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 Den finansielle sektor er præget af optimisme  
og har opbygget stor udlånskapacitet. Det gør  
kreditinstitutterne mere risikovillige og afspejles 
i en lempelse af kreditstandarderne.

 Flere kreditinstitutter øger deres udlån til konjunk
tur følsomme erhverv og til sårbare husholdninger  
med høj gæld. Samtidig giver stigende boligpriser 
grobund for, at kreditvækst kan komme hurtigt  
og kraftigt.  

 Forudsætningerne for at aktivere den kontra
cykliske kapitalbuffer er til stede.
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Sammenfatning og vurdering

Høj risikovillighed på finansielle markeder 
Den globale økonomi er i fremgang, og de finan
sielle markeder er præget af lave renter og et lavt 
stressniveau. Risikoopfattelsen er generelt lav på 
markederne, og likviditeten er rigelig. Det giver 
grobund for øget risikotagning blandt markeds
deltagerne i deres søgen efter afkast. En indikation 
på høj risikoappetit er en stigning i efterspørgslen 
efter avancerede produkter med komplicerede risi
koprofiler på de internationale markeder. Investe
ringer i lignende produkter resulterede i betydelige 
tab under den seneste finansielle krise. En reverse
ring af risikoopfattelsen kan medføre kraftige fald 
i aktivpriser med store tab til følge. Effekterne kan 
blive selvforstærkende, hvis mange markedsaktører 
har brug for at nedbringe deres risici samtidigt.  

Stigende aktivpriser i Danmark
Den økonomiske og finansielle udvikling i Danmark 
præges også af generel optimisme. Økonomien er 
inde i et solidt opsving, og aktivpriserne er stigen
de. Kurserne på det danske aktiemarked er steget 
kraftigt siden udgangen af 2016. Selv om de er 
faldet  noget tilbage siden begyndelsen af novem
ber 2017, ligger de fortsat på et meget højt niveau. 
Samtidig er boligpriserne steget de seneste år med 
betydelige prisstigninger i de større byer. 

Højt resultat i den finansielle sektor
Den positive økonomiske udvikling afspejles også 
i stigende overskud i den finansielle sektor.  De 
største kreditinstitutter præsterede i 1. halvår 2017 
et rekordhøjt resultat. Fremgangen fra 1. halvår 
2016 kan tilskrives ekstraordinært høje kursregule
ringer, og i de seneste år har overskuddet desuden 
været båret af meget lave nedskrivninger. Når man 
ser bort fra bidraget fra disse midlertidige faktorer, 
har kerneindtjeningen været faldende siden 2015, 
hvilket primært skyldes lavere nettorenteindtæg
ter. 

Kreditstandarderne lempes 
Kreditinstitutterne har generelt opbygget en be
tydelig kapacitet til at øge deres udlån. Fokus på 
at forbedre kerneindtjeningen kan forstærke en 
strategi om at øge udlånseksponeringerne. Det kan 
samlet føre til højere risikovillighed hos bankerne 
og  øge konkurrencen om kunderne. Denne udvik
ling kan være årsagen til det stigende pres på kre

ditstandarderne. Flere kreditinstitutter, især blandt 
de mellemstore banker, melder, at de lemper deres 
kreditstandarder.

Tegn på øgede risici i bankernes udlån
Bankernes udlån til sårbare kunder stiger. Inden for 
erhverv er udlån til konjunkturfølsomme brancher 
stigende, især for de mellemstore banker. En indika
tion på øget risiko ved kreditgivning på boligmarke
det er, at der i et større omfang ydes lån til hushold
ninger med høj gæld i forhold til deres indkomst. 
Bankerne forventer i de kommende år stigende 
udlånsvækst til husholdningerne. Højere boligpriser 
har medført øgede friværdier blandt boligejerne. 
Kreditvæksten kan blive kraftig, hvis husholdninger
ne i stigende grad begynder at benytte friværdien 
til at optage ny gæld. Det var tilfældet forud for den 
seneste finansielle krise. 

Manglende begrænsning af afdragsfrihed
Det nye forslag til ændring af bekendtgørelsen om 
god skik for boligkredit er med til at begrænse 
låneudbuddet for boligejere med høj gæld i forhold 
til indkomst og boligens værdi. Det er positivt, at for
slaget gælder hele landet, da det sikrer en ensartet 
kreditvurdering. Omvendt er det uhensigtsmæssigt, 
at boligejere med høj gæld fortsat vil kunne finansie
re boligkøb uden at betale afdrag. Når der afdra
ges øges boligejernes robusthed over for negative 
økonomiske stød, som fx faldende boligpriser og 
arbejdsløshed. 

Samspil mellem realøkonomi  
og finansiel sektor forstærker konjunkturudsving
Banksektorens kreditgivning følger den konjunktur
mæssige udvikling. Kreditinstitutternes tendens til 
at lempe kreditstandarderne og øge udlånsekspo
neringerne er derfor en naturlig del af en periode 
med økonomisk fremgang. Omvendt strammes kre
ditgivningen i konjunkturnedgange. Det er alt andet 
lige med til at forstærke udsvingene i konjunktu
rerne. Procyklikaliteten kan blive særlig kraftig, 
hvis kreditstandarderne lempes uforholdsmæssigt 
meget. Der er indikationer på, at det var tilfældet i 
Danmark forud for den forrige finansielle krise. Da 
krisen ramte, var kreditinstitutterne nødsaget til at 
stramme kreditstandarderne ekstra hårdt, hvilket 
var med til at forstærke den økonomiske tilbage
gang. 
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Forudsætningerne for at aktivere  
den kontracykliske kapitalbuffer er til stede
Formålet med den kontracykliske buffer er at mind
ske den realøkonomiske nedgang, som ellers vil føl
ge, hvis husholdningers og virksomheders adgang 
til kredit strammes uhensigtsmæssigt hårdt i perio
der med stress i det finansielle system. Når buffe
ren frigives, får institutterne kapital, som de kan 
anvende til at opretholde udlånskapaciteten. For at 
øge sandsynligheden for, at bufferen er bygget op, 
inden en periode med finansiel stress indtræffer, 
skal den opbygges i tider som de nuværende. 

Kreditinstitutternes kapitalgrundlag  
er afgørende for sektorens robusthed
De største kreditinstitutter har generelt øget deres 
egentlige kernekapitalprocenter over de seneste år, 
delvist drevet af et fald i de risikovægtede ekspo
neringer. Opbygningen af egentlig kernekapital er 
aftagende, og en stor del af indtjeningen udloddes i 
stedet til aktionærerne i form af udbytter og akti
etilbagekøb. Det relativt høje niveau for udlodnin
ger skal ses i lyset af, at kreditinstitutterne allerede 
opfylder egne kapitalmålsætninger.

Både i EU og i Baselkomiteen forhandles der i øje
blikket om en række ændringer til de nuværende 
kapitalkrav. En fortsat usikkerhed om, hvilke kapi
talkrav kreditinstitutterne skal opfylde i fremtiden, 
understreger vigtigheden af at have en hensigts
mæssig overdækning i forhold til de gældende 
kapitalkrav. 

Robuste afviklingsplaner med tilhørende  
NEP-krav er vigtigt for en robust økonomi
Udarbejdelsen af troværdige og praktisk anvende
lige afviklingsplaner er en afgørende forudsætning 
for at kunne afvikle nødlidende kreditinstitutter 
uden brug af statslige midler. For SIFI’er vil en robust 
afviklingsplan indebære, at den samlede koncern 
har tilstrækkelig kapital og andre nedskrivnings
egnede passiver, NEP, til både tabsabsorbering og 
rekapitalisering. Det er en forudsætning for, at kon
cernen kan rekonstrueres og dens kritiske funktioner 
videreføres. En troværdig afviklingsplan er dermed 
en forudsætning for at sikre den finansielle stabilitet 
og en robust dansk økonomi.

Nationalbanken har anbefalet, at afviklingsmyndig
hederne anvender en koncernafviklingsstrategi for 
de danske SIFI’er, hvor realkreditinstitutter er inklu
deret i strategien.1 Endvidere anbefales, at afvik
lingsmyndighederne skal understøtte denne strate
gi med et konsolideret NEPkrav til koncernen og et 
internt NEPkrav til de enkelte institutter, herunder 
realkreditinstitutterne. Endelig skal lovgiver sikre, at 
den danske lovgivning vedrørende restrukturering 
og afvikling af finansielle institutter giver afviklings
myndighederne mulighed for at anvende bailin og 
fastsætte NEPkrav for realkreditinstitutter

Afviklingsmyndighedernes afviklingsstrategi for 
ikkeSIFI’er med en balance under 3 mia. euro er 
en kontrolleret nedlukning af instituttet frem for en 
videreførelse. Nedlukningen sker efter en ordning, 
som EuropaKommissionen har statsstøttegodkendt, 
og hvor det forudsættes, at kreditorerne fuldt ud 
skal bære instituttets tab. Simple kreditorer og 
indskud ud over indskydergarantiens grænser må 
forvente betydelige tab, hvis det ikke lykkes at finde 
en privat løsning i genopretningsfasen.

For Spar Nord Bank svarer afviklingsstrategien og 
NEPkravet til SIFI’ernes, mens afviklingsstrategien 
for de øvrige ikkeSIFI’er med en balance over 3 mia. 
euro endnu ikke er offentliggjort.

Lav volatilitet  
og fortsat lave renter

Global økonomi i fremgang
Opsvinget i den globale økonomi er bredt funderet 
i både avancerede og vækstøkonomier, og væksten 
i bruttonationalproduktet, BNP, forventes at blive 
3,0 pct. i 2017 og 3,1 pct. i 2018, jf. figur 1. Fra 2018 
til 2019 er der større usikkerhed omkring holdbar
heden af væksten. Internationale organisationer 
fremhæver risici forbundet med økonomiskpolitisk 
usikkerhed, stigende gæld, finansiel ustabilitet, 
protektionistiske tiltag, lav inflation og geopolitiske 
spændinger.

1 Jf. Danmarks Nationalbank, Anbefaling om håndtering af nødlidende 
systemiske finansielle koncerner, Danmarks Nationalbank Anbefaling, 
nr. 1, 2017. (link)

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Anbefaling%20om%20h%C3%A5ndtering%20af%20n%C3%B8dlidende%20systemisk%20vigtige%20finansielle%20koncerner.pdf
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Dansk økonomi er inde i et solidt opsving, og BNP 
skønnes at stige 2,3, 1,8 og 1,7 pct. i henholdsvis 
2017, 2018 og 2019. Dansk økonomi vil således 
befinde sig i en højkonjunktur med større pres på 
produktionskapacitet og arbejdskraftressourcer. Der 
er et forstærket pres på arbejdsmarkedet, særligt 
inden for byggeriet.

Forventet strammere pengepolitik i USA
Opsvinget i den globale økonomi kan øge inflationen, 
som er med til at styre centralbankernes fastsættelse 
af de pengepolitiske renter. Den amerikanske central
bank, Federal Reserve, har hævet den pengepolitiske 
rente fire gange siden finanskrisen, og målniveauet 
er nu 11,25 pct. Den pengepolitiske komite i USA, 
FOMC, forventer at sætte renten yderligere op i de
cember 2017 og gradvist op over de næste år, jf. figur 
2. Markedets forventninger til rentestigninger over de 
næste år er mere moderate, hvilket skyldes en lavere 
realiseret inflation, end Federal Reserve, Fed, har for
ventet. Materialiserer FOMC’s renteforventninger sig, 
vil markedet skulle tilpasse sig, hvilket vil påvirke en 
lang række aktivpriser.

FOMC har besluttet gradvist at nedbringe Feds ob
ligationsbeholdning fra oktober 2017, jf. figur 3. Det 
betyder, at Fed over de næste år undlader at reinve
stere betalinger fra obligationer, der forfalder.

Kvantitative lempelser har haft positive effekter og 
været med til at sætte gang i økonomien, bl.a. ved 
at sænke renterne, øge aktiepriserne og forårsa
ge lavere kreditrentespænd. Tilbagerulningen af 
opkøbsprogrammet giver lavere efterspørgsel efter 
amerikanske stats og realkreditobligationer, og 
Feds forventning er, at det vil øge de lange obliga
tionsrenter.  Det kan bl.a. påvirke markedslikvidi
teten. Feds opkøbsprogram har gjort det nemt for 
obligationsejere at afsætte obligationer, hvilket har 
været afspejlet i lavere likviditetspræmier. Denne mu
lighed bliver mindre, i takt med at opkøbene falder. 
Omvendt kan tilbagerulningen give mere løbende 
handel  i obligationsserierne, da Feds opkøb har 
været buyandhold.

Den europæiske centralbank, ECB, forventer som 
minimum at fastholde de pengepolitiske renter på 
0,4 pct., til efter at opkøbsprogrammet af obliga
tioner er afsluttet. Programmet består af et nettokøb 
af obligationer for 60 mia. euro om måneden indtil 
slutningen af 2017 og herefter 30 mia. euro om 
måneden indtil slutningen af september 2018. ECB’s 
balance opbygges dermed fortsat, men i et langsom

Forventning om stigende renter Figur 2
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Anm.: Fed funds target rate viser den øvre grænse for målinter
vallet, som p.t. er 11,25 pct. FOMCforventningerne er fra 
september. De stiplede linjer angiver markedsforventnin
gerne af 27. november 2017.

Kilde: FOMC, Macrobond og Scanrate Rio.

Bredt opsving i global økonomi Figur 1
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Anm.: De stiplede linjer angiver forventninger til fremtidig vækst. 
Kilde: Danmarks Nationalbank og IMF.

mere tempo, jf. figur 3. ECB’s udmeldinger har ført til 
en forventning om, at renten vil forblive negativ helt 
frem til udgangen af 2019. I Danmark ligger Natio
nalbankens indskudsbevisrente fortsat under renten 
på ECB’s indlånsfacilitet.

Lave obligationsrenter og høj udenlandsk  
efterspørgsel efter realkreditobligationer
De danske renter er fortsat meget lave. Den 10årige 
statsobligationsrente har ligget stabilt omkring 0,50 
pct. i løbet af 2017, mens realkreditobligationsrenter
ne er faldet lidt, jf. figur 4. Generelt afspejler udviklin



5A N A LYS E  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
F I N A N S I E L  S TA B I L I T E T  –  2 .  H A LVÅ R  2 0 1 7

gen i de korte realkreditrenter udviklingen i de pen
gepolitiske renter i Danmark. De seneste to år, hvor 
indskudsbevisrenten er holdt fast, kan udviklingen 
i den korte realkreditrente imidlertid bl.a. forklares 
med et lavere udbud af korte rentetilpasningslån i 
Danmark.2 

Den lange realkreditrente er faldet, bl.a. som følge 
af en større efterspørgsel efter lange konverterbare 
realkreditobligationer fra udenlandske investorer, 
jf. figur 5. Dollarbaserede investorer kan få et ekstra 
afkast ved at købe valutaafdækkede danske obliga
tioner. Det er drevet af, at investorerne modtager 
et rentetillæg, når valutarisikoen på danske kroner 
afdækkes via valutaswaps.

Op til seneste finanskrise solgte udenlandske inve
storer ud af deres beholdninger af danske realkredit
obligationer. Det viser, at den øgede udenlandske 
ejerandel af danske realkreditobligationer øger 
risikoen for, at et eksogent indenlandsk eller uden
landsk chok, fx i form af øget inflation, kan forårsage 
et større frasalg af danske obligationer med en plud
seligt stigende realkreditrente som resultat.

2 Se Danmarks Nationalbank, Stabil krone og roligt pengemarked, Dan-
marks Nationalbank Rapport (Monetære og finansielle tendenser), nr. 2, 
2017. (link)

Historisk lave danske obligationsrenter Figur 4
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Anm.: Den korte realkreditrente er gennemsnittet af 1 og 
2årige inkonverterbare obligationer, mens den lange er 
gennemsnittet af 30årige konverterbare obligationer. 
Den 10årige statsobligationsrente er en 10årig parrente. 
Seneste observation er 15. november 2017.

Kilde: Finans Danmark og Nordea Analytics.

Stigende udenlandske ejerandele  
af danske realkreditobligationer

Figur 5
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Anm.: Serierne er et 3 måneders glidende gennemsnit af de 
udenlandske ejerandele af danske realkreditobligationer. 
Seneste observation er september 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Feds og ECB’s balancer Figur 34
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Anm.: De stiplede linjer angiver centralbankernes forventninger til 
fremtidige balancer. Udviklingen i Feds balance baseres på et 
reservemål på 100 mia. dollar, og udviklingen i ECB’s balance 
baseres udelukkende på ændringer som følge af opkøbspro
grammet. Seneste observation er 27. november 2017.

Kilde: Bloomberg og Federal Reserve.

Lav volatilitet på de finansielle  
markeder og høj politisk usikkerhed
Volatiliteten på de finansielle markeder er meget 
lav. Forventningen til fremtidig volatilitet på det 
amerikanske aktiemarked, målt ved VIXindekset, er 
historisk lavt og stabilt. Derudover har markedsdel
tagerne en forventning om, at centralbankerne vil 
understøtte markederne, når der er tegn på mar

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/09/Rapport_Monetaere%20og%20finansielle%20tendenser_sep2017.pdf
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kedsuro. Handel med VIXderivater indikerer også en 
forventning om, at den fremtidige volatilitet er lav.

Samtidig med den lave markedsvolatilitet øger de 
lave renter risikotagningen globalt. Aktiemarkederne 
er på rekordhøje niveauer, og virksomheds og real
kreditobligationsspændene er indsnævret.

Historisk har den finansielle usikkerhed og den øko
nomiskpolitiske usikkerhed været tæt korrelerede, 
men i de seneste år har forventningen til fremtidig 
volatilitet målt ved VIX været betydeligt lavere end 
det globale Economic Policy Uncertaintyindeks, EPU, 
jf. figur 6. 

Den globale politiske usikkerhed har været høj, bl.a. 
i forbindelse med den britiske folkeafstemning om 
Brexit og det amerikanske præsidentvalg. Siden er 
den politiske usikkerhed faldet, men den er stadig 
på et højere niveau end VIX. Der er en risiko for, at 
uforudsete ændringer, fx i form af stigende renter, 
kan lede til en overreaktion og skabe turbulens samt 
kursfald på de finansielle markeder. Stiger volatilite
ten og risikoen på aktiverne, kan det være nødven
digt for nogle markedsaktører at nedbringe deres 
samlede risici for at overholde egne mål for risiko. 
Det kan gøres ved at reducere balancen via frasalg af 
aktiver, hvilket kan føre til yderligere kursfald.

Højere volumen i avancerede produkter
Søgen efter afkast ved det nuværende lave rente
niveau kan være med til at øge aktiviteten i avan
cerede investeringsprodukter, som giver et højere 
afkast. Et eksempel er collateralised loan obligations, 
CLO’er. En CLO er et struktureret produkt, hvor den 
underliggende dynamiske portefølje består af geare
de lån, typisk store virksomhedslån. CLO’er sælges i 
trancher med forskellig risiko.

CLO’er en undergruppe af collateralised debt obliga
tions, CDO’er, hvis underliggende portefølje består 
af lån. Markedet for avancerede produkter vokse
de kraftigt op til finanskrisen, og disse produkters 
kompleksitet og uigennemsigtighed er efterfølgende 
blevet nævnt som en del af årsagen til, at kredittab 
på det amerikanske boliglånsmarked kunne sprede 
sig og blive til en global finansiel krise.3

3 Jf. Erhvervs og Vækstministeriet, Den finansielle krise i Danmark – 
årsager, konsekvenser og læring (Rangvidrapporten), 2013.

Markedsrisiko og politisk usikkerhed Figur 6
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Anm.: VIX er et amerikansk volatilitetsindeks baseret på implicitte 
volatiliteter på S&P 500indeksoptioner med 30 dages 
løbetid, dvs. investorernes forventninger til volatilitet den 
næste måned. Her vises ugentlige observationer. Seneste 
observation er 24. november 2017. 
EPU globalt er et månedligt BNPvægtet indeks, der måler 
usikkerheden i fremtidige politisk relaterede økonomiske 
problemstillinger ud fra bl.a. pressedækning og usikker
hed i forventningerne til fremtidige økonomiske forhold. 
Seneste observation er oktober 2017. 

Kilde: Bloomberg og Policyuncertainty.com.

Udstedelser af Collateralised  
Loan Obligations, CLO’s,  
er tilbage på et højt niveau

Figur 7
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Anm.: Udstedelse af CLO’er i dollar og euro registreret i  
Bloomberg. Data dækker udstedelser registreret til  
og med 27. november 2017.

Kilde: Bloomberg.

Udstedelserne af CLO’er steg op til den seneste 
finansielle krise for derefter næsten at forsvinde. Fra 
2012 begyndte udstedelserne igen at stige og er 
nu tilbage på et endnu højere niveau, jf. figur 7. Det 
er blot ét ud af flere markeder, som har oplevet en 
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markant vækst de seneste år. Den kraftige vækst 
skal ses i lyset af, at CLO’er og andre avancerede 
produkter kan tilbyde investorerne en anderledes 
risikoprofil og rente end mere simple produkter. 
Væksten må derfor ses i sammenhæng med det 
meget lave renteniveau.

Rekordhøjt resultat,  
men faldende kerneindtjening

Rekordhøj indtjening drevet  
af positive kursreguleringer
Den gunstige udvikling i de systemiske kredit
institutters resultater fortsatte i 1. halvår 2017. I 
forhold til 1. halvår 2016 steg det samlede resul
tat med 7 mia. kr. til 25 mia. kr., svarende til en 
stigning på 40 pct., jf. figur 8. Resultatet løftes af 
et ekstraordinært stort bidrag på 7 mia. kr. fra 
kursreguleringer, hvilket er betydeligt over det 
historiske gennemsnit. 

De seneste års stigende overskud skal ses i lyset 
af meget lave hensættelser til nedskrivninger. Nye 
nedskrivninger har været faldende, og derudover 
har institutterne kunnet tilbageføre tidligere ned
skrivninger. I 1. halvår 2017 oversteg tilbageførsler 
af tidligere nedskrivninger nye nedskrivninger hos 
de største bankkoncerner, hvilket bidrog til, at ned
skrivningerne samlet blev negative. 

Udviklingen i nedskrivningerne skyldes, at debi
torer har haft lettere ved at imødekomme deres 
forpligtelser som følge af det lave renteniveau og 
den forbedrede konjunktursituation med stigende 
beskæftigelse og indkomster. De akkumulerede 
nedskrivninger, der blev opbygget efter krisen, 
er derfor faldet, men ligger fortsat højere end 
før krisen, jf. figur 9. I 2018 træder International 
Financial Reporting Standard 9, IFRS 9, i kraft, som 
bl.a. ændrer de nuværende nedskrivningsregler, jf. 
boks 1. Overgangen til de nye regler vil medføre, 
at de akkumulerede nedskrivninger vil stige.

Faldende nettorenteindtægter  
og stigende gebyrindtægter
Kerneindtjeningen, dvs. indtjeningen før skat 
fratrukket kursreguleringer, nedskrivninger og 
omkostninger har været faldende de seneste år, jf. 
figur 10.

Kursreguleringer driver resultatet Figur 8
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Anm.: Regnskaber for de systemiske kreditinstitutter.  
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

Akkumulerede  
nedskrivninger reduceres

Figur 9
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Anm.: Regnskaber for de systemiske kreditinstitutter. Akkumu
lerede nedskrivninger påvirkes løbende af nye nedskriv
ninger på udlån (forøgelse) og af realiserede tab på lån 
(reduktion). Seneste observation er 1. halvår 2017.

Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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Nye regler om nedskrivninger fra 2018 Boks 1

I 2018 træder en ny international standard for den regn

skabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, 

International Financial Reporting Standard 9, IFRS 9, i 

kraft. Et centralt element i standarden er en ny model for 

nedskrivning af udlån. 

Under den seneste finanskrise blev regnskabsreglerne 

kritiseret for, at nedskrivningerne kom for sent og var for 

små. Hensigten med den nye nedskrivningsmodel er, at 

nedskrivningerne skal indregnes tidligere. Modellen er 

baseret på expected loss, hvilket betyder, at den i højere 

grad er baseret på en fremadskuende tilgang. 

Modellen anvender tre stadier for graden af kreditforrin

gelse og to forskellige opgørelser af tab:

 • På det tidspunkt, hvor lånet bliver ydet, skal der hen

sættes 12 måneders forventede tab, stadie 1.

 • Hvis sandsynligheden for, at låntager ikke kan leve 

op til sine forpligtelser, stiger betydeligt, skal der 

hensættes, hvad der svarer til det forventede tab over 

restløbetiden, stadie 2 og 3.

Forskellen mellem stadie 2 (lån der ikke performer så 

godt som forudsat) og stadie 3 (kreditforringede lån) be

står i, hvordan indtægter fra lånet skal bogføres. I stadie 

2 skal den effektive rente på hele lånet indtægtsføres, 

mens der for lån i stadie 3 kun skal indtægtsføres effekti

ve renter for den del af lånet, der ikke er nedskrevet.

Fortsættes

Fortsat Boks 1

De nye nedskrivningsregler betyder højere akkumule

rede nedskrivninger. De vil ikke have effekt på driften, 

men blive taget direkte på balancen, hvor stigningen i 

de akkumulerede nedskrivninger vil blive modsvaret af 

en tilsvarende efter skatreduktion i egenkapitalen. For 

at begrænse den umiddelbare effekt på institutternes 

kapitalgrundlag indføres der i EU en overgangsordning, 

der betyder, at effekten på den egentlige kernekapital 

indfases frem til 2023.

I regnskaberne for 3. kvartal forventer de store danske 

bankkoncerner under ét en stigning i de akkumulerede 

nedskrivninger som følge af implementeringen af IFRS 9 

på 1218 pct. og en reduktion af den egentlige kerneka

pitalprocent på 0,200,34 procentpoint. Det er på niveau 

med en analyse, som det europæiske banktilsyn, EBA, 

gennemførte af effekten af IFRS 9 med deltagelse af et 

repræsentativt udsnit af 54 europæiske banker. Studiet 

baseret på bankernes estimater ultimo 2016 viste, at for 

IRBinstitutter, som de store danske bankkoncerner, var 

effekten af IFRS 9 en stigning i akkumulerede nedskriv

ninger på 16 pct. og en reduktion i egentlig kernekapital

procent på 0,32 procentpoint.

For institutter, der opgør deres kapitalbehov efter stan

dardmetoden, hvilket gælder hovedparten af små og 

mellemstore danske banker, viste EBAs studie en stigning 

i de akkumulerede nedskrivninger på 6 pct. og en reduk

tion i egentlig kernekapitalprocent på 0,77 procentpoint.

Implementeringen af IFRS 9 har krævet betydelig mo

deludvikling i den finansielle sektor. Der er tale om et 

grundlæggende skifte i opgørelsen af nedskrivninger, 

som fordrer et stort datagrundlag, estimation af en ræk

ke parametre og registreringer af mange oplysninger. 

For IRBinstitutter er det en fordel, at flere af kompo

nenterne i nedskrivningsberegningerne også kendes fra 

kreditmodellerne.

Der henvises i øvrigt til Finansiel Stabilitet, 2. halvår, 
2014, for en detaljeret beskrivelse af IFRS 9.

Kerneindtjening er faldet i 2015-17 Figur 10
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Anm.: Regnskaber for de systemiske kreditinstitutter. Kerneindtje
ning er defineret som resultat før skat fratrukket nedskriv
ninger, kursreguleringer og omkostninger. 

Kilde.: Finanstilsynet og egne beregninger.
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Udviklingen skyldes primært kraftigt faldende net
torenteindtægter, jf. figur 11. Bankernes rentemar
ginaler er faldet de seneste år som følge af det lave 
renteniveau. 

Udlånsrenterne er fulgt med de pengepolitiske 
renter ned, mens renten på indlån tilpasses med en 
vis træghed, da bankerne har valgt ikke at opkræ
ve renter på indlån fra privatkunder og mindre 
erhvervsvirksomheder. Bankerne har dækket en 
væsentlig del af de faldende nettorenteindtægter 
ved at sætte gebyrer og bidragssatser op. 

Stigende egenkapitalforrentning 
De seneste år er egenkapitalforretningen hos de 
systemiske kreditinstitutter steget og ligger nu 
omkring 12 pct., jf. figur 12. Til sammenligning var 
niveauet 1216 pct. i årene inden krisen.  

En stigende egenkapitalforrentning kan enten skyl
des et højere afkast af instituttets aktiver eller en 
højere gearing, målt som aktiver i forhold til egen
kapital. Institutternes gearing er siden den finansiel
le krise faldet med 30 pct., jf. figur 13. Reduktionen 
i gearingen kan primært tilskrives højere kapital, 
bl.a. som følge af forøgede kapitalkrav. Det betyder, 
at egenkapitalforrentningen er drevet af en stigning 
i afkast af aktiverne. 

Nettogebyrindtægter  
og bidrag kompenserer for  
faldende nettorenteindtægter

Figur 11
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Anm.: Regnskaber for de systemiske kreditinstitutter. 
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

Højere egenkapitalforrentning skyldes 
stigende afkast af aktiver

Figur 13
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Anm.: Gearing er defineret som aktiver i alt i forhold til egen
kapital, mens afkast af aktiver er defineret som resultat 
efter skat i procent af aktiver i alt. I 2017 er resultatet for 
1. halvår ganget med 2. Regnskaber for de systemiske 
kreditinstitutter.

Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

Egenkapitalforrentning  
på et højt niveau

Figur 12
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Anm.: Egenkapitalforrentningen er defineret som resultat efter 
skat i procent af årlig gennemsnitlig egenkapital. I 2017 
er resultatet for 1. halvår ganget med 2. Egenkapitalfor
rentningen påvirkes i flere år negativt af nedskrivninger 
på goodwill, især i 201415. Regnskaber for de systemiske 
kreditinstitutter. 

Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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Tilpasning til nye likviditetskrav

Kortsigtede likviditetskrav overholdes  
med en betydelig margin
Alle kreditinstitutter opfylder det kortsigtede likvi-
ditetskrav Liquidity Coverage Ratio, LCR, med en 
margin til minimumskravet, jf. figur 14. LCR, der blev 
indført i 2015, skal sikre, at institutterne altid har 
tilstrækkelig med likvide aktiver af høj kvalitet til at 
dække nettoudstrømning af likviditet i et 30-dages 
intensivt stressscenarie. De mellemstore ikke-syste-
miske banker har generelt en højere LCR end de sy-
stemiske banker, hvilket bl.a. kan tilskrives forskelle i 
forretningsmodeller. De mellemstore banker finansie-
rer fx en relativt stor andel af balancen med indlån, 
mens de systemiske banker i højere grad finansierer 
sig direkte på kapitalmarkedet, hvilket stiller større 
krav til deres likviditetsreserve. 

Finanstilsynet har i 2016 indført et krav for de sy-
stemiske kreditinstitutter om også at opfylde LCR i 

de udenlandske valutaer, der er signifikante for det 
enkelte institut. En anden valuta end danske kroner 
er signifikant for et institut, hvis de samlede forplig-
telser i valutaen udgør minimum 5 pct. af instituttets 
samlede passiver. Institutterne skal overholde kravet 
med 100 pct. fra oktober 2017. Svenske og norske 
kroner er ikke omfattet af det danske LCR-krav i 
valuta, men ifølge EU-lovgivningen skal institutterne 
fortsat sikre et tilstrækkeligt valutamatch mellem 
beholdningen af likvide aktiver og nettoudstrømnin-
gen.

Langsigtet krav om stabil  
finansiering er ikke faldet på plads
Kommissionen fremlagde som led i en samlet revi sion 
af kapitalkravsforordningen, CRR, og kapitalkravs-
direktivet, CRD, forslag til et langsigtet krav til stabil 
finansiering, Net Stable Funding Ratio, NSFR, som 
implementerer Baselkomiteens standard for NSFR.4 

4 Forslaget til NSFR-kravet er indeholdt i Europa-Kommissionens for-
slag til revideret CRR, der blev fremlagt i november 2016  som  del af 
en større forslagspakke, jf. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og om æn-
dring af forordning (EU) nr. 648/2012, COM(2016) 850.  

Kortsigtet likviditetskrav, LCR, overholdes for både systemiske og ikke-systemiske banker Figur 14
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Anm.: LCR-kravet for de systemiske bankkoncerner udgør 100 pct., mens de ikke-systemiske banker skal opfylde en LCR på 80 pct. i 2017, stigen-
de til 100 pct. i 2018. Bankerne overgik til nye indberetningsskemaer for LCR i september 2016, hvorfor tidsserien begynder der. Seneste 
observation er oktober 2017.

Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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Forhandlingerne om forslaget pågår. NSFR stiller 
krav om, at institutterne skal have en tilstrækkelig 
stabil finansiering af deres aktiviteter på mellemlangt 
og langt sigt, og lægger dermed begrænsninger på 
institutternes løbetidstransformation. 

Danske Bank har i 2017 oprettet et nyt datterselskab i 
Sverige, Danske Hypotek AB, og har i den forbindelse 
flyttet en del af sine svenske udlån til det nyoprettede 
institut og finansieret disse udlån med udstedelse af 
svenske dækkede obligationer. Udstedelsen sikrer 
Danske Bank en yderligere fundingkilde i svenske 
kroner og bidrager til at skabe et bedre valutamatch 
mellem aktiver og passiver i svenske kroner. 

Nyt pejlemærke i tilsynsdiamanten 
Finanstilsynets pejlemærke for likviditetsstyring 
i tilsynsdiamanten ændres fra 30. juni 2018 fra at 
være baseret på det tidligere § 152likviditetskrav, 
til at tage udgangspunkt i LCRkravet. Med det nye 
pejlemærke angiver Finanstilsynet endvidere et 
minimums niveau for bankernes likviditetsbehov,  
baseret på stress over en 3måneders periode.5 

Tegn på øgede  
risici i bankernes udlån

Udlån til erhverv stiger
Udlån til erhverv er stigende, jf. figur 15. Mens 
væksten i realkreditudlån til erhverv er steget støt 
igennem en længere periode, begyndte bankernes 
udlån til erhverv at stige i 2014. Bankerne melder 
ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse generelt 
om øget efterspørgsel efter erhvervslån, især fra nye 
kunder. Der er stor spredning på udlånsvæksten på 
tværs af banker, og nogle mellemstore banker øger 
deres udlån markant. 

Det er især udlån til konjunkturfølsomme erhverv 
som ejendomshandel og udlejning, handel samt 
bygge og anlægsvirksomhed, der driver væksten 
i erhvervsudlån for de mellemstore banker, jf. figur 
16. Erhvervskundernes økonomi understøttes af det
økonomiske opsving og det lave renteniveau.

5 Jf. Pressemeddelelse fra Finanstilsynet, Nyt pejlemærke for likviditet i 
tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, august 2017. (link) 

Udlån til erhverv stiger Figur 15
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Anm.: Udlån til erhverv fra store og mellemstore banker.  
Seneste observation er oktober 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Udlånet til de konjunkturfølsomme 
brancher er steget

Figur 16
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Anm.: Vækstbidrag fra januar 2014 til oktober 2017.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-Nyt-pejlemaerke-for-likviditet-i-tilsynsdiamenten-for-pengeinstitutter-070817 
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Bankernes kreditgivning følger den konjunktur
mæssige udvikling. Derfor er øget kreditgivning til 
konjunkturfølsomme brancher en naturlig del af en 
konjunkturfremgang, men det må forventes, at ned
skrivninger og tab til disse brancher ikke vil forblive 
på det nuværende lave niveau, når konjunktursitua
tionen ændrer sig.  

Kreditstandarderne lempes
Mange af bankerne har i den nuværende gunstige 
situation kapaciteten  til at øge deres udlån. Det 
øger konkurrencen om kunderne og øger presset 
på bankernes kreditstandarder. Ifølge Nationalban
kens udlånsundersøgelse har de mellemstore banker 
haft en tendens til at lempe kreditstandarderne for 
erhverv siden omkring 2014, jf. figur 17. De store 
banker har i højere grad meddelt, at de har holdt 
kreditstandarderne uændret, men inden for de sene
ste år er de også begyndt at lempe. Begge grupper 
af banker angiver, at det primært er øget pres fra 
konkurrenterne, der giver anledning til at ændre 
kreditstandarderne. 

Finanstilsynet gennemførte i 1. halvår 2017 en un
dersøgelse af nye bevillinger til erhvervskunder i en 
række banker. Den viste, at risikovilligheden i långiv
ningen er steget, og at bankerne i højere grad giver 
bevillinger med forhøjet risiko.   

Bankernes lempelse af kreditstandarderne de sene
ste år er ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse 
primært sket ved at lempe på kravene til gebyrer og 
margin og i nogen grad ved at lempe på kravene til 
sikkerhedsstillelse, jf. figur 18. Derimod er kravene til 
kreditrammer og lånenes løbetider omtrent uændre
de. 

De lempeligere krav til margin på udlån kan være 
med til at forklare faldet i bankernes gennemsnitlige 
rentemarginal, jf. figur 19. Rentemarginalen er målt 
som forskellen mellem bankernes gennemsnitlige 
rente på udlån til erhverv og pengemarkedsrenten.
Bankernes tendens til at lempe kreditvilkårene og 
øge udlånseksponeringerne i en periode med øko
nomisk fremgang er alt andet lige med til at forstær
ke udsvingene i konjunkturerne. Procyklikaliteten kan 
blive særlig kraftig, hvis kreditstandarderne lempes 
uforholdsmæssigt meget i en overophedet økonomi, 
hvilket der er indikationer på var tilfældet i Danmark 
forud for den forrige finansielle krise. Det medførte 
behov for ekstra hårde stramninger af kreditstandar
derne i løbet af krisen, hvilket var med til at forstær
ke den økonomiske tilbagegang. 

Bankerne lemper  
kreditstandarderne for erhverv

Figur 17
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Seneste observation er 3. kvartal 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Bankerne har lempet  
deres margin- og gebyrkrav

Figur 18

50

25

0

25

50
Nettotal

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pris

Sikkerheds-
stillelse

Andre betingelser
og vilkår

Lempelse

Stramning

Anm.: Nettotallet kan ligge mellem 100 og 100. Et positivt (ne
gativt) nettotal betyder, at kreditcheferne i de adspurgte 
institutter samlet set, dvs. udlånsvægtet, har angivet, at de 
lemper (strammer) lånebetingelserne i forhold til kvartalet 
før. Svarene er fra gruppen af store og mellemstore banker. 
Seneste observation er 3. kvartal 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Fokus på nedbringelse af NPL i gode tider
Den betydelige lempelse af kreditstandarderne op til 
den forrige finansielle krise førte til en generel stig
ning i misligholdte lån, nonperforming loans, NPL. 
Et lån klassificeres som misligholdt, hvis låntager 
ikke har betalt rente, gebyr eller afdrag i mere end 
90 dage, eller hvis det vurderes som usandsynligt, 
at låntager fuldt ud kan opfylde sin betalingsforplig
telse, uden at der realiseres sikkerhed. Individuelt 
nedskrevne eksponeringer er også NPL.

Bankerne har nedbragt NPL i takt med den forbed
rede økonomiske situation. NPL i forhold til det 
samlede udlån faldt for de store banker til 3,8 pct. i 
1. halvår 2017.6 En undtagelse er andelen af NPL for 
udlån til landbrug, som fortsat ligger højt. Bankerne 
har foretaget store nedskrivninger på disse lån, som 
afspejler den værdiforringelse, som de bagvedlig
gende sikkerheder har undergået. Bankerne kan 
dog få yderligere tab, hvis værdien af sikkerhederne 
reduceres yderligere. Ud fra et samfundsmæssigt 
perspektiv kan det hæmme produktivitetsudviklin
gen, hvis arbejdskraft og kapital bindes i landbrug, 
som ikke er levedygtige.

Stor variation på NPL mellem  
de store og mellemstore banker
For erhvervsudlån er andelen af NPL mindre i de 
store banker end i de mellemstore. I de store banker 
udgjorde andelen af NPL 3,5 pct. af de samlede er
hvervsudlån i 1. halvår 2017, mens andelen var godt 
16 pct. i de mellemstore banker. Det er svært direkte 
at sammenligne andelen af NPL i store og mellem
store banker, da de typisk har meget forskellige 
forretningsmodeller, jf. figur 20. De store banker har 
fx et større udlån til finansielle virksomheder, hvor 
forekomsten af NPL er meget lav, jf. figur 21. Derud
over finansierer de ofte store etablerede erhvervs
virksomheder, hvilket i udgangspunktet fører til en 
lavere andel af NPL. 

Omvendt gælder det, at der er en høj andel af NPL 
til nogle af de brancher, der fylder meget hos de 
mellemstore banker. Det gælder både for udlån til 
landbrug og udlån til konjunkturfølsomme brancher 
som ejendomssektoren.  

6 I dette afsnit og det følgende, som omhandler NPL i danske banker, 
indgår filaler af udenlandske banker ikke (dvs. Nordea Bank Danmark, 
Handelsbanken og Santander Consumer Bank), da datagrundlaget 
ikke indrapporteres.

Rentemarginalerne falder Figur 19
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Anm.: Udlånsmarginalen er beregnet som forskellen mellem den 
gennemsnitlige udlånsrente og T/Npengemarkedsrenten. 
Seneste observation er ultimo oktober 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank og Nordea Analytics.

Forskel i forretningsmodel mellem 
store og mellemstore banker

Figur 20
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Anm.: Fordelingen af bankernes udlån til erhverv 1. halvår 2017. 
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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En sammenligning af bankernes NPL og gennemsnit
lige udlånsrente til erhverv viser, at de banker, der 
har den højeste andel af NPL, også tager de højeste 
renter jf. figur 22. Sammenhængen tyder på, at ban
kerne tager højde for den lavere kreditkvalitet ved at 
kræve en højere rente.

Fordelingen af NPL på tværs af brancher er vigtig 
for bankerne at have in mente i deres kreditgivning 
under det igangværende opsving, hvor det igen er 
de konjunkturfølsomme brancher, der driver udlåns
væksten.

Stigende friværdier giver mulighed  
for øget gældsætning hos boligejere
Det samlede udlån til boligejere er steget lidt de 
seneste år. Den afdæmpede udlånsvækst skal ses 
i lyset af, at danske boligejere har et meget højt 
gældsniveau, også i et internationalt perspektiv. 
Udlån fra realkreditinstitutterne er steget siden 
2016, mens udlån fra bankerne til boligformål er 
faldet i samme periode. Det hænger sammen med 
en gradvis substitution over mod realkreditudlån, 
herunder udbredelsen af prioritetslån, som i nogen 
grad flyttes fra bankernes til realkreditinstitutternes 
balancer, jf. boks 2.

Boligpriserne er steget de seneste år, jf. figur 23. 
Især i de større byer er de steget betydeligt. Udvik
lingen i boligpriserne har medført, at friværdier hos 
danske boligejere er steget. 

De mellemstore banker har høje 
andele af NPL i konjunkturfølsomme 
brancher

Figur 21
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Anm.: NPL for bankernes udlån til erhverv 1. halvår 2017.
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

Banker med høj NPL  
tager højere renter

Figur 22
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Anm.: Tendenslinjen viser sammenhængen mellem renter på 
udestående udlån til erhverv og NPL i procent af udlån til 
erhverv for de enkelte institutter. De blå cirkler indikerer, 
hvor den største andel af institutterne ligger. Figuren viser 
data for 1. halvår 2017. 

Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank.

Boligprisstigninger øger friværdien Figur 23
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Anm.: Udlån er til danske husholdninger. Bankudlån til boligfor
mål er beregnet som et 3 måneders glidende gennemsnit 
for at fjerne udsving. Boligpriser dækker over enfamiliehu
se. Seneste observation er oktober 2017.

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne 
beregninger.

Kreditvækst kan hurtigt tage til
Årene forud for den seneste finansielle krise var 
kendetegnet ved stigende boligpriser og betydelig 
kreditvækst. Boligpriserne accelererede i 2004 og de 
efterfølgende år. På samme tidspunkt steg gælden 
kraftigt for både nye og eksisterende låntagere, jf. fi
gur 24, bl.a. som følge af øget belåning af friværdien. 
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I de seneste år har den samlede kreditvækst til hus
holdninger været afdæmpet. Det skyldes, at stignin
gen i gælden hos eksisterende og nye låntagere er 
blevet opvejet af et fald i gælden hos låntagere, der 
nedbringer deres gæld. Men udviklingen forud for 
den finaniselle krise viser, at kreditvæksten hurtigt kan 
tage til, hvis husholdningerne i stigende grad begyn
der at benytte friværdien til at optage ny gæld.

Andelen af låntagere med høj LTI stiger
Der er indikationer på, at kreditgivning til en gruppe 
af sårbare boligejere er taget til de seneste år. Det 
gælder udlån til boligejere med høj gæld i forhold 
til deres indkomst, LTI. Boligejere med en LTI over 4 
er steget siden 2013, jf. figur 25. Det er især udbredt 
i områderne, hvor boligpriserne er steget meget, 
såsom København. Samme udvikling gjorde sig også 
gældende frem mod den finansielle krise. 

Finanstilsynet sendte i oktober 2017 et forslag til æn
dring af bekendtgørelsen om god skik for boligkredit 
i høring7. Den foreslåede ændring skal ses i lyset af 

7 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god 
skik for boligkredit, Finanstilsynet, oktober 2017.

Prioritetslån Boks 2

Som alternativ til traditionelle realkreditlån tilbyder ban

kerne såkaldte prioritetslån til at finansiere ejerboliger og 

fritidshuse. Der er ikke nogen præcis definition af, hvad et 

prioritetslån er. 

Prioritetslån er typisk udlån, der finansierer op til 80 pct. 

af boligens værdi, men enkelte institutter yder låntypen 

op til 95 pct. Lånet fungerer ofte som en kassekredit, hvor 

lånet sættes ind på en indlånskonto. Låntager kan derefter 

frit hæve og indsætte penge på kontoen, hvorved der kun 

betales renter på den udnyttede del af kassekreditten. 

Renten på sådanne lån er variabel og følger en referen

cerente. Prioritetslån bruges ofte i kombination med et 

almindeligt realkreditlån, da muligheden for en kassekre

dit gør prioritetslånet mere fleksibelt.

I modsætning til realkreditlån finansieres prioritetslån 

ikke af realkreditobligationer initialt. Når lånet udstedes, 

finansieres det til at begynde med på bankernes balan

ce ligesom andre udlån, fx via indlån. Prioritetslån har 

derfor i udgangspunktet en større finansieringsrisiko end 

traditionelle realkreditlån. Senere kan banken benytte 

sig af fælles funding og finansiere lånet ved obligationer 

udstedt af et realkreditinstitut. Lånet flyttes derved fra 

bankens til realkreditinstituttets balance. I nogle tilfælde 

kan prioritetslånet dog afvises, hvis det fx ikke lever op til 

realkreditinstituttets kreditstandarder.

I det omfang bankerne sender udlånet videre til realkredit

ten, falder bankernes udlån. Det er bl.a. med til at forklare 

faldet i det samlede udlån til boligformål fra store banker 

og stigningen i realkreditudlånet, jf. figur. Derudover skal 

udviklingen mod en større andel af realkreditudlån ses i 

lyset af, at renterne på realkreditlån faldt relativt mere end 

renterne på lån i bankerne efter den finansielle krise. 

Realkreditudlån stiger, mens de  
store banker reducerer udlån til boligformål
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Anm.: Bankudlån til boligformål er et 3 måneders glidende  
gennemsnit. Seneste observation er oktober 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Kreditvækst kan komme pludseligt Figur 24
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Anm.: Søjlerne angiver stigning (fald) i samlet gæld hos bolig
ejere, der optager (nedbringer) gæld i det pågældende 
år. Eksisterende låntagere er defineret som låntagere, der 
havde gæld det forudgående år. Boligpriser er priser på 
enfamiliehuse. Seneste observationer af gæld er fra 2016, 
mens boligpriser er fra 1. halvår 2017.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Det Systemiske Risikoråds henstilling til regeringen fra 
marts 2017 om begrænsning af risikable låntyper ved 
høj gældsætning8. Ændringen af bekendtgørelsen har 
til formål at begrænse produktudbuddet ved lånopta
gelse for boligejere med LTI over 4 og en belånings
grad på mere end 60 pct. af boligens værdi. Det er 
positivt, at reglerne gælder for alle boligejere med 
høj gæld i forhold til indkomsten, uanset bopælskom
mune.9 Det sikrer ensartet kreditvurdering og mind
sker risikoen for en kunstig spredning til områder, der 
ikke er omfattet af reglerne. 

Omvendt er det uhensigtsmæssigt, at boligejere 
med høj gæld fortsat vil kunne finansiere boligkøb 
uden at betale afdrag.  Brugen af afdragsfrie lån
typer er med til at gøre det muligt at finansiere en 
høj gældsbyrde i forhold til indkomst. Afdragsfrie 
lån medfører, uanset rentebindingsprofil, en mar
kant lavere ydelse i realkreditlånets første år, hvilket 
muliggør høj gældsætning, især med det nuværen
de renteniveau. Realkreditinstitutternes nyudlån til 
boligejere, som har en LTI over 4, en belåningsgrad 
over 60 pct. af boligens værdi, og har afdragsfrihed, 
er stigende, særligt i de store byer.

En begrænsning i muligheden for afdragsfrihed vil 
kunne mindske boligejernes sårbarhed over for ne
gative økonomiske stød, som fx faldende boligpriser 
og arbejdsløshed. Derudover vil en højere termins
ydelse kunne mindske risikoen for ”fartblindhed” som 
følge af lave renter.

Tiltaget om at begrænse lånemulighederne for lånta
gere med høj LTI er det seneste af en række tiltag, der 
er gennemført siden 2014 med henblik på at reducere 
risiciene forbundet med kreditgivning på boligmar
kedet, jf. boks 3. Tiltagene bidrager til at gøre både 
låntagere og kreditinstitutter mere robuste over for 
ændringer i boligpriser og renter. Det er imidlertid 
svært at vurdere, hvor stor effekt det enkelte tiltag 
har haft, og om tiltagene samlet set er tilstrækkelige. 

Udenlandske eksponeringer i vækst
Bankernes udlån til udlandet er steget markant de 
seneste år, jf. figur 26. De nordiske lande fylder mest i 
disse udlån, hvoraf udlån til Norge og Sverige udgør 

8  Jf. henstilling fra Det Systemiske Risikoråd, marts 2017. (link)

9  Danmarks Nationalbank, høringssvar vedr. Finanstilsynets udkast til 
ændring af bekendtgørelse om god skik for boligejere, november 
2017. (link)

Større andel af husholdningerne  
har LTI over 4

Figur 25
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Anm.: Andel af nye realkreditlån, der optages af husholdninger 
med gæld, som er 4 gange større end deres indkomst. 
Efter 2010 er tidsserien baseret på indberetninger på 
låneniveau fra realkreditinstitutterne, mens tidsserien før er 
baseret på oplysninger fra Skat.

Kilde: Danmarks Statistik, realkreditinstitutterne og egne  
beregninger.

Udenlandske låneeksponeringer  
stiger

Figur 26
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Anm.: Udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber fra 
bankernes udenlandske filialer og datterselskaber.  
Seneste observation er oktober 2017.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

http://risikoraad.dk/media/203746/henstilling_om_risikable_l_netyper_ved_h_j_g_lds_tning.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/presse/Documents/2017/11/H%C3%B8ringssvar%20om%20god%20skik%20for%20boligkredit.pdf
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langt størstedelen. Udlån til udlandet er med til at 
diversificere bankernes eksponeringer. Danske Bank 
har en strategisk målsætning om vækst i Norge og 
Sverige og har øget deres udlån til både hushold
ninger og erhverv i de to lande de seneste år. Der 
har været betydelige boligprisstigninger i Norge 
og Sverige gennem en årrække, og Den Internatio
nale Valutafond, IMF, vurderer, at boligmarkederne 
i begge lande er overvurderede. En priskorrektion 
kan gøre boligudlånene til landene sårbare, men der 
er også afledte effekter på den øvrige samfunds
økonomi, der kan give tab på øvrige udlån. I Norge 
er boligpriserne faldet i 2017, men de befinder sig 
stadig på et højt niveau. 

Kreditinstitutternes  
kapitalgrundlag er afgørende  
for sektorens robusthed

De systemiske kreditinstitutter  
lever op til egne kapitalmål
De systemiske kreditinstitutter har generelt forøget 
deres egentlige kernekapitalprocenter over de se
neste år, jf. figur 27. Den udvikling er delvist drevet 
af et fald i de risikovægtede eksponeringer. I flere 
af institutterne er opbygningen af egentlig kerne
kapital aftagende, og en stor andel af indtjeningen 

Nylige tiltag på boligmarkedet Boks 3

De senere år har budt på en række tiltag, der har til 

formål at gøre låntagerne og dermed kreditinstitutterne 

mere robuste over for negative stød til økonomien. Tilta

gene forsøger at begrænse risikabel låntagning i danske 

husholdninger, dvs. lån med høj belåningsgrad, variabel 

rente og/eller afdragsfrihed. Derudover er der tiltag, der 

adresserer risici i områder, hvor boligpriserne er steget 

markant. 

Siden 2014 er der indført følgende fire tiltag: 

 • Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, 2014: 
Sætter  pejlemærker for realkreditinstitutterne, der  

begrænser institutternes udlån på en række  

områder: 

 

 

 

 

 • 5 pct. udbetalingskrav, 2015: 
Låntagere skal lægge 5 pct. i egenbetaling ved køb 

af bolig. Kravet øger låntagernes robusthed ved fald i 

boligpriser.

 • Vejledning om belåning  
af boliger i vækstområder, 2016: 
Vejledningen giver retningslinjer for forsigtig kredit

vurdering i vækstområder og adresserer risici ved 

økonomisk følsomme kunder, der fx har en negativ 

formue eller en høj LTI. 

 • Retningslinjer for boliglån  
i husstande med høj gæld, 2017: 
Begrænser lånemulighederne for låntagere med  

høj belåningsgrad og LTI (gæld på 4 gange indkom

sten). Det medfører, at kreditinstitutterne ikke må 

yde lån med rentebinding under 5 år og lån med 

afdragsfrihed og rente, der justeres hvert 5. år eller 

sjældnere.  

Lån med kort finansiering

Store eksponeringer

Afdragsfrihed

Låntagers renterisiko

Udlånsvækst

LTV > 60 pct. Rentebinding fra 5 år  
med afdragsfrihed

Rentebinding under 5 år
med/uden afdragsfrihedLTI > 400 pct.

Systemiske kreditinstitutter har øget 
niveauet af egentlig kernekapital

Figur 27
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Anm.: Seneste observationer er fra 1. halvår 2017.
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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udloddes i stedet til aktionærerne i form af udbyt
ter eller aktietilbagekøb. 

Det relativt høje niveau for udlodninger skal ses i 
lyset af, at institutterne allerede opfylder deres egne 
kapitalmålsætninger, jf. figur 28. Blandt de syste
miske institutter er det således kun DLR Kredit, der 
har en kapitalprocent, der ligger under instituttets 
kapitalmålsætning for 2019.

Kreditinstitutternes egne kapitalmålsætninger ligger 
aktuelt 35 procentpoint over de fuldt indfasede 
kapitalkrav under CRD IV/CRR. Opretholdelsen af en 
vis overdækning i forhold til det samlede kapitalkrav, 
jf. boks 4, er en forudsætning for at kunne agere 
på de finansielle markeder. Overdækningen skal 
sikre, at kreditinstitutterne kan imødegå negative 
konjunkturudsving uden at komme i konflikt med 
kapitalkravene. I større institutter kan størrelsen af 

overdækningen være bestemt af forudsætninger for 
at opretholde en given kreditvurdering.

I flere af de ikkesystemiske banker er de risikovæg
tede eksponeringer steget som følge af en relativt 
høj udlånsvækst. Størstedelen af de ikkesystemi
ske banker har været i stand til at opretholde eller 
øge deres kapitalprocenter ved helt eller delvist at 
anvende den stigende indtjening til at konsolidere 
egenkapitalen.

Enkelte systemiske banker tæt  
på bufferkrav i hårdt stressscenarie
Nationalbankens regnskabsbaserede stresstest 
vurderer bankernes kapitaloverdækning over de 
kommende tre år under antagelse af tre forskellige 
makroøkonomiske scenarier.10 Stresstesten viser, at 
alle de systemiske institutter fortsat kan leve op til 
minimumskapitalkravene i tilfælde af en hård reces

10 Stresstesten dækker kun pengeinstitutdelen af en koncern og ikke 
eventuelle andre forretningsområder som fx koncernforbundne real
kreditinstitutter. De tre stressscenarier og resultaterne af stresstesten 
er nærmere beskrevet i Danmarks Nationalbank, I hårdt recessions
scenarie mangler enkelte banker kapital, Danmarks Nationalbank 
Analyse (Stresstest), nr. 22, 2017 (link). Analysen indeholder desuden 
en beskrivelse af en ny model for stress af markedsrisiko. 

De største kreditinstitutter opfylder egne kapitalmålsætninger Figur 28
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Samlet kapitalkrav Kapitalmålsætning for egentlig kernekapital Kapitalmålsætning for samlet kapital

Pct. af risikovægtede eksponeringer

Danske
Bank

Jyske Bank Nykredit
Realkredit

Sydbank DLR KreditNordea
Kredit

Anm.: Det samlede kapitalkrav er opgjort som summen af minimumskapitalkravet (8 pct.), søjle 2tillægget, kapitalbevaringsbufferen (2,5 pct.), 
SIFIbufferkravet (13 pct.) og den kontracykliske kapitalbuffer ved fuld indfasning af CRD IV/CRR. Det er antaget, at søjle 2tillægget og 
den kontracykliske kapitalbuffer er uændrede i forhold til 30. juni 2017.

Kilde: Finanstilsynet samt års og halvårsrapporter.

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/I%20h%C3%A5rdt%20recessionsscenarie%20mangler%20enkelte%20banker%20kapital.pdf
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sion, men at enkelte vil få et begrænset behov for 
kapital i forhold til det samlede kapitalkrav inklusi
ve kapitalbuffere, jf. figur 29. Ved overskridelse af 
bufferkravene indtræder en række begrænsninger 
for institutterne, fx i forhold til udbyttebetalinger. 
Derudover må institutterne forvente, at muligheder
ne for at hente ekstern finansiering på de finansielle 
markeder kan blive udfordret.

Indfasningen af kapitalbufferkravene medfører et 
fald i institutternes overdækning fra 2017 til 2018. 
Derfor ses der også et fald i institutternes overdæk
ning i grundscenariet.

Flere af de ikkesystemiske banker er alvorligt udfor
drede i stresstestens scenarie med hård recession, 
og enkelte vil ikke være i stand til at opfylde mini
mumskapitalkravet. I så fald vil de blive afviklet af 
myndighederne. Inden det sker, vil brud på buffer
kravene gøre det muligt for Finanstilsynet at gribe 
ind. Myndighederne har de tilstrækkelige redskaber 
til at håndtere en sådan situation, og det vurderes 
derfor ikke at udgøre en risiko for den finansielle 
stabilitet. Men de berørte institutters ejere og kredi
torer kan lide tab, hvis institutterne skal genoprettes 
eller afvikles.

Nye krav og øget harmonisering på vej
Der er fortsat usikkerhed om, hvilke kapitalkrav 
kreditinstitutterne skal opfylde i fremtiden. Den 
forslagspakke med ændringer til CRR og CRD, som 
Kommissionen præsenterede i november 2016, om
fatter bl.a. et forslag om at harmonisere rammerne 
for søjle 2, jf. nedenfor.11 Forslaget til revideret CRR 
omfatter bl.a. også implementeringen af Baselkomi
teens standard, Fundamental Review of the Trading 
Book, der fastsætter nye regler for opgørelsen af 
risikovægtede eksponeringer med markedsrisiko.

Sideløbende forhandles der i Baselkomiteen om at 
færdiggøre en større reform, der bl.a. kan forventes 
at omfatte et såkaldt ”outputgulv” for institutter, der 
anvender interne metoder til at opgøre de risiko
vægtede eksponeringer. Outputgulvet vil betyde, at 
de risikovægtede eksponeringer ikke kan udgøre 

11 Jf. forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om ændring 
af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle 
holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, 
tilsynsforanstaltninger og –beføjelser og kapitalbevaringsforanstalt
ninger, COM(2016) 854.

mindre end en vis procentdel af de risikovægtede 
eksponeringer opgjort efter standardmetoden. Ind
førelsen af et sådant outputgulv kan give institutter
ne uhensigtsmæssige incitamenter. De interne meto
der er mere risikofølsomme end standardmetoden 
og tilskynder institutterne til en bedre risikostyring 
og porteføljeallokering. Det er med til at sikre en 
hensigtsmæssig allokering af kapitalen til fordel for 
samfundsøkonomien. Når Baselkomiteen har vedta
get den nye reform, vil EUlandene skulle tage stilling 
til den europæiske implementering af reformen. Der 
vil således være usikkerhed om den præcise udform
ning af outputgulvet i nogen tid endnu.

EU-harmonisering af rammerne for søjle 2 
Da der i dag er store forskelle på niveauet og til
gangen til at anvende søjle 2tillægget på tværs af 
EUlandene, kan der være forskel på de kapitalkrav, 
kreditinstitutter i forskellige lande står over for.12 Det 
kan udgøre en væsentlig hindring for ”level playing 
field” på det indre marked for finansielle tjeneste
ydelser. For at imødegå det omfatter Kommissionens 

12 Jf. EBA, Report on the Convergence of Supervisory Practices,  
EBAOp201611, 2016.

Enkelte systemiske banker  
er tæt på bufferkrav

Figur 29
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Anm.: De systemiske bankers samlede kapitaloverdækning og 
behov i procent af risikovægtede eksponeringer i tre sce
narier. Kapitaloverdækning og behov beregnes i forhold 
til det samlede kapitalkrav inklusive bufferkrav.

Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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pakke forslag om at harmonisere rammerne for til
synsmyndighedernes søjle 2tilgang. Der er således 
tale om en justering af det EUretlige lovgrundlag for 
fastsættelsen af søjle 2tillægget.13 

Med Kommissionens forslagspakke introduceres 
samtidig et nyt element i lovgivningen i form af 
regulering af tilsynsmyndighedernes stillingtagen til 
et vejledende niveau for det enkelte instituts over
dækning i forhold til det samlede kapitalkrav, jf. boks 

13 Rammerne for den finansielle regulering i EU, fastlagt i forordninger 
og direktiver og vedtaget ved den EUretlige lovgivningsprocedure, 
kaldes også ”level 1”regulering. Disse rammer udmøntes i detal
jerede regler fastlagt i bindende tekniske standarder vedtaget af 
Kommissionen, ”level 2”regulering, og ikkebindende retningslinjer 
fastsat af EBA, ”level 3”regulering.   

4. Dette supplerende, ikkebindende kapitalkravsele
ment kaldes ”Pillar 2 Guidance”. Hvor formålet med 
søjle 2tillægget er at dække konstaterbare risici, 
der ikke er dækket af søjle 1kravet, er formålet med 
”Pillar 2 Guidance” at adressere risici baseret på muli
ge hændelser, dvs. kapitalbehovet i et hårdt stress
scenarie og over et helt konjunkturforløb.

Hvis et instituts kapitalniveau falder under ”Pillar 2 
Guidance”, vil det ikke medføre begrænsninger af 

Sammensætningen af kreditinstitutternes kapitalkrav Boks 4

Søjle 2 ”Capital Guidance”
 

(Forslag til regulering i CRD  
+ EBA retningslinjer)

Kapitalbevaringsbuffer

Kontracyklisk buffer

Systemisk risikobuffer/SIFI-buffer

Søjle 2-tillæg
 

(Forslag til yderligere harmonisering  
i CRD + EBA retningslinjer)

Søjle 1
Kapitalgrundlagskrav  

– 8 pct. af risikovægtede  
eksponeringer 

Ved overskridelse indleder tilsynsmyndigheden 
intensiveret dialog med instituttet 

Ved overskridelse skal instituttet indsende kapital
bevaringsplan til godkendelse af tilsynsmyndigheden 
og opgøre det maksimale udlodningsbeløb; kan 
også føre til andre tilsynsmæssige foranstaltninger

Overskridelse kan indebære, at instituttet anses for 
”nødlidende eller forventeligt nødlidende” – eller 
at instituttet får frataget sin tilladelse

Vejledning i forhold  
til overdækning 

(nyt element)

Samlet kapitalkrav

Det samlede kapitalkrav under CRD/CRR er sammensat af 

flere elementer. I henhold til minimumskapitalkravene skal 

kapitalgrundlaget udgøre mindst 8 pct. af de risikovægte

de eksponeringer. Hertil kommer et institutspecifikt tillæg, 

det såkaldte søjle 2tillæg, der skal tage højde for risici 

og forhold, der ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de 

risikovægtede eksponeringer. Oven på disse krav kom

mer det kombinerede kapitalbufferkrav, der består af tre 

dele lementer, henholdsvis kapitalbevaringsbufferen, den 

modcykliske kapitalbuffer og – for systemiske kreditinstitut

ter – en såkaldt SIFIbuffer. Disse kapitalbufferkrav er under 

gradvis indfasning frem mod 2019. 

I tilfælde af brud på det samlede kapitalkrav indtræder 

en række begrænsninger af mulighederne for at udbetale 

udbytte og bonusser samt rente på hybrid kernekapital. 

Banken skal desuden udarbejde og indsende en kapitalbe

varingsplan til Finanstilsynet.
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udlodning eller påbud om andre dispositionsbe
grænsninger. I stedet må det forventes, at tilsyns
myndigheden indleder en intensiveret dialog med in
stituttet om mulige tiltag med henblik på at retablere 
det givne kapitalniveau.  

Herudover indeholder forslagspakken en præcise
ring af, i hvilken rækkefølge de enkelte kapitalele
menter ”stables”, jf. boks 4. Det vil sikre, at der ikke 
er store forskelle på, hvornår et institut bliver pålagt 
restriktioner på udlodning af overskud.

Samtidig har EBA i oktober 2017 sendt reviderede 
retningslinjer for tilsynsmyndighedernes procedurer 
og metoder for tilsynskontrol samt vurderingspro
cessen, den såkaldte ”SREP”, i høring.14 Retningslin
jerne udmønter de overordnede principper fastsat 
i CRD og krisehåndteringsdirektivet, BRRD15, bl.a. i 
form af en mere detaljeret beskrivelse af de elemen
ter, der skal indgå i vurderingen af søjle 2tillæg
get.16 Retningslinjerne har til formål at øge ensar
tetheden i tilsynet med kreditinstitutter på tværs af 
alle EUlande – og øge ensartetheden i tilsynsreak
tioner. Samtidig understøtter retningslinjerne kob
lingen mellem det løbende tilsyn og vurderingen 
af, om et institut skal overgå til genopretning eller 
afvikling. 

I de reviderede SREPretningslinjer er allerede ind
arbejdet fælles rammer for tilsynsmyndighedernes 
fastsættelse af ”Pillar 2 Guidance”. Det vil endvidere 
være et væsentligt element i SREPprocessen at 
vurdere, hvorvidt instituttet i tilstrækkelig grad tager 
højde for ”Pillar 2 Guidance” i sin risikostyring og i 
sin genopretningsplan. 

Det vil bidrage positivt til ”level playing field” på 
tværs af EUlandene, hvis kommende EUregulering 
medfører en mere ensartet tilgang til at fastsætte 
dels søjle 2tillægget, dels et vejledende kapitalni

14 Jf. EBA, Consultation Paper on the Draft Guidelines on the revised 
common procedures and methodologies for the supervisory review 
and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing, EBA/
CP/2017/18, 2017. De reviderede retningslinjer forventes at træde i 
kraft 1. januar 2017.  

15 EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 
om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og 
investeringsselskaber.

16 Ud over muligheden for at fastsætte et tillæg til kapitalkravet kan 
tilsynsmyndighederne også fastsætte et likviditetskrav eller andre 
tilsynsmæssige foranstaltninger under søjle 2. 

veau, der sikrer en hensigtsmæssig overdækning i 
forhold til det samlede kapitalkrav. Det er vigtigt, at 
der tages højde herfor i dansk kontekst, så der sikres 
sammenlignelighed mellem institutter på tværs af 
landegrænser samt bedre grundlag for fælles beslut
ninger i tilsynskollegierne for grænseoverskridende 
koncerner. I den forbindelse må det forventes, at 
ECB’s metodevalg og praksis i tilsynet med de store 
institutter inden for bankunionen i stigende grad vil 
være målestokken for kreditvurderingsbureauer, ana
lytikere og investorer.

Ny metode til at vurdere  
den kontracykliske kapitalbuffer
Formålet med den kontracykliske buffer er at mod
virke, at kreditinstitutterne strammer kreditgivningen 
til husholdninger og virksomheder uhensigtsmæs
sigt meget i perioder med stress i det finansielle 
system. Bufferen skal opbygges i perioder, hvor 
systemiske risici stiger. Når risici materialiserer sig, fx 
når det finansielle system rammes af et negativt stød, 
skal bufferen frigives. I det omfang den frigivne kapi
tal ikke anvendes til at absorbere tab, kan instituttet 
anvende den til kapitaldækning af nyudlån eller til 
sikring af bankens kapitaloverdækning.

I Danmark har satsen for den kontracykliske kapital
buffer hidtil været fastsat til 0 pct. Det Systemiske 
Risikoråd, Risikorådet, offentliggjorde 17. november 
2017 en revideret metode til at vurdere buffersat
sen. Metoden skal bidrage til, at bufferen opbygges 
tidligt i det finansielle opsving, jf. boks 5.

Risikorådet har tilkendegivet, at det ved drøftelserne 
af buffersatsen på mødet i december vil tage ud
gangspunkt i den reviderede metode. Hvis vurderin
gen er, at satsen skal ændres, vil det offentliggøre 
en henstilling rettet til erhvervsministeren, som er 
ansvarlig for at fastsætte buffersatsen i Danmark. 
En forøgelse af den kontracykliske buffersats vil som 
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udgangspunkt træde i kraft 12 måneder efter, at 
erhvervsministeren har besluttet at forøge den. 

Nationalbanken støtter Risikorådets reviderede 
metode til at vurdere den kontracykliske buffer
sats. Revisionen øger sandsynligheden for, at 
bufferen når at blive bygget op, inden det finan
sielle system rammes af et negativt stød, og der er 
behov for at frigive den. Tidlig og gradvis indfas
ning af bufferen giver institutterne bedre tid til at 
opbygge den. 

En række indikatorer peger på, at risici i det finan
sielle system er under opbygning, herunder stigen
de boligpriser og lempelser af kreditstandarder, jf. 
tidligere. Hertil kommer, at kreditvæksten kan kom
me hurtigt og kraftigt. Det er derfor Nationalban
kens vurdering, at forudsætningerne for at aktivere 
bufferen er til stede. 

Danske SIFI-bufferkrav er lavere  
end i andre nordiske lande
Som en del af den politiske aftale om Bankpakke 6 
blev der i 2013 fastsat regler for at identificere dan
ske systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI’er17, 
og for at udmåle de SIFIbufferkrav, som danske 
SIFI’er er underlagt. Kravet kan udgøre mellem 1 og 
3 pct. af de risikovægtede eksponeringer, alt afhæn
gig af den enkelte SIFI’s systemiskhed.

SIFIbufferkravet indgår som en del af det kom
binerede kapitalbufferkrav, der også omfatter 
kapitalbevaringsbufferen og den kontracykliske 
kapitalbuffer. Sidstnævnte adskiller sig fra de 
øvrige kapitalkrav, der er introduceret efter krisen, 
idet den kan lempes ved finansielt stress, hvori
mod de øvrige krav er gældende i såvel op som 
nedgangstider.

Ifølge aftaleteksten er det hensigten, at de danske 
SIFIkapitalkrav skal være på niveau med kravene 
i andre sammenlignelige europæiske lande. Det 
fremgår desuden, at der senest i 2017 vil blive 
gjort status for slutniveauet for de danske SIFIka
pitalkrav, og at kravene vil blive tilpasset, hvis de 
ikke er på linje med kravene i sammenlignelige 
europæiske lande.

17 Systemisk vigtige finansielle institutter er karakteriseret ved, at 
deres virke har betydning for den samlede samfundsøkonomi, jf. 
nærmere om identifikation af SIFI’erne i FIL §§ 308 og 310.

Det Systemiske Risikoråds tilgang  
til at vurdere den kontracykliske  
kapitalbuffersats

Boks 5

Det Systemiske Risikoråd offentliggjorde 17. november 

2017 en revideret metode til at vurdere den kontra

cykliske kapitalbuffer. Metoden sigter mod, at bufferen 

indfases tidligt. Det vil sige, at opbygning af bufferen på

begyndes, inden finansielle ubalancer viser sig, jf. figur.1 

I takt med at risici stiger, og ubalancerne bliver større, 

hæves buffersatsen gradvist. 

Risikorådets hidtidige metode indebar en risiko for, at 

bufferen ikke ville nå at blive bygget op, inden det finan

sielle system igen blev ramt af et negativt stød. I den revi

derede metode er der derfor indarbejdet et bredere sæt 

af indikatorer, der opfanger opbygning af risici tidligere.2

Når den kontracykliske kapitalbuffer aktiveres tidligt, kan 

bufferen bygges mere gradvist op. Det giver institutterne 

bedre tid til at foretage de nødvendige tilpasninger, fx 

ved at tilbageholde indtjening.3 Det må samtidig anta

ges, at omkostningerne ved en tidlig aktivering af buffe

ren er relativt små sammenlignet med omkostningerne, 

for såvel samfundet som det enkelte institut, ved ikke at 

have tilstrækkelig kapital i kriseperioder.4

Det Systemiske Risikoråds tilgang  
til at vurdere buffersatsen

1. Udviklingen i systemiske risici er i figuren illustreret ved en 

stiliseret finansiel cykel. Finansielle cykler har større udsving og 

længere varighed end konjunkturcykler. Længden på en tradi

tionel konjunkturcykel er ca. 8 år, mens den er 1520 år for en 

finansiel cykel, jf. BIS, 84th Annual Report, 2014, kapitel 4, Debt 

and the Financial cycle.

2. For en nærmere beskrivelse af informationsgrundlaget, se 

Rådets metodenotat. (link)

3. Se fx Bank of England, The Financial Policy Committee’s 

approach to setting the countercyclical capital buffer, A Policy 

Statement, 2016.

4. Se bl.a. BCBS, An assessment of the longterm economic impact 

of stronger capital and liquidity requirements, 2010, og Kasper 

KraghSørensen, Optimal capital adequacy ratios for Norwe

gian banks, Norges Bank Staff Memo, nr. 29, 2012.

http://risikoraad.dk/media/181334/kontracyklisk_kapitalbuffer.pdf
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En sammenligning af slutniveauet for de danske 
SIFIbufferkrav med slutniveauet for tilsvarende krav 
til de største institutter i en række sammenlignelige 
lande viser, at der er betydelig spredning landene 
imellem, jf. figur 30. De danske SIFIbufferkrav er 
lavere end tilsvarende krav i både Norge og Sverige. 
Kravene er omvendt på niveau med eller højere end 
tilsvarende krav i bl.a. Storbritannien, Tyskland og 
Frankrig. De højere krav til nordiske SIFI’er skal ses i 
lyset af, at banksektoren i Norden er stor og meget 
koncentreret.

I lyset af den nuværende usikkerhed om fremtidens 
kapitalkrav kan spørgsmålet om eventuelt at tilpasse 
de danske SIFIbufferkrav med fordel afvente, at revi
sionen af CRR/CRD afsluttes, og at der opnås klarhed 
i forhold til indførelsen af et eventuelt outputgulv i 
EU. Begge initiativer kan potentielt have stor indvirk
ning på størrelsen af de fremtidige kapitalkrav for 
danske SIFI’er.

Afviklingsplaner og nye krav til 
nedskrivningsegnede passiver

Troværdige afviklingsplaner med tilhørende  
NEP-krav er vigtigt for en robust økonomi
Udarbejdelsen af troværdige og praktisk an
vendelige afviklingsplaner er en afgørende 
forudsætning for at kunne afvikle nødlidende 
kreditinstitutter uden brug af statslige midler. For 
SIFI’er vil en robust afviklingsplan indebære, at 
den samlede koncern har tilstrækkelig kapital og 
andre nedskrivningsegnede passiver, NEP til både 
tabsabsorbering og rekapitalisering. Det er en for
udsætning for, at koncernen kan rekonstrueres og 
dens kritiske funktioner videreføres. En troværdig 
afviklingsplan er dermed en forudsætning for at 
sikre den finansielle stabilitet og en robust dansk 
økonomi.

Nationalbanken har anbefalet, at afviklingsmyndig
hederne anvender en koncernafviklingsstrategi for 
de danske SIFI’er, hvor realkreditinstitutter er inklu

Danske SIFI-bufferkrav er lavere end i andre nordiske lande Figur 30
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Anm.: GSIIbufferkrav afspejler det forhøjede kapitalbufferkrav til globalt systemisk vigtige institutter. Nationale SIFIbufferkrav afspejler 
forhøjede kapitalbufferkrav til andre systemisk vigtige institutter (OSII), den systemiske risikobuffersats og for svenske institutter også 
”systemrisiko i søjle 2”. Hvis et institut både er underlagt et GSIIbufferkrav, et OSIIbufferkrav og et systemisk risikobufferkrav, er det kun 
det højeste af disse krav, der finder anvendelse.

 Kilde: Financial Stability Board, Erhvervsministeriet, Finansinspektionen, notifikationer til ESRB, ECB og EBA samt årsrapporter.
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deret i strategien.18 Endvidere anbefales det, at afvik
lingsmyndighederne skal understøtte denne strategi 
med et konsolideret NEPkrav til koncernen og et 
internt NEPkrav til de enkelte institutter, herunder 
realkreditinstitutterne19. Endelig skal lovgiver sikre, 
at den danske lovgivning vedrørende restrukturering 
og afvikling af finansielle institutter giver afviklings
myndighederne mulighed for at anvende bailin og 
fastsætte NEPkrav for realkreditinstitutter.

Afviklingsmyndighedernes afviklingsstrategi for 
ikkeSIFI’er med en balance under 3 mia. euro er en 
”kontrolleret nedlukning” af instituttet frem for en 
videreførelse. Nedlukningen sker efter en ordning, 
som Kommissionen har statsstøttegodkendt, og hvor 
det forudsættes, at kreditorerne fuldt ud skal bære 
instituttets tab. Simple kreditorer og indskud ud over 
indskydergarantiens grænser må forvente betydelige 
tab, hvis det ikke lykkes at finde en privat løsning i 
genopretningsfasen.

For Spar Nord Bank svarer afviklingsstrategien og 
NEPkravet til SIFI’ernes20, mens afviklingsstrategien 
for de øvrige ikkeSIFI’er med en balance over 3 mia. 
euro endnu ikke er offentliggjort.

Der er opnået enighed i EU om, at institutterne kan 
udstede en ny særlig form for usikret gæld til at op
fylde NEPkravet, hvis rangering ved kreditinstituttets 
konkurs/afvikling er lovbestemt – en ny kreditorklas
se. Den 8. november 2017 har Finanstilsynet sendt 
udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed mv., 
der gennemfører forslaget om en ny kreditorklasse, 
i høring. Det er vigtigt, at der med forslaget skabes 
større gennemsigtighed for investorerne. 

Endvidere har Kommissionen foreslået nye regler om 
et ”guidancekrav” til NEP. Hvis forslaget vedtages, vil 

18 Jf. Danmarks Nationalbank, Anbefaling om håndtering af nødlidende 
systemiske finansielle koncerner, Danmarks Nationalbank Anbefaling, 
nr. 1, 2017. (link)

19 Realkreditinstitutter er i den danske lovgivning undtaget fra at opfylde 
NEPkravet på individuelt niveau, fordi det ikke er muligt at anvende 
bailinværktøjet ved afvikling af et realkreditinstitut. For en nærmere 
gennemgang af konsekvenserne af denne undtagelse henvises til Dan
marks Nationalbank, Afviklingsstrategi for systemisk vigtige koncerner, 
Danmark Nationalbank Analyse, nr. 21, 2017 (link). For omkostningerne 
ved at ophæve særreguleringen for realkreditinstitutter henvises til 
Asbjørn Klein og Jacob Malte Svanborg, Toobigtofail kan løses billigt, 
Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 1, 2017. (link)

20 Jf. Pressemeddelelse fra Finanstilsynet, Afviklingsstrategi og NEPkrav 
for mindre og mellemstore pengeinstitutter, oktober 2017. (link) 

det medføre et nyt element på toppen af NEPkra
vet: en ”NEPguidance”, som vil være Finanstilsynets 
vejledning om en passende overdækning i forhold til 
NEPkravet, jf. nærmere i boks 6.

NEP-krav skal understøtte afviklingsplaner
EU’s krisehåndteringsdirektiv, BRRD, giver de natio
nale afviklingsmyndigheder en række  værktøjer, der 
gør det muligt at restrukturere et systemisk vigtigt 
institut, uden at der anvendes statslige midler. Det 
sikres bl.a. ved, at kapitalinstrumenterne samt efter
stillede gældsforpligtigelser bliver nedskrevet eller 
konverteret, og at ikkeefterstillede forpligtigelser i 
nødvendigt omfang nedskrives eller konverteres til 
aktier eller andre ejerskabsinstrumenter for at absor
bere tab og/eller genoprette kapitalen i et nødliden
de finansielt institut, en såkaldt bailin.21

For at krisehåndteringsværktøjerne kan anvendes 
efter hensigten i en konkret situation, skal afvik
lingsmyndigheden udarbejde en troværdig afvik
lingsplan for hvert institut eller koncern. Et centralt 
element i den enkelte afviklingsplan er at fastsætte 
et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver, 
NEP. I Danmark er det Finanstilsynet, som fastsætter 
NEPkravet til de enkelte institutter eller koncerner.22

NEPkravet kan opfyldes med kapitalinstrumenter og 
ikkesikrede gældsinstrumenter, hvor bl.a. restløbe
tiden skal være minimum 1 år. Når et nødlidende 
institut tages under afviklingsmyndighedens kontrol, 
sikrer NEPkravet, at der kan gennemføres bailin i til
strækkeligt omfang til dels at absorbere tabene, dels 
at genoprette kapitalen, hvis instituttet skal tilbage 
på markedet. NEPkravet understøtter samtidig, at 
det først og fremmest er aktionærer samt efterstil
lede og simple kreditorer (og ikke indskydere), der 
bærer tabene. I boks 7 beskrives, hvor den nye form 

21 En nærmere beskrivelse af EU’s krisehåndteringsregime, som er gen
nemført med  lov nr. 333 af 31. marts 2015 og lov nr. 334 af 31. marts 
2015, findes i Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. halvår, 
2015. (link)

22 Kompetencen som afviklingsmyndighed er i Danmark delt mellem Fi
nanstilsynet, som har de beføjelser, der vedrører institutterne i ”going 
concern”, og Finansiel Stabilitet, som har de beføjelser, der vedrører 
institutterne i ”gone concern”. 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Anbefaling%20om%20h%C3%A5ndtering%20af%20n%C3%B8dlidende%20systemisk%20vigtige%20finansielle%20koncerner.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse_Afviklingsstrategi_2.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/01/analyse_too-big-to-fail%20kan%20l%C3%B8ses.pdf
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-nepkrav301017
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2015/12/Finansiel_stabiliet_2015_2.pdf
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Kommissionens forslag vedr. sammensætning af NEP-krav for SIFI’er Boks 6

Kapitalisering  
til markedstillid og/eller

Søjle 2-guidance

Kapitalbevaringsbuffer

Kontracyklisk buffer

Systemisk risikobuffer/SIFI-buffer

Søjle 2-tillæg

Søjle 2-tillæg

Kapitalgrundlagskrav

Kapitalgrundlagskrav

NEP til rekapitalisering 

NEP til rekapitalisering 

NEP til tabsabsorbering 

NEP til tabsabsorbering 

Med BRRD2 er kapitalbuffer-
kravet ikke længere en del af 
tabsabsorberingen  

NEP-”guidance” – nyt element 
Ved overskridelse kan afviklingsmyndig
heden efter BRRD2 kræve, at NEPkravet 

forøges, så det dækker det angivne 
beløb i vejledningen.  

Kapitalbufferkrav  
Overskridelse kan indebære tilsyns

mæssigt krav om kapitalbevaringsplan, 
begrænsning af udbyttebetaling mv.  

og andre foranstaltninger.

Hårdt NEP-krav

Som en del af Kommissionens forslagspakke vedr. æn

dringer af BRRD foreslås en tilpasning af EUreglerne om 

NEP til den globale standard for nedskrivningsegnede 

passiver gældende for GSIB’er, Total Loss Absorbing Capa

city, TLAC.1 Det indebærer bl.a., at afviklingsmyndigheden 

i forhold til koncerner skal identificere ”afviklingsenheden”, 

dvs. den juridiske enhed, som man vil anvende afviklings

værktøjerne på. Forslaget indebærer endvidere, at der ved 

fastsættelse af den del af NEPkravet, der udgør ”tabsabsor

beringsbeløbet”, ikke længere skal indregnes størrelsen 

af kapitalbufferkravet. Herudover omfatter forslaget et nyt 

element på toppen af NEPkravet: en ”NEPguidance”, som 

vil være afviklingsmyndighedens (i Danmark Finanstilsy

nets) vejledning om en passende overdækning i forhold til 

NEPkravet. Endelig indebærer forslaget visse stramninger af 

kravene til, hvilke passiver der fremover kan kvalificeres som 

nedskrivningsegnede, herunder krav om, at førtidig indfriel

se af de pågældende kapitalinstrumenter skal godkendes af 

den relevante myndighed, og at vilkårene ikke må indeholde 

incitamenter til førtidig indfrielse.

1. Jf. forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringssel
skabers tabsabsorberings og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/
EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF og COM(2016) 852.
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Forslag om ændring af kreditorhierarkiet ved afvikling af kreditinstitutter Boks 7

Bail-in-hierarki 

Kernekapital

Hybrid kernekapital

Supplerende kapital

”Non-preferred” seniorgæld2

Indskud med præferencestilling  
> 100.000 euro

Seniorgæld

Øvrig ikke-efterstillet usikret gæld

Visse forpligtelser  
undtaget fra bail-in

Tabsbærende passiver1 

Tabsrækkefølge

Instituttet selv

Anm.: Farverne indikerer følgende: Blå) Egenkapital og kapitalin
strumenter, Lilla) Ikkeefterstillet usikret gæld, Grøn) Visse 
indskud.  
1. Bailinværktøjet finder anvendelse, efter at kapitalinstru
menter er fuldt nedskrevet og/eller konverteret til egentlig 
kernekapitalinstrumenter. Tabsrækkefølge er tidligere 
beskrevet i Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet,  
2. halvår, 2015. 
2. Gældsinstrumenter, der anvendes til opfyldelse af 
NEPkravet, skal efter forventet ikrafttræden af udkastet til 
forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. pr. 
1. juli 2018 være placeret i en særlig klasse af seniorgæld. 
Desuden medfører forslaget, at klassen også kan omfatte 
instrumenter med kortere løbetid end minimumskravet til 
NEP på 1 år, og at realkreditinstitutter, som er undtaget for 
reglerne om bailin, også vil kunne udstede forpligtelser 
omfattet af den foreslåede klasse.

1. Jf. forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om ændring af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår 

usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens, COM(2016) 853.

Efter forhandlinger om EuropaKommissionens forslag til 

revision af BRRD (en del af Kommissionens samlede for

slagspakke) er der i oktober 2017 opnået enighed om en 

ændring, der betyder, at kreditinstitutter skal kunne udste

de en ny særlig form for usikret gæld, hvis rangering ved 

kreditinstituttets konkurs/afvikling er lovbestemt, jf. figur.1 

Det skal særligt sikre et ensartet kreditorhierarki på tværs 

af EUlandene ved anvendelse af bailinværktøjet i BRRD 

og vil dermed skabe større gennemsigtighed for investo

rer og lette brugen af bailinværktøjet på grænseover

skridende koncerner. Reglerne foreslås gennemført med 

§ 21 i det udkast til forslag til ændring af lov om finansiel 

virksomhed mv., som Finanstilsynet har sendt i høring den 

8. november 2017.

Problemstillingen ved de gældende regler er, at en del af 

de forpligtelser, der kan anvendes til at opfylde NEPkra

vet, konkursretligt er sidestillede med forpligtelser, som 

skal eller kan undtages fra bailin i en afviklingssituation. 

Det kan være, fordi de helt er undtaget fra bailin, eller for

di de konkret må undtages fra bailin for at sikre viderefø

relse af kritiske funktioner eller for at forhindre smitte. De 

forpligtelser, der faktisk anvendes i en bailin, må derved 

bære en forholdsvis større andel af tabene. Det betyder, at 

det kan blive vanskeligt at sikre, at ingen kreditor påføres 

større tab, end det ville have været tilfældet, hvis insti

tuttet var taget under konkursbehandling (”no creditor 

worse off”princippet). 

Kravene til den nye form for gældsinstrument er, at det 

som minimum har en oprindelig løbetid på 1 år, at det 

ikke har derivatlignende karakteristika, og at der i den 

kontraktuelle dokumentation henvises direkte til den 

relevante bestemmelse om rangering i udkastet til lovfor

slaget. 

Ændringerne til kreditorhierarkiet skal efter forslaget 

træde i kraft den 1. juli 2018 og finde anvendelse for 

gældsforpligtelser, der er udstedt efter den 1. januar 2018.
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for usikret gæld til opfyldelse af NEPkravet er place
ret i hierarkiet af tabsbærende passiver (bailinræk
kefølgen).

NEP-krav til SIFI-banker
Finanstilsynets afviklingsprincip for SIFIbanker er, at 
bankerne skal kunne restruktureres og sendes tilba
ge på markedet med en tilstrækkelig kapitalisering 
til at sikre markedets tillid. For at understøtte denne 
afviklingsstrategi forventes Finanstilsynet at fastsæt
te NEPkravet til SIFIbankerne til to gange solvens
behov plus to gange kapitalbufferkravet.23

Efter Kommissionens delegerede forordning24 skal 
NEPkravet bestå af et tabsabsorberingsbeløb sva
rende til kapitalkrav inklusive kapitalbufferkrav og 
et rekapitaliseringsbeløb, der som minimum svarer 
til kapitalkravet samt evt. supplerende beløb, der er 
nødvendige for at sikre markedstillid efter anvendel
se af afviklingsværktøjer.

I forhold til fastsættelsen af NEPkravet til det enkelte 
institut er det væsentligt, at myndighederne tilpasser 
kvaliteten og niveauet for tabsabsorbering og rekapi
talisering ud fra dets risikoprofil, størrelse, forbundet
hed og den valgte afviklingsstrategi. Et tilstrækkeligt 
omfang af nedskrivningsegnede passiver vil således 
være afgørende for, om det er muligt og troværdigt 
for afviklingsmyndigheden at rekonstruere et nødli
dende SIFIinstitut uden brug af statslige midler.

Realkreditinstitutter er undtaget fra NEP-krav
Med den danske implementering af BRRD er myn
dighederne afskåret fra at anvende bailinværktøjet 
på realkreditinstitutter, der derfor er undtaget fra 
at skulle opfylde et NEPkrav. Der gælder i stedet et 
særligt dansk ekstra kapitalkrav – gældsbufferkrav 

23 Jf. Pressemeddelelse fra Finanstilsynet, Foreløbige principper for 
afviklingsplaner og NEPkrav for systemiske pengeinstitutter, januar 
2017 (link) og pressemeddelelse fra Finanstilsynet, Afviklingsstrategi 
og NEPkrav for mindre og mellemstore pengeinstitutter, oktober 
2017. (link)

24 Jf. art. 1 og 2 i Kommissionens delegerede forordning(EU) 2016/1450 
af 23. maj 2016 om supplerende regler til EuropaParlamentets og 
Rådets direktiv 2014/59/EU, for så vidt angår reguleringsmæssige 
tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med 
metoden til at fastsætte minimumskravet til kapitalgrundlag og ned
skrivningsegnede passiver.

– for realkreditinstitutter. Det er for alle realkredit
institutter 2 pct. af instituttets samlede uvægtede 
udlån, uanset instituttets risici. Det er i den danske 
lovgivning forudsat, at et realkreditinstitut altid kan 
afvikles ved brug af afviklingsværktøjerne bortset fra 
bailin sammen med den særlige konkursmodel for 
realkreditinstitutter, og at dette vil opfylde afviklings
målene i BRRD. Det har den konsekvens, at Afvik
lingsformuen ikke kan bruges som ”backstop” ved 
afvikling af realkreditinstitutter, som tilfældet er for 
de øvrige SIFI’er. 

Det vurderes, at hel eller delvis brug af den særlige 
konkursmodel vil indebære en væsentlig risiko for, at 
den samlede udlånskapacitet ikke kan bevares, og at 
det øvrige finansielle system smittes.25 Når forudsæt
ningerne ikke altid er opfyldt, er det ikke muligt at 
gennemføre BRRD’s undtagelse som en absolut und
tagelse. Det burde være op til afviklingsmyndighe
derne at vurdere, om de enkelte institutter kan anses 
for at være omfattet af undtagelsen, som tilfældet er 
under The Single Resolution Mechanism, SRM26. 

For at sikre en troværdig afviklingsplanlægning skal 
det derfor være muligt at fastsætte et NEPkrav til 
realkreditinstitutter, så det kan planlægges at bruge 
bailinværktøjet. I modsat fald vil det øge risikoen 
for, at staten må træde til for at redde et nødlidende 
institut. 

Med baggrund i, at afviklingsstrategien altid skal 
tage udgangspunkt i koncernernes struktur og 
forretningsmodeller, vurderes det, at den foretrukne 
afviklingsstrategi bør være at håndtere koncernen 
samlet. Det forudsætter dog, at der kan fastsættes et 
konsolideret NEPkrav, der inkluderer realkreditdelen 
af koncernen.27

25 Jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. halvår, 2015, s. 57
61, hvor der er redegjort nærmere for de særlige forhold vedrørende 
genopretning og afvikling af realkreditinstitutter og for mulige kon
sekvenser af at anvende den særlige konkursmodel. I Asbjørn Klein 
og Jacob Malte Svanborg, Toobigtofail kan løses billigt, Danmarks 
Nationalbank Analyse, nr. 1, 2017, er der redegjort for beregninger, 
der viser, at prisen for at fastsætte et NEPkrav til realkreditinstitutter
ne er lav.  

26 Jf. art. 12, stk. 5 i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet proce
dure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber 
inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles 
afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010.

27 Se Danmarks Nationalbank, Afviklingsstrategi for systemisk vigtige 
koncerner, Danmark Nationalbank Analyse, nr. 21, 2017 (link), for flere 
detaljer vedr. afviklingstrategien for realkreditinstitutter.

https://finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-Foreloebige-principper-for-afviklingsplaner-og-nep-krav-systemiske-pengeinstitutter
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2017/PM-nepkrav301017
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse_Afviklingsstrategi_2.pdf
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Dansk tilgang til afvikling  
af ikkeSIFI’er

Afviklingsstrategi for banker  
med en balance under 3 mia. euro

Afviklingsmyndighedernes afviklingsstrategi for de 
mindste ikkeSIFI’er, som NEPkravet skal understøt
te, er en kontrolleret ”nedlukning” af instituttet frem 
for en videreførelse. Nedlukningen sker efter en ord
ning, som Kommissionen har statsstøttegodkendt, 
og hvor der forudsættes fuld bailin af kreditorerne, 
jf. boks 8.

Finanstilsynet forventer at fastsætte et NEPkrav, som 
udover solvensbehovet og kapitalbufferer, vil bestå 
af et såkaldt NEPtillæg svarende til et tabsabsorbe
ringstillæg og et rekapitaliseringsbeløb, der tilsam
men vil ligge i intervallet 3,56 pct. af de risikovægte
de eksponeringer. 

Finanstilsynet beskriver løsningen med NEPtillæg 
til ikkeSIFI’er med en balance på under 3 mia. euro 
som en model, der vil forbedre muligheden for at 
finde private løsninger. Det adskiller sig fra tilgangen 
beskrevet tidligere, hvor NEPkravet sikrer tilstræk
kelige midler til tabsabsorbering og evt. rekapitalise
ring i en afviklingssituation. 

Med et NEPtillæg af den påtænkte størrelse må 
simple kreditorer og kreditorer med indskud ud over 
indskydergarantiens grænser forvente betydelige 
tab, hvis det ikke lykkes at finde en privat løsning i 
genopretningsfasen.

Den danske tilgang til at fastsætte NEPkrav til min
dre institutter adskiller sig fra den, som fx Sverige og 
England har valgt.28 De fastsætter et NEPkrav alene 
svarende til det samlede kapitalkrav, idet strategien 
er en forenklet afvikling, der ikke kræver rekapitali
sering.   

28 Jf. Riksgälden, Decision memorandum – Application of the minimum 
requirement for won funds and eligible liabilities, februar, 2017, og 
Bank of England, Internal MREL   the Bank of England’s approach to 
setting a minimum requirement for own funds and eligible liabilities 
(MREL) within groups, and further issues, oktober, 2017.

Statsstøttegodkendt dansk afviklings-
ordning for banker med en balance på 
under 3 mia. euro

Boks 8

Danmark har i august 2017 fået Kommissionens for

håndsgodkendelse efter statsstøttereglerne af en dansk 

afviklingsordning for banker med en balance på under 3 

mia. euro. Godkendelsen gælder i 12 måneder med mu

lighed for forlængelse. Ordningen er en ”genoplivning” af 

den afviklingsmodel, som blev indført med den såkaldte 

Bankpakke 3.1 

Som led i ordningen har de danske afviklingsmyndighe

der forpligtet sig til at anvende bailinværktøjet fuldt ud 

i kombination med ”virksomhedssalg” og ”broinstituttet”. 

Det betyder først og fremmest, at instituttets kreditorer 

skal absorbere alle instituttets tab i overensstemmelse 

med kreditorhierarkiet. Finansiel Stabilitet kan herefter i 

en periode på seks måneder forsøge at sælge instituttet 

efter en kapitalisering af et broinstitut med Afviklings

formuen. Lykkes et salg ikke, kræver Kommissionen, at 

Finansiel Stabilitet nedlukker broinstituttet. Broinstituttet 

skal være afviklet inden for en periode på to år.

1. Lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af lov om finansiel 

stabilitet og Kommissionens Daily News af 2. august 2017.
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Afviklingsstrategi for banker  
med en balance over 3 mia. euro 
For institutter med en balance over 3 mia. euro29 for
venter Finanstilsynet at fastsætte et NEPkrav efter 
samme principper som for de mindre institutter, men 
med et højere  rekapitaliseringsbeløb.30 NEPkra
vet til Spar Nord Bank bliver imidlertid fastsat efter 
principperne for SIFI’erne, idet afviklingsstrategien, 
ligesom for SIFI’erne, er en videreførelse af institut
tet. Det bør derfor overvejes om ikke instituttet også 
skal betragtes som en SIFI i going concern. 

Afviklingsstrategien for de øvrige ikkeSIFI’er med en 
balance på over 3 mia. euro er endnu ikke offentlig
gjort. Kommissionen understreger i statsstøttegod
kendelsen, at anvendelse af statsmidler i forbindelse 
med afvikling af sådanne institutter kræver en kon
kret statsstøttegodkendelse. Det indebærer, at der 
alene kan planlægges med, at tabsabsorbering og 
eventuel rekapitalisering skal ske i form af nedskriv
ning og konvertering af kreditorernes tilgodehaven
der.

29 Ultimo 2. kvartal 2017 bestod denne gruppe af Arbejdernes Lands
bank, Saxo Bank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Kronjylland 
og Vestjysk Bank.

30 Det samlede NEPtillæg vil, afhængigt af bankens størrelse, være op 
til 5 pct. af de risikovægtede eksponeringer højere end for banker 
med en balance under 3 mia. euro.
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Bilag til Finansiel Stabilitetsanalyse: 
Datagrundlag

Analysen af danske kreditinstitutters indtjening, 
likviditet og kapitalgrundlag tager udgangspunkt i 
de seks kreditinstitutter, der er udpeget som sy
stemisk vigtige finansielle institutter, SIFI’er, i 2017 
af Finanstilsynet samt de ikkesystemiske banker, 
som Finanstilsynet har grupperet som gruppe 2 i 
2017. Institutterne fremgår af tabel 1. Nordea Bank 
Danmark er ikke længere en SIFI, da den fra 1. januar 
2017 er omdannet fra et datterselskab til en filial. 
I den forbindelse er Nordea Kredit udpeget som 
SIFI. Til forskel fra Finanstilsynets gruppe 2 er Saxo 
Bank udeladt af populationen på grund af bankens 

forretningsmodel. Gruppeinddelingen er gældende 
bagud i tid. 

I analyse og vurdering af udlånsaktivitet fokuseres 
på grupperingen af store og mellemstore banker fra 
Nationalbankens udlånsundersøgelse. Store banker 
udgøres af Finanstilsynets gruppe 1 samt Nordea 
Bank Danmark, mens mellemstore banker udgøres af 
Finanstilsynets gruppe 2 samt de danske filialer af de 
udenlandske banker Handelsbanken og Santander 
Consumer Bank. I analysen af NPL indgår bankerne i 
Finanstilsynets gruppe 1 og 2. 

I analysen anvendes betegnelsen kreditinstitutter, 
når emnet omfatter både bank og realkreditinstitut
delen af forretningen. 

Institutter i analysen med angivelse af balancesum pr. 31. december 2016, mio. kr. Tabel 1

Systemiske kreditinstitutter Beløb 

Danske Bank (inkl. Realkredit Danmark) 3.241.379

Nykredit Realkredit (inkl. Nykredit Bank) 1.379.698

Jyske Bank (inkl. BRFkredit) 579.856

Nordea Kredit 434.459

DLR Kredit 155.419

Sydbank 140.071

Systemiske kreditinstitutter i alt 5.930.881

Systemiske banker  

Danske Bank 2.236.750

Jyske Bank 293.601

Nykredit Bank 165.147

Sydbank 142.326

Systemiske banker i alt 2.837.824

Ikke-systemiske banker  

Spar Nord Bank 79.686

Arbejdernes Landsbank 46.025

Ringkjøbing Landbobank 25.474

Ikke-systemiske pengeinstitutter (fortsat) Beløb 

Sparekassen Kronjylland 22.981

Vestjysk Bank 22.486

Sparekassen Sjælland 20.748

Nordjyske Bank 20.104

Lån & Spar Bank 18.442

Sparekassen Vendsyssel 17.206

Jutlander Bank 16.002

Den Jyske Sparekasse 14.994

Ikkesystemiske banker i alt 304.147

Realkreditinstitutter  

Nykredit Realkredit 1.322.924

Realkredit Danmark 851.561

Totalkredit 707.160

Nordea Kredit 434.459

BRFkredit 318.078

DLR Kredit 155.419

LR Realkredit 22.627

Realkreditinstitutter i alt 3.812.229

Anm.: Balancesum for systemiske banker, ikkesystemiske banker og realkreditinstitutter er angivet på institutniveau, mens balancesum for de 
systemiske koncerner er på koncernniveau.

Kilde: Finanstilsynet og årsrapporter.
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