvejen er dækket ind af 

vores nuværende betalingsløsninger. Vi har allerede i dag digitale penge 

i form af bankindskud. 

De mulige gevinster ved at introducere digitale centralbankpenge står 

efter vores vurdering ikke mål med de betydelige udfordringer, introduk-

tionen af digitale centralbankpenge kunne skabe. 

Hvis Nationalbanken udstedte digitale centralbankpenge, ville vores rolle 
i det finaniselle system blive ændret. Nationalbanken ville gå fra at være 
bank for bankerne til at være bank for den generelle offentlighed. Det 
ville gøre os til en direkte konkurrent til de private banker, fx ved at tilby-
de indlånskonti og betalingstjenester, en rolle som centralbanker ikke 
traditionelt har indtaget. 

Introduktionen af digitale centralbankpenge kan desuden skabe risici for 

finansiel ustabilitet ved at øge risikoen for systemiske "bank runs". I dag 

er det vanskeligt at udføre et run på det danske banksystem som helhed, 

medmindre indskuddene overflyttes til udlandet. Det er derimod ikke mu-

ligt i praksis at omveksle alle bankindskud til kontanter. Men med digitale 

centralbankpenge kan bank runs ske hurtigt og blive systemiske. I perio-
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der med mistillid til den danske banksektor kan dette ske på trods af ind-

skydergarantiordning og eventuelt højere forrentning på bankindskud.  

Jeg kan altså berolige jer med, at Nationalbanken ikke har planer om at 

konkurrere direkte med bankerne. Nationalbankens formål er som be-

kendt at bidrage til at sikre finansiel stabilitet, stabile priser og sikre beta-

linger. 

*** 

Nu til spørgsmålet: Hvordan skal store banker og realkreditinstitutter 

håndteres i en krisesituation? 

En forudsætning for at kunne udarbejde troværdige afviklingsplaner for 

de største danske finansielle institutter – de såkaldte SIFI'er – er, at en 

koncern kan krisehåndteres som en samlet enhed.  

Afviklingsmyndighederne bør anvende en koncernafviklingsstrategi, hvor 

den samlede koncern rekapitaliseres og videreføres. Det skyldes, at SIFI'-

erne er dybt integrerede både forretningsmæssigt og operationelt.  

Når planen er at rekapitalisere den samlede koncern, skal der selvfølgelig 

udstedes nedskrivningsegnede passiver eller NEP, som det kaldes, til at 

rekapitalisere hele koncernen. For at skabe den nødvendige troværdig-

hed om afviklingsplanerne skal NEP-kravet opfylde tre principper. 

Planche 5: 3 centrale principper 
For det første skal NEP-kravet afhænge af de aktuelle risici i den konkrete 

SIFI. Der kan ikke lægges loft over, hvor højt kravet kan blive, som det er 

gjort med den nuværende gældsbuffer. 

For institutter med høje risici vil et loft over NEP-kravet betyde, at der ik-

ke er tilstrækkeligt med passiver, der er egnede til at blive nedskrevet og 

dermed dække de tab, der kan komme. For institutter, der aktuelt har 

lave risici, vil kravet blive for lavt, når deres risici stiger. NEP-kravet vil så-

ledes være for lavt præcis på det tidspunkt, hvor der er brug for passiver, 

der er egnede til at bære tab. Det kan have konsekvenser for den finan-

sielle stabilitet og for statens finanser.  

Det er et sundt princip, at kravene til finansielle institutter er risikobase-

rede. Det er vi vel enige om? Det er med til at sikre sunde incitamenter. 

Derfor er Basels outputgulve, der fjerner risikofølsomhed, ikke en ide, der 

er groet i vores have. NEP-kravene bør være risikobaserede ligesom ka-

pitalkravene.  
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For det andet skal NEP-kravet være det samme, uanset hvor i koncernen 

risiciene befinder sig. Dermed er der ikke et incitament til at flytte risici 

derhen, hvor kravet er lempeligst. 

For det tredje skal NEP-kravet være konkurrencemæssigt neutralt. NEP-

kravet til dækning af lån, der har ens karakter og planlægges behandlet 

ens i en afvikling, skal være det samme, uanset om lånet er givet af en 

bank eller et realkreditinstitut. 

For at opfylde de principper skal der fastsættes et konsolideret NEP-krav, 

der omfatter alle enheder i et SIFI-institut. På den måde kan vi også 

komme på linje med europæiske standarder. 

Vi foreslår, at NEP-kravet som udgangspunkt fastsættes til to gange kapi-

talkravet plus det kombinerede bufferkrav for alle SIFI'er. Vi foreslår og-

så, at der gives et fradrag for bl.a. Basel-gulvene, hvis de bliver en reali-

tet, så kravet ikke rammer urimeligt hårdt i forhold til institutternes fakti-

ske risici.  

8 pct. af den samlede balance er dog et relevant minimumskrav, så det er 

muligt at supplere med midler fra Afviklingsformuen, hvis det bliver rele-

vant. 

Det er besluttet i lovgivningen, at realkreditinstitutter skal afvikles uden 

bail-in. Det er derfor, realkreditinstitutter er undtaget fra et NEP-krav. Si-

den lovgivningen blev vedtaget, har vi arbejdet meget med, hvordan SI-

FI'er kan krisehåndteres.  

Planche 6: Det var en fejl 
Det var en fejl, da vi fritog realkreditinstitutter fra bail-in og NEP-krav og 

indførte gældsbufferen. Arbejdet med SIFI-afviklingsplaner er nu nået til 

et punkt, hvor det er nødvendigt, at vi får rettet vores fejl, så vi kan 

komme videre.  

Nationalbanken har derfor anbefalet lovgiver, at realkreditinstitutternes 

undtagelse fra bail-in og NEP-krav ophæves. Gevinsterne ved at gøre det 

er store, og omkostningerne er meget begrænsede. 

Det vil give mulighed for, at afviklingsplanerne tilpasses SIFI'ernes forret-

ningsmodeller og ikke omvendt.  

Alternativet – at planlægge med at nedlukke realkreditinstitutter i kon-

kurs – er utroværdigt. Realkreditinstitutterne er tæt forbundet til det øv-

rige finansielle system via realkreditobligationernes rolle i likviditetssty-
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ringen. Nedlukningen af et realkreditinstitut vil derfor smitte det øvrige 

finansielle system. Samtidig er sektoren så koncentreret, at en meget stor 

del af dens udlånskapacitet kan forsvinde med et enkelt institut.  

Hvis ikke der bliver skabt en acceptabel måde at krisehåndtere en nødli-

dende SIFI på, vil alle forvente, at det bliver reddet af staten. Realkredit-

institutter opererer under en implicit statsgaranti, så længe de er undta-

get bail-in og NEP-krav.  

Når ejere og kreditorer vurderer, at et institut vil blive reddet af staten, vil 

de påtage sig større risici end ellers. Det er jo skatteborgerne, der bærer 

omkostningerne, hvis det skulle falde uheldigt ud. Fraværet af troværdige 

afviklingsplaner for SIFI-koncerner og realkreditinstitutter skævvrider inci-

tamenterne og konkurrencen i sektoren. 

Konkurrencerådets konklusion er da også, at der skal udarbejdes tro-

værdige afviklingsplaner for de store realkreditinstitutter, og at de skal 

understøttes af NEP-krav eller eventuelt mere kapital i institutterne.  

Hvis undtagelsen ophæves, vil det øge konkurrencen til gavn for lånta-

gerne. 

Planche 7: Skal staten betale? 
Formålet med krisehåndteringsdirektivet var at sikre, at banksystemerne 

ikke trak hele stater med sig ned under bankkriser. I Danmark har vi med 

realkreditundtagelsen valgt at opretholde det farlige bånd mellem staten 

og den finansielle sektor. Vi skal være klogere end det. 

Konkurrenceneutrale og troværdige NEP-krav sikrer, at alle kreditinstitut-

ter – uanset størrelse og systemisk vigtighed – kan afvikles uden skatte-

yderpenge og uden ødelæggende effekter på samfundsøkonomien. Når 

det er på plads, kan kreditinstitutter behandles som alle andre private 

selskaber:  

Aktionærer og kreditorer kan miste deres penge og ledelserne deres job. 



DANMARKS 
NATIONALBANK 
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Fra: Bemærkninger til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder §24, stk. 4 
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Skatteyderne Aktionærer 
og kreditorer 
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