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Kapitalbuffer skal være 
på forkant af udviklingen 
i det finansielle system

Hvis man vil ramme et mål, der bevæger sig, så 
skal man sigte efter, hvor målet bevæger sig hen, 
og ikke hvor det er lige nu. Det er et princip, der 
gælder, om man så spiller høvdingebold i skolen 
eller skal skyde fjendens missiler ned i en krig. Det 
gælder også for myndighederne, når de skal beslut-
te, hvor polstrede banker skal være for at kunne stå 
igennem svære tider. Så skal myndighederne se på, 
hvor den finansielle udvikling er på vej hen, snarere 
end hvor den er nu. 

Nationalbankens Søren Korsgaard har i et Working 
Paper set på, hvordan man kan overføre matema-
tiske teknikker fra andre områder, som sport og 
missilsystemer, til arbejdet med at sikre en robust 
finanssektor. Den anvendte model viser, at det er 
hensigtsmæssigt, at man gradvist, og i god tid inden 
advarselslamperne blinker på de finansielle mar-
keder, skruer op for justérbare bufferkrav over for 
bankerne. Modellen er især relevant i forhold til den 
kontracykliske kapitalbuffer.  

Før advarselslamperne blinker

Kapital skal 
opbygges  
i gode tider
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Den kontracykliske kapitalbuffer er et krav til størrel-
sen af bankers og realkreditinstitutters egenkapital. 
Ifølge reglerne for bufferen går der som udgangs-
punkt 12 måneder, fra det besluttes, at bufferen 
hæves, til kravet gælder for bankerne.

I en situation, hvor man ikke ved, om der er en optur 
eller en nedtur på vej i det finansielle system, er det 
derfor bedre, hvis myndighederne sætter en buf-
fersats lidt for højt end lidt for lavt, viser modellen. 
Er buffersatsen sat for højt, kan den nemlig hurtigt 
lempes igen, hvis finanssektoren kommer under pres. 
Omvendt tager det længere tid at bygge bufferen 
op.

Bufferen skal opbygges i gode tider
Der er desuden i modellen indarbejdet en antagelse 
om, at det er nemmere for bankerne at rejse kapital 
til at opbygge en buffer i økonomisk gunstige tider 
end i mindre gunstige tider. Det har også været 
tilgangen hos de danske myndigheder, der over de 
senere år har skruet op for den kontracykliske buffer. 
Formålet med bufferen er at begrænse negative 
effekter på realøkonomien af en fremtidig finansiel 
krise. Bufferen skal frigives, når der er stress i det 

finansielle system. En frigivelse skal modvirke, at 
banker og realkreditinstitutter bliver tilbageholden-
de med at låne ud under kriser som følge af util-
strækkelig kapital.

Regeringen besluttede i begyndelsen af oktober at 
forhøje satsen for den kontracykliske kapitalbuf-
fer fra 1,5 pct. til 2,0 pct. med virkning fra den 30. 
december 2020. Beslutningen fulgte en henstilling 
fra Det Systemiske Risikoråd, som holder øje med 
udviklingen i det finansielle system og har national-
bankdirektør Lars Rohde som formand.


