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Forord         

Ifølge nationalbankloven fra 1936 har Nationalbanken til opgave at 
opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og regulere pengeomsæt-
ning og kreditgivning. Et af bankens overordnede formål er derfor at 
bidrage til at sikre stabiliteten i det finansielle system.  

Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det 
finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i 
sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere 
som effektiv formidler af kapital og finansielle tjenesteydelser. 

I publikationen Finansiel stabilitet vurderer Nationalbanken den finan-
sielle stabilitet i Danmark og fremlægger holdninger og anbefalinger 
vedrørende tiltag, der kan bidrage til at styrke den finansielle stabilitet. 
Endvidere er det sigtet med publikationen at stimulere den faglige de-
bat om spørgsmål af relevans for finansiel stabilitet og give input til de 
overvejelser, som gøres om risikovurderinger hos andre offentlige myn-
digheder, i de enkelte finansielle institutter og i den finansielle sektors 
samarbejdsorganer. 
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1. Anbefalinger og vurdering 

Pengeinstitutterne har siden 2008 haft fokus på at styrke deres kapital-
grundlag. Størstedelen af institutterne har i dag tilstrækkelig egenkapi-
tal til at opfylde de kommende EU-krav til egentlig kernekapital. Men 
der vil herudover være behov for en passende overdækning bestående 
af egentlig kernekapital, og mange institutter vil få behov for at erstatte 
eksisterende udstedelser af hybrid kernekapital og supplerende kapital 
med nye udstedelser, som lever op til de nye krav til efterstillet kapital.  

Pengeinstitutternes likviditet er også forbedret i de seneste år. De sy-
stemiske pengeinstitutters likviditetssituation er god, og institutterne 
anvender kun i mindre omfang kortfristede udstedelser.  

Næsten alle statsgaranterede obligationer udstedt i 2009-10 er indfri-
et. Udfasningen er foregået tilfredsstillende. De fleste ikke-systemiske 
institutter, der var udfordrede i forbindelse med udløbet af de statsga-
ranterede obligationer, har formået at tilpasse balancerne og reducere 
indlånsunderskuddet.  

På baggrund af Nationalbankens analyser er det vurderingen, at ne-
denstående anbefalinger vil bidrage til at styrke den finansielle stabilitet 
i Danmark. Anbefalingerne vil medvirke til at genskabe en høj tillid til 
den danske finansielle sektor – såvel nationalt som internationalt – 
hvorved fordelene ved en solid kapital- og likviditetsposition fuldt ud vil 
komme institutterne til gode.  

 
ANBEFALINGER 

Anbefalingerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i 
Danmark bør implementeres hurtigst muligt. Det er vigtigt, at der sikres 
de fornødne forsvarsværker omkring systemisk vigtige finansielle institut-
ter for at undgå, at de bliver nødlidende. Dermed reduceres risikoen for 
finansielle kriser med store samfundsøkonomiske omkostninger.  

 
Mange pengeinstitutter bør fortsat styrke indtjening og kapital. Insti-
tutternes indtjening presses af høje nedskrivninger, faldende udlånsvo-
lumen og et lavt renteniveau. Nye internationale regler vil stille højere 
krav til mængden og kvaliteten af institutternes kapital.   

 
Realkreditinstitutterne bør vælge en forsigtig forretningsmodel. Inve-
storernes tillid til realkreditobligationernes kreditværdighed og likvidi-
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tet er kernen i realkreditsystemet. For at bevare denne tillid er en pas-
sende afstand til lovgivningens grænser nødvendig. Det vil sige, at insti-
tutterne ikke skal yde lån med rentetilpasning og afdragsfrihed, samt 
lån finansieret med SDO eller SDRO, helt op til de grænser, der er fastsat 
i loven.   

 
Der bør være et højt informationsniveau om aktivbehæftelse i pengein-
stitutter, herunder betinget behæftelse. En lav gennemsigtighed kan 
forstærke risici ved aktivbehæftelse, da usikrede simple kreditorer der-
ved får vanskeligere ved at vurdere deres stilling i en konkurssituation.  

 
Boligbeskatningen bør ændres, så den automatisk følger ejendoms- og 
grundværdierne. Den nuværende fastfrysning af ejendomsværdiskatten 
og reguleringsprocenten for ejendomsskatterne (grundskylden) er med-
virkende til at øge udsvingene i boligpriserne. Når priserne falder, stiger 
beskatningen i forhold til boligernes værdi – og omvendt når priserne 
stiger. 

 
Danmark bør arbejde for færdiggørelse af og deltagelse i en kommende 
bankunion, der kan fungere som forsikringsordning i forhold til de sy-
stemiske pengeinstitutter. De danske institutters konsoliderede aktiver er 
knap fire gange så store som det danske BNP. Derudover er det største 
instituts konsoliderede aktiver i forhold til BNP blandt de højeste i EU.  

 
De ikke-systemiske pengeinstitutter bør forberede sig på indfasningen 
af ny likviditetsregulering. Det er positivt, at de systemiske pengeinsti-
tutter er begyndt at forberede sig på de nye krav. Det er vigtigt, at også 
de ikke-systemiske institutter får klarlagt de nødvendige tilpasninger.  

 
VURDERING 

Samlet set er det Nationalbankens vurdering, at pengeinstitutterne kan 
modstå hårde makroøkonomiske stød. Institutterne står dog fortsat over 
for væsentlige udfordringer. Egenkapitalforrentningen er lav for de 
fleste institutter, og nedskrivningerne er høje. Desuden presses indtje-
ningen af faldende udlånsvolumen. 

I Nationalbankens stresstest af pengeinstitutternes kapitalforhold, der 
omfatter de 14 største pengeinstitutter i Danmark, jf. boks 1-1, overhol-
der de systemiske pengeinstitutter kapitalkravene i samtlige scenarier. 
Blandt de ikke-systemiske pengeinstitutter vil flere få behov for at styrke 
kapitalforholdene. For to institutter vil dette behov opstå allerede i 
grundforløbet.  
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INSTITUTTER I NATIONALBANKENS ANALYSER Boks 1-1 

Nationalbankens vurdering af den finansielle stabilitet i Danmark tager udgangs-

punkt i de 14 største pengeinstitutter og realkreditinstitutterne. Tilsammen dækker 

disse institutter 92 pct. af danske pengeinstitutters udlån og garantier samt hele real-

kreditudlånet. 

Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark har anbefalet, at de 

fem største pengeinstitutter udpeges som systemisk vigtige. I denne rapport er de 14 

pengeinstitutter opdelt i henholdsvis de fem systemiske og ni ikke-systemiske institut-

ter, jf. bilag 1. 

 
 

Det er Nationalbankens vurdering, at eventuelle problemer blandt de 
ikke-systemiske pengeinstitutter vil kunne løses gennem forretnings-
mæssige tiltag eller inden for de gældende rammer for fusion og afvik-
ling uden at påvirke den finansielle stabilitet i Danmark mærkbart. Ud-
over de systemiske institutters solide kapitalforhold bygger denne vurde-
ring også på, at institutternes likviditet er tilstrækkelig stabil til at mod-
virke, at eventuel fornyet markedsuro vil udgøre en trussel mod institut-
ternes finansiering. I et stressscenario, hvor de 10 største aftaleindlån og 
al lang seniorgæld med udløb i 2013-15 ikke kan refinansieres, vil insti-
tutterne fortsat have en solid likviditetsoverdækning. Risikoen for, at 
eventuelle problemer hos de ikke-systemiske institutter spreder sig, vur-
deres derfor at være lav.  

Realkreditinstitutterne har siden krisens begyndelse gradvist hævet bi-
dragssatserne og kan med det nuværende niveau for indtjeningen bære 
væsentligt højere nedskrivninger end de aktuelle. 

 
Lav egenkapitalforrentning 
Egenkapitalforrentningen har i de seneste år været lav, og denne udvik-
ling fortsatte i 2012, jf. figur 1-1. I gennemsnit opnåede de systemiske 
pengeinstitutter en egenkapitalforrentning på 3,6 pct. efter skat i 2012. 
Der var fortsat en betydelig spredning i indtjeningen for de ikke-syste-
miske institutter. Enkelte opnåde i 2012 en egenkapitalforrentning i ni-
veauet 12-14 pct. efter skat. Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning 
for de ikke-systemiske institutter var dog negativ i 2012, ligesom det var 
tilfældet i 2011.  

Realkreditinstitutterne har i højere grad end pengeinstitutterne været 
i stand til at opretholde en egenkapitalforrentning kun lidt under ni-
veauet før krisen. Realkreditinstitutternes udlån er vokset gennem hele 
krisen, og stigende bidragssatser har medvirket til at opveje øgede ned-
skrivninger. Desuden har et faldende renteniveau bidraget til aktivitet i 
relation til låneomlægninger. 
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EGENKAPITALFORRENTNING Figur 1-1
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Anm.: 
Kilde: 

Egenkapitalforrentning er beregnet som resultat før skat i procent af gennemsnitlig egenkapital. 
Finanstilsynet og egne beregninger. 

 

 
Høje nedskrivninger  
Pengeinstitutternes nedskrivninger på udlån var fortsat høje i 2012 og 
udviste endda en stigning i forhold til året før. I grundforløbet af Natio-
nalbankens stresstest falder de årlige gennemsnitlige nedskrivninger 
gradvist fra 1,2 pct. i 2012 til 0,7 pct. i 2015. I et scenario med fortsat 
lavvækst forbliver nedskrivningerne på det nuværende niveau, mens de i 
tilfælde af nye globale stød til økonomien stiger betydeligt.  

Pengeinstitutterne har siden 2008 haft høje nedskrivninger på især ud-
lån til brancherne bygge- og anlægsvirksomhed, ejendomsselskaber og 

landbrug.  
I 2012 havde pengeinstitutterne stigende nedskrivninger på virksomhe-

der inden for handel og transport. Stigende konkurssandsynligheder 
blandt sårbare virksomheder inden for disse brancher giver også fremad-
rettet risiko for nedskrivninger. Brancherne udgør henholdsvis 8 og 11 pct. 
af de systemiske og de ikke-systemiske pengeinstitutters samlede udlån 
og garantier.   

Pengeinstitutternes nedskrivningsprocenter på udlån til husholdninger 
har gennem krisen været lave. Da husholdningerne udgør en stor andel af 
institutternes samlede udlån, kan de alligevel have stor betydning for 
størrelsen af institutternes samlede nedskrivninger. Nationalbankens vur-
dering af husholdningerne er, at deres økonomiske situation ikke i sig selv 
udgør en trussel for den finansielle stabilitet. Herunder er det vurderin-
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gen, at udløb af den afdragsfrie periode for realkreditlån er håndterbar, 
og at der ikke er behov for ny lovgivning. 

 
Faldende udlån 
I 2012 er udlånet fra pengeinstitutter faldet med 92 mia. kr., mens udlå-
net fra realkreditinstitutter er steget med 73 mia. kr., jf. figur 1-2. 

Et faldende udlånsvolumen påvirker pengeinstitutterne fra flere sider. 
Det lægger et nedadgående pres på institutternes renteindtægter, men 
bidrager også til at reducere de risikovægtede poster. De seneste år har 
det også bidraget til at forbedre pengeinstitutternes likviditet. I perio-
den 2005-08 opbyggede pengeinstitutterne et væsentligt indlånsunder-
skud. Det var medvirkende til, at institutterne i højere grad blev afhæn-
gige af mindre stabile finansieringskilder.  

Siden finanskrisens begyndelse er indlånsunderskuddet reduceret, og 
der er nu samlet set balance mellem ind- og udlån. Overordnet set er det 
primært udlånet, der er reduceret, mens indlånet har været forholdsvist 
uændret. Udviklingen i indlån dækker bl.a. over stigende indlån fra hus-
holdninger og faldende indlån fra øvrige indskydere.  

Den betydelige stigning i indlån fra husholdninger kombineret med fal-
dende finansiering fra mere flygtige finansieringskilder øger stabiliteten 
af pengeinstitutternes likviditet. Institutterne er derfor i dag mere robuste 
over for perioder med markedsuro, end det var tilfældet før krisen.  

UDLÅN FRA DANSKE PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 1-2
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Anm.: 
Kilde: 

Udlån til alle sektorer ekskl. MFI. Kvartalsvise observationer.  
Danmarks Nationalbank. 
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SYSTEMISK VIGTIGE FINANSIELLE INSTITUTTER I DANMARK Boks 1-2 

I marts 2013 offentliggjorde Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i 

Danmark, nedsat af erhvervs- og vækstministeren, en række anbefalinger i forhold 

til identificering af og krav til danske SIFI'er samt forslag til krisehåndteringsværk-

tøjer.  

Udvalget anbefaler, at en kreditinstitutkoncern identificeres som SIFI, hvis enten 

dets balance i forhold til BNP eller ud- eller indlånet i Danmark i forhold til sekto-

rens samlede ud- eller indlån i Danmark er over en fastsat tærskelværdi. Med de 

anbefalede værdier vil Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, 

BRFkredit og Sydbank blive identificeret som SIFI'er. Derudover anbefales det, at 

DLR Kredit overvejes udpeget som SIFI på baggrund af en kvalitativ vurdering. Ud-

valget anbefaler, at Finanstilsynet udpeger SIFI'er efter henstilling fra Det Systemi-

ske Risikoråd.  

For at begrænse sandsynligheden for at SIFI'er kommer i vanskeligheder, anbefaler 

udvalget skærpede krav til danske SIFI'er. Kravene omfatter øgede kapital- og likvidi-

tetskrav, krav til god selskabsledelse, styrket tilsyn samt genopretnings- og krisehånd-

teringsplaner. Herunder anbefales, at der stilles krav om mere stabil finansiering for 

SIFI'er fra 2014, og at SIFI'er skal leve fuldt op til LCR fra 2015. 

Udvalget anbefaler, at danske SIFI'er pålægges et ekstra kapitalkrav på 1-3,5 pct. af 

de risikovægtede poster på baggrund af et kvantitativt mål for systemiskhed. Kravet 

skal opfyldes med egentlig kernekapital. Endvidere anbefales det, at alle SIFI'er skal 

etablere en krisehåndteringsstødpude på 5 pct. af de risikovægtede poster bestående 

af gældsinstrumenter, der skal konverteres til egentlig kernekapital eller nedskrives, 

hvis instituttet overgår til krisehåndtering.  

Det er udvalgets vurdering, at Bankpakke 3 og den eksisterende afviklingsordning 

for realkreditinstitutter generelt ikke er tilstrækkelige til at håndtere nødlidende SI-

FI'er. Udvalget finder derfor, at det på nuværende tidspunkt må antages at være 

sandsynligt, at staten kan se sig nødsaget til at intervenere, hvis det i en konkret situ-

ation skønnes, at de afledte effekter af en afvikling vil være mere skadelig for sam-

fundsøkonomien, herunder statens finanser, end hvis staten påtager sig en risiko i 

forbindelse med krisehåndteringen.  

Udvalget anbefaler, at der etableres en krisehåndteringsmyndighed, der har ansvaret 

for krisehåndtering af SIFI'er, og at der stilles yderligere krisehåndteringsværktøjer til 

rådighed for myndighederne. Det vil omfatte kompetencen til at overføre hele eller dele 

af et instituts aktiver, rettigheder og forpligtelser til en bridgebank, mulighed for at 

sælge hele eller dele af instituttet til tredjepart, samt mulighed for at konvertere eller 

nedskrive SIFI'ets simple kreditorer. Endelig foreslås, at der etableres en stabilitetsfond 

finansieret af SIFI'er. Udvalget anbefaler, at et SIFI overgår til krisehåndtering, når krise-

håndteringsstødpuden konverteres, eller når den samlede kapital falder under 

10,125 pct. af de risikovægtede poster.  

De foreslåede krisehåndteringsværktøjer er på linje med det, der arbejdes med i 

EU. Det er Nationalbankens vurdering, at det kan være hensigtsmæssigt, at man af-

venter færdiggørelsen af de europæiske rammer, før man lægger sig fast på im-

plementeringen af krisehåndteringsværktøjer i dansk lovgivning. Derved sikres, at 

danske SIFI'er bliver krisehåndteret efter samme regler som andre europæiske ban-

ker. 
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STIGENDE KAPITALBEHOV 

Ny regulering vil i de kommende år stille større krav til størrelsen og 
kvaliteten af institutternes kapital. Det samme gør anbefalingerne fra 
Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, jf. boks 
1-2. Desuden skelner de finansielle markeder i dag tydeligt mellem pen-
geinstitutter med forskellig kapitalisering. Bedre kapitaliserede institut-
ter står over for et lavere afkastkrav på både egenkapitalen og gælden. 

Internationale studier fra fx Basels Banktilsynskomite, BCBS, finder, at 
højere kapitalkrav vil have en begrænset forøgelse af pengeinstitutters 
udlånsrenter og begrænset negativ effekt på væksten. Effekten mere 
end opvejes af lavere risiko for finansielle kriser. 

Teoretisk kan pengeinstitutter pga. implicitte statsgarantier, indsky-
dergaranti og skat opleve, at deres samlede finansieringsomkostninger 
stiger, hvis de har mere egenkapital. Denne stigning skyldes omforde-
ling mellem institutterne og staten/indskydergarantifonden og kan – 
hvis det er politisk ønskeligt – afhjælpes gennem skattesystemet og for-
delingen af bidrag til indskydergarantifonden.  

Stigende finansieringsomkostninger er dermed et dårligt argument 
for, at pengeinstitutter ikke skal holde mere egenkapital. Derimod be-
virker en høj egenkapital, at pengeinstitutter er i stand til at modstå 
større tab uden at blive nødlidende. Herved reduceres risikoen for finan-
sielle kriser og de store samfundsøkonomiske konsekvenser heraf. 

 
Finansieringssammensætning og afkastkrav  
Risikoen og afkastet på et pengeinstituts aktiver afhænger i udgangs-
punktet ikke af, hvordan instituttet er finansieret. Derfor vil de samlede 
omkostninger ved at finansiere instituttets aktiver være uafhængige af 
forholdet mellem egenkapital og gæld, jf. figur 1-3.1 

En række forhold kan dog bevirke, at finansieringssammensætningen 
alligevel har betydning for de samlede finansieringsomkostninger i pen-
geinstitutter. Forholdene trækker i forskellige retninger. 

Hvis et pengeinstitut går konkurs, medfører det en række omkostnin-
ger til at afvikle instituttet. Omkostningerne skal bæres af de, der har 
finansieret instituttet. Da risikoen for konkurs øges ved en høj grad af 
gældsfinansiering, vil det øge instituttets finansieringsomkostninger.  

I modsatte retning trækker det, at de samfundsøkonomiske omkost-
ninger, hvis et stort pengeinstitut går konkurs, kan være så store, at 
staten vælger at gribe ind. Derved overføres midler fra staten til institut-

 1
 For en uddybning se Franco Modigliani og Merton H. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance 

and the Theory of Investment, The American Economic Review, vol. 48, no. 3, juni 1958, side 261-297. 
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tet for at undgå, at instituttet går konkurs. Da risikoen for konkurs øges 
ved en høj grad af gældsfinansiering, vil dette øge sandsynligheden for, 
at der overføres midler fra staten til instituttet. Med andre ord øges 
værdien af instituttets implicitte statsgaranti desto mere gæld. Dermed 
kan en høj grad af gældsfinansiering reducere finansieringsomkostnin-
gerne set fra instituttets side på bekostning af staten.  

Skattelovgivningen trækker i samme retning. Pengeinstitutter kan træk-
ke renteudgifter fra i skat, men ikke udbytte til aktionærerne. En høj 
gældsfinansiering kan dermed mindske de samlede skattebetalinger til 
staten. Denne effekt er dog i praksis yderst begrænset.  

Endelig er en stor del af et pengeinstituts indlån dækket af indskyder-
garantien. Renten på denne del af indlånene er dermed uafhængig af, 
hvor velkapitaliseret instituttet er. Gevinsten ved øget egenkapital til-
falder derfor delvist indskydergarantifonden og ikke pengeinstituttet. 

Selv om der også er forhold, der taler for det modsatte, kan indskud af 
mere egenkapital i et pengeinstitut således principielt øge instituttets 
finansieringsomkostninger, da det 1) mindsker værdien af den implicitte 
statsgaranti, 2) øger instituttets skattebetalinger til staten og 3) mind-
sker værdien af indskydergarantien, jf. figur 1-4. Forholdet mellem egen-
kapital og gæld er altså i sidste ende et spørgsmål om omfordeling mel-
lem instituttet og staten/indskydergarantifonden. 

Hvor meget, pengeinstitutter skal bidrage til (eller have fra) staten, er 
et politisk spørgsmål. De små ændringer i skattebetalingerne, mere 
egenkapital kan medføre, kan – hvis det er politisk ønskeligt – afhjælpes 

MODIGLIANI-MILLER's TEOREM: KAPITALOMKOSTNINGER ER 
UAFHÆNGIGE AF KAPITALSAMMENSÆTNING Figur 1-3

Afkastkrav
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med marginale ændringer i beskatningen af pengeinstitutter. Desuden 
kan institutternes bidrag til indskydergarantifonden (dvs. deres betaling 
for en eksplicit statsgaranti på en del af deres indskud) gøres risikobase-
ret, så bidraget sænkes for mere velkapitaliserede institutter.  

Derimod er det ikke velbegrundet at udspænde et mere fintmasket net 
af statsgarantier for institutternes kreditorer for derved at undgå behovet 
for højere kapitalkrav. Det vil tilskynde institutterne til mere risikofyldte 
aktiviteter, med de risici for finansiel stabilitet det vil indebære.   

  
Afkastkrav – et eksempel 
Hvis der indskydes mere egenkapital i et pengeinstitut, bliver både egen-
kapitalen og gælden mindre risikabel, og afkastkravet på begge falder.  

Det kan skitseres med et stiliseret eksempel. Et pengeinstitut har en ba-
lance på 100 mia. kr., jf. figur 1-5 (venstre). Pengeinstituttet har i ud-
gangspunktet 8 mia. kr. i egenkapital (egentlig kernekapital) og gæld for 
92 mia. kr. (figur 1-5, venstre). Afkastkravene på de to poster er henholdsvis 
9 og 2,4 pct. De samlede finansieringsomkostninger er derfor 2,9 mia. kr. 
Pengeinstituttets egentlige kernekapitalprocent er 12, da det antages, at 
den gennemsnitlige risikovægt (risikoen) på aktiverne er 65 pct. (8 mia. kr. 
i egenkapital / 100 mia. i aktiver * risikovægt på 65 pct. = 12 pct.). 

Antag nu, at pengeinstituttet øger egenkapitalen til 10 mia. kr. og 
nedbringer gælden til 90 mia. kr. (figur 1-5, højre). Da risikoen på akti-
verne er uændret, er risikovægten fortsat 65 pct., og den egentlige ker-
nekapitalprocent stiger derved til 15. Både egenkapitalen og gælden er 
nu mindre risikabel, og afkastkravet på begge falder derfor.  

MULIGE AFVIGELSER FRA MODIGLIANI-MILLER's TEOREM Figur 1-4
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EGENKAPITAL OG FINANSIE IR NGSOMKOSTNINGER Figur 1-5
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I eksemplet er afkastkravet på egenkapitalen og gælden kalibreret, så de 
samlede finansieringsomkostninger forbliver uændrede på 2,9 mia. kr. 
Det betyder, at afkastkravet på egenkapitalen skal falde med 1 pro-
centpoint, mens afkastkravet på gælden skal falde med 0,05 procent-
point som følge af den ekstra egenkapital. Som nævnt ovenfor, kan 
statsgaranti, skat og indskydergaranti bevirke, at dette ikke er tilfæl-
det i praksis. Hvis kreditorerne modsat indpriser en frygt for institut-
tets konkurs, kan en bedre kapitalisering føre til et fald i de samlede 
afkastkrav. 

 
Empirisk sammenhæng mellem egenkapital og afkastkrav   
Som følge af den finansielle krise har investorerne i dag stor fokus på 
risici. Før krisen var der kun små forskelle på pengeinstitutters finansie-
ringsomkostninger. I dag er forskellene langt større. Pengeinstitutter kan 
i dag forvente et lavere afkastkrav på deres egenkapital og gæld, hvis 
de er velkapitaliserede.  

Figur 1-6 og 1-7 illustrerer forholdet mellem den egentlige kernekapi-
talprocent og et afkastkrav beregnet på baggrund af markedsdata til 
henholdsvis seniorgæld og egenkapital for en gruppe store europæiske 
pengeinstitutter. Den implicitte statsgaranti for institutterne er forskel-
lig fra land til land. Desuden er der stor spredning mellem institutternes 
indtjeningsevne. På trods af disse forskelle ses der en tendens til, at me-
re velkapitaliserede institutter har et lavere afkastkrav på både gælden 
og egenkapitalen.  
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INVESTORERNES AFKASTKRAV TIL SENIORGÆLD Figur 1-6
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Kilde: 

Afkastkrav til seniorgæld er beregnet ud fra CDS-spænd. Figuren viser sammenhængen i 2012 for en gruppe store
europæiske pengeinstitutter.  
Bloomberg og egne beregninger. 

 
Hvis den egentlige kernekapitalprocent stiger fra 12 til 15, illustrerer 
tendenslinjen i de to figurer, at afkastkravet til henholdsvis seniorgæld 
og egenkapital falder med 0,2 og 1,7 procentpoint. Det vil sige, mere 

 

INVESTORERNES AFKASTKRAV TIL EGENKAPITAL Figur 1-7
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Kilde: 

Afkastkrav til egenkapital er beregnet ud fra CAPM. Figuren viser sammenhængen i 2012 for en gruppe store
europæiske pengeinstitutter. 
Bloomberg og egne beregninger. 
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end hvad der er nødvendigt for at holde de samlede finansieringsom-
kostninger konstante i eksemplet i figur 1-5. Usikkerheden på disse be-
regninger er selvsagt stor. Ikke desto mindre illustrerer figur 1-6 og 1-7, 
at afkastkravet til henholdsvis seniorgæld og egenkapital falder, når 
kapitaliseringen stiger. 

Samlet kan det konkluderes, at hvis mere kapital øger finansieringsom-
kostningerne, så skyldes det implicitte statsgarantier, risikouafhængige 
bidrag til indskydergarantifonden og forskelle i beskatningen af renter og 
udbytte. Det vil sige forhold, der enten er grundlæggende økonomisk 
usunde (implicitte statsgarantier) eller evt. kan afhjælpes gennem skatte-
systemet og fordelingen af bidrag til indskydergarantifonden.  

 
BOLIGMARKEDET 

Selv om pengeinstitutternes nedskrivninger på husholdningerne gene-
relt har været lave, bevirker forskelle i både tilstanden og udviklingen 
på boligmarkedet, at der i nogle områder vil vedblive med at være ned-
skrivninger og tab i de kommende år. Mens hovedsageligt København 
by og omegn oplever fremgang på boligmarkedet, er markedet stadig 
svagt i yderområderne. Specielt Vest- og Sydsjælland er hårdt ramt. Si-
den 2008 har der været en tendens til, at husholdninger flytter fra yder-
områderne til primært København, men i nogen grad også til Østjylland.  

Boligbeskatningen, der består af ejendomsværdiskatten og ejendoms-
skatten, er med til at øge udsvingene i boligpriserne. 

Ejendomsværdiskatten er en skat på bolig og betales af alle boligejere. 
Med skattestoppet blev ejendomsværdiskatten fra 2002 fastfrosset no-
minelt, dog således at den følger med ned, hvis ejendomsværdien kom-
mer under 2002-niveau. Fastfrysningen har bevirket, at ejendomsværdi-
skatten i forhold til boligens værdi faldt i årene med stigende boligpri-
ser, dvs. frem til 2007, og at den steg i de efterfølgende år, hvor bolig-
priserne faldt, jf. figur 1-8. 

Ejendomsskatten – også kaldet grundskyld – er en skat på grundens 
værdi og betales af grundejeren. Den følger som udgangspunkt udvik-
lingen i grundværdierne. Der er imidlertid fastsat en øvre grænse i form 
af en reguleringsprocent for, hvor meget ejendomsskatten må stige fra 
år til år. Det betyder, at hvis grundværdierne stiger mere end regule-
ringsprocenten, så mindskes ejendomsskatten som andel af grundværdi-
erne. Det var tilfældet i midt-2000'erne, og der blev i store dele af lan-
det opbygget et efterslæb i ejendomsskatten i forhold til grundværdier-
ne. I disse områder er ejendomsskatten derfor fortsat med at stige det 
maksimalt tilladte i henhold til reguleringsprocenten, selv om grund-
værdierne har været faldende eller kun svagt stigende. 
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EFFEKTIV BOLIGBESKATNING Figur 1-8
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Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
De nuværende regler for boligbeskatningen, især fastfrysningen af 
ejendomsværdiskatten på 2002-niveau, er således medvirkende til at øge 
udsvingene i boligpriserne. Udformningen af boligbeskatningen bør 
derfor ændres, så den følger boligpriserne og dermed automatisk bidra-
ger til at stabilisere boligpriserne og, afledt heraf, konjunkturerne. Både 
mere stabile boligpriser og mindre konjunkturudsving vil bidrage til at 
styrke den finansielle stabilitet. 

 
BANKUNION 

Som reaktion på statsgældskrisen i EU præsenterede Herman Van Rom-
puy i juni 2012 et forslag om etablering af en bankunion med et fælles-
europæisk tilsyn, en fælles afviklingsmekanisme og en overbygning på 
de nationale indskydergarantiordninger. Forberedelserne til det fælles 
tilsyn for, i første omgang, eurolandene, er allerede godt i gang, jf. boks 
1-3, mens de resterende dele af bankunionen afventer de aktuelle for-
handlinger om fælles regler for afvikling (krisehåndteringsdirektivet). 

Visionen med en bankunion er at forebygge kriser som den, der har 
udspillet sig de senere år, og at begrænse effekten af en krise, hvis den 
alligevel opstår. Den skal medvirke til bedre at beskytte udviklingen i 
den finansielle sektor fra udviklingen i de offentlige finanser i de enkel-
te medlemslande – og omvendt – og øge den finansielle stabilitet. I et 
langsigtet perspektiv skal en bankunion være med til at understøtte den 
finansielle integration i EU og dermed det indre finansielle marked. 
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FÆLLES TILSYN MED KREDITINSTITUTTER I EU Boks 1-3 

Rådet og Europa-Parlamentet indgik 19. marts 2013 en aftale, der overfører specifikke 

opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter til Den Europæiske Centralbank, ECB, 

(den såkaldte "fælles tilsynsmekanisme"). Aftalen skal bidrage til at styrke den finan-

sielle stabilitet i EU og gøre det muligt for den europæiske stabilitetsmekanisme, ESM, 

at foretage kapitalindskud direkte i nødlidende kreditinstitutter i euroområdet.  

Ansvaret for de væsentligste tilsynsopgaver med kreditinstitutter overdrages ifølge 

aftalen fra de nationale tilsyn til ECB. De nationale tilsynsmyndigheder skal føre tilsyn 

med de kreditinstitutter, som ikke har anmodet om eller modtaget økonomisk støtte 

fra EFSF eller ESM, og som efter nogle nærmere bestemte kriterier anses for at være 

af mindre signifikant betydning. ECB skal som minimum føre tilsyn med de tre mest 

signifikante kreditinstitutter i hvert deltagende medlemsland og kan på ethvert tids-

punkt vælge at overtage tilsynet med et specifikt institut for at sikre ensartet tilsyn af 

høj kvalitet.   

Deltagelse i det fælles tilsyn er obligatorisk for eurolandene, men giver mulighed 

for, at ikke-eurolande kan tilslutte sig. Det sker ved at indgå aftale om et tæt samar-

bejde om det finansielle tilsyn med ECB. ECB skal indgå et Memorandum of Un-

derstanding, MoU, med de ikke-eurolande, der ikke ønsker at tilslutte sig det fælles 

tilsyn. MoU'et skal beskrive, hvordan ECB og de nationale tilsynsmyndigheder vil sam-

arbejde i forhold til tilsynet med de kreditinstitutter, der har aktiviteter i både et del-

tagende og et ikke-deltagende medlemsland.  

ECB skal leve op til en række principper i organiseringen af tilsynet. Varetagelsen af 

tilsynsopgaverne skal foregå uafhængigt af den monetære politik. ECB skal til det 

formål oprette et såkaldt Tilsynsråd, der skal beslutte den overordnede tilrettelæggel-

se af tilsynsopgaverne og træffe afgørelse i konkrete sager. En repræsentant fra hver 

af de nationale tilsynsmyndigheder, der indgår i den fælles tilsynsmekanisme, delta-

ger i Tilsynsrådets møder. Repræsentanten for en national tilsynsmyndighed har mu-

lighed for at tage en repræsentant fra den nationale centralbank med til Tilsynsrådets 

møder. Tilsynsrådet træffer som udgangspunkt afgørelse ved simpelt flertal, hvor 

hvert deltagende medlemsland har en stemme. Tilsynsrådets afgørelser skal godken-

des af ECB's Styrelsesråd og anses som tiltrådt, medmindre Styrelsesrådet gør indven-

dinger herimod. Erklærer Styrelsesrådet sig uenig i en afgørelse truffet af Tilsynsrådet, 

skal uenigheden søges løst i et mæglingsudvalg, som ECB nedsætter. Ikke-eurolande 

kan vælge ikke at følge en afgørelse, der er omgjort af Styrelsesrådet. I det tilfælde 

har ECB mulighed for at suspendere eller ophæve samarbejdet med det pågældende 

ikke-euroland.  

ECB forventes at påbegynde sin tilsynsvirksomhed 1. juli 2014, men kan inden den-

ne dato vælge at overtage tilsynet med et specifikt institut, hvis ESM anmoder herom. 

ECB kan ligeledes inden overdragelse af tilsynet vælge at følge tilsynet med specifikke 

institutter for at sikre en hensigtsmæssig overlevering. 

 
Fra et dansk perspektiv vil det være værdifuldt, at bankunionen bliver til 
mere end et fælles tilsyn og indeholder en form for forsikringselement. 
Det skyldes den danske banksektors størrelse og høje koncentration: Der 
er betydelige grænseoverskridende aktiviteter blandt de største institut-
ter, og de danske institutters konsoliderede aktiver er knap fire gange så 
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store som det danske BNP, hvilket placerer Danmark lidt over EU-
gennemsnittet. Derudover er Danmark kendetegnet ved, at det største 
instituts konsoliderede aktiver i forhold til BNP er blandt de højeste i EU. 

Deltagelse i alene et fælles tilsyn, dvs. uden de øvrige elementer af 
bankunionen, har ikke samme værdi for Danmark som en fuld bankuni-
on, men kan have visse fordele fx i form af et kvalitetsstempel, hvis det 
fælles tilsyn af markedet bliver opfattet som bedre end et nationalt til-
syn, samt i form af indflydelse på tilsyn i udenlandske institutter. 

Samlet set anbefaler Nationalbanken, at Danmark arbejder for fær-
diggørelse af og deltagelse i en kommende bankunion, der kan fungere 
som forsikringsordning i forhold til de systemiske pengeinstitutter. 

 
SIDSTE ÅRS ANBEFALINGER 

Hovedparten af Nationalbankens anbefalinger fra Finansiel stabilitet 
2012 er fortsat aktuelle og er indeholdt i anbefalingerne i denne rap-
port. To anbefalinger fra Finansiel stabilitet 2012 er ikke længere aktuel-
le, da de er adresseret tilfredsstillende. 

 
Makroprudentiel politik  
Nationalbanken anbefalede i Finansiel stabilitet 2012, at der etableres 
organisatoriske rammer til udvikling, vurdering og implementering af 
makroprudentielle instrumenter.  

Folketinget vedtog i slutningen af 2012 en lov om etablering af et sy-
stemisk risikoråd, der har til opgave at identificere og overvåge systemi-
ske finansielle risici og komme med observationer, advarsler og henstil-
linger for at forebygge eller reducere opbygningen af disse risici. Ad-
varsler og henstillinger vil som udgangspunkt kunne rettes mod Finans-
tilsynet og, hvis det vedrører lovgivning, mod regeringen. Hvis en hen-
stilling ikke følges, vil modtageren være forpligtet til at afgive en be-
grundelse herfor. Nationalbanken varetager formandskabet for rådet og 
vil løbende bidrage med analyser til rådets arbejde. 

 
Ikke-systemiske pengeinstitutters likviditet ved udløb af statsgaranteret 
gæld 
For enkelte ikke-systemiske pengeinstitutter (i Finanstilsynets gruppe 2 
og 3) udgjorde statsgaranterede udstedelser sidste år en betydelig andel 
af balancen. Nationalbanken anbefalede derfor, at disse institutter fort-
satte tilpasningen til en forretningsmodel, der er levedygtig på længere 
sigt. Næsten alle de statsgaranterede udstedelser er nu forfaldet eller 
indfriet. Udfasningen er foregået tilfredsstillende. De fleste ikke-systemi-
ske institutter, der var udfordrede i forbindelse med udløbet af de stats-
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garanterede udstedelser, har formået at tilpasse balancerne og reducere 
deres indlånsunderskud. I enkelte tilfælde har Nationalbankens likvidi-
tetsunderstøttende tiltag givet den nødvendige fleksibilitet. Desuden 
har Bankpakke 4 og 5 afhjulpet særligt udfordrede institutters likvidi-
tetssituation. 
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2. Pengeinstitutternes indtjening og kapital 

Pengeinstitutternes indtjening blev presset fra flere sider i 2012. Efter-
spørgslen efter nyudlån var fortsat lav, og nedskrivningerne på udlån 
fortsat høje. De systemiske institutter kom alle ud af året med et positivt 
resultat, mens billedet blandt de ikke-systemiske institutter var mere 
blandet. 

De fleste institutter forbedrede deres kapitalgrundlag i løbet af 2012. 
En stor del af forbedringerne skyldtes lavere udlånsvolumen, men flere 
institutter gennemførte også aktieemissioner. 

Størstedelen af institutterne har i dag tilstrækkelig egenkapital til at 
opfylde de kommende EU-krav til egentlig kernekapital. Men der vil 
herudover være behov for en passende overdækning bestående af 
egentlig kernekapital, og mange institutter vil få behov for at erstatte 
eksisterende udstedelser af hybrid kernekapital og supplerende kapital 
med nye udstedelser, som lever op til de nye krav til efterstillet kapital.  
Det samme gælder for de systemiske institutter i forhold til anbefalin-
gerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Dan-
mark. 

 
PENGEINSTITUTTER I DANMARK 

Indtjeningen under fortsat pres  
Pengeinstitutternes indtjening var fortsat lav i 2012, men de systemiske 
institutter kom alle ud af året med et positivt resultat. Den vægtede 
gennemsnitlige egenkapitalforrentning for de systemiske institutter var 
på 3,6 pct. efter skat, hvilket var 1,2 procentpoint højere end i 2011. 

Der var fortsat en betydelig spredning i indtjeningen for de ikke-syste-
miske institutter. Knap halvdelen havde fortsat store underskud, mens de 
øvrige havde positive resultater. Enkelte af de ikke-systemiske institutter 
opnåede i 2012 en egenkapitalforrentning i niveauet 12-14 pct. efter skat. 
Den vægtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning for de ikke-
systemiske institutter var på -10,1 pct. efter skat mod -8,7 pct. i 2011. 

Mange pengeinstitutter forhøjede i løbet af 2012 priserne på deres 
udlån. Det betød, at de generelt var i stand til at opretholde et uændret 
niveau af nettorenteindtægter, jf. figur 2-1, med lavere udlånsvolumen. 
Udlånet fra de systemiske institutter faldt ekskl. repoforretninger med 
6 pct. i forhold til ultimo 2011, mens udlånet fra de ikke-systemiske insti-
tutter faldt med 20 pct. En del heraf skyldes den igangværende balance-
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reduktion i FIH Erhvervsbank, der bl.a. har indebåret, at en større del af 
bankens ejendomsengagementer er blevet overdraget til Finansiel Stabi-
litet A/S.1  

Pengeinstitutternes renter følger normalt udviklingen i de pengepoli-
tiske renter, men det ekstremt lave renteniveau har betydet, at det er 
blevet vanskeligt – om ikke umuligt – for institutterne at sætte indlåns-
renterne yderligere ned. Som følge af de gennemførte prisforhøjelser på 
udlån blev udvidelsen af de negative indlånsmarginaler dog mere end 
opvejet af stigende udlånsmarginaler, jf. figur 2-2. 

Indtjeningen fra pengeinstitutternes handelsaktiviteter udviste mode-
rat fremgang i form af positive kursreguleringer og svagt stigende ge-
byrindtægter fra værdipapirhandel. 

Antallet af filialer af danske pengeinstitutter blev i løbet af 2012 redu-
ceret med 13 pct., mens antallet af medarbejdere blev reduceret med 
7 pct. Som følge af omkostninger i forbindelse med omstruktureringer, 
herunder fratrædelsesgodtgørelser mv., har de iværksatte tiltag endnu 
ikke materialiseret sig i et faldende omkostningsniveau.  

Blandt de systemiske institutter var der også fremgang i indtjeningen 
fra dattervirksomheder. Regnskabsmæssige effekter i Danica Pension 
påvirkede Danske Bank positivt. Højere bidragssatser i Realkredit Dan-

 1
 Jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, side 31, boks 4. 

INDTJENING FORDELT PÅ HOVEDPOSTER, PENGEINSTITUTTER Figur 2-1
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

"Øvrige resultatposter (ekskl. skat)" omfatter udbytte af aktier, andre driftsindtægter, resultat af kapitalandele i
associerede og tilknyttede virksomheder, resultat af aktiver i midlertidig besiddelse, udgifter til personale og
administration, af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt andre driftsudgifter. 
Finanstilsynet og egne beregninger. 
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mark og Nordea Kredit havde ligeledes en positiv effekt på resultaterne 
for henholdsvis Danske Bank og Nordea Bank Danmark. 

 
Nedskrivninger  
Nedskrivninger på udlån var fortsat høje i 2012. For de systemiske insti-
tutter steg årets nedskrivningsprocent for udlån og garantier til hus-
holdninger i gennemsnit fra 0,5 til 0,7 pct., mens den for erhverv var 
uændret på 1,1 pct. For de ikke-systemiske institutter steg årets ned-
skrivningsprocent for udlån og garantier til husholdninger fra 1,0 til 
1,1 pct., mens den for erhverv steg fra 2,7 til 3,7 pct. Nedskrivningerne 
for de ikke-systemiske institutter som helhed var fortsat for høje til at 
kunne dækkes af indtjeningen, jf. figur 2-3, men der var betydelig 
spredning blandt institutterne. Størstedelen af de ikke-systemiske insti-
tutters nedskrivninger var fortsat på udlån til landbrug og ejendomssel-
skaber mv. 

Finanstilsynet introducerede i 2012 et sæt uddybende retningslinjer 
for nedskrivning af udlån. Retningslinjerne fandt første gang anvendelse 
for institutternes halvårsrapporter for 1. halvår 2012. For flere pengein-
stitutter indebar de nye retningslinjer en mere forsigtig tilgang til vær-
diansættelsen af udlån. Det må antages, at en del af årets nedskrivnin-
ger kan henføres til implementeringen af de nye retningslinjer.  

GENNEMSNITLIGE IND- OG UDLÅNSMARGINALER Figur 2-2
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Kilde: 

Seneste observation er februar 2013. Udlånsmarginalen er beregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige
udlånsrente og T/N pengemarkedsrenten (månedsgennemsnit). Indlånsmarginalen er beregnet som forskellen
mellem T/N pengemarkedsrenten (månedsgennemsnit) og den gennemsnitlige indlånsrente. Beregningen omfat-
ter ind- og udlån i danske kroner. 
Danmarks Nationalbank. 
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INDTJENING OG NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG GARANTIER Figur 2-3
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Anm.: 
Kilde: 

Udlån og garantier er opgjort som et gennemsnit af udlån og garantier primo og ultimo året.  
Finanstilsynet og egne beregninger. 

 
International Accounting Standards Board, IASB, har i marts 2013 ud-
sendt et forslag til nye internationale nedskrivningsregler. Forslaget inde-
bærer, at alle udlån skal nedskrives med et forventet tab, der skal esti-
meres på baggrund af sandsynlighedsvægtede udfald. Som noget nyt 
skal der også foretages nedskrivninger på udlån, hvor der endnu ikke er 
konstateret tegn på værdiforringelse. Effekterne af forslaget og det 
forventede ikrafttrædelsestidspunkt er endnu ikke kendt. 

 
Forbedret kapitalgrundlag 
Alle på nær to ikke-systemiske institutter forbedrede i løbet af 2012 
deres kapitalgrundlag i form af højere egentlig kernekapitalprocenter 
og en øget overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov. 

En stor del af forbedringerne af kapitalgrundlaget skyldes fald i de ri-
sikovægtede poster, jf. henholdsvis figur 2-4 og 2-5. Faldene i de risiko-
vægtede poster skyldes bl.a. en lavere udlånsvolumen. Flere af institut-
terne har også foretaget andre balancetilpasninger, herunder omlæg-
ninger og frasalg af værdipapirbeholdninger.  

Flere institutter forbedrede kapitalgrundlaget gennem kapitaludvidel-
ser. Danske Bank, Jyske Bank, Spar Nord Bank og Vestjysk Bank gennem-
førte aktieemissioner med fortegningsret for eksisterende aktionærer 
eller rettet mod en kreds af investorer, mens Alm. Brand Bank modtog ny 
kapital fra bankens moderselskab. Emissionen i Vestjysk Bank var en del  
af den kapitalplan, som banken fremlagde i forbindelse med fusionen  
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ÆNDRINGER I KAPITALOVERDÆKNING, SYSTEMISKE INSTITUTTER Figur 2-4
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Kilde: 

Kapitaloverdækningen er opgjort i forhold til det individuelle solvensbehov. "Andre ændringer i basiskapital" omfat-
ter bl.a. ændringer i værdireguleringer, der føres over egenkapitalen, samt ændringer i regulatoriske fradrag. 
Finanstilsynet, årsrapporter og egne beregninger. 

 
 

 

ÆNDRINGER I KAPITALOVERDÆKNING, IKKE-SYSTEMISKE INSTITUTTER Figur 2-5
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Kilde: 

Kapitaloverdækningen er opgjort i forhold til det individuelle solvensbehov. "Andre ændringer i basiskapital"
omfatter bl.a. ændringer i værdireguleringer, der føres over egenkapitalen, samt ændringer i regulatoriske
fradrag. "Andre ændringer i basiskapital" omfatter desuden nettoeffekten af afgangen af nettoaktiver og mod-
tagelsen af koncernbidrag i forbindelse med spaltningen af FIH Erhvervsbank. "Kapitaludvidelse" er inkl. konver-
tering af hybrid kernekapital i Vestjysk Bank.  
Finanstilsynet, årsrapporter og egne beregninger. 
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SAMMENSÆTNING AF BASISKAPITAL ULTIMO 2012 Figur 2-6
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Kilde: 

"Ny kapital Alm. Brand Bank" er inkl. kapitalindskud fra bankens moderselskab pr. 26. februar 2013 samt delvis
indfrielse af statslig hybrid kapital pr. 19. marts 2013.  
Finanstilsynet, selskabsmeddelelser og egne beregninger. 

 
med Aarhus Lokalbank. En del af Vestjysk Banks statslige hybride kerne-
kapital blev desuden konverteret til aktiekapital. Ved udgangen af 2012 
havde de fleste institutter en betydelig overdækning i forhold til deres 
individuelle solvensbehov, jf. figur 2-6. 

Som følge af den lave indtjening er pengeinstitutterne fortsat tilbage-
holdende med at udbetale udbytte. Kun de to ikke-systemiske institutter 
med de højeste egenkapitalforrentninger har udloddet en del af resulta-
tet for 2012 til deres aktionærer.1  

Reglerne om det individuelle solvensbehov blev ændret i slutningen af 
2012, jf. boks 2-1. Det individuelle solvensbehov vil fremover være et 
"blødt" krav. Forskellen mellem det individuelle solvensbehov og mini-
mumskapitalkravet på 8 pct. af de risikovægtede poster skal samtidig op-
fyldes med egentlig kernekapital eller anden ansvarlig kapital, der au-
tomatisk kan konverteres til egenkapital. 

 
Behov for tilpasning til de nye kapitalkrav 
De nye kapitaldækningsregler, CRD IV/CRR, stiller højere krav til størrel-
sen og kvaliteten af institutternes kapital, jf. bilag 2. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, EBA, har offentliggjort analyser af, hvad effek-
ten af de nye regler vil være for en gruppe europæiske kreditinstitutters 

 1
 Herudover har to sparekasser betalt renter af deres garantkapital. Disse beløb er medtaget under 

"foreslået udbytte" i figur 2-5. 
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kapitalforhold. Tre danske kreditinstitutter deltog i den seneste analyse, 
som blev offentliggjort i marts 2013. De tre danske institutter var alle 
bedre rustede til at møde de nye kapitalkrav end gennemsnittet af de 
europæiske institutter. 

Størstedelen af de danske pengeinstitutter har i dag tilstrækkelig egen-
kapital til at opfylde de kommende EU-krav til egentlig kernekapital. 

NYE REGLER OM DET INDIVIDUELLE SOLVENSBEHOV Boks 2-1 

Folketinget vedtog i december 2012 en ændring af lov om finansiel virksomhed, der 

skal give Finanstilsynet mulighed for at anlægge en mere tålmodig tilgang over for 

pressede institutter. Den nye tilgang har til hensigt at afbalancere hensynet til beskyt-

telse af indskydere og andre kreditorer med hensynet til mulighederne for genopret-

ning.  

Siden 2007 har danske penge- og realkreditinstitutter været forpligtede til at opfyl-

de såvel minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle 1-kravet) som det 

individuelle solvensbehov (søjle 2-kravet). Manglende opfyldelse af disse krav har væ-

ret ensbetydende med inddragelse af tilladelsen til at drive kreditinstitutvirksomhed, 

medmindre kapitalen blev reetableret inden for en kort frist. Under den finansielle 

krise har der været flere tilfælde, hvor et pengeinstitut er blevet lukket, fordi det ikke 

længere kunne opfylde solvensbehovet, men hvor instituttets solvensprocent fortsat 

vurderedes højere end minimumskravet på 8 pct.  

Fremover vil det individuelle solvensbehov være et "blødt" krav, mens 8 pct.-kravet 

fortsat vil være et "hårdt" krav. Overskridelse af 8 pct.-kravet vil medføre inddragelse 

af tilladelsen, medmindre kapitalen reetableres inden for en kort frist. Overskridelse 

af det "bløde" krav vil give Finanstilsynet mulighed for at fastsætte dispositionsbe-

grænsende tiltag og iværksætte en række tilsynsprocesser. Hensigten er, at instituttet 

skal have mere tid til at rette op på forretningen eller finde en privat løsning. Hvis Fi-

nanstilsynet vurderer, at der ikke er tilstrækkelig fremdrift i kapitalgenopretningen, 

eller at genopretningsplanerne ikke er realistiske, kan Finanstilsynet reagere med på-

bud eller i sidste ende inddrage tilladelsen, selv om minimumskapitalkravet er opfyldt. 

Det vil fortsat gælde som et særligt dansk krav, at institutterne skal offentliggøre 

deres individuelle solvensbehov. Som noget nyt skal den del af det individuelle sol-

vensbehov, der ligger ud over 8 pct. af de risikovægtede poster, som udgangspunkt 

opfyldes med egentlig kernekapital. Efter en konkret og individuel vurdering vil Fi-

nanstilsynet kunne tillade, at kravet opfyldes med anden ansvarlig kapital, som enten 

automatisk konverteres til egenkapital eller nedskrives ved brud på solvensbehovet 

eller ved brud på et passende niveau af egentlig kernekapital. 

I forlængelse af lovændringen har Finanstilsynet udsendt en ny vejledning for op-

gørelsen af det individuelle solvensbehov.1 Vejledningen anviser den såkaldte 8+ me-

tode, hvor der fastsættes et tillæg til minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede 

poster. Metoden indebærer, at der for udlån uden væsentlige svaghedstegn skal af-

sættes et beløb svarende til 8 pct. af udlånets risikovægt i solvensbehovet, mens der 

for udlån til kunder med finansielle problemer skal afsættes et beløb svarende til det 

forsigtigt skønnede tab, hvis udlånet afvikles på grund af misligholdelse. 

1 Jf. Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, bilag 1 til Fi-
nanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning. 
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Men der vil herudover være behov for en passende overdækning bestå-
ende af egentlig kernekapital, og mange institutter vil få behov for at 
erstatte eksisterende udstedelser af hybrid kernekapital og supplerende 
kapital med nye udstedelser, som lever op til de nye krav til efterstillet 
kapital. Det samme gælder for de systemiske institutter i forhold til an-
befalingerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i 
Danmark. 

Under de afsluttende forhandlinger om CRD IV/CRR blev der indført en 
lempelse af risikovægtene for udlån til små og mellemstore virksomhe-
der. Lempelsen gør ikke det finansielle system mere robust, tværtimod. 
Målet med lempelsen er at øge långivningen fra europæiske kreditinsti-
tutter til små og mellemstore virksomheder i EU ved at tillade en generel 
reduktion af risikovægtene for disse virksomheder på 24 pct. Det kan 
undre, da der ikke ud fra en risikomæssig betragtning synes at være 
belæg for en generel lempelse af risikovægtene for udlån til små og 
mellemstore virksomheder. Pengeinstitutterne bør derfor ikke indregne 
lempelsen i deres kapitalplanlægning. Lempelsen kan desuden svække 
tilliden til de risikovægtede poster som et mål for risikoen på kreditinsti-
tutters aktiver.  

 
NORDISKE BANKKONCERNER 

Danske Bank og Nordea har betydelige aktiviteter i de nordiske lande 
og inden for en bred vifte af produkter. En sammenligning med de øvri-
ge nordiske koncerner kan derfor være med til at give en vurdering af 
udviklingen i indtjenings- og kapitalforhold i forhold til sammenligneli-
ge konkurrenter.  

 
Balanceudvikling og indtjening 
Med undtagelse af Nordea har balancerne i de nordiske koncerner ud-
viklet sig forholdsvist stabilt gennem de seneste år, jf. figur 2-7. I Nordea 
skyldes udsving i balancesummen primært derivataktiviteter.  

De nordiske koncerner øgede deres udlån med mellem 3 og 10 pct. i lø-
bet af 2012. Danske Bank og Nordea havde den laveste udlånsvækst på 
3 pct., mens Handelsbanken øgede udlånet med 6 pct. Målt på udlån var 
Handelsbanken ultimo 2012 det sjette største pengeinstitut i Danmark. 
Indlånene i de nordiske koncerner var også generelt stigende. I Danske 
Bank, Nordea og DNB steg indlånet absolut set mere end udlånet. 

Egenkapitalforrentningen i Danske Bank har gennem flere år været 
lavere end i de øvrige nordiske koncerner, hvilket primært skyldes høje-
re nedskrivninger på udlån, jf. figur 2-8. Forskellen i udviklingen og ni-
veauet for nedskrivninger blandt koncernerne kan til dels henføres til 
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BALANCE Figur 2-7
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Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Balancesummer er omregnet til danske kroner med valutakursen ultimo 2012 gældende for hele den viste periode.
For Danske Bank er det udlån fra bankaktiviteter, der er geografisk opdelt. DNB oplyser ikke udlån til Danmark.
Landefordelingen af SEB's udlån i 2007 er baseret på landefordelingen for 2008. For Swedbank er de geografisk
opdelte udlån fra og med 2009 baseret på krediteksponeringer i alt. 
Årsregnskaber og egne beregninger. 

 

EGENKAPITALFORRENTNING FØR SKAT Figur 2-8
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Anm.: 
Kilde: 

Egenkapitalforrentning før skat er beregnet på baggrund af et gennemsnit af egenkapitalen primo og ultimo året.  
Årsregnskaber og egne beregninger. 
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forskelle i den geografiske fordeling af udlån. Danske Bank har haft 
højere nedskrivninger på sit hjemmemarked i forhold til de øvrige nordi-
ske koncerner. Udviklingen skyldes, at konjunkturtilbageslaget i Dan-
mark har været hårdere end i Sverige og Norge. Flere af de nordiske 
koncerner har tidligere haft høje nedskrivninger i Baltikum, men de var i 
2012 på et betydeligt lavere niveau. Danske Bank har desuden haft høje 
nedskrivninger i Nordirland og Irland, hvor banken p.t. arbejder på at 
afhænde en større del af udlånsporteføljen.  

 
Kapitalforhold 
De nordiske koncerner øgede deres kernekapitalprocenter i løbet af 
2012 via øget kernekapital og fald i de risikovægtede poster.1 De risiko-
vægtede poster faldt med mellem 3 og 14 pct., selv om størrelsen af 
balancerne var stort set uændrede. Det skyldes bl.a. ændrede modeller 
til opgørelse af risici. Internationalt er der øget fokus på opgørelsen af 
risikovægtede aktiver, jf. boks 2-2.  

SIFI-udvalgets anbefalinger til størrelsen af den systemiske risikobuffer 
for Danske Bank er på niveau med kravene i Sverige, hvor Nordea, SEB, 
Handelsbanken og Swedbank alle er udpeget som SIFI'er. Norge har 
endnu ikke fastsat kriterierne for udpegningen af SIFI'er.2   

 1
 På nær SEB, hvor den egentlige kernekapital blev reduceret som følge af implementering af ændre-

de regnskabsregler. 
2
 Det norske finansministerium har i marts 2013 stillet forslag om nye kapitalkrav for kreditinstitutter 

baseret på CRD IV/CRR og foreslår ikrafttrædelse pr. 1. juli 2013. Af lovforslaget fremgår det, at mini-
steriet kan fastsætte kriterier for hvilke institutter, der anses som SIFI'er med tilhørende skærpede 
krav. 
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INTERNATIONALE STUDIER AF FORSKELLE I RISIKOVÆGTEDE AKTIVER Boks 2-2 

I de sidste par år er der kommet fokus på den betydelige internationale spredning i de 

risikovægte, som bankerne anvender ved beregning af deres kapitalgrundlag. Både 

Basels Banktilsynskomite, BCBS, og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, har 

gennemført detaljerede studier af problemstillingen og fremlagt foreløbige konklusi-

oner i begyndelsen af 2013. Mere udførlige analyser ventes foretaget i 2. halvår 2013. 

I Baselkomiteens rapport fokuseres på 16 store grænseoverskridende bankers risi-

kovægte på markedsrisiko i forbindelse med handelsaktiviteter.1 Desuden er der gen-

nemført en test af 15 banker, hvor deres respektive modeller til risikomåling blev an-

vendt på en hypotetisk handelsbeholdning. Der blev fundet to hovedårsager til de 

markant forskellige resultater af øvelsen: 

 Den første var lovgivnings- og tilsynsmæssige beslutninger. Banker opererer i for-

skellige jurisdiktioner, hvor der gælder forskellige regler for vurdering af risikoen 

på aktiver. Selv om øget international harmonisering af reglerne vil mindske for-

skellene med tiden, blev det i rapporten understreget, at tilsynsmyndighederne sta-

dig i vid udstrækning kan justere visse elementer af reglerne vedrørende bankernes 

risikomodeller. Der kan være gode grunde til, at tilsynsmyndighederne behandler 

banker forskelligt – fx kan kvaliteten af deres risikostyringssystemer spille en rolle – 

men manglende gennemsigtighed i forbindelse med sådanne beslutninger gør det 

svært at sammenligne bankers risikovægtede aktiver. Det blev derfor anbefalet, at 

lovgivnings- og tilsynsmæssige beslutninger i højere grad offentliggøres. 

 Den anden væsentlige årsag til forskellene i de risikovægtede handelsporteføljer 

var forskelle i bankernes risikomodeller, fx med hensyn til hvordan tidligere tab på-

virker risikovurderingen fremadrettet. I rapporten blev det konkluderet, at forskelle 

i risikovægtningen som følge af sådanne faktorer bl.a. kan mindskes ved at sætte 

grænser for, hvilke typer modeller bankerne må benytte. 

 

Den første EBA-rapport på området sammenlignede 89 europæiske bankers bereg-

ning af kreditrisici på deres aktiver.2 Beregningerne viste, at der var betydelige for-

skelle på, hvordan institutterne beregnede risikovægtede aktiver og forventede tab. 

De største forskelle i de anvendte risikovægte vedrørte virksomheder og husholdnin-

ger. Rapporten konkluderede, at ca. halvdelen af den samlede spredning i bankernes 

risikovægtede aktiver (i forhold til de samlede aktiver) kunne forklares ved forskellige 

regler, forretningsmodeller og markeder, mens den anden halvdel skyldtes de meto-

der, der i bankernes interne modeller anvendes til måling af risici på visse aktiver. 

I de nordiske lande har fokus blandt tilsynsmyndighederne indtil videre primært 

været på institutternes risikovægte på bolig- og erhvervslån. 

1 Basels Banktilsynskomite, BCBS, Regulatory Consistency Assessment Program, RCAP, Analysis of Risk-Weighted 
Assets for Market Risk, januar 2013.  

2 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, Interim Results of the EBA Review of the Consistency of Risk-
Weighted Assets – Top-Down Assessment of the Banking Book, januar 2013.   

Finansiel stabilitet - 2013



 

07-06-2013 07:37:00    Antal sider: 108   Rev. nr. 2   H:\KMA\Finansiel stabilitet\2013\FS-

2013-Hel_ThSa.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

 

Finansiel stabilitet - 2013



 

07-06-2013 07:37:00    Antal sider: 108   Rev. nr. 2   H:\KMA\Finansiel stabilitet\2013\FS-

2013-Hel_ThSa.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

37 

3. Pengeinstitutternes likviditet 

De systemiske pengeinstitutters likviditetssituation er god. Muligheder 
for at optage lån i markedet udnyttes, og institutterne anvender kun i 
mindre omfang kortfristede udstedelser.  

Næsten alle statsgaranterede obligationer udstedt i 2009-10 er indfri-
et. Udfasningen er foregået tilfredsstillende. De fleste ikke-systemiske 
institutter, der var udfordrede i forbindelse med udløbet af de statsga-
ranterede obligationer, har formået at tilpasse balancerne og reducere 
deres indlånsunderskud. I enkelte tilfælde har Nationalbankens likvidi-
tetstiltag givet den nødvendige fleksibilitet. Desuden har Bankpakke 4 
og 5 afhjulpet likviditetssituationen i særligt udfordrede institutter.  

Nationalbanken ser positivt på, at de systemiske institutter er begyndt 
at forberede sig på den kommende likviditetsregulering. Selv om LCR 
først træder i kraft i 2015, og den endelige udformning ikke ligger helt 
fast endnu, er det vigtigt, at også de ikke-systemiske institutter får klar-
lagt de eventuelle tilpasninger, der vil være nødvendige for at leve op til 
det nye krav. 

 
BAGGRUND 

Pengeinstitutternes udlån og andre aktiver finansieres primært af ind-
lån, langfristede gældsudstedelser og lån fra andre kreditinstitutter. Det 
er vigtigt, at sammensætningen af finansieringskilderne er tilpasset in-
stitutternes størrelse og forretningsmodel. Fx har store institutter lettere 
ved at vedligeholde adgangen til at optage lån på markedet end små 
institutter. Pengeinstitutternes balance er reduceret, og anvendelsen af 
markedsfinansiering mindsket, især for de ikke-systemiske institutter, jf. 
figur 3-1. Generelt bidrager en differentieret sammensætning af finan-
sieringskilder til at mindske og sprede institutternes refinansieringsrisi-
ko. 

 
INDLÅNSFINANSIERING 

I perioden 2005-08 opbyggede pengeinstitutterne et væsentligt indlåns-
underskud, jf. figur 3-2. Det betød, at institutterne i højere grad blev af-
hængige af markedsfinansiering. Efterfølgende er underskuddet redu-
ceret, og der er nu samlet set balance mellem ind- og udlån. Overordnet 
er det primært udlånet, der er reduceret, mens indlånet har været næ- 
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SAMMENSÆTNING AF PASSIVSIDEN Figur 3-1

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Institutternes passivside er opgjort ekskl. derivatforretninger. Enkelte statsgaranterede obligationer blev udstedt
af selskaber kaldet Special Purpose Vehicles, SPV'er, på baggrund af lån med individuel statsgaranti til danske
penge- eller realkreditinstitutter. Institutternes lån fra SPV'er indgår på passivsiden som indlån fra andet end
kreditinstitutter. Seneste observation er 1. kvartal 2013. 
Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 

 

INDLÅNSOVERSKUD Figur 3-2
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Kilde: 

Ud- og indlån er ekskl. repoforretninger i de indenlandske pengeinstitutter, men pga. databegrænsninger inkl.
repoforretninger i de danske pengeinstitutters udenlandske filialer. Pengeinstitutterne har samlet set flere re-
poudlån end -indlån. Indlånsoverskuddet er derfor større ekskl. repoforretninger end inkl. repoforretninger.
Seneste observation er 1. kvartal 2013.  
Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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sten uændret. Der er betydelig variation i udviklingen i indlånet blandt 
institutterne. Samlet set er indlån i de ikke-systemiske institutter steget, 
mens det er faldet lidt i de systemiske institutter. Udviklingen dækker 
bl.a. over stigende indlån fra husholdninger og faldende indlån fra 
øvrige indskydere, som fx virksomheder og forsikrings- og pensionssek-
toren. 

Danske Bank fik i juni 2012 et påbud fra Finanstilsynet om at reducere 
sit indlånsunderskud med 75 mia. kr. frem mod slutningen af 2013.1 Ban-
ken havde allerede i 1. kvartal 2013 reduceret det med mere end det 
påbudte, hvilket har bidraget væsentligt til den samlede reduktion i 
indlånsunderskuddet siden 2011. Størstedelen af de andre systemiske 
pengeinstitutter har også bidraget til reduktionen. Næsten alle de ikke-
systemiske pengeinstitutter har enten øget indlånsoverskuddet, reduce-
ret underskuddet eller vendt underskuddet til et overskud siden udgan-
gen af 2011. Det har medført, at der nu kun er to ud af de ni ikke-syste-
miske pengeinstitutter, der har et indlånsunderskud på mere end 3 pct. af 
balancen, mod fem ud af de ni ved udgangen af 2011.  

Husholdninger står for en væsentlig del af indlånet, især i de ikke-
systemiske institutter. Indlån fra husholdninger er en stabil finansie-
ringskilde, mens indlån fra fx større erhvervskunder og professionelle 
investorer er mindre stabile. Stabiliteten af indlånet fra husholdninger 
beror bl.a. på, at indlånet er spredt på mange mindre kunder, hvor be-
løb op til ca. 750.000 kr. er dækket af indskydergarantien. Den betydeli-
ge stigning i indlån fra husholdninger kombineret med faldende indlån 
fra mindre stabile indlånskilder trækker i retning af et mere stabilt ind-
lån.  

For at opnå en bedre balance mellem ind- og udlån forsøgte flere in-
stitutter at tiltrække indlån i 2. halvår 2011. Det førte til større spred-
ning på institutternes rentesatser på aftaleindlån. Spredningen er efter-
følgende reduceret, men er stadig større end i begyndelsen af 2011. 

 
MARKEDSFINANSIERING 

Pengeinstitutternes markedsfinansiering består primært af indlån fra 
andre kreditinstitutter og lange gældsudstedelser. Institutternes korte 
gældsudstedelser udgør kun en mindre del af markedsfinansieringen. 
Det er primært de systemiske institutter, der har adgang til at udstede 
lange gældsinstrumenter i form af seniorgæld og særligt dækkede obli-
gationer, SDO.2   

 1
 Påbuddet blev offentliggjort i februar 2013. 

2
 Danske Bank er det eneste danske pengeinstitut, der udsteder SDO. 
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UDSTEDELSE OG FORFALD AF GÆLDSINSTRUMENTER MED OPRINDELIG 
LØBETID PÅ MERE END ET ÅR Figur 3-3
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Anm.: 
 
Kilde: 

Nominel værdi af danske pengeinstitutters udstedelse og forfald. Udstedelse i 2013 dækker til og med marts, mens
forfald dækker hele 2013.  
Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
 

 

 

UDSTEDELSE AF GÆLDSINSTRUMENTER MED OPRINDELIG LØBETID PÅ 
MERE END ET ÅR FOR KREDITINSTITUTTER I EUROPA Figur 3-4
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Kilde: 

Figuren omfatter EU 27. Usikret seniorgæld med statsgaranti dækker over udstedelse garanteret af stater, provin-
ser, regioner eller lokale myndigheder.  
Dealogic og egne beregninger. 
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Andet halvår 2012 var præget af mere positive tendenser på de finan-
sielle markeder. Det bidrog til, at de systemiske danske pengeinstitutter 
i højere grad end i 2011 udstedte seniorgæld og SDO, jf. figur 3-3. Mens 
de danske pengeinstitutter i 2012 udstedte flere lange obligationer end 
i 2011, fortsatte udstedelsesaktiviteten i Europa med at falde, jf. figur  
3-4. 

Det er blevet mere attraktivt for institutterne at udstede lange obli-
gationer. Udstedelserne for Danske Bank og flere andre europæiske 
banker er sket til kreditspænd, der er på samme niveau som før uroen 
på de finansielle markeder i efteråret 2011 og foråret 2012, jf. figur  
3-5.  

Det er efter knap fem år lykkedes på tilfredsstillende vis at udfase først 
den generelle statsgaranti og efterfølgende de individuelle statsgaranti-
er. De ikke-systemiske pengeinstitutter benyttede sig i høj grad af mu-
ligheden for at udstede obligationer med individuelle statsgarantier. 
Næsten alle statsgaranterede udstedelser er nu førtidsindfriet eller for-
faldet, jf. boks 3-1. 

 

KREDITSPÆND PÅ EUROPÆISKE BANKOBLIGATIONER Figur 3-5
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Kilde: 

Kreditspænd vises i figuren ved estimerede asset-swap-spænd for usikret seniorgæld og covered bonds deno-
mineret i euro med en restløbetid på fem år. Ved indgåelse af en asset-swap afgiver ejeren af en obligation
betalinger svarende til obligationens kupon- og afdragsbetalinger og modtager til gengæld en variabel rente
baseret på Euribor og et spænd. Asset-swap-spænd muliggør sammenligning af obligationer med forskellig
kupon. Estimaterne i figuren er udglattet med 10-dages glidende gennemsnit. Seneste observation er 27. maj
2013. 
Bloomberg og egne beregninger. 
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UDLØB AF INDIVIDUELLE STATSGARANTIER Boks 3-1 

Penge- og realkreditinstitutterne fik fra 2009 mulighed for at udstede seniorgæld 

med statsgaranti (Bankpakke 2). Hensigten med garantiordningen var at sikre institut-

ternes mulighed for at skaffe likviditet i forbindelse med udløbet af den generelle 

statsgaranti (Bankpakke 1). Løbetiden på udstedelserne var op til tre år. Garantiord-

ningen omfattede lån udstedt frem til 31. december 2010. I 2009 og 2010 udstedte 50 

institutter 194 mia. kr. under ordningen, jf. figuren. Af de oprindelige udstedelser var 

der 32 mia. kr. tilbage ultimo april 2013, hvoraf 5 mia. kr. er udstedt af pengeinstitut-

ter, der efterfølgende er overtaget af Finansiel Stabilitet A/S. Ved normalt afløb i 

2. kvartal 2013 vil der ved udgangen af juni 2013 blot være 12 mia. kr. tilbage af de 

oprindelige udstedelser. 

De ikke-systemiske pengeinstitutter benyttede sig i høj grad af ordningen. For 

flere af disse har det krævet en tilpasning af forretningsmodellen at komme ud af 

garantierne igen. En del af denne tilpasning er sket via reduktion af indlånsunder-

skuddet.  

Bankpakke 4 giver institutterne mulighed for at forlænge de individuelle statsga-

rantier. Forlængelse kan kun ske i forbindelse med en fusion mellem to institutter, 

hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor det fort-

sættende institut er levedygtigt. Finansiel Stabilitet A/S har i forbindelse med fusioner 

indgået aftaler med Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank om mulighed for forlæn-

gelse af statsgarantier for op til henholdsvis 1 og 7 mia. kr. frem til 2016. Den Jyske 

Sparekasse har benyttet tilsagnet og udstedt 1 mia. kr. under den nye ordning. Natio-

nalbankens midlertidige likviditetstiltag har desuden givet mulighed for at supplere 

institutternes adgang til finansiering og dermed sikret fleksibilitet i tilpasningen til en 

situation uden statsgarantier. 
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Kilde: 

Beløbene er opgjort på baggrund af valutakursen på opgørelsestidspunktet. Ændringer i højden af de totale
søjler er udtryk for valutakursudsving.  
*Data for juni 2013 er baseret på kontraktuelt udløb af udestående obligationer med udløb i maj og juni 2013. 
Finansiel Stabilitet A/S.  
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Korte gældsudstedelser 
Kortfristede gældsudstedelser kan være et billigere supplement til læn-
gere finansiering og kan bl.a. benyttes til opfyldelse af kortsigtede likvi-
ditetsbehov. Afhængighed af kortfristet gæld til finansiering af længe-
revarende udlån giver imidlertid anledning til refinansieringsrisiko. 

Kun 11 pct. af institutternes samlede gældsudstedelser eller knap 2 pct. 
af deres samlede balance udgøres nu af kortfristede gældsudstedelser. 
Det er en væsentlig ændring fra situationen før 2007, hvor de korte 
udstedelser udgjorde knap halvdelen af de samlede gældsudstedelser. 
Udviklingen gør institutterne mindre sårbare i forbindelse med markeds-
uro. 

 
Indlån fra kreditinstitutter og finansiering fra centralbanker 
På et velfungerende pengemarked låner institutter med kortsigtet over-
skudslikviditet til institutter med likviditetsbehov. Indlån fra kreditinsti-
tutter kan være en ustabil finansieringskilde. Det skyldes bl.a. kreditin-
stitutternes fokus på modpartsrisici og den ofte korte bindingsperiode 
af indlånene. 

Indlån fra udenlandske kreditinstitutter til danske pengeinstitutter 
steg fra ultimo 2010 til medio 2012 efter en periode med faldende ind-
lån, jf. figur 3-6. Stigningen faldt bl.a. sammen med stor usikkerhed i 
euroområdet. Tendensen med stigende indlån fra udenlandske kreditin-

 

INDLÅN FRA KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKFINANSIERING Figur 3-6
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Kilde: 

Data er korrigeret for koncerninterne mellemværender, som fx indlån fra udenlandske datterbanker og moder-
virksomheder og mellemværender med koncernforbundne realkreditinstitutter. Korrektionen for udenlandske
centralbanker er forbundet med en vis usikkerhed. Seneste observation er 1. kvartal 2013. 
Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet og egne beregninger. 
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stitutter vendte medio 2012. Det kan bl.a. ses i sammenhæng med udta-
lelser og tiltag fra Den Europæiske Centralbank, ECB, i sommeren og 
efteråret 2012, som bidrog til at stabilisere de europæiske markeder.1  

Nationalbanken har, ligesom ECB, introduceret 3-årige lån og udvidet 
sikkerhedsgrundlaget. Nationalbankens 3-årige lån blev tildelt i marts 
og september 2012, og institutterne udnyttede ordningen for i alt 
53,2 mia. kr. Lånene kan seks måneder efter optagelse indfries på uge-
basis, hvilket enkelte pengeinstitutter gjorde i foråret 2013. Anvendel-
sen af Nationalbankens øvrige likviditetsunderstøttende tiltag er fortsat 
begrænset.2  

 
GÆLDENDE LIKVIDITETSKRAV 

For at sikre en forsvarlig likviditet er de danske pengeinstitutter under-
lagt et minimumskrav for deres likviditetsoverdækning, jf. § 152 i lov om 
finansiel virksomhed. Kravet foreskriver, at pengeinstitutter skal have 
tilstrækkelige likvide midler til at dække mindst 10 pct. af de samlede 
gælds- og garantiforpligtelser eller 15 pct. af de korte gældsforpligtel-
ser. 

I tillæg til det bindende likviditetskrav kommer et pejlemærke fra til-
synsdiamanten om en likviditetsoverdækning på 50 pct. og et pejlemær-
ke for stabil finansiering, den såkaldte fundingratio. Fundingratioen 
udregnes som forholdet mellem udlån på den ene side og arbejdende 
kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under et år på den 
anden side. Formålet med fundingratioen er, at institutterne opnår en 
mere langsigtet finansieringsstruktur. En overskridelse af pejlemærkerne 
i tilsynsdiamanten kan indebære en tilsynsreaktion. 

 
Stresstest af pengeinstitutternes likviditetssituation 
Ultimo marts 2013 var likviditetsoverdækningen i de danske pengeinsti-
tutter væsentlig over tilsynsdiamantens grænseværdi, jf. figur 3-7. Desu-
den overholdt institutterne grænseværdien for fundingratioen ved ud-
gangen af 2012. 

For at vurdere holdbarheden af den nuværende likviditetssituation 
analyseres udviklingen i opfyldelsen af § 152-kravet og fundingratioen i 
scenarier, hvor institutterne ikke kan refinansiere udvalgte finansierings-
kilder. I stresstesten af § 152-kravet antages, at de ti største aftaleindlån 
og al lang seniorgæld (oprindelig løbetid over et år) med udløb i 2013-15 

 1
 ECB's formand, Mario Draghi, annoncerede i en tale i juli 2012, at ECB inden for sit mandat ville gøre 

alt, hvad der skal til for at bevare euroen. I begyndelsen af september 2012 offentliggjorde ECB de 
tekniske specifikationer af opkøbsprogrammet, Outright Monetary Transactions, OMT. 

2
 En uddybning af tiltagene kan findes i Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, side 49. 
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ikke kan refinansieres. Ved manglende refinansiering antages, at insti-
tutterne må sælge en tilsvarende mængde af deres likvide aktiver, hvil-
ket vil resultere i en lavere likviditetsoverdækning. Samtidig forudsættes 
det, at andre former for balancereduktion ikke er mulig. Alle de systemi-
ske og hovedparten af de ikke-systemiske institutter overholder grænse-
værdien ved udgangen af 2015 i dette stressscenario, jf. figur 3-7. 

For at vurdere holdbarheden af opfyldelsen af fundingratioen testes 
det, om pengeinstitutterne kan overholde kravet under antagelse af, at 
de ikke kan refinansiere langfristet seniorgæld frem til 2015, og at de 
treårige lån i Nationalbanken ikke kan refinansieres med andre passiver 
med lang løbetid. Testen viser, at alle pengeinstitutterne fortsat vil 
overholde grænseværdien. 

  
KOMMENDE FÆLLESEUROPÆISK LIKVIDITETSREGULERING 

Danske kreditinstitutter bliver fremadrettet underlagt en fælleseuropæ-
isk likviditetsregulering, der med vedtagelsen af CRD IV/CRR1 bliver di-
rekte gældende i dansk lov. EU-reglerne ligger tæt op af Baselkomiteens 

 1
 Den nye europæiske regulering for kreditinstitutter består af både et direktiv (Capital Requirement 

Directive IV, CRD IV) og en forordning (Capital Requirements Regulation, CRR). Et direktiv skal efter 
vedtagelse implementeres i national lov for at blive gældende, mens en forordning er direkte gæl-
dende. Likviditetsregulering er primært en del af forordningen. 

LIKVIDITETSOVERDÆKNING, FAKTISK OG VED MANGLENDE REFINANSIERING 
AF SENIORGÆLD OG 10 STØRSTE AFTALEINDLÅN Figur 3-7
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Kilde: 

Forfald af seniorgæld dækker perioden april 2013 til december 2015. Som følge af tilsagn om forlængelse af de
individuelle statsgarantier for Vestjysk Bank, antages bankens statsgaranterede gæld forlænget til 2016, jf. boks 3-1. 
Likviditetsindberetninger til Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
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internationale regulering for kreditinstitutter (Basel III), men er udfor-
met ud fra hensyn til europæiske forhold. Den kommende likviditetsre-
gulering består af tre dele: Et kortsigtet likviditetskrav, et langsigtet mål 
for stabil finansiering og en række supplerende overvågningsværktøjer, 
der bl.a. skal belyse koncentrationen af finansieringskilder på modpart 
og instrument/produkt samt graden af aktivbehæftelse. 

Det kortsigtede likviditetskrav, Liquidity Coverage Ratio, LCR, fastlæg-
ger krav til kreditinstitutternes likviditetsstødpude. LCR er et krav om, at 
institutterne skal have tilstrækkelige likvide aktiver af høj kvalitet til at 
dække den udstrømning af likviditet (netto), der opstår i løbet af et 30-
dages intensivt likviditetsstress: 

 
Likvide aktiver 

Nettolikviditetsudstrømning over de kommende 30 dage
 ≥  100 pct. 

 
Som udgangspunkt indfases LCR i EU gradvist fra 60 pct. primo 2015 til 
100 pct. i 2018, men med mulighed for at bringe LCR under minimums-
kravet i stressperioder. De enkelte lande har mulighed for at foretage en 
hurtigere indfasning, hvilket er blevet anbefalet for danske systemisk 
vigtige finansielle institutter, SIFI'er, af Udvalget om Systemisk Vigtige 
Finansielle Institutter i Danmark.1  

Der er fortsat en række områder, der skal analyseres nærmere og her-
efter vedtages af EU-kommissionen i 2014. Blandt disse er definitionen 
af likvide aktiver, jf. nedenfor, og effekten af et krav om minimum 60 pct. 
højlikvide aktiver i likviditetsstødpuden. Derudover skal der udarbejdes 
undtagelsesbestemmelser for de lande, der ikke har nok likvide aktiver 
til at opfylde LCR. Det kan fx være tilfældet for lande med lav statsgæld.  

 
Likvide aktiver i LCR 
Danske systemiske kreditinstitutkoncerner holder en stor del af deres 
likvide aktiver i realkreditobligationer, jf. figur 3-8.2 Det afspejler sam-
mensætningen af det danske obligationsmarked. I Basel III reglerne op-
deles institutternes likviditetsstødpude (tælleren i LCR) i tre typer af 
aktiver: niveau 1, niveau 2a og niveau 2b. Niveau 1 udgøres af højlikvide 
aktiver som fx kassebeholdning, centralbankindeståender, indskudsbevi-
ser og statsobligationer. Niveau 2a- og b-aktiver omfatter bl.a. realkre-
ditobligationer og virksomhedsobligationer og tildeles et haircut ved 
indregning i likviditetsstødpuden.  

 1
 En beskrivelse af udvalgets anbefalinger findes i boks 1-2 i kapitel 1. 

2
 De systemiske kreditinstitutkoncerner er her defineret som pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1 

inkl. realkreditdelen af koncernerne. 
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SAMMENSÆTNING AF LIKVIDE AKTIVER I LCR I DE SYSTEMISKE 
KREDITINSTITUTKONCERNER Figur 3-8
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Anm.: 
 
Kilde: 

Likvide aktiver er vist før haircut og uden begrænsning på andelen af likvide aktiver i forhold til højlikvide aktiver
i den samlede likviditetsstødpude. Data er opgjort ultimo 2012 i henhold til Basel III regler fra januar 2013. 
LCR-indberetninger til Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 

 
I modsætning til Basel III har EU valgt, at klassificeringen af aktiver i høj-
likvide og likvide skal foretages ud fra objektive kriterier for likviditet. For 
statsobligationer er hele aktivklassen dog på forhånd kategoriseret som 
højlikvid. Det fremgår af de indledende bemærkninger til lovteksten, at 
realkreditobligationer handlet på gennemsigtige markeder med løbende 
omsætning forventes at være blandt de mest likvide aktiver ligesom stats-
obligationer. Den endelige afgrænsning af likviditetsstødpuden og opde-
lingen i henholdsvis højlikvide og likvide aktiver afventer en analyse base-
ret på objektive kriterier. Det vil have betydning for omkostningerne ved 
at opfylde kravet i danske kreditinstitutter, hvordan likvide realkreditob-
ligationer klassificeres i LCR, jf. nedenfor.  

Det er positivt, at EU har valgt at klassificere aktiver ud fra objektive 
kriterier for likviditet. Det er vigtigt med en diversificeret beholdning af 
likvide aktiver. Likvide realkreditobligationer kan bidrage hertil, hvis de 
klassificeres som højlikvide i CRD IV/CRR. 

 
Nettolikviditetsudstrømning i LCR 
Nettolikviditetsudstrømningen i LCR (nævneren) opgøres som forskellen 
mellem den forventede likviditetsudstrømning og -indstrømning over et 
30-dages likviditetsstress. Den forventede likviditetsudstrømning i LCR 
fastlægges ud fra kontraktuelle forfald af markedsfinansiering i de næ-
ste 30 dage. For den finansiering og de forpligtelser, der ikke har en 
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kontraktuel forfaldsdato, beregnes den forventede likviditetsudstrøm-
ning ved at gange de enkelte passivposter og ikke-balanceførte poster 
med en såkaldt afløbsprocent. Størrelsen af afløbsprocenten afspejler 
forventningen til udstrømningen på de enkelte poster, fx træk på an-
fordringsindlån. Den forventede likviditetsindstrømning er givet ved de 
kontraktuelle tilgodehavender vægtet med en indløbsprocent.  

Den nye likviditetsregulering giver kreditinstitutter incitament til at 
tiltrække stabile indlån og øge løbetiden på markedsfinansiering. Det 
skyldes, at mindre stabile finansieringskilder tildeles en højere afløbs-
procent og derved skal dækkes af en større mængde likvide aktiver. Ind-
lån fra finansielle institutter, der kan hæves inden for 30 dage, får fx 
tildelt en afløbsprocent på 100, mens indlån fra ikke-finansielle modpar-
ter får tildelt en afløbsprocent på mellem 5 og 40, alt efter om indlånet 
er dækket af en indskydergaranti, og hvem modparten er. I stressforlø-
bet skal der også indregnes et træk på kreditinstitutternes bindende kre-
ditfaciliteter mv. samt et eventuelt øget likviditetsbehov fra derivatfor-
retninger.1 Sammensætningen af kreditinstitutternes balanceførte og 
ikke-balanceførte poster vil dermed have betydning for størrelsen af li-
kviditetsudstrømningen i LCR. Sammenhængen mellem de systemiske 
kreditinstitutkoncerners passiver, mulig likviditetsudstrømning i LCR 

 1
 En beskrivelse af likviditetsbehovet fra derivatforretninger findes i kapitel 7, boks 7-1. 

LIKVIDITETSUDSTRØMNING I LCR I DE SYSTEMISKE 
KREDITINSTITUTKONCERNER Figur 3-9
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Kilde: 

Data stammer fra to forskellige kilder, og der er ikke en én til én sammenhæng mellem definitionerne i regnskab
og likviditetsopgørelser. Bindende kreditfaciliteter mv. fremgår ikke af balancen og er markeret med grønt
omrids. Data er opgjort ultimo 2012. LCR er opgjort i henhold til Basel III reglerne fra januar 2013.  
Finanstilsynet, LCR-indberetninger til Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 

 

Sikret finansiering
Kapital

Finansiel stabilitet - 2013



 

07-06-2013 07:37:00    Antal sider: 108   Rev. nr. 2   H:\KMA\Finansiel stabilitet\2013\FS-

2013-Hel_ThSa.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

49 

over 30 dage (ikke-vægtet) og forventet likviditetsudstrømning i LCR over 
30 dages stress (vægtet med afløbsprocent) er illustreret i figur 3-9. 

 
LCR for systemiske kreditinstitutkoncerner 
LCR overstiger 100 pct., hvis likviditetsstødpuden og den forventede 
likviditetsindstrømning opvejer den forventede likviditetsudstrømning i 
løbet af et 30-dages likviditetsstress, jf. figur 3-10. Hvis de mest likvide 
realkreditobligationer bliver klassificeret som højlikvide aktiver, vil langt 
de fleste danske systemiske kreditinstitutkoncerner allerede i dag leve 
op til en LCR på 100 pct. Hvis der derimod tages udgangspunkt i Basel III 
definitionen af likviditetsstødpuden, hvor realkreditobligationer kun må 
udgøre 40 pct. af stødpuden, er der færre af de systemiske kreditinsti-
tutkoncerner, der opfylder LCR-kravet i dag.  

Realkreditobligationer har historisk givet et højere afkast end fx stats-
obligationer. Den endelige klassificering af likvide realkreditobligationer 
vil derfor påvirke danske institutters omkostninger forbundet med at 
overholde LCR.  

Nationalbanken ser positivt på, at de systemiske kreditinstitutter er be-
gyndt at forberede sig på den kommende fælleseuropæiske likviditetsre-
gulering. 

 
Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

LCR overstiger 100 pct., hvis summen af likviditetsindstrømningen og likviditetsstødpuden overstiger likviditetsud-
strømningen. Likviditetsstødpuden er vist efter haircut og begrænsning på andelen af likvide aktiver til maksimalt
40 pct. af stødpuden. Sidste kolonne illustrerer likviditetsstødpuden, hvis de mest likvide realkreditobligationer
bliver klassificeret som højlikvide aktiver. Opdeling af realkreditobligationer i højlikvide og likvide er baseret på
institutternes egne vurderinger. Data er opgjort ultimo 2012 i henhold til Basel III regler fra januar 2013. 
LCR-indberetninger til Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
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DELELEMENTER I LCR, SYSTEMISKE KREDITINSTITUTKONCERNER Figur 3-10
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Tilpasningen til det nye krav for ikke-systemiske institutter 
Finansieringsstrukturen i mindre institutter er i højere grad baseret på 
indlån end i større institutter. Det betyder ikke, at LCR nødvendigvis er 
højere i disse institutter. LCR tilskynder ikke entydigt til at prioritere 
indlån over markedsfinansiering, men ser på stabiliteten af finansie-
ringskilder i form af restløbetid for markedsfinansiering og modpart 
og indlånstype for indlån. Institutter med indlånsunderskud og lang 
restløbetid på deres markedsfinansiering kan således have en højere 
LCR end institutter med indlånsoverskud og ingen markedsfinansie-
ring.1 Derudover kan to institutter med indlånsoverskud alt andet lige 
have en meget forskellig LCR, afhængig af indlånets karakteristika. Et 
indlån fra en stor virksomhed er fx mere ustabilt end et indlån fra en 
mindre virksomhed, og er derfor forbundet med større likviditetsud-
strømning i LCR.  

Selv om LCR først træder i kraft i 2015, og den endelige udformning 
ikke ligger helt fast endnu, er det vigtigt, at også de ikke-systemiske 
institutter får klarlagt de eventuelle tilpasninger, der vil være nødvendi-
ge for at leve op til det nye krav. Det kan fx være en tilpasning til i høje-
re grad at basere sig på stabile finansieringskilder, til at holde en til-
strækkelig mængde likvide aktiver af høj kvalitet, og at institutterne i 
prisfastsættelsen af deres produkter inddrager det behov for likvide 
aktiver, som produkterne genererer. 

Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank har fra udgangen af 2012 
udvidet LCR-indberetningen til også at omfatte de ikke-systemiske pen-
geinstitutter og enkelte ikke-koncernforbundne realkreditinstitutter. 
Udvidelsen giver mulighed for at analysere de nye likviditetsregler for et 
bredere udsnit af forretningsmodeller og er desuden et led i forberedel-
sen af institutterne til de kommende krav. 

 
Markedseffekt og anvendelse af centralbankfaciliteter 
Centralbankfaciliteter kan afhængig af udformningen anvendes til op-
fyldelse af LCR. Det skyldes dels, at centralbankindeståender bliver be-
tragtet som et højlikvidt aktiv og dermed ikke underlægges et haircut 
ved indregning i likviditetsstødpuden.2 Og dels, at centralbankfinansie-
ring antages at kunne forlænges ved udløb og dermed ikke resulterer i 
en likviditetsudstrømning i LCR. 

Både i EU- og Basel-regi pågår der et arbejde med at analysere, hvor-
dan indførelsen af ny likviditetsregulering muligvis kan påvirke forskel-

 1
 Dette er illustreret med simple eksempler i Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2011, boks 16. 

2
 I beregning af den maksimale andel af likvide aktiver i forhold til højlikvide aktiver sker der 

dog en korrektion for korte repo/reverse forretninger (under 30 dage) uanset modpart, såfremt 
den afgivne/modtagne pant kvalificerer sig til at indgå i likviditetsstødpuden. 
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lige pengepolitiske instrumenter. Herunder analyseres institutternes 
incitamenter til at anvende centralbankerne til placering og låntagning 
frem for at udveksle likviditet med hinanden. 
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4. Virksomheder og husholdninger 

Pengeinstitutterne har siden 2008 haft høje nedskrivninger på især udlån 
til bygge- og anlægsvirksomhed, ejendomsselskaber og landbrug. Der er 
fortsat risiko for yderligere tab og nedskrivninger i disse brancher. 

I 2012 havde pengeinstitutterne stigende nedskrivninger på virksom-
heder inden for handel og transport. Stigende konkurssandsynligheder 
blandt sårbare virksomheder inden for disse brancher giver også frem-
adrettet risiko for nedskrivninger. Brancherne udgør tilsammen hen-
holdsvis 8 og 11 pct. af de systemiske og de ikke-systemiske pengeinsti-
tutters samlede udlån og garantier.   

Pengeinstitutternes nedskrivningsprocenter på udlån og garantier til 
husholdninger har gennem krisen været lave. Da husholdninger udgør 
en stor andel af institutternes samlede udlån, kan de alligevel have stor 
betydning for størrelsen af institutternes samlede nedskrivninger. De 
fleste husholdninger er robuste i forhold til negative stød i form af ren-
testigninger og arbejdsløshed. Desuden er det vurderingen, at udløb af 
den afdragsfrie periode for realkreditlån er håndterbar, og at der ikke 
er behov for ny lovgivning. 

Der er store geografiske forskelle på både tilstanden og udviklingen 
på boligmarkedet. Nogle områder har en klar overrepræsentation af bå-
de restancer og tvangsauktioner. Hvis den nuværende negative udvik-
ling fortsætter, er der risiko for, at der i disse områder vil vedblive med 
at være nedskrivninger og tab i de kommende år.  

 
KREDITEKSPONERINGER 

Kreditinstitutter påtager sig kreditrisici, når de yder lån eller stiller ga-
rantier. Størrelsen af et eventuelt tab som følge heraf vil bl.a. afhænge 
af værdien af de aktiver, der er stillet som sikkerhed for lånet. Kreditin-
stitutter er dermed indirekte eksponerede over for prisudviklingen på fx 
ejerboliger og erhvervsejendomme. 

Udlånet fra pengeinstitutter er bredt sammensat af forskellige lånty-
per og kan være ydet med eller uden sikkerhed i låntagers aktiver. 
Realkreditinstitutter yder derimod alene udlån mod sikkerhed i fast 
ejendom inden for lovgivningsmæssige lånegrænser.1 Pengeinstitutter 

 1
 Samme belåningsgrænser gælder for lån i pengeinstitutter, der finansieres ved udstedelse af 

særligt dækkede obligationer, SDO. Danske Bank er det eneste pengeinstitut i Danmark, der ud-
steder SDO. 
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bidrager ofte til finansiering af fast ejendom ud over disse grænser, 
dvs. med højere prioritetspant. Risikoen for tab i tilfælde af mislighol-
delse vil derfor være større end for et realkreditinstitut. 

Udlånet fra de systemiske pengeinstitutter udgjorde 1.571 mia. kr. ved 
udgangen af 2012, hvoraf ca. halvdelen var til kunder i Danmark. Udlånet 
fra de ikke-systemiske pengeinstitutter var på 146 mia. kr., hvoraf 96 pct. 
var til kunder i Danmark. De systemiske institutter er relativt mere ekspo-
nerede mod finansiering og forsikring end de ikke-systemiske institutter, 
jf. figur 4-1. Sidstnævnte er til gengæld relativt mere eksponerede mod 
landbrug og ejendomsselskaber mv. 

Udlånet fra realkreditinstitutter udgjorde 2.521 mia. kr. ved udgangen 
af 2012. Husholdninger tegnede sig for 59 pct. af realkreditudlånet, 
mens landbrug og ejendomsselskaber mv. tegnede sig for henholdsvis 9 
og 20 pct. 

Pengeinstitutterne har siden 2008 især haft høje nedskrivninger på ud-
lån til bygge- og anlægsvirksomhed, ejendomsselskaber mv. samt land-
brug, jf. figur 4-2. Disse brancher udgør en relativ lav andel af de samle-
de eksponeringer. 

 
 
 
 

 

UDLÅN OG GARANTIER FORDELT PÅ BRANCHER OG SEKTORER Figur 4-1
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Anm.: 
 
Kilde: 

Branchefordelingen for realkreditinstitutter er tilnærmet Finanstilsynets branchefordeling for pengeinstitutter. Se
anmærkning til figur 4-2 for nærmere beskrivelse af branchefordelingen. Data er opgjort ultimo 2012. 
Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 
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PENGEINSTITUTTERNES BRANCHEFORDELTE ÅRLIGE NEDSKRIVNINGSPROCENTER Figur 4-2
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Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Figuren viser sektorens nedskrivninger i procent af udlån og garantier før nedskrivninger. Sektorens samlede nedskriv-
ninger er fremkommet ved en sammenvejning af de branche- og sektorfordelte nedskrivninger med udlån og garanti-
er som vægtgrundlag. Handel mv. omfatter handel, transport, hoteller og restauranter samt information og kommu-
nikation. Ejendomsselskaber, øvrige erhverv mv. omfatter fast ejendom, øvrige private erhverv samt offentlige myn-
digheder. Husholdninger omfatter lønmodtagere og pensionister mv., men ikke selvstændigt erhvervsdrivende. Udlån
til privatpersoner med sikkerhed i fast ejendom indgår under husholdninger og ikke under ejendom mv. 
Finanstilsynet og egne beregninger. 
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Hvis der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse, OIV, for ud-
lån, hvor kunden ikke eller kun i begrænset omfang er i stand til at fore-
tage de løbende betalinger, skal udlånet nedskrives til dagsværdien af 

ERHVERVSEJENDOMME Boks 4-1 

Markedet for erhvervsejendomme i Danmark har siden 2008 været præget af en rela-

tiv lav omsætning og faldende priser. En væsentlig forklaring på de faldende ejen-

domspriser skal findes i en højere andel af ledige erhvervslejemål, jf. figuren. Ledige 

lejemål er med til at sætte lejeniveauerne under pres og vil dermed også kunne få be-

tydning for lejeindtægterne i fuldt udlejede ejendomme. Der er dog betydelige geo-

grafiske forskelle. Velbeliggende ejendomme i de større byer har generelt klaret sig 

bedst. Den høje andel af ledige erhvervslejemål skyldes dels de svage økonomiske 

konjunkturer, men også at der frem til 2008 blev igangsat en lang række byggepro-

jekter, som har medført en væsentlig forøgelse af bygningsbestanden. 
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Mens det generelle renteniveau er lavere end i 2008, har investorernes afkastkrav væ-

ret stigende for de fleste ejendomstyper og beliggenheder uden for de store byer. Når 

afkastkravene ikke har fulgt med renterne ned, kan det skyldes, at de påvirkes af an-

dre forhold, fx øget usikkerhed, stigende risikoaversion og et ønske om kompensation 

for stigende illikviditet som følge af en lavere omsætning på ejendomsmarkedet. 

Herudover kan også sværere vilkår for adgangen til finansiering have spillet en rolle. 

Flere pengeinstitutter har siden 2008 haft store tab og nedskrivninger på ejendoms-

relaterede engagementer. Det gælder især de pengeinstitutter, der i årene op til den 

finansielle krise ekspanderede kraftigt inden for dette forretningsområde. Ved ud-

gangen af 2012 var udlån og garantier fra systemiske pengeinstitutter til ejendomssel-

skaber mv. i gennemsnit blevet nedskrevet med 6,1 pct. Det tilsvarende tal for de ik-

ke-systemiske institutter var 9,0 pct. 

Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken. 
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sikkerhederne. Det betyder, at pengeinstitutter kan være følsomme over 
for prisen på de aktiver, der er stillet som sikkerhed. Det gælder især pris-
udviklingen på erhvervsejendomme, jf. boks 4-1, samt landbrugsjord. 

 
VIRKSOMHEDER 

I Danmark har virksomhederne samlet set reduceret deres låntagning i 
pengeinstitutterne siden udgangen af 2009. Reduktionen skal bl.a. ses i 
sammenhæng med, at virksomhederne har haft et betydeligt opspa-
ringsoverskud. De har bl.a. reduceret deres investeringer kraftigt. Desu-
den har der været en substitution fra låntagning i pengeinstitutter til 
realkreditinstitutter samt i mindre grad til erhvervsobligationer, jf. figur 
4-3. Langt hovedparten af erhvervsobligationerne er udstedt af nogle få 
meget store virksomheder, men der har på det seneste også været ud-
stedelser fra enkelte mellemstore virksomheder. 

Erhvervs- og vækstministeren har haft nedsat et udvalg om erhvervs-
obligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomhe-
der. Udvalget kom i november 2012 med en række anbefalinger bl.a. 
med henblik på at fjerne lovgivningsmæssige barrierer for udstedelse af 
erhvervsobligationer.  

Det fremgår af aftalen om en vækstplan mellem regeringen og Ven-
stre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at markedet for ud- 

 

DANSKE VIRKSOMHEDERS FINANSIERING Figur 4-3
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Kilde: 

Anden låntagning omfatter låntagning i udlandet (inkl. koncerninterne lån), hos offentlige myndigheder, andre
finansielle formidlere mv.  
Danmarks Nationalbank. 
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EUROPÆISKE VIRKSOMHEDERS OBLIGATIONSUDSTEDELSER Figur 4-4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mia. euro

 
Anm.: 
Kilde: 

Figuren omfatter EU 27. 
Dealogic og egne beregninger. 

  

 

KONKURSER OG ANMELDELSER TIL LØNMODTAGERNES GARANTIFOND Figur 4-5
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Kilde: 

Data til og med 2008 indeholder alle konkurser annonceret i Statstidende, herunder finansielle virksomheders
konkurser og personlige konkurser. Antallet af personlige konkurser er dog beskedent. Fra og med 2009 er
personlige konkurser udeladt fra statistikken.  
Danmarks Statistik og årsrapporter for Lønmodtagernes Garantifond. 
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stedelse af erhvervsobligationer i Danmark skal styrkes for derigennem 
at fremme et markedsbaseret alternativ til bankfinansiering. Det skal 
ifølge aftalen ske ved, at der skabes mulighed for dels at anvende re-
præsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, og dels at ban-
kerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af er-
hvervsudlån. 

I Europa har der de seneste år været stigende anvendelse af erhvervs-
obligationer, jf. figur 4-4. Det kan skyldes, at det på grund af usikkerhed 
om tilstanden i banksektoren er blevet mere attraktivt for store virk-
somheder at finansiere sig på obligationsmarkederne. En stigende an-
vendelse af erhvervsobligationer kan reducere specielt de store bankers 
udlånsvolumen og lægger dermed umiddelbart et nedadgående pres på 
indtjeningen, men også kapitalbehovet. Da bankerne ofte sælger en 
række ydelser til virksomhederne i forbindelse med obligationsudstedel-
serne, er effekten på indtjeningen dog ikke entydig. 

 
Virksomhedskonkurser 
Antallet af virksomhedskonkurser i 2012 lå på et højt, men uændret 
niveau i forhold til 2011, jf. figur 4-5. Mange konkursramte virksom-
heder havde få eller ingen ansatte, og omkring 95 pct. af de virksom-
heder, der gik konkurs i 2012, havde en omsætning på under 15 
mio. kr. 

Der er en større spredning i de estimerede konkurssandsynligheder i 
2013 i forhold til de to foregående år, men mediankonkurssandsynlig-
heden ligger på niveau med 2012, jf. figur 4-6.1 Den større spredning er 
hovedsagelig drevet af stigende konkurssandsynligheder for virksomhe-
der, der i forvejen havde høje konkurssandsynligheder. Det gør sig især 
gældende for virksomheder inden for handel og transport, hvilket af-
spejles i pengeinstitutternes øgede nedskrivninger på udlån til handel 
mv. i 2012.  

 
Landbrug 
Landbrugets gæld til penge- og realkreditinstitutter blev næsten for-
doblet fra begyndelsen af 2003 til 2010. I de efterfølgende år har gæl-
den ligget nogenlunde stabilt og udgjorde 338 mia. kr. ultimo 2012, jf. 
figur 4-7. Gælden er overvejende variabelt forrentet, og mere end halv-
delen af realkreditgælden er afdragsfri. Langt hovedparten af gælden 
er i danske kroner eller euro. 

 1
 Nationalbankens konkursindikatormodel er anvendt til at estimere konkurssandsynligheder for 

danske virksomheder på basis af oplysninger om virksomhedernes afkastgrad, gæld, størrelse, kapi-
talgrundlag, selskabsform, alder, branchetilhørsforhold, geografisk lokalitet samt den reale BNP-
vækst i dansk økonomi. 
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VIRKSOMHEDERNES KONKURSSANDSYNLIGHEDER Figur 4-6
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Kilde: Experian A/S, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Pengeinstitutternes nedskrivninger på udlån og garantier til landbrug er 
faldet i forhold til 2011, men er fortsat på et højt niveau på 3,6 pct. De 
akkumulerede nedskrivninger på pengeinstitutternes udlån til landbrug 
udgjorde 12,5 pct. ultimo 2012. Realkreditinstitutternes nedskrivninger 
på udlån til landbrugsejendomme udgjorde 0,1 pct. i 2012, mens de ak-

 

LANDBRUGETS GÆLD TIL PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 4-7
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Anm.: 
Kilde: 

Branchen omfatter landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.  
Danmarks Nationalbank. 
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kumulerede nedskrivninger udgjorde 0,4 pct. Den gennemsnitlige LTV 
hos landets tre største realkreditinstitutter inden for landbrug ligger på 
mellem 50 og 64 pct., og 88 pct. af landbrugets samlede realkreditgæld 
har en LTV på under 60 pct. Den maksimale belåningsgrænse for real-
kreditinstitutterne er på mellem 60 og 70 pct. for landbrug.1 

Mens landbrugets samlede gæld har været nogenlunde stabil i de se-
nere år, har egenkapitalen været faldende i takt med bl.a. faldende 
jordpriser. Udviklingen betyder, at andelen af bedrifter med et spinkelt 
egenkapitalgrundlag og dermed lav soliditet – defineret som bedrifter 
med en egenkapital på mindre end 15 pct. af aktiverne – er steget fra 
15 pct. ultimo 2011 til knap 17 pct. ultimo 2012.2 Det er især svine- og 
malkekvægbrug, der er karakteriseret ved lav soliditet, og de tegner sig 
for en stor del af gælden, jf. figur 4-8.  

Opbygningen af gælden skete samtidig med en kraftig stigning i jord-
priserne i årene op til krisen. Priserne er siden faldet og synes nu at have 
stabiliseret sig. Yderligere fald i jordpriserne vil øge antallet af bedrifter 

 1
 Den maksimale belåningsgrænse afhænger af, om udlånet finansieres med særligt dækkede obliga-

tioner/realkreditobligationer, SDO/SDRO, eller traditionelle realkreditobligationer, RO. 
2
 Resultater og egenkapital for 2012 er estimeret med udgangspunkt i den stikprøve af bedriftsregn-

skaber fra 2011, der ligger til grund for Danmarks Statistiks seneste Regnskabsstatistik for landbrug, 
jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, side 64, boks 10. 

LANDBRUGETS GÆLD TIL PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER FORDELT 
PÅ BEDRIFTSTYPE OG SOLIDITET Figur 4-8
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Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Heltidsbedrifter. Lav soliditet er defineret som bedrifter med en egenkapital på mindre end 15 pct. af aktiverne.
2012* er estimeret med udgangspunkt i den stikprøve af bedriftsregnskaber fra 2011, der ligger til grund for
Danmarks Statistiks seneste Regnskabsstatistik for landbrug. Øvrige bedrifter omfatter: pelsdyravl, plantebrug,
øvrige kvægbrug og øvrige bedrifter. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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med lav soliditet og dermed potentielt øge tabene, hvis landmændene 
ikke kan servicere gælden. 

De estimerede årsresultater for 2012 viser en forbedring af indtjenin-
gen for hovedparten af bedrifterne. Det hænger især sammen med ud-
viklingen i salgspriserne, der, bortset fra mælkeprisen, generelt har væ-
ret stigende. 

Bedrifter med negativt resultat tegner sig for en stadig mindre andel 
af den samlede gæld til landbrug, både for bedrifter med høj og lav soli-
ditet, jf. figur 4-9. Blandt de sårbare bedrifter med lav soliditet og nega-
tivt resultat har malkekvæg- og svinebrug størstedelen af gælden. For 
svinebrug er resultatet dog væsentlig forbedret i 2012.  

Samlet set tegner de mest sårbare bedrifter med lav soliditet og nega-
tivt resultat sig for henholdsvis 26 og 12 pct. af landbrugets gæld til pen-
ge- og realkreditinstitutter ultimo 2012. Hvis renten stiger med 2 procent-
point, vil sårbare bedrifter med lav soliditet og negativt resultat have 
henholdsvis 32 og 16 pct. af landbrugets gæld til penge- og realkreditin-
stitutter. Årsresultatet er derfor meget følsomt over for rentestigninger, 
og der er fortsat risiko for yderligere tab og nedskrivninger. En mindre 
del af landbrugets gæld er til pengeinstitutter, der er overtaget af Fi-
nansiel Stabilitet A/S. For alle systemiske pengeinstitutter udgør udlån til 

 

LANDBRUGETS GÆLD TIL PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER, BEDRIFTER 
MED NEGATIVT RESULTAT FORDELT PÅ SOLIDITET OG BEDRIFTSTYPE Figur 4-9
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Kilde: 

Heltidsbedrifter. Opgjort som procent af gæld til bedrifter med henholdsvis høj og lav soliditet. Resultatet for
2012 er estimeret, jf. figur 4-8. Øvrige bedrifter omfatter: pelsdyravl, plantebrug, øvrig kvægbrug og øvrige
bedrifter. Pelsdyravlere med negativt resultat i 2010, 2011 og 2012 og øvrige kvægbrug med lav soliditet i 2009,
2010, 2011 og 2012 indgår ikke i øvrige bedrifter, da stikprøverne består af mindre end tre bedrifter. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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landbrug mindre end 8 pct. af det samlede udlån før nedskrivninger. I 
gennemsnit udgør udlån til landbrug 10 pct. af de ikke-systemiske insti-
tutters udlån. For to ikke-systemiske pengeinstitutter udgør udlån til 
landbrug op til 20 pct. af deres samlede udlån. De to institutter har til-
sammen en samlet markedsandel på knap 2 pct. af pengeinstitutudlånet 
i Danmark.  

Blandt realkreditinstitutter udgør udlån til landbrugsejendomme i 
gennemsnit 11 pct. af institutternes udlån. Hos DLR Kredit, der er specia-
liseret inden for lån til landbrug, udgør udlån til landbrugsejendomme 
63 pct. af instituttets samlede udlån. 89 pct. af instituttets udlån til land-
brugsejendomme ligger inden for en LTV på 60 pct.  

 
HUSHOLDNINGER 

Nationalbanken har foretaget en analyse af de danske husholdningers 
gældsætning.1 Analysen viser, at husholdningerne med de højeste ind-
komster hæfter for den største del af gælden og har lånt mest i forhold 
til deres indkomst efter skat, jf. figur 4-10. Vurderingen er, at de hus-
holdninger, der har optaget gælden, også har midlerne til at tilbagebe-

 1
 Yderligere information kan findes i Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen, Nick Fabrin 

Nielsen, Sigrid Alexandra Koob, Martin Oksbjerg og Ri Kaarup, Familiernes formue og gæld, Dan-
marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012, Del 2. Data er afgrænset således, at kun fami-
lier uden selvstændige, med fuld skattepligt og en årlig indkomst over 25.000 kr. er medtaget. 

FORDELING AF HUSHOLDNINGERNES BRUTTOGÆLDSKVOTE PÅ TVÆRS AF 
INDKOMSTDECILGRUPPER, 2011 Figur 4-10
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Anm.: 
Kilde: 

Grupperingen af husholdninger i indkomstdecilgrupper er foretaget ud fra indkomsten efter skat.  
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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tale den. Samtidig har de fleste husholdninger mange aktiver, dels som 
likvide finansielle aktiver, dels bundet i ejendom og pension. Cirka 80 
pct. af husholdningerne havde ultimo 2010 nettoformue.1 

Nationalbanken har endvidere lavet en analyse, der viser, at de fleste 
husholdninger er robuste over for negative stød i form af rentestigninger 
og arbejdsløshed.2 Resultatet bygger på en vurdering af de enkelte hus-
holdningers økonomiske råderum efter faste udgifter og et givet rådig-
hedsbeløb (den økonomiske marginal) i udgangspunktet og under for-
skellige stressscenarier. Hvis den økonomiske marginal er negativ, må 
det forventes, at husholdningerne vil have vanskeligt ved at klare de lø-
bende udgifter til fx servicering af gæld, med mindre de har andre akti-
ver, de kan benytte. Baseret på et skrabet budget3 er det ultimo 2011 
kun 8 pct. af de danske husholdninger, der i udgangspunktet har større 
udgifter end indtægter. Disse husholdninger hæfter kun for en mindre 
del af gælden til penge- og realkreditinstitutter. Betragtes udelukkende 
husholdninger med realkreditlån, har kun 3 pct. en negativ økonomisk 
marginal. Ud af disse 3 pct. har ca. hver tredje en LTV over 80 pct. Ved 
rentestød på 5 og 9 procentpoint er det henholdsvis 5 og 7 pct. af hus-
holdningerne med realkreditgæld, der har større udgifter end indtæg-
ter. Heraf har henholdsvis 37 og 40 pct. en LTV over 80 pct. Det er desu-
den meget få husholdninger, der får en negativ økonomisk marginal, hvis 
husholdningens hovedindkomsthaver mister sin erhvervsindkomst i tre 
eller seks måneder. Det er vurderingen, at de ikke udgør en trussel for 
den finansielle stabilitet. 

 
Udløb af afdragsfrihed 
I 2003 blev det muligt at optage afdragsfrie realkreditlån. Hvis det anta-
ges, at afdragsfriheden løber i 10 år, udløber den på de første lån i år. 
På mange lån udløber den dog først i 2019 og 2020, jf. figur 4-11. For 
lån med en oprindelig løbetid på 30 år betyder udløbet af afdragsfrihed, 
at lånet skal tilbagebetales over 20 år – medmindre lånet lægges om. 

De fleste husholdninger med afdragsfrie realkreditlån har luft nok i 
budgetterne til at kunne afdrage på deres realkreditgæld. Nationalban-
kens analyse viser, at ca. 9 pct. af husholdningerne ikke vil være i stand 
til at afdrage gælden over de resterende 20 år af lånets løbetid.  

 1
 Nettoformuen er beregnet som husholdningens samlede aktiver, bestående af likvide finansielle 

aktiver, boligformue og pensionsopsparingen korrigeret for skat, fratrukket husholdningens samlede 
gæld. 

2
 En detaljeret analyse kan findes i Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen, Charlotte Duus og 

Ri Kaarup, Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed, Danmarks National-
bank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012, Del 2. Resultaterne er her opdateret fra 2010 til 2011 tal. Data 
er afgrænset således, at kun familier uden selvstændige, med fuld skattepligt og en årlig indkomst 
over 25.000 kr. er medtaget. 

3
 Et skrabet budget er defineret som gennemsnitsforbruget for husholdninger med en årlig bruttoind-

komst under 150.000 kr. sammenlagt med et tilstrækkeligt rådighedsbeløb. 
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UDLØB AF AFDRAGSFRIHED Figur 4-11
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Kilde: 

I figuren vises antallet af husholdninger, der har mindst et afdragsfrit lån, hvorpå afdragsfriheden senest
udløber i det angivne år. Udløbsåret er beregnet ud fra startdatoen for den seneste periode med afdragsfrihed
og under antagelse af, at den samlede periode med afdragsfrihed er på 10 år. Den samme husholdning kan
optræde i flere forskellige år, hvis den har mere end et afdragsfrit lån. LTV angiver restgælden i procent af
ejendomsværdien for den ejendom, lånet er optaget i. Ejendomsværdien er realkreditinstituttets vurdering pr.
ultimo 2011. Hvis en husholdning har flere afdragsfrie lån med udløb i samme år, men optaget mod sikkerhed
i forskellige ejendomme, er det lånet med den højeste LTV, der er vist i figuren. 
Realkreditinstitutterne, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

En del husholdninger med afdragsfrie lån havde en LTV1 over 80 pct. ulti-
mo 2011, jf. figur 4-11. Stigende boligpriser vil kunne begrænse mæng-
den af husholdninger med LTV over 80 pct. I Nationalbankens seneste 
prognose ventes boligpriserne at stige om end moderat.  

Ifølge erhvervs- og vækstministeren har husholdninger med en LTV 
over 80 pct. flere muligheder, hvis de ikke ønsker at tilbagebetale lånet 
over den resterende løbetid.2 En mulighed er at omlægge til et 30-årigt 
annuitetslån med afdrag; en anden mulighed er, at husholdningen op-
tager et nyt afdragsfrit realkreditlån op til grænsen på 80 pct. suppleret 
med et banklån med afdrag for den sidste del af gælden. Endelig har 
realkreditinstitutterne mulighed for at give særligt pressede hushold-
ninger et nyt afdragsfrit lån som en såkaldt tabsforebyggende foran-
staltning. For et sådant engagement vil der være indtrådt objektiv indi-
kation for værdiforringelse, OIV, og realkreditinstituttet skal derfor fo-
retage en nedskrivningsberegning. 

 

 1
 LTV angiver restgælden i procent af ejendomsværdien for den ejendom, lånet er optaget i. Ejen-

domsværdien er realkreditinstituttets vurdering pr. ultimo 2011. 
2
 Se www.evm.dk/ministeren/taler/2013/09-04-13-realkreditforeningens-aarsmoede for Annette Vil-

helmsens tale til Realkreditforeningens årsmøde 9. april 2013. 
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GÆLD FORDELT PÅ ØKONOMISK MARGINAL EFTER LÅNEOMLÆGNING, 
HUSHOLDNINGER MED AFDRAGSFRIHED OG LTV OVER 80 PCT., 2011 Tabel 4-1

Årlig økonomisk 
marginal, 1.000 kr. 

Antal 
hushold-
ninger 

Realkredit-
gæld,  

mia. kr. 

Realkredit-
gæld,  
pct. 

Gæld til 
penge- 

institutter, 
mia. kr. 

Gæld til 
penge- 

institutter, 
pct. 

Anden  
gæld,  

mia. kr. 

Anden  
gæld,  
pct. 

Under 0 .................. 8.315 18,2 1,5 5,1 1,0 0,6 3,3 
0-75 ........................ 25.346 31,8 2,7 6,0 1,2 0,4 2,4 
75-150 .................... 39.746 52,2 4,4 10,7 2,1 0,6 3,7 
150-250 .................. 60.032 93,4 7,8 22,4 4,3 1,1 6,4 
Over 250 ................ 106.311 225,7 18,9 52,0 10,1 2,8 16,3 

I alt ......................... 239.750 421,2 35,3 96,1 18,6 5,5 32,1 

Anm.: Kun husholdninger med minimum et afdragsfrit realkreditlån med en LTV over 80 pct. ultimo 2011 er medtaget i
tabellen. De angivne andele er dog beregnet i forhold til alle husholdningers samlede gæld og ikke kun den gæld,
de medtagede husholdninger hæfter for. 

Kilde: Realkreditinstitutterne, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Der er ca. 240.000 familier, der har afdragsfrihed og en LTV over 80 pct. 
Hvis disse husholdninger skal begynde at afdrage på deres afdragsfrie 
lån fra ultimo 2011, vil antallet af husholdninger med en negativ øko-
nomisk marginal stige fra 5.800 til 18.800. Hvis husholdningerne i stedet 
omlægger deres lån til et nyt afdragsfrit realkreditlån inden for grænsen 
på 80 pct., mens resten af gælden finansieres med et 20-årigt banklån, 
stiger tallet kun til 8.300 husholdninger.1 Disse husholdninger hæfter 
kun for henholdsvis 1,5 og 1,0 pct. af husholdningernes samlede gæld til 
realkredit- og pengeinstitutterne, jf. tabel 4-1. Det er derfor vurderin-
gen, at udløb af den afdragsfrie periode for realkreditlån er håndterbar, 
og at der ikke er behov for ny lovgivning. 

 
Store geografiske forskelle på boligmarkedet 
Boligpriserne har generelt stabiliseret sig. De sæsonkorrigerede huspri-
ser har svinget omkring det samme niveau siden foråret 2012, mens pri-
serne på ejerlejligheder er steget. Omsætningen af ejendomme er stadig 
lav, og liggetiderne er lange.  

Der er store geografiske forskelle på både tilstanden og udviklingen på 
boligmarkedet. Det er hovedsagligt København by og omegn, der har 
oplevet fremgang med kortere liggetider, færre boliger til salg og lidt 
flere solgte boliger. En medvirkende forklaring hertil kan være, at der 
siden 2008 har været en tendens til, at husholdninger flytter fra yderom-
råderne til København by og omegn og i nogen grad også til Østjylland.  

Vest- og Sydsjælland har de længste liggetider og er blandt de områ-
der, der har haft store prisfald. Boligejere i Vest- og Sydsjælland kan 

 1
 Det antages, at det nye realkreditlån har en rente på 3 pct. p.a., mens banklånet har en rente på 

7 pct. p.a. 
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derfor have svært ved at sælge deres ejendomme, og et salg kan inde-
bære et tab for husholdningen. Vest- og Sydsjælland har desuden en 
klar overrepræsentation af både restancer og tvangsauktioner.1 Lands-
delen tegnede sig ultimo 2011 for ca. 12 pct. af alle husholdninger med 
realkreditlån, men ca. 23 pct. af alle husholdninger i restance.  

Nogle områder i Danmark har en klar overrepræsentation af hushold-
ninger med LTV over 80 pct., jf. figur 4-12. De potentielle tab ved mis-
ligholdelse af lån er derfor højere i disse områder. Det er fx tilfældet i 
Vest- og Sydsjælland, der har ca. 10 pct. af det samlede udlån fra penge-
institutter og ca. 11 pct. af det samlede udlån fra realkreditinstitutter. 
Realkreditinstitutterne og de systemiske pengeinstitutter har generelt 
en udlånsportefølje med stor geografisk spredning og er derfor ikke 
overeksponerede mod de udsatte områder. Hvis den nuværende negati-
ve udvikling fortsætter, er der risiko for, at der i disse områder vil ved-
blive med at være nedskrivninger og tab i de kommende år.  

 1
 En analyse af udviklingen i tvangsauktioner kan findes i Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 

2012, kapitel 9. 

HUSHOLDNINGER MED HØJ LTV I PROCENT AF HUSHOLDNINGER MED 
REALKREDITLÅN, FORDELT PÅ KOMMUNER, 2011 Figur 4-12

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

LTV angiver restgælden i procent af ejendomsværdien for den ejendom, lånet er optaget i. Ejendomsværdien er
realkreditinstituttets vurdering pr. ultimo 2011. Tallene angiver, hvor mange procent husholdninger med LTV over
80 pct. udgør ud af alle husholdninger med realkreditlån i de enkelte kommuner.  
Realkreditinstitutterne, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5. Stresstest af pengeinstitutternes 
kapitalforhold 

Nationalbankens stresstest viser, at de systemiske pengeinstitutters kapital-
forhold er robuste. De fem systemiske institutter overholder kapitalkrave-
ne i samtlige scenarier og bibeholder en egentlig kernekapital over 9 pct. 

To af de ikke-systemiske institutter vil have behov for at styrke kapital-
forholdene i grundforløbet. I stressscenarierne vil flere ikke-systemiske 
institutter have behov for at styrke kapitalforholdene.  

Det er Nationalbankens vurdering, at eventuelle problemer blandt de 
ikke-systemiske institutter vil kunne løses gennem forretningsmæssige 
tiltag eller inden for de gældende rammer for fusion og afvikling uden 
at påvirke den finansielle stabilitet i Danmark mærkbart.  

 
NATIONALBANKENS STRESSTESTMODEL 

Nationalbankens stresstestmodel giver grundlag for en generel vurde-
ring af, hvor robust danske pengeinstitutters kapitalisering er i forskelli-
ge scenarier. De fem systemiske og de ni ikke-systemiske institutter i 
stresstesten tegner sig for henholdsvis 84 og 8 pct. af de danske penge-
institutters udlån og garantier. 

Stresstestmodellen fremskriver resultatopgørelser og balancer i for-
skellige makroøkonomiske scenarier og giver dermed mulighed for at 
vurdere udviklingen i institutternes kapitalforhold. Modellen anvender 
relationer for de historiske sammenhænge mellem den makroøkonomi-
ske udvikling i Danmark på den ene side og pengeinstitutternes indtje-
ning og nedskrivninger på den anden side.1  

Modellen tager ikke højde for institutternes likviditetsrisici. En analyse 
af robustheden af institutternes likviditetssituation viser, at institutterne 
fortsat vil have en solid likviditetsoverdækning i en situation, hvor de 10 
største aftaleindlån og al lang seniorgæld med udløb i 2013-15 ikke kan 
refinansieres, jf. kapitel 3.  

Institutternes kapitalforhold vurderes i fire scenarier, jf. figur 5-1. Sce-
nario 0 udgør grundforløbet og afspejler Nationalbankens makroøko-
nomiske prognose, jf. Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2013. Scenariet er ikke 

 1
 For en beskrivelse af estimationsmetoden til beregning af institutternes nedskrivningsprocenter 

henvises til Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, kapitel 8. 
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en prognose for institutternes kapitalforhold, da modellen benytter en 
række antagelser i fremskrivningen af institutternes kapitalforhold, jf. 
Finansiel stabilitet, 2012, boks 11.  

De tre øvrige scenarier indebærer forskellige negative stød til den øko-
nomiske udvikling, jf. tabel 5-1 og boks 5-1. De tre scenarier er udarbejdet 
i samarbejde med Finanstilsynet. Bilag 3 indeholder en detaljeret beskri-
velse af scenarierne. 

VÆKST I REALT BNP Figur 5-1
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

SCENARIER, UDVALGTE NØGLETAL Tabel 5-1

 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

2013     
BNP, pct. år-år ....................................... 0,8 0,4 0,2 0,2 
Privat forbrug, pct. år-år ...................... 0,7 0,2 0,3 0,0 
Eksportmarkedsvækst, pct. år-år ......... 3,9 3,9 1,3 2,0 
Ledighedsprocent ................................. 4,4 4,5 4,6 4,5 
Huspriser, pct. år-år .............................. 2,0 0,3 0,3 0,7 
2014     
BNP, pct. år-år ....................................... 1,7 -0,3 -2,1 -4,5 
Privat forbrug, pct. år-år ...................... 1,7 -0,7 -1,0 -4,2 
Eksportmarkedsvækst, pct. år-år ......... 6,2 6,2 -4,6 -7,0 
Ledighedsprocent ................................. 4,5 5,3 6,0 6,6 
Huspriser, pct. år-år .............................. 3,0 -4,3 -8,7 -12,5 
2015     
BNP, pct. år-år ....................................... 1,7 0,8 0,1 -0,2 
Privat forbrug, pct. år-år ...................... 1,8 0,3 0,2 0,3 
Eksportmarkedsvækst, pct. år-år ......... 6,3 6,3 3,5 1,0 
Ledighedsprocent ................................. 4,2 5,6 7,4 8,6 
Huspriser, pct. år-år .............................. 2,9 -0,2 -4,0 -9,2 

Anm.: Årsgennemsnit. Ledigheden er angivet som andel af arbejdsstyrken.  
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STRESSSCENARIER Boks 5-1 

Scenario 1  

Scenariet indebærer en fortsættelse af den lave økonomiske aktivitet i 2012. Tilbage-

gangen i økonomien drives af et negativt stød til det private forbrug, de private inve-

steringer og kontantprisen på boliger. Udlandet antages at følge grundforløbet, og 

eksportmarkedsvæksten påvirkes derfor ikke.  
 

Scenario 2 

Scenariet indebærer et globalt stød til virksomheds- og forbrugertilliden. Eksportmar-

kedsvæksten reduceres i forhold til grundforløbet. Dansk økonomi rammes også af 

vigende tillid, hvilket medfører negative stød til det private forbrug, boliginvesterin-

gerne og kontantprisen på boliger.   
 

Scenario 3 

Scenariet indebærer et kraftigt globalt stød til virksomheds- og forbrugertilliden, hvil-

ket medfører et endnu større fald i eksportmarkedsvæksten end i scenario 2. 
 

I de tre stressscenarier antages renteudviklingen at følge grundforløbet, hvor renterne 

er svagt stigende. Stigende renter vil have en positiv effekt på institutternes nettoren-

teindtægter, men kan lægge et opadgående pres på institutternes nedskrivninger. 

Mange institutter har helt eller delvist afdækket deres renterisici, således at værdien 

af deres nettoaktiver ikke falder markant i tilfælde af en rentestigning. 

 
STRESSTESTENS RESULTATER 

Analysen tager udgangspunkt i pengeinstitutternes årsregnskaber for 
2012. Stresstestperioden løber over tre år, hvorfor institutternes resultat-
opgørelser og balancer er fremskrevet til og med 4. kvartal 2015. 

 
Indtjening og nedskrivninger 
Pengeinstitutternes indtjening var fortsat lav i 2012, jf. kapitel 2. Alle de 
systemiske og fem af de ikke-systemiske institutter kom ud af året med 
et positivt resultat. Indtjeningen i stresstestperioden forbliver på et lavt 
niveau i alle scenarier. 

Pengeinstitutternes nedskrivninger steg svagt fra 2011 til 2012, jf. fi-
gur 5-2. I scenario 0 falder nedskrivningerne gradvist som følge af en 
forbedret konjunktursituation i dansk økonomi. Summen af de årlige 
nedskrivningsprocenter i årene 2013-15 er 2,3 pct. i scenariet.  

I scenario 1 forbliver nedskrivningerne på samme niveau som i 2012 
med en lille stigning i 2014. Udviklingen er drevet af en vedvarende 
lavvækst i dansk økonomi. I scenario 1 er summen af de årlige nedskriv-
ningsprocenter 4,0 pct.  

I scenario 2 og 3 stiger nedskrivningerne betydeligt som følge af bl.a. 
de globale makroøkonomiske stød i scenarierne. Summen af de årlige 
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nedskrivningsprocenter i stresstestperioden stiger til 5,4 og 7,3 pct. i 
henholdsvis scenario 2 og 3. 

 
Kapitalforhold 
De kommende kapitaldækningsregler, CRD IV/CRR, indebærer stigende 
minimumskrav til institutternes egentlige kernekapital frem mod 2019.  

ÅRLIGE NEDSKRIVNINGSPROCENTER Figur 5-2
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Kilde: 

Nedskrivninger er beregnet i procent af udlån og garantier før nedskrivninger. Den historiske serie frem til 2012 er
baseret på pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1-3. De estimerede nedskrivningsprocenter i 2013 til 2015 er
beregnet som et vægtet gennemsnit for de 14 pengeinstitutter i stresstesten. Der er anvendt institutspecifikke
nedskrivningsprocenter i beregningerne, jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, kapitel 8. 
Cato Baldvinsson, Torben Bender, Kim Busch-Nielsen og Flemming Nytoft Rasmussen, Dansk Bankvæsen, 5. udga-
ve, Forlaget Thomson, 2005, Finanstilsynet og egne beregninger. 

  

 

KAPITALKRAV I STRESSTESTEN Boks 5-2 

I stresstesten er der i alt fire krav til institutternes kapital. To "bløde" og to "hårde" 

krav. De to "bløde" krav er de samme gennem hele stresstestforløbet, mens det "hårde" 

krav til institutternes egentlige kernekapital stiger over perioden, jf. tabellen. 

 

DE TO "BLØDE" OG DE TO "HÅRDE" KRAV 

"Blødt" krav I "Blødt" krav II "Hårdt" krav I "Hårdt" krav II 

Basiskapitalen skal 
være større end det 
individuelle solvens-
behov, der antages 
konstant i perioden 

Det individuelle 
solvensbehov ud  
over 8 pct., skal 
opfyldes med 
egentlig kerneka-
pital 

Egentlig kerneka-
pital skal udgøre 
mindst 2,0, 4,0 og 
4,5 pct. i hen-
holdsvis 2013, 
2014 og 2015 

Basiskapitalen skal 
udgøre mindst 8 
pct. 
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Fra december 2012 er det individuelle solvensbehov ændret fra et 
"hårdt" til et "blødt" krav. Overskrides et "blødt" krav, kan Finanstilsynet 
fastsætte dispositionsbegrænsende tiltag og iværksætte en række tilsyns-
processer. Overskrides et "hårdt" krav, vil Finanstilsynet inddrage tilla-
delsen til at drive pengeinstitutvirksomhed, medmindre instituttet re-
etablerer kapitalen inden for en kort frist. Med CRD IV/CRR og de ænd-
rede regler om det individuelle solvensbehov er der i stresstesten i alt 
fire krav til institutternes kapital, jf. boks 5-2. 

De fem systemiske institutter vil overholde alle kapitalkrav i samtlige 
scenarier. To af de ikke-systemiske institutter vil have behov for at styrke 
kapitalforholdene for at opfylde de "hårde" kapitalkrav i scenario 0, jf. 
figur 5-3. I scenario 1 vil yderligere to ikke-systemiske institutter have 
behov for at styrke kapitalforholdene for at opfylde de "bløde" kapital-
krav. I scenario 2 vil i alt tre ikke-systemiske institutter have behov for at 
styrke kapitalforholdene for at opfylde de "hårde" kapitalkrav. 

I scenario 3 oplever de fleste institutter fald i den egentlige kernekapi-
tal, jf. figur 5-4. Alle de systemiske institutter bibeholder en egentlig 
kernekapital over 9 pct. Yderligere ét ikke-systemisk institut vil have be-
hov for at styrke kapitalforholdene for at opfylde de "bløde" kapital-
krav i scenario 3.  

Institutterne har forskellige muligheder for at øge kapitalen. De kan fx 
tilbageholde udbytte, rejse kapital i markedet, nedbringe balancen, mind-
ske risici eller forbedre omkostningseffektiviteten. For datterbanker i fi-

 

INSTITUTTERNES BEHOV FOR AT STYRKE KAPITALFORHOLDENE OPDELT PÅ 
"BLØDE" OG "HÅRDE" KAPITALKRAV Figur 5-3
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Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger. 
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nansielle koncerner er der desuden den mulighed, at kapital kan tilføres 
fra moderselskabet. For nogle institutter kan fusion også være en mu-
lighed. 

 
FØLSOMHEDSBEREGNING PÅ HUSHOLDNINGER  

Pengeinstitutternes nedskrivningsprocenter på udlån og garantier til 
husholdninger har gennem krisen været lave. Husholdninger udgør dog 
en stor andel af institutternes samlede udlån og garantier. Nedskrivnin-
ger på husholdninger kan derfor have stor betydning for størrelsen af 
institutternes samlede nedskrivninger.  

Med det formål at vurdere pengeinstitutternes robusthed over for me-
get høje nedskrivninger på en stor andel af deres samlede udlånsporte-
følje, foretages en følsomhedsberegning af institutternes nedskrivninger 
på udlån og garantier til husholdninger.  

Følsomhedsberegningen er udført ved at fordoble de estimerede årlige 
nedskrivningsprocenter for husholdninger i stresstestens scenario 3. Her-
ved når summen af sektorens årlige nedskrivningsprocenter på udlån og 
garantier til husholdninger i løbet af årene 2013-15 op på 13,8 pct. Da 
langt hovedparten af husholdningerne er robuste, jf. kapitel 4, er følsom-
hedsberegningen udtryk for et meget hårdt stød til husholdningerne. 

På trods af de meget høje nedskrivningsprocenter overholder samtlige 
systemiske institutter de "hårde" kapitalkrav. To af de systemiske insti-

EGENTLIG KERNEKAPITAL Figur 5-4
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Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger. 
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tutter får et mindre behov for at styrke kapitalforholdene for at opfylde 
de "bløde" kapitalkrav i stresstestens sidste år. Beregningerne illustrerer 
pengeinstitutternes robusthed over for meget høje nedskrivningspro-
center på en stor andel af deres udlånsportefølje. I følsomhedsbereg-
ningen vil omkring halvdelen af de ikke-systemiske institutter have be-
hov for at styrke kapitalforholdene. 
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6. Realkreditinstitutter 

Realkreditinstitutternes indtjening steg i 2012 som følge af stigende bi-
dragssatser, flere låneomlægninger og vækst i det samlede udlån.  

Investorernes grundlæggende tillid til realkreditobligationernes kre-
ditværdighed er kernen i det danske realkreditsystem. For at bevare 
denne tillid bør institutterne vælge en forsigtig tilgang, hvor der lægges 
en passende afstand til lovgivningens grænser. 

 
UDVIKLINGEN I REALKREDITSEKTOREN 

Realkreditinstitutternes indtjening udviste fremgang i 2012. Institutter-
nes samlede resultat før skat udgjorde 9,0 mia. kr. i 2012 mod 4,8 mia. kr. 
i 2011, jf. figur 6-1. Stigende bidragssatser slog igennem på indtjeningen i 
2012, men fremgangen skyldtes også en stigning i antallet af låneom-
lægninger og øget udlån. Realkreditinstitutternes samlede udlån steg i 
løbet af året med ca. 3 pct. til 2.522 mia. kr. 

 

INDTJENING FORDELT PÅ HOVEDPOSTER, REALKREDITINSTITUTTER Figur 6-1
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Kilde: 

"Øvrige indtægter" omfatter udbytte af aktier, andre driftsindtægter samt resultat af aktiver i midlertidig besid-
delse. "Øvrige omkostninger" omfatter andre driftsudgifter, udgifter til personale og administration samt afskriv-
ninger. For at undgå at resultatet i Totalkredit medregnes dobbelt, er resultat af kapitalandele i associerede og
tilknyttede virksomheder udeladt. 
Finanstilsynet, årsregnskaber og egne beregninger. 
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NEDSKRIVNINGS- OG RESTANCEPROCENT SAMT KAPITALOVERDÆKNING Figur 6-2
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Kilde: 

Restanceprocenten viser, hvor stor en andel af de samlede ydelser, der ikke var betalt senest 3,5 måned efter
septemberterminen. De negative nedskrivninger i 2004-06 skyldes bl.a. ændret regnskabspraksis, som medførte
tilbageføring af nedskrivninger. 
Finanstilsynet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen. 

 
 

Årets nedskrivninger på udlån steg til 3,9 mia. kr. mod 2,8 mia. kr. i 
2011, men lå fortsat på et lavt niveau på mindre end 0,2 pct. af udlånet, 
jf. figur 6-2. Stigningen i nedskrivningerne vedrørte både privatkunder 
og virksomheder. På trods af let stigende nedskrivninger faldt restance-
procenten yderligere i 2012 til 0,31 fra 0,37 i 2011.  

Realkreditinstitutternes kapitaloverdækning udgjorde i gennemsnit 
mere end 3 pct. af udlånet ultimo 2012. Tallet dækker over en betydelig 
spredning mellem 1,5 og 14,2 pct. for de enkelte institutter.1 Nordea 
Realkredit, Totalkredit og BRFkredit er blandt institutterne med den 
laveste kapitaloverdækning. Af disse indgår Nordea Realkredit og Total-
kredit i store finansielle koncerner og kan derfor have forholdsvis let 
adgang til yderligere kapital hos deres moderselskaber. 

Realkreditinstitutterne har siden krisens begyndelse gradvist hævet 
bidragssatserne. Fra og med 2008 har institutterne foretaget nedskriv-
ninger for i alt 15,1 mia. kr. I samme periode udgjorde merindtægten 
ved stigende gennemsnitlige bidragssatser 6,7 mia. kr. Institutterne kan 
med det nuværende niveau for indtjeningen bære væsentligt højere 
nedskrivninger end de aktuelle. 

 

 1
 FIH Realkredit A/S indgår ikke tallene, da instituttet er under afvikling. 
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REALKREDITSYSTEMETS SIKKERHED 

Det danske realkreditsystem spiller en central rolle i kreditformidlingen i 
Danmark. Kernen i systemet er investorernes grundlæggende tillid til 
obligationernes kreditværdighed og likviditet. Udvalget om Systemisk 
Vigtige Finansielle Institutter i Danmark har peget på markedet for dan-
ske realkreditobligationer som systemisk vigtigt. 

Det er afgørende, at der værnes om denne tillid og dermed om syste-
mets sikkerhed. Realkreditloven opstiller nogle stramme rammer for 
bl.a. sammenhængen mellem institutternes udlån og finansieringen 
heraf ved obligationsudstedelse. Formålet er, at institutterne i deres lån-
givning ikke påtager sig anden risiko end kreditrisiko på låntager. Real-
kreditinstitutterne har en vis fleksibilitet inden for disse rammer. Det 
afspejles dels i den produktudvikling, der har fundet sted, dels i de for-
skellige tiltag og forslag, der har været fremme de senere år med hen-
blik på at adressere bl.a. risici knyttet til refinansiering og supplerende 
sikkerhed.1  

Rentetilpasningslån medfører en refinansieringsrisiko, da de obligati-
oner, der udstedes i relation hertil, har en væsentlig kortere løbetid end 
lånet. Realkreditinstitutterne er derfor afhængige af løbende at kunne 
udstede obligationer i markedet for at finansiere udlånet. Rentetil-
pasningslån adskiller sig derved fra fastforrentede lån, hvor finansierin-
gen på långivningstidspunktet sikres i hele lånets løbetid.   

Refinansieringsrisikoen ved rentetilpasningslån medfører, at der på in-
tet tidspunkt må kunne sås tvivl om institutternes evne til at opfylde 
deres forpligtigelser. Rentetilpasningslån stiller derfor krav til institutter-
nes forretningsmodel.  

SDO-lovgivningen medfører, at der skal stilles supplerende sikkerhed, 
hvis værdien af de enkelte lån, finansieret med SDO eller SDRO, oversti-
ger en fast andel af værdien af det bagvedliggende pant. Hermed øges 
behovet for supplerende sikkerhed ved boligprisfald. Som led i SDO-
lovgivningen fik institutterne mulighed for at finansiere behovet for 
supplerende sikkerhed gennem udstedelse af Junior Covered Bonds, JCB. 

Det er vigtigt, at der ikke opstår tvivl om et instituts vilje og evne til at 
forsvare et kapitalcenters SDO-status. Hvis SDO-status som følge af store 
boligprisfald må opgives, vil det ikke kun så tvivl om sikkerheden i det 
pågældende kapitalcenter, men også resten af instituttet. Der er desu-
den risiko for, at usikkerheden vil sprede sig til andre realkreditinstitut-
ter. Institutter, der vælger at udstede SDO eller SDRO, bør derfor tilpasse 
forretningsmodellen, så den er robust over for faldende boligpriser.  

 1
 For en gennemgang af forskellige tiltag, se Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, kapitel 6. 
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Det er op til institutterne selv at sikre, at kreditrisikoen på deres lånta-
gere forbliver lav, så der ikke kan opstå den mindste tvivl om, hvorvidt 
institutterne kan opfylde deres forpligtelser over for investorerne. Det 
kan ske ved, at institutterne i deres kreditgivning sikrer sig, at den en-
kelte låntager ikke påtager sig større risici, end dens økonomi kan rum-
me. Med andre ord, at låntagerne er robuste over for stød i form af fx 
boligprisfald, udløb af afdragsfrihed og rentestigninger. Nationalban-
kens analyser viser, at de fleste husholdninger er robuste i forhold til 
negative stød i form af rentestigninger, jf. kapitel 4. Udbredelsen af 
rentetilpasningslån og afdragsfrihed er dog stor, ligesom belåningsgra-
derne generelt er høje. 

Fra 1. maj 2013 er der indført nye regler, der indebærer, at realkredit-
institutterne kun kan tilbyde realkreditlån med variabel rente og/eller 
afdragsfrihed til låntagere, der kan servicere et lån med fast rente og 
afdrag.1 Det er positivt med rammer, der indhegner den kreditrisiko, insti-
tutterne kan påtage sig. 

Ved vurderingen af, om en kunde kan servicere et lån med fast rente 
og afdrag, bør der desuden tages højde for, at renten bevæger sig over 
konjunkturcyklen. Det er vigtigt, at de nuværende meget lave renter for 
fastforrentede lån ikke leder til, at husholdninger bevilges et lån med 
variabel rente og/eller afdragsfrihed, hvis de kun netop kan servicere et 
fastforrentet lån. 

Investorernes grundlæggende tillid til realkreditobligationernes kre-
ditværdighed er kernen i det danske realkreditsystem. For at bevare den-
ne tillid bør institutterne vælge en forsigtig tilgang, hvor der lægges en 
passende afstand til lovgivningens grænser. Institutterne kan fx undlade 
at yde lån med variabel rente og lån med afdragsfrihed helt op til lov-
givningens lånegrænser. Det samme gør sig gældende for lån finansie-
ret med SDO eller SDRO. Institutterne kan også vælge en højere kapitali-
sering eller i god tid sikre sig en tilstrækkelig stødpude af supplerende 
kapital. Det vil øge systemets robusthed over for ejendomsprisfald, ren-
testigninger og andre negative stød til økonomien. Et institut, Nykredit 
Realkredit, har valgt ikke længere at tilbyde etårige rentetilpasningslån, 
lån uden afdrag og lån finansieret med SDO helt op til lovgivningens 
belåningsgrænser.   

 
Status for spredning af rentetilpasningslån 
Sektoren arbejder på at reducere refinansieringsrisikoen bl.a. gennem en 
øget spredning af auktionerne. Tidligere har refinansieringen af de obli-

 1
 Ændringerne er indført i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsfor-

eninger mv. 20. december 2012 med virkning fra 1. maj 2013. 

Finansiel stabilitet - 2013



 

07-06-2013 07:37:00    Antal sider: 108   Rev. nr. 2   H:\KMA\Finansiel stabilitet\2013\FS-

2013-Hel_ThSa.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

81 

gationer, der ligger bag rentetilpasningslånene, været koncentreret i de-
cember. På baggrund af en drøftelse mellem Nationalbanken, Realkre-
ditrådet og Realkreditforeningen i 2009 er der efter 2010 kun i meget 
begrænset omfang ydet rentetilpasningslån baseret på obligationer med 
udløb i januar. Nye lån finansieres i dag med udstedelser med udløb i 
april, juli eller oktober. Det har ledt til en mere jævn fordeling af refinan-
sieringsbehovet over året. Omkring halvdelen af refinansieringen ligger 
nu på andre tidspunkter af året end december, jf. figur 6-3. Nykredit Real-
kredit har spredt refinansieringsbehovet, så udløbet er jævnt fordelt over 
januar, april og oktober, og er i 2012 begyndt at yde lån baseret på obli-
gationer med udløb i juli. Spredningen for de øvrige institutter er mindre. 

Institutterne arbejder også på at få kunderne til at vælge lån med 
længere rentebinding. Siden primo 2012 er den udestående mængde 
lån til ejerboliger og fritidshuse med rentebinding op til ét år således 
reduceret med 40 mia. kr., mens mængden af lån med rentebinding på 
mellem 1 og 5 år er steget med 69 mia. kr. Mængden af fastforrentede 
lån har ligget nogenlunde konstant, jf. figur 6-4. I takt med, at den gen-
nemsnitlige rentebindingsperiode øges, reduceres det årlige refinansie-
ringsbehov. Derved mindskes refinansieringsrisikoen, idet institutterne 
er mindre udsatte over for kortvarige perioder med markedsuro. 

UDLØB AF OBLIGATIONER BAG RENTETILPASNINGSLÅN FORDELT PÅ 
MÅNED OG INSTITUT Figur 6-3
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Kilde: 

Udløbet er opgjort på grundlag af den nominelle udestående mængde ultimo måneden før udløbet. Dog er udløb
i oktober 2013 samt januar og april 2014 baseret på udestående ultimo marts 2013. Nykredit har i 2012 også ydet
rentetilpasningslån baseret på obligationer med udløb i juli. Disse indgår ikke i figuren. Det er ikke det fulde
beløb, der skal refinansieres bl.a. pga. afdrag og førtidige indfrielser. 
Danmarks Nationalbank. 
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REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL EJERBOLIGER OG FRITIDSHUSE 
FORDELT PÅ RENTEBINDINGSPERIODE Figur 6-4
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Anm.: 
Kilde: 

Variabelt forrentede lån omfatter rentetilpasningslån og lån knyttet til en variabel rente. 
Danmarks Nationalbank. 

 
Realkreditinstitutterne har givet kunderne et prismæssigt incitament til 
at omlægge deres korte rentetilpasningslån til lån med længere rente-
binding. Den gennemsnitlige bidragssats på variabelt forrentede nyud-

REALKREDITINSTITUTTERNES GENNEMSNITLIGE BIDRAGSSATSER PÅ 
UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER Figur 6-5
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Kilde: 

Lån med variabel rente dækker både over rentetilpasningslån med rentebinding på op til 10 år og lån knyttet til 
en variabel rente.  
Danmarks Nationalbank. 
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lån til husholdninger har ligget højere end bidragssatsen på fastforren-
tede nyudlån siden 2009, jf. figur 6-5. Før 2009 var bidragssatserne for 
de to låntyper næsten ens. For låntagerne har faldende renter langt 
opvejet de seneste års stigninger i bidragssatserne. 

 
Status for behovet for supplerende sikkerhed 
De sidste års boligprisfald har resulteret i et samlet behov for suppleren-
de sikkerhed på 154 mia. kr. i 4. kvartal 2012, jf. figur 6-6. Det er en stig-
ning på 69 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 2011. 

Sektoren har stillet supplerende sikkerhed til en værdi af 299 mia. kr. 
og har derfor en stødpude på 145 mia. kr. i forhold til de lovgivnings-
mæssige krav. Institutterne har samlet set stillet tilstrækkelig suppleren-
de sikkerhed til at modstå et ejendomsprisfald på omkring 13 pct. Ud-
over SDO-lovgivningen stiller kreditvurderingsbureauerne også krav til 
sikkerheden bag de udstedte obligationer for at opretholde en given 
kreditvurdering. Disse krav har stor betydning for omfanget af den stil-
lede sikkerhed. 

I december 2012 blev muligheden for at udstede JCB udvidet, så insti-
tutterne nu også må udstede JCB alene med det formål at øge over-
dækningen fx for at bibeholde eller opnå en bestemt kreditvurdering. 
Denne mulighed omfatter også traditionelle realkreditobligationer uden 
krav om løbende LTV-overholdelse. 

BEHOV FOR SUPPLERENDE SIKKERHED VED EJENDOMSPRISFALD Figur 6-6
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Kilde: 

Behovet ved ejendomsprisfald er estimeret på grundlag af institutternes egne følsomhedsberegninger. Da de er
opgjort på baggrund af institutternes individuelle modeller, og der er en tidsmæssig forskydning mellem de
anvendte opgørelser, skal tallene tolkes med en vis forsigtighed. 
Finanstilsynet og egne beregninger. 
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7. Behæftelse af aktiver 

Det er en sædvanlig del af et kreditinstituts aktiviteter at behæfte akti-
ver i forbindelse med forskellige transaktioner. Det er for eksempel til-
fældet, når kreditinstitutter stiller aktiver som sikkerhed for lån i en 
centralbank, og når de låner mod sikkerhed hos hinanden. Herved mi-
nimeres modparternes kreditrisiko på instituttet. 

Den internationale finansielle krise har medført, at kreditinstitutter i 
mange lande finansierer en større del af deres balance mod sikkerhed. 
Stigende aktivbehæftelse er ikke årsag til den internationale finansielle 
krise, men et resultat af krisen – der bl.a. skyldes for lidt kapital og for 
høje likviditetsrisici i kreditinstitutter i mange lande – og kan have haft 
en stabiliserende effekt på det finansielle system, da det har øget finan-
sieringsmulighederne i perioder med markedsuro og usikkerhed. 

 Når kreditinstitutter behæfter deres aktiver, er det dog ikke uden risi-
ci. De fleste risici er knyttet til det enkelte institut, men nogle er knyttet 
til det finansielle system som helhed. 

 En lav gennemsigtighed kan forstærke risici ved kreditinstitutters be-
hæftelse af aktiver, da usikrede simple kreditorer derved får vanskelige-
re ved at vurdere deres stilling i en konkurssituation. Det er vigtigt, at 
der er et højt informationsniveau omkring aktivbehæftelse i pengeinsti-
tutter, herunder betinget behæftelse. Det Europæiske Udvalg for Sy-
stemiske Risici, ESRB, har henstillet, at Den Europæiske Banktilsynsmyn-
dighed, EBA, udvikler guidelines med oplysningskrav for såvel niveauet 
som udviklingen i kreditinstitutters behæftede og ubehæftede aktiver. 

I forhandlingerne om det kommende krisehåndteringsdirektiv diskute-
res, hvorvidt indskydere i en konkurssituation skal have fortrinsret frem 
for andre simple kreditorer. For investorer i usikret seniorgæld vil det 
svare til, at alle indskydere modtager sikkerhed for deres indskud. Det vil 
sige en meget stor stigning i graden af aktivbehæftelse. Det vil derfor 
potentielt kunne udelukke en række kreditinstitutter fra anden usikret 
gæld end indskud. 

Problemstillingen omkring aktivbehæftelse er ikke relevant for danske 
realkreditinstitutter, som kun kan yde lån mod pant i fast ejendom. Re-
alkreditinstitutter modtager ikke indlån og finansierer hele deres ud-
lånsportefølje med realkreditobligationer, men har, for at øge over-
dækningen i et kapitalcenter, mulighed for at udstede seniorgæld i 
form af Junior Covered Bonds, JCB. Det er muligt for JCB-investorer at 
vurdere deres stilling i en konkurssituation.  

Finansiel stabilitet - 2013



 

07-06-2013 07:37:00    Antal sider: 108   Rev. nr. 2   H:\KMA\Finansiel stabilitet\2013\FS-

2013-Hel_ThSa.doc  Oprettet af Hanne Christensen    

88 

BAGGRUND – BEHÆFTELSE OG FINANSIERING 

Kreditinstitutter finansierer sig ud over egenkapital ved simple fordrin-
ger og efterstillet gæld. I en konkurssituation vil de simple kreditorer 
dele aktiverne forud for den efterstillede gæld og egenkapitalen. Når 
kreditinstitutter stiller aktiver som sikkerhed for lån, får långiver/kreditor 
en privilegeret adgang til aktivet. Det sker på bekostning af de usikrede, 
simple kreditorer, da der vil være færre aktiver til at dække deres krav 
(kreditorerne subordineres). 

Det er en sædvanlig del af et kreditinstituts aktivitet at behæfte akti-
ver ved forskellige transaktioner. Det er for eksempel tilfældet, når kre-
ditinstitutter stiller aktiver som sikkerhed for lån i en centralbank, når de 
låner mod sikkerhed hos hinanden gennem repoer, eller når de stiller 
aktiver som sikkerhed i forbindelse med forskellige derivatforretninger 
og ved afvikling i clearingcentraler mv. 

I tilfælde af stigende markedsuro kan institutter blive tvunget til at 
stille yderligere sikkerhed for at kunne låne penge til en acceptabel ren-
te, og dermed vil mængden af aktiver til dækning af simple, usikrede 
kreditorer falde. Det kan skitseres med et stiliseret eksempel. 

Før markedsuro har Bank A finansieret en del af sin balance med et 
usikret lån fra Bank B, jf. figur 7-1 (venstre).1 Antag nu, at Bank B som 
følge af markedsuro enten kræver en højere pris for at fortsætte den 
usikrede långivning, eller kræver, at Bank A stiller sikkerhed. Bank A's 
låntagning hos Bank B kan fortsætte til en relativt lav pris, hvis Bank A 
behæfter en del af sine aktiver til Bank B. I eksemplet sker dette dels ved, 
at Bank A sælger sin obligationsbeholdning til Bank B i en repoforretning, 
dels ved at Bank A registrerer en del af sine udlån (i form af boliglån) som 
sikkerhed for SDO, der sælges til Bank B, jf. figur 7-1 (højre). Disse trans-
aktioner minimerer Bank B's kreditrisiko mod Bank A. Samtidig kommer 
Bank B i besiddelse af obligationer, der kan sælges – evt. i en repoforret-
ning – hvis Bank B's usikrede seniorgæld ikke kan refinansieres. 

Finansieringsstrukturen i Bank A efter markedsuro, figur 7-1 (højre), 
medfører, at bankens usikrede simple kreditorer, fx investorer i usikret 
seniorgæld, har dårligere sikkerhed i tilfælde af bankens konkurs. Det 
skyldes, at Bank B nu har fortrinsret til bankens obligationsbeholdning 
og den del af udlånet, der er registeret som sikkerhed for SDO. Denne 
effekt forstærkes, hvis der i repoforretningen foretages et haircut, 
og/eller der som sikkerhed for SDO kræves en vis grad af overdækning.2 

 1
 Bank B kan i eksemplet også anskues som en gruppe af banker, som Bank A indgår forretninger med. 

2
 I figur 7-1 er henholdsvis haircut i repoforretningen og overdækning for SDO illustreret ved, at den 

regnskabsmæssige værdi af de obligationer, Bank A har solgt i en repoforretning, er større end repo-
indlånet, og at den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, Bank A har registreret som sikkerhed for 
SDO, overstiger værdien af den solgte SDO. 
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For den usikrede seniorgæld medfører det, at det forventede tab i til-
fælde af Bank A's konkurs bliver større, mens det for indlån dækket af 
en indskydergaranti medfører et større forventet træk på denne garanti. 

 
Udviklingstræk i Europa 
Finanskrisen og den efterfølgende statsgældskrise i dele af Europa har 
medført, at mange europæiske banker i højere grad har baseret deres 
finansiering på transaktioner, der behæfter en del af deres aktiver. Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, finder på baggrund af tal 
fra 28 store europæiske banker, at medianværdien for behæftelse af 
aktiver i pct. af balancen er steget fra 7 pct. ved udgangen af 2007 til 
27 pct. ved udgangen af 2011. Den tilsvarende udvikling opgjort som et 
vægtet gennemsnit er en stigning fra 10 til 32 pct.1 Stigningen har især 
været markant for banker med en relativ lav kreditvurdering. Desuden 
er der en tydelig tendens til, at banker lokaliseret i lande med svage 
offentlige finanser har en højere grad af behæftelse.  

 
AKTIVBEHÆFTELSE OG FINANSIEL STABILITET 

Muligheden for at behæfte aktiver kan have en stabiliserende effekt på 
det finansielle system, da det øger finansieringsmulighederne i perioder 
med markedsuro og usikkerhed. Der er dog også risici knyttet til, at kre-

 1
 ESRB, Annex to the recommendation on funding of credit institutions, offentliggjort 18. februar 

2013. 

BEHÆFTELSE AF AKTIVER FØR OG EFTER MARKEDSURO Figur 7-1
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ditinstitutter behæfter deres aktiver. De fleste af disse risici er knyttet til 
det enkelte institut, men nogle er knyttet til det finansielle system som 
helhed. For så vidt angår sidstnævnte, kan en høj grad af aktivbehæftel-
se medføre, at trækket på indskydergarantifonden i tilfælde af et insti-
tuts konkurs bliver større, hvorved de øvrige institutters bidrag til fon-
den efterfølgende vil stige. Graden af behæftelse kan desuden have 
betydning ved håndtering af et nødlidende institut. 

Risikoen for en uventet ændring i graden af aktivbehæftelse kan be-
virke, at de usikrede kreditorer får vanskeligere ved at vurdere deres 
stilling i en konkurssituation. Det øger usikkerheden, når investorerne 
skal prisfastsætte et pengeinstituts usikrede gæld. Denne effekt kan 
endvidere forstærkes, hvis markedet har lav information omkring be-
hæftelse, da der i så fald er risiko for, at de usikrede investorer delvist 
baserer deres beslutninger på rygter. Det er derfor vigtigt, at kreditinsti-
tutter har et højt informationsniveau omkring aktivbehæftelse. 

Et institut kan desuden risikere, at der opstår selvopfyldende negative 
feedback loops, hvor investorerne i instituttets usikrede gæld som kom-
pensation for en høj grad af aktivbehæftelse (evt. kombineret med lav 
information og høj usikkerhed) kræver højere renter. Det kan medføre, 
at instituttet i endnu højere grad benytter sikret finansiering, hvorved 
de usikrede kreditorers afkastkrav stiger yderligere osv. Herved kan der 
opstå en situation, hvor det er meget vanskeligt for instituttet at bevæ-
ge sig tilbage mod en normalsituation med usikret finansiering. 

En høj anvendelse af sikret finansiering kan endvidere reducere et 
kreditinstituts fleksibilitet over for yderligere finansieringsstress, da 
mængden af ubehæftede aktiver, der potentielt kan behæftes, reduce-
res. Muligheden for at behæfte aktiver kan nemlig ses som en stødpude 
over for finansieringsstress. Det er selvsagt vigtigt, at kreditinstitutterne 
kan benytte stødpuden i en krise. Omvendt er det også vigtigt, at insti-
tutterne genopbygger stødpuden, så snart det er muligt. Med CRD IV/CRR 
indføres et krav til kreditinstitutterne i EU om at holde en stødpude af 
ubehæftede likvide aktiver, der kan dække likviditetsudstrømningen i et 
30-dages finansieringsstress.1 Over et længerevarende finansieringsstress 
vil det dog ikke kun være likvide aktiver, der kan behæftes – fx kan bo-
liglån lægges som sikkerhed for SDO. Den stødpude, muligheden for at 
behæfte aktiver kan udgøre, skal derfor opfattes bredere, end de akti-
ver der kan medregnes i LCR. 

I forhold til kreditinstitutsektorens udlånskapacitet i perioder med mar-
kedsuro kan sikret finansiering være med til at opretholde en stabil lån-
givning, da sikrede markeder ofte er mere stabile finansieringskilder end 

 1
 En beskrivelse af LCR findes i kapital 3. 
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usikrede markeder. Omvendt kan finansieringskilder og andre aktivite-
ter, der indebærer behæftelse af aktiver, medføre, at den finansielle 
sektor bliver sårbar over for udsving i værdien, likviditeten og kreditkva-
liteten af de aktiver, der behæftes. Det skyldes, at det kan blive nødven-
digt at øge mængden af behæftede aktiver (betinget behæftelse) for at 
opretholde en given finansiering. Fx kan det haircut, modparten i en 
repoforretning kræver, stige, hvis der er usikkerhed om værdien af det 
aktiv, der repoes. Det kan også være nødvendigt at registrere flere ud-
lån eller andre aktiver som sikkerhed for SDO, hvis loan-to-value, LTV, 
for lånene stiger som følge af faldende ejendomspriser. Desuden kan en 
derivatforretning pludselig kræve, at der stilles mere sikkerhed, hvis 
markedsudsving medfører, at værdien af forretningen bliver negativ, 
eller hvis instituttets kreditvurdering bliver sænket. 

For at reducere den usikkerhed, der kan være blandt usikrede kredito-
rer omkring betinget behæftelse, er det hensigtsmæssigt, at institutter-
ne offentliggør det omfang af betinget behæftelse, de forventer i for-
skellige relevante stressscenarier, afhængigt af det enkelte instituts for-
retningsområder og passivsammensætning. 

 
ESRB's HENSTILLINGER 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, har 18. februar 2013 
offentliggjort en række henstillinger omkring bankers finansiering.1 I 
relation til kreditinstitutters behæftelse af aktiver vedrører ESRB's hen-
stillinger følgende tre områder: 

 
Kreditinstitutters risikostyring 
ESRB henstiller bl.a., at nationale tilsynsmyndigheder kræver, at kredit-
institutter indfører risikostyringspolitikker for deres strategi for behæf-
telse af aktiver, samt styring af de risici, der knytter sig hertil. Desuden 
skal kreditinstitutter i deres beredskabsplaner indføre strategier for at 
imødegå betinget behæftelse som følge af relevante usandsynlige, men 
ikke utænkelige stød, herunder nedjusteringer af institutternes kredit-
vurdering, værdiforringelse af de aktiver, der er stilles som sikkerhed, og 
øgede marginkrav. 

 
Tilsynsmyndigheders overvågning 
ESRB henstiller bl.a., at nationale tilsynsmyndigheder overvåger udvik-
lingen i behæftelse af aktiver samt risici relateret hertil – herunder ud-

 1
 Recommendation of The European Systemic Risk Board of 20 December 2012 on funding of credit 

institutions (ESRB/2012/2). 
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viklingen i og kreditkvaliteten af ubehæftede aktiver, der kan behæftes, 
samt mængden af yderligere behæftelse, der kan opstå som følge af 
stressscenarier. Desuden henstiller ESRB, at Den Europæiske Banktilsyns-
myndighed, EBA, udsteder guidelines for harmoniserede indberetnings-
skemaer og definitioner for at lette overvågningen af aktivbehæftelse.1 
Endelig skal EBA på EU-plan overvåge omfanget og typen af både be-
hæftede aktiver og ubehæftede aktiver, der kan behæftes. 

 
Markedsgennemsigtighed 
ESRB henstiller, at EBA udvikler guidelines med oplysningskrav for såvel 
niveauet som udviklingen i kreditinstitutters behæftede og ubehæftede 
aktiver.2 Formålet hermed er at reducere asymmetrisk information, så 
usikrede investorer kan justere deres afkastkrav på et oplyst grundlag på 
baggrund af sammenlignelig information. 

 
DET DANSKE FINANSIELLE SYSTEM 

Udviklingen i behæftede aktiver i det samlede danske finansielle system 
påvirkes i høj grad af fordelingen af udlånet mellem penge- og realkredit-
institutter. Hvis lån flyttes fra penge- til realkreditinstitutter lægges lånene, 
på grund af realkreditinstitutternes særlige forretningsmodel, til sikkerhed 
for realkreditinstitutternes obligationsudstedelser. Pengeinstitutternes 
udlån er siden toppen i 3. kvartal 2008 faldet med ca. 350 mia. kr., mens 
realkreditinstitutternes udlån er steget med et tilsvarende beløb.3 Det er 
naturligt, at der i en periode med højere risikoaversion og usikkerhed vil 
ske et skift i låntagningen fra pengeinstitutter til realkreditinstitutter. Re-
alkreditinstitutterne bidrager i disse perioder til, at den danske finansielle 
sektor som helhed kan fungere som en effektiv formidler af kapital.4  

I Danmark har ét pengeinstitut, Danske Bank, tilladelse til at udstede 
særligt dækkede obligationer, SDO, hvor en del af bankens aktiver i 
form af boliglån registreres som sikkerhed for indehaverne af SDO. Des-
uden har en række pengeinstitutter indgået aftale om fælles finansie-
ring med realkreditinstituttet BRFkredit. Herved får disse institutter ad-
gang til SDO-finansiering, mod at en del af deres aktiver overdrages som 
sikkerhed til BRFkredit. Omfanget af fælles finansiering er dog indtil 
videre begrænset. 

 1
 EBA har i kapitaldækningsforordningen, CRR, fået mandat til at udvikle indberetningsskemaer for 

aktivbehæftelse og udsendte i marts 2013 et høringspapir herom. 
2
 EBA har i kapitaldækningsforordningen, CRR, fået mandat til at udstede guidelines for offentliggø-

relse af ubehæftede aktiver. 
3
 Udlån til alle sektorer ekskl. MFI. Pengeinstitutudlån omfatter udlån fra Finanstilsynets gruppe 1-4 

ekskl. institutter under Finansiel Stabilitet A/S. 
4
 For en dybdegående analyse heraf henvises til Kim Abildgren, Finansiel struktur og de reale effekter af 

udbudsstød til kreditgivningen i Danmark 1922-2011, Danmarks Nationalbank, Working paper, nr. 78, 2012. 
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BEHÆFTELSE AF AKTIVER, DANSKE SYSTEMISKE PENGEINSTITUTTER Figur 7-2
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Kilde: 

Aktiver solgt som led i repoforretninger omfatter også værdipapirudlån. Figuren er opgjort på institutniveau, og
er behæftet med en vis usikkerhed, da institutternes oplysninger om behæftede aktiver ikke er fuldstændig
sammenlignelige, hverken på tværs af institutter eller over tid.  
Finanstilsynet, årsregnskaber og egne beregninger. 

 
 
Pengeinstitutter 
Behæftelse af aktiver i de danske systemiske pengeinstitutter har, opgjort 
som et vægtet gennemsnit, ligget mellem ca. 16 og 25 pct. af balancen de 
seneste syv år, jf. figur 7-2. ESRB når i sit studie frem til, at det vægtede 
gennemsnit for behæftelsen i 28 europæiske banker var 32 pct. af aktiver-
ne ultimo 2011. Sammenligningen er dog behæftet med stor usikkerhed, 
da der mangler standarder for, hvordan aktivbehæftelse skal opgøres. 

Udviklingen i de systemiske danske pengeinstitutters aktivbehæftelse 
dækker over, at aktiver deponeret som sikkerhed for clearingcentraler, 
derivatforretninger mv. er nedbragt, mens behæftelse som led i institut-
ternes finansiering er øget. Det store fald i aktiver deponeret som sik-
kerheder for clearingcentraler, derivatforretninger mv. kan dog primært 
tilskrives, at opgørelsen heraf er blevet forbedret over tid, så den i dag 
er mere retvisende end i begyndelsen af perioden. Fremadrettet vil deri-
vatforretninger i stigende omfang blive clearet gennem centrale mod-
parter, CCP'er. Det er endnu usikkert, i hvor høj grad det vil påvirke 
mængden af behæftede aktiver, jf. boks 7-1. Aktiver solgt som led i re-
poforretninger og aktiver registreret som sikkerhed for SDO udgør ulti-
mo 2012 henholdsvis ca. 14 og 6 pct. af balancen. Der er dog en betyde-
lig spredning mellem de enkelte institutter. Den stigende anvendelse af 
repo- og SDO-finansiering er en naturlig konsekvens af de seneste års 
usikkerhed på de finansielle markeder. 
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DERIVATHANDEL, CENTRALE MODPARTER OG SIKKERHEDSSTILLELSE Boks 7-1 

Kreditinstitutter behæfter aktiver i forbindelse med derivathandel, når aktiver stilles 

til sikkerhed over for modparterne i handlerne. Ny international lovgivning og øget 

fokus på modpartsrisiko kan resultere i øget sikkerhedsstillelse for derivater og der-

med øget behæftelse af aktiver. 

I de kommende år vil kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder, som inve-

steringsforeninger og hedgefonde, i stigende grad benytte centrale modparter, 

CCP'er, i deres derivathandel. CCP'er varetager clearing af derivater ved at indgå som 

modpart i alle handler, jf. figuren. 
 

KONTRAKTER VED BILATERAL OG CENTRAL CLEARING  

BCCP

Central clearing

Kontrakt Kontrakt
AA B

Bilateral clearing

Kontrakt

 
Anm.: 
 

Central clearing erstatter en kontrakt mellem de to modparter A og B med to nye kontrakter mellem 
henholdsvis CCP'en og A og B. 

 
Udviklingen hen imod central clearing følger bl.a. af international lovgivning, der i EU 

implementeres via EU-forordningen European Market Infrastructure Regulation, EMIR, 

som blev vedtaget i 2012.1 Et centralt element i EMIR er, at kreditinstitutter og andre fi-

nansielle virksomheder fremadrettet skal cleare alle standardiserede OTC-derivater, som 

fx renteswaps og CDS'er, via CCP'er. Kravet skal reducere modpartsrisiko forbundet med 

derivathandel. Uden for EU er lignende regler under udarbejdelse og implementering. 

CCP'er stiller normalt højere krav til sikkerhedsstillelse end ved bilateral clearing. 

CCP'er skal opkræve sikkerhed for derivathandlerne i form af såkaldt initialmargin og 

variationsmargin. Derudover skal CCP'erne opretholde en misligholdelsesfond, som 

finansieres ex-ante af kreditinstitutter og CCP'ernes andre modparter. Misligholdelses-

fonden skal dække tab, hvis marginsikkerhederne ikke er tilstrækkelige. 

Mens CCP'ernes marginkrav kan øge graden af behæftelse i det finansielle system, 

trækker det i modsat retning, at CCP'erne ofte forbedrer mulighederne for netting.2 

Den samlede globale effekt på mængden af behæftede aktiver som følge af øget 

benyttelse af CCP'er er estimeret fra flere sider.3 Estimationerne vanskeliggøres af 

manglende data på området, men peger entydigt i retning af et øget behov for sik-

kerhedsstillelse i forbindelse med øget brug af CCP-clearing. 

For at sikre, at institutterne har en tilstrækkelig mængde aktiver til at imødegå be-

hovet for sikkerhedsstillelse fra derivatforretninger, indføres der med LCR et krav om, 

at de skal holde likvide ubehæftede aktiver, der kan imødegå dette behov i et 30-

dages stressscenario – uanset om derivaterne cleares i en CCP eller bilateralt. Stresset i 

scenariet kommer bl.a. fra udsving i markedsværdien af derivatbeholdninger, men 

omfatter også en betydelig nedgradering af institutternes kreditvurdering. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2012 af 4. juli 2012, om OTC-derivater, centrale modparter 
og transaktionsregistre. 

2 En detaljeret beskrivelse af CCP'er og mulighederne for netting findes i Søren Korsgaard, Centrale modparter på 
derivatmarkederne, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2010 samt Søren Korsgaard og Peter Restel-
li-Nielsen, Clearing via centrale modparter i Danmark, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2010. 

3 Se fx Sidanius Che og Filip Zikes, OTC derivatives reform and collateral demand impact, Financial Stability Paper, 
No. 18, 2012, IMF, Global Financial Stability Report, April 2012 og ISDA, Margin requirements for uncleared 
swaps for swap dealers and major swap participants, 2011. 
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Realkreditinstitutter  
Danske realkreditinstitutter behæfter på grund af deres særlige forret-
ningsmodel langt hovedparten af deres aktiver. Det skyldes, at hele ud-
lånet lægges til sikkerhed for institutternes obligationsudstedelser. Re-
alkreditinstitutter adskiller sig dermed fra andre kreditinstitutter, der 
normalt kun behæfter en begrænset del af deres aktiver. 

Realkreditinstitutter modtager ikke indlån og finansierer hele deres 
udlån ved obligationsudstedelse, men har, for at øge overdækningen i 
et kapitalcenter, mulighed for at udstede seniorgæld i form af Junior 
Covered Bonds, JCB, jf. boks 7-2. Det er muligt for JCB-investorer at vur-
dere deres stilling samt sikkerhed ved konkurs ud fra de detaljerede 
beskrivelser af lån og sikkerheder, som realkreditinstitutter offentliggør 
kvartalsvist for hvert enkelt kapitalcenter. Investorerne ved allerede ved 
udstedelsen, at alle lån i det pågældende kapitalcenter er behæftede til 
investorerne i realkreditobligationer og kan fastsætte deres afkastkrav 
på den baggrund. 

Realkreditinstitutterne kan dog være følsomme over for betinget be-
hæftelse, dvs. krav om yderligere behæftelse af aktiver i visse situatio-
ner. Med indførelsen af SDO-lovgivningen i 2007 fik institutterne pligt til 
løbende at overholde LTV-grænserne for lån finansieret med SDO. Insti-
tutterne skal derfor indskyde supplerende kapital i et kapitalcenter, 
hvorfra der udstedes SDO, hvis et fald i boligpriserne bevirker, at LTV-
grænserne overskrides. For at finansiere den supplerende sikkerhed, kan 
institutterne være afhængige af at kunne udstede JCB. 

 
PERSPEKTIVERING 

Udviklingen i aktivbehæftelse i Europa vil fremadrettet afhænge af så-
vel den økonomiske som den regulatoriske udvikling. Fortsat usikkerhed 
om tilstanden i en række europæiske kreditinstitutter kan medføre, at 
de vil blive ved med at være afhængige af sikret finansiering. Desuden 
kan fornyet markedsuro føre til yderligere behæftelse. 

I forhandlingerne om det kommende krisehåndteringsdirektiv diskute-
res, hvorvidt indskydere i en konkurssituation skal have fortrinsret frem 
for andre simple kreditorer. For investorer i usikret seniorgæld vil det 
svare til, at alle indskydere modtager sikkerhed for deres indskud. Det vil 
sige en meget stor stigning i graden af aktivbehæftelse. Det vil derfor 
potentielt kunne udelukke en række kreditinstitutter fra anden usikret 
gæld end indskud.  

En markedsmæssig løsning på de usikrede investorers bekymring for 
aktivbehæftelse kan være, at der indføres såkaldte negative pledges  
i nye gældskontrakter. Det vil sige, at der i gældskontrakten indføres, at  
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JUNIOR COVERED BONDS, JCB, OG KAPITALCENTRE Boks 7-2 

Muligheden for at udstede JCB med henblik på at bibeholde SDO-status blev indført 

med SDO-lovgivningen fra 2007. SDO-lovgivningen medfører, at der skal stilles supple-

rende sikkerhed, hvis værdien af de enkelte lån overstiger en fast andel af værdien af 

det bagvedliggende pant. I december 2012 blev muligheden for at udstede JCB udvi-

det, så institutterne nu også må udstede JCB alene med det formål at øge overdæk-

ningen fx for at bibeholde eller opnå en bestemt kreditvurdering. Denne mulighed 

omfatter også traditionelle realkreditobligationer uden krav om løbende LTV-

overholdelse. 

En række forhold gør det muligt for investorerne i JCB at vurdere deres stilling i til-

fælde af konkurs. Realkreditinstitutter er opdelt i kapitalcentre, og når institutterne 

udsteder JCB, skal det klart fremgå, i hvilket kapitalcenter provenuet herfra vil blive 

placeret, jf. figuren. 
 

STILISERET EKSEMPEL – REALKREDITINSTITUT MED KAPITALCENTRE  

Realkreditinstitut

Boliglån

Aktiver finansieret 
med basiskapital

Kapitalcenter 1

Boliglån

Aktiver finansieret 
med JCB

Aktiver finansieret 
med basiskapital

Kapitalcenter 2

Instituttet i øvrigt

 
 

I tilfælde af konkurs har JCB-investorer sikkerhed i det kapitalcenter, hvori provenuet 

er placeret. JCB-investorer er efterstillet investorer i de realkreditobligationer, der er 

udstedt fra kapitalcentret. Hvert kapitalcenter er underlagt et solvenskrav og institut-

terne kan, så længe de er solvente, frit flytte rundt på de aktiver, som basiskapitalen 

er investeret i, mellem de enkelte kapitalcentre og instituttet i øvrigt. Det må derfor 

forventes, at mængden af aktiver finansieret med basiskapital i tilfælde af konkurs vil 

være meget tæt på solvenskravet i alle instituttets kapitalcentre og instituttet i øvrigt. 

Da der i realkreditinstitutter er en tæt sammenhæng mellem de enkelte lån og de re-

alkreditobligationer, der udstedes, kan der ikke pludseligt udstedes flere realkreditob-

ligationer fra et kapitalcenter, uden at der samtidigt placeres flere lån i centret. 

 
låntager ikke må stille bestemte aktiver, fx udlån, som sikkerhed for 
andre kreditorer. I forhold til den finansielle stabilitet vil det være en 
uheldig udvikling, da det begrænser det enkelte kreditinstituts finansie-
ringsmuligheder i en krise.  
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Lav gennemsigtighed kan forstærke risikoen for, at usikrede simple kre-
ditorer kræver enten et meget højt afkast eller negative pledges, da de 
ved lav gennemsigtighed har vanskeligere ved at vurdere deres stilling i 
en konkurssituation. Standardiserede indberetningsskemaer og krav om 
offentliggørelse af standardiseret information til markedet om behæf-
telse af aktiver vil gøre det lettere for tilsynsmyndigheder, investorer, 
kreditvurderingsbureauer, centralbanker og kreditinstitutterne selv at 
forstå og analysere fordele og ulemper forbundet hermed – både for 
det enkelte institut og for det finansielle system som helhed.  

Uden krav om offentliggørelse af standardiseret information er der ri-
siko for, at selv institutter med lave behæftelsesniveauer vælger ikke at 
oplyse herom på grund af usikkerhed om, hvordan markedet vil tolke 
denne information. For institutter lokaliseret i lande med svage offentli-
ge finanser er det allerede kendt af markederne, at de generelt har en 
højere grad af behæftelse end andre institutter, jf. ESRB's studie. Det må 
derfor være tilfældet, at offentliggørelse af standardiseret information 
for de fleste institutter – også i lande med svage offentlige finanser – i 
højere grad vil fjerne usikkerhed fra markedet, end det vil give marke-
det ny information, der reageres negativt på. 
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Bilag 1: Populationen i rapporten 

Analyserne af pengeinstitutter tager udgangspunkt i de institutter, som 
indgik i Finanstilsynets gruppe 1 og 2 pr. 31. december 2012. Analyserne 
af realkredit omfatter samtlige realkreditinstitutter, jf. tabel B1-1.  

Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark har an-
befalet, at de fem pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1 klassifice-
res som systemisk vigtige. Disse benævnes i rapporten som systemiske 
institutter. 

Til forskel fra Finanstilsynets gruppe 2 er Saxo Bank udeladt af populati-
onen på baggrund af bankens meget begrænsede udlån. De øvrige insti-
tutter i gruppe 2 benævnes i rapporten som ikke-systemiske institutter. 

Gruppeinddelingen er gældende bagud i tid. Pengeinstitutter, der er 
fusionerede inden udgangen af 2012, er medregnet under det fortsæt-
tende institut.  

Rapporten er primært baseret på institutregnskaber.  

PENGEINSTITUTTER I POPULATIONEN MED ANGIVELSE AF BALANCESUM  
PR. 31. DECEMBER 2012 I MIO. KR.  Tabel B1-1

Gruppe Beløb Gruppe  Beløb 

Systemiske pengeinstitutter  Realkreditinstitutter  
Danske Bank ................................... 2.357.358 Nykredit Realkredit ............................... 1.289.219 
Nordea Bank Danmark .................. 688.761 Realkredit Danmark .............................. 794.163 
Jyske Bank ...................................... 258.242 Totalkredit ............................................. 632.397 
Nykredit Bank ................................. 239.726 Nordea Kredit ........................................ 407.044 
Sydbank .......................................... 152.911 BRFkredit ............................................... 224.344 
Systemiske pengeinstitutter i alt .... 3.696.998 DLR Kredit .............................................. 148.887 
  LR Realkredit .......................................... 16.626 
Ikke-systemiske pengeinstitutter  FIH Realkredit ........................................ 297 
Spar Nord Bank .............................. 78.756 Realkreditinstitutter i alt ....................... 3.512.976 
FIH Erhvervsbank ............................ 61.578   
Arbejdernes Landsbank ................. 36.773 Nordiske koncerner (koncerntal)  
Vestjysk Bank .................................. 32.750 Nordea koncernen ................................. 5.053.756 
Ringkjøbing Landbobank .............. 17.682 Danske Bank koncernen ........................ 3.485.181 
Sparekassen Kronjylland ................ 17.420 DnB ........................................................ 2.299.044 
Alm. Brand Bank ............................ 17.407 SEB ......................................................... 2.114.634 
Sparekassen Sjælland ..................... 16.967 Svenska Handelsbanken ........................ 2.058.095 
Danske Andelskassers Bank ........... 13.857 Swedbank .............................................. 1.591.878 
Ikke-systemiske pengeinstitutter  
i alt ...................................................

 
293.189 

Nordiske koncerner  
i alt .........................................................

 
16.602.589 

Anm.:  Balancesum for de danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter er angivet på institutniveau, mens balance-
summer for de nordiske bankkoncerner er angivet på koncernniveau. 

Kilde: Finanstilsynet, selskabsmeddelelser og årsregnskaber. 
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Bilag 2: Nye kapital- og likviditetskrav til 
kreditinstitutter 

EU's økonomi- og finansministre og Europa-Parlamentet blev i marts 
2013 enige om et sæt fælles regler, der styrker reguleringen af kreditin-
stitutter i EU, CRD IV/CRR.1 Den nye regulering øger kravene på særligt 
kapital- og likviditetsområdet. Hensigten med den nye regulering er at 
gøre den finansielle sektor mere modstandsdygtig over for økonomisk 
og finansiel uro og dermed mindske risikoen for negative virkninger på 
realøkonomien. Med de nye regler gennemføres de nye internationale 
reguleringsrammer for kreditinstitutter, som Basels banktilsynskomite, 
BCBS, har offentliggjort, Basel III. Der er i udformningen af de nye regler 
taget hensyn til europæiske forhold. CRD IV/CRR forventes at træde i 
kraft 1. januar 2014 med en række overgangsordninger og observati-
onsperioder. På en række områder er det muligt nationalt at foretage 
en hurtigere implementering af de nye krav.  

  
NYE KAPITALKRAV   

Kreditinstitutterne skal ifølge CRD IV/CRR have et højere og bedre kapi-
talgrundlag for at være bedre rustet til at modstå tab. Derfor øges ande-
len af egenkapital i institutternes kapitalgrundlag samtidig med, at der 
stilles strengere krav til kvaliteten af institutternes kapitalinstrumenter. 

Kravet til basiskapitalen er 8 pct. og dermed uændret i forhold til de 
gældende regler. Minimumskravene til den egentlige kernekapital og den 
samlede kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) er derimod forøget – til 
henholdsvis 4,5 og 6 pct. De nye procentkrav til den egentlige og den 
samlede kernekapital skal være fuldt indfaset inden 1. januar 2015.  

CRD IV/CRR opstiller en række kriterier for hver af de tre kategorier af 
kapital – den egentlige kernekapital, hybrid kernekapital og suppleren-
de kapital. Opfyldelse af kriterierne er en forudsætning for, at kapitalen 
kan medregnes i instituttets solvensopgørelse. 

Kriterierne er strengest for den egentlige kernekapital. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal godkende konkrete instrumenter, før de kan tæl-
les med som egentlig kernekapital for at sikre, at instrumenterne er til-
strækkeligt tabsabsorberende.  

 1
 Den nye regulering ændrer det eksisterende kapitaldækningsdirektiv og består af et direktiv (Capital 

Requirement Directive IV, CRD IV) og af en forordning (Capital Requirement Regulation, CRR). I det 
følgende anvendes fællesbetegnelsen CRD IV/CRR for de nye krav. 
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I henhold til kriterierne for hybrid kernekapital må denne type kapital 
bl.a. ikke have begrænset løbetid eller indeholde indfrielsesincitamenter 
(i form af fx rente step-up). Instituttet skal desuden til enhver tid have 
mulighed for at annullere udbetaling af dividender samt renter og af-
drag. Hybrid kernekapital skal derudover kunne absorbere tab under 
driften enten gennem konvertering til aktiekapital eller ved nedskriv-
ning af hovedstolen. Nedskrivning/konvertering skal ske automatisk, når 
den egentlige kernekapital falder under 5,125 pct. af de risikovægtede 
poster. 

I forhold til supplerende kapital fastsættes det bl.a., at kapitalen skal 
have en oprindelig løbetid på mindst fem år. Kapitalinstrumentet må 
ligesom den hybride kernekapital ikke indeholde indfrielsesincitamen-
ter. Medregning af supplerende kapital i de sidste fem år af løbetiden vil 
blive reduceret lineært. 

Allerede udstedte kapitalinstrumenter, der ikke opfylder de nye krite-
rier i CRD IV/CRR, skal udfases gradvist frem til udgangen af 2021. In-
strumenter med indfrielsesincitamenter, der ikke bliver indfriet på deres 
effektive forfaldsdato, vil kunne medregnes fuldt ud, hvis de opfylder 
andre kriterier. De statslige kapitalindskud opfylder ikke kriterierne, 
men vil kunne medregnes frem til udgangen af 2017.  

 
Indførelse af kapitalstødpuder 
Der indføres en række kapitalstødpuder, som skal være fuldt implemen-
teret i 2019, jf. figur B2-1.  
 En kapitalbevaringsstødpude, der er den samme for alle institutter i EU. 

Kapitalbevaringsstødpuden er på 2,5 pct. af de risikovægtede poster. De 
enkelte medlemslande kan efter en særlig procedure forhøje kapitalbe-
varingsstødpuden midlertidigt for nationale institutter af hensyn til ma-
kroprudentielle eller systemiske risici. 

 En modcyklisk kapitalstødpude, der fastsættes nationalt. Den modcyk-
liske kapitalstødpude vil som udgangspunkt ligge i intervallet 0-2,5 
pct. af de risikovægtede poster, men kan fastsættes højere. For det 
enkelte institut beregnes den modcykliske kapitalstødpude som en 
sammenvægtning af stødpudekravene i de lande, hvor det har kredit-
eksponeringer. 

 En systemisk risikostødpude for at imødekomme langsigtede ikke-
cykliske systemiske eller makroprudentielle risici, som ikke adresseres i 
CRD IV/CRR i øvrigt. Stødpuden kan anvendes over for alle nationale 
institutter eller en delmængde heraf. Der er ingen øvre grænse for 
den systemiske risikostødpude. Fastsættes der en stødpude, som over-
stiger nogle nærmere fastsatte procentsatser, skal Kommissionen dog 
inddrages.   
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 To kapitalstødpuder rettet mod systemisk vigtige institutter, hvor der 
skelnes mellem globalt systemisk vigtige institutter, G-SII, og nationa-
le (eller europæiske) systemisk vigtige institutter, O-SII. For G-SII'ere 
fastsættes stødpudekravet i intervallet fra 1-3,5 pct. af de risikovæg-
tede poster. For O-SII'ere kan stødpudekravet udgøre op til 2 pct. af 
de risikovægtede poster. Er der et behov for at fastsætte et stødpu-
dekrav for G-SII'ere eller O-SII'ere, som overstiger grænserne på hen-
holdsvis 3,5 og 2 pct., kan den systemiske risikostødpude bringes i an-
vendelse. 
 

Fælles for alle stødpuder er, at disse skal opfyldes med egentlig kerne-
kapital, som ikke også må anvendes til at opfylde andre krav til kapita-
len. Det samlede stødpudekrav er et blødt krav. Det vil sige, at et insti-
tut, der ikke lever op til kravet, vil blive pålagt restriktioner på udlod-
ningen af dets overskud (inkl. betaling på hybride kernekapitalinstru-
menter), men lukker ikke. Restriktionerne bliver hårdere, jo længere 
instituttet er fra at leve op til stødpudekravet. Et institut, der bryder det 
samlede stødpudekrav, skal udarbejde en plan for, hvornår og hvordan 
dets kapitalisering igen lever op til kravet. Planen skal godkendes af den 
kompetente myndighed. 

 
NYE LIKVIDITETSKRAV 

CRD IV/CRR indfører et nyt likviditetskrav, Liquidity Coverage Ratio, LCR. 
LCR skal sikre, at institutterne har tilstrækkelige likvide aktiver af høj 
kvalitet til at dække de nettolikviditetsudstrømninger, der opstår i løbet 

INDFASNING AF KAPITALKRAV OG KAPITALSTØDPUDER I CRD IV/CRR Figur B2-1
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af et 30-dages intensivt likviditetsstress. Behovet for likvide aktiver vil 
afhænge af de likviditetsrisici, som instituttet står over for.  

Den endelige kalibrering af LCR er ikke faldet på plads endnu. EU har 
valgt at klassificere aktiverne ud fra objektive kriterier for likviditet, og 
den endelige afgrænsning af likviditetsstødpuden og opdelingen i hen-
holdsvis højlikvide og likvide aktiver er et de områder, der fortsat ude-
står. Behandlingen af danske realkreditobligationer er således endnu 
ikke fastlagt.  

Der indføres et indberetningskrav for LCR med en observationsperiode 
frem til 2015. 

Som udgangspunkt indfases LCR i EU gradvist fra 60 pct. primo 2015 til 
100 pct. i 2018, jf. tabel B2-1, men med mulighed for at bringe LCR un-
der minimumskravet i stressperioder. De enkelte medlemslande har mu-
lighed for at foretage en hurtigere indfasning, hvilket er blevet anbefa-
let for danske systemisk vigtige finansielle institutter af Udvalget om 
Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark.  

Fremadrettet forventes et langsigtet mål for stabil finansiering også at 
blive en del af den europæiske likviditetsregulering. Målet skal sikre, at 
institutterne har tilstrækkelig stabil lang og mellemlang finansiering til 
at servicere deres aktiver og de potentielle likviditetstræk, der måtte 
opstå fra ikke-balanceførte poster. Stabil finansiering er her defineret 
som havende en løbetid over et år.  

CRD IV/CRR indfører et indberetningskrav for målet for stabil finansie-
ring med en observationsperiode frem til 2016 med henblik på at vurde-
re, om det skal indføres som et bindende krav fra 2018. 

 
 

INDFASNING AF LIQUIDITY COVERAGE RATIO, LCR Tabel B2-1

 2015 2016 2017 2018 

Liquidity Coverage Ratio, LCR ............. 60 pct. 70 pct. 80 pct. 100 pct. 
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Bilag 3  Scenarier i stresstesten 

Bilaget giver en oversigt over udviklingen i en række makroøkonomi-
ske variable i grundforløbet samt i de tre stressscenarier specificeret i 
kapitel 5. 

 
 
 
 
 
 

 

SPECIFIKATION AF SCENARIER FOR DANSK ØKONOMI  Tabel B3-1

 
Scenario  

0 
Scenario  

1 
Scenario  

2 
Scenario  

3 

2013     
Realvækst, pct. år-år     
BNP .................................................................... 0,8 0,4 0,2 0,2 
Privat forbrug ................................................... 0,7 0,2 0,3 0,0 
Offentligt forbrug ............................................ 1,0 1,0 1,0 1,0 
Boliginvesteringer ............................................ -0,6 -3,8 -3,8 -2,1 
Erhvervsinvesteringer ....................................... 3,1 0,0 2,5 0,9 
Offentlige investeringer ................................... -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 
Lagerinvesteringer (bidrag til BNP-vækst) ...... 0,1 0,1 0,2 0,3 
Eksport .............................................................. 2,6 2,6 1,3 1,6 
- heraf industrieksport ..................................... 2,9 2,9 0,8 1,2 
Import ................................................................ 2,7 2,3 2,0 2,1 
Eksportmarkedsvækst ...................................... 3,9 3,9 1,3 2,0 

Nominel vækst, pct. år-år     
Privat sektors disponible indkomster .............. -0,1 -0,5 -0,7 -0,7 
HICP ................................................................... 1,3 1,3 1,3 1,3 
Timeløn (industriarbejdere) ............................. 2,1 2,0 2,0 2,1 
Huspriser ........................................................... 2,0 0,3 0,3 0,7 

Gennemsnitligt niveau for året     
Obligationsrente, pct. p.a. ............................... 1,7 1,7 1,7 1,7 
3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a. ..... -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Ledighed i 1.000 personer ................................ 128 130 132 131 
Samlet beskæftigelse i 1.000 personer ........... 2.752 2.748 2.746 2.747 
- heraf privatbeskæftigede i 1.000 personer .... 1.750 1.746 1.744 1.745 
Arbejdsstyrken i 1.000 personer ...................... 2.880 2.878 2.878 2.878 
Ledighedsprocent ............................................. 4,4 4,5 4,6 4,5 

Privat fordringserhvervelse (netto), mia. kr. ... 106 113 103 105 
Offentlig saldo, mia. kr. ................................... -20 -23 -24 -24 
Betalingsbalancens løbende poster, mia. kr. .. 85 89 79 80 
Råoliepris, dollar/tønde .................................... 109 109 109 109 

:
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SPECIFIKATION AF SCENARIER FOR DANSK ØKONOMI  Tabel B3-2

 
Scenario  

0 
Scenario  

1 
Scenario  

2 
Scenario  

3 

2014     
Realvækst, pct. år-år     
BNP .................................................................... 1,7 -0,3 -2,1 -4,5 
Privat forbrug ................................................... 1,7 -0,7 -1,0 -4,2 
Offentligt forbrug ............................................ 0,8 0,8 0,8 0,8 
Boliginvesteringer ............................................ 3,4 -10,8 -9,8 -12,6 
Erhvervsinvesteringer ....................................... 5,0 -5,5 0,7 -10,6 
Offentlige investeringer ................................... -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 
Lagerinvesteringer (bidrag til BNP-vækst) ...... 0,2 -0,0 -0,2 -0,7 
Eksport .............................................................. 3,3 3,5 -2,4 -3,4 
- heraf industrieksport ..................................... 5,3 5,6 -2,2 -3,7 
Import ................................................................ 4,0 1,8 -0,5 -3,5 
Eksportmarkedsvækst ...................................... 6,2 6,2 -4,6 -7,0 

Nominel vækst, pct. år-år     
Privat sektors disponible indkomster .............. 6,8 5,3 3,4 1,4 
HICP ................................................................... 1,9 1,9 1,8 1,8 
Timeløn (industriarbejdere) ............................. 2,3 2,0 1,9 1,7 
Huspriser ........................................................... 3,0 -4,3 -8,7 -12,5 

Gennemsnitligt niveau for året     
Obligationsrente, pct. p.a. ............................... 2,1 2,1 2,1 2,1 
3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a. ..... -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Ledighed i 1.000 personer ................................ 131 151 171 189 
Samlet beskæftigelse i 1.000 personer ............ 2.759 2.725 2.692 2.663 
- heraf privatbeskæftigede i 1.000 personer .... 1.753 1.718 1.685 1.656 
Arbejdsstyrken i 1.000 personer ...................... 2.889 2.876 2.863 2.851 
Ledighedsprocent ............................................. 4,5 5,3 6,0 6,6 

Privat fordringserhvervelse (netto), mia. kr. ... 143 193 154 194 
Offentlig saldo, mia. kr. ................................... -56 -77 -88 -107 
Betalingsbalancens løbende poster, mia. kr. .. 86 115 65 86 
Råoliepris, dollar/tønde .................................... 102 102 102 102 
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SPECIFIKATION AF SCENARIER FOR DANSK ØKONOMI  Tabel B3-3

 
Scenario  

0 
Scenario  

1 
Scenario  

2 
Scenario  

3 

2015     
Realvækst, pct. år-år     
BNP .................................................................... 1,7 0,8 0,1 -0,2 
Privat forbrug ................................................... 1,8 0,3 0,2 0,3 
Offentligt forbrug ............................................ 0,8 0,8 0,8 0,8 
Boliginvesteringer ............................................ 2,4 -7,5 0,1 -4,8 
Erhvervsinvesteringer ....................................... 4,5 -1,3 1,1 1,9 
Offentlige investeringer ................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 
Lagerinvesteringer (bidrag til BNP-vækst) ...... 0,1 0,1 -0,2 0,0 
Eksport .............................................................. 3,5 3,7 1,1 -0,4 
- heraf industrieksport ..................................... 5,6 5,9 5,3 3,5 
Import ................................................................ 4,1 2,8 1,4 0,7 
Eksportmarkedsvækst ...................................... 6,3 6,3 3,5 1,0 

Nominel vækst, pct. år-år     
Privat sektors disponible indkomster .............. 3,5 3,1 2,3 2,3 
HICP ................................................................... 1,8 1,7 1,3 1,2 
Timeløn (industriarbejdere) ............................. 2,7 1,9 0,9 0,2 
Huspriser ........................................................... 2,9 -0,2 -4,0 -9,2 

Gennemsnitligt niveau for året     
Obligationsrente, pct. p.a. ............................... 2,6 2,6 2,6 2,6 
3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a. ..... 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ledighed i 1.000 personer ................................ 122 162 211 243 
Samlet beskæftigelse i 1.000 personer ........... 2.776 2.714 2.635 2.584 
- heraf privatbeskæftigede i 1.000 personer .... 1.766 1.704 1.625 1.574 
Arbejdsstyrken i 1.000 personer ...................... 2.897 2.875 2.846 2.827 
Ledighedsprocent ............................................. 4,2 5,6 7,4 8,6 

Privat fordringserhvervelse (netto), mia. kr. ... 141 221 177 216 
Offentlig saldo, mia. kr. ................................... -51 -86 -109 -134 
Betalingsbalancens løbende poster, mia. kr. .. 88 134 67 81 
Råoliepris, dollar/tønde .................................... 97 97 97 97 
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