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Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om 

årsagerne til finanskrisen: Duplik 

 

Tom Engsted og Johannes Raaballe 

 

I Finans/Invest nr. 1/14 replicerede Jesper Rangvid på vores indlæg i Finans/Invest nr. 8/13, hvor vi 

diskuterede udvalgte dele af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen. Desværre 

adresserer Rangvid kun enkelte af de spørgsmål, vi stillede i vores første indlæg. Der er fortsat 

mange uafklarede punkter, som det efter vores opfattelse er nødvendigt at få opklaret, hvis man vil 

have en dybere forståelse af krisen, som den udfoldede sig i Danmark.
1
  

 

Indledning 

I vores første indlæg rejste vi en lang række spørgsmål, som man efter vores opfattelse ikke kan 

finde tilfredsstillende svar på i kriseudvalgets rapport, og som ikke blot er ”nice-to-know”, men som 

er ”need-to-know” (i Rangvids terminologi), hvis man vil have mere end blot en overfladisk 

forståelse af finanskrisens årsager og konsekvenser. Efter at have læst Rangvids replik, er vi kun 

blevet delvist klogere på ét af disse spørgsmål (Bankpakke 4). Mange af de konkrete spørgsmål vi 

stillede, bliver slet ikke adresseret af Rangvid. 

Inden vi dykker ned i substansen, lad os rydde en misforståelse af vejen. Rangvid skriver, at vi tager 

et ensidigt udgangspunkt ved kun at fokusere på rapportens mangler. Men det er, som vi skrev, et 

helt bevidst valg. Vores første indlæg er netop ikke en traditionel ’anmeldelse’, men en diskussion 

af punkter, som ikke har været rejst i den øvrige debat om rapporten. 

I de 2½ måned fra rapportens udgivelse til vores første indlæg er den blevet beskrevet, diskuteret og 

i de fleste tilfælde rost af både analytikere, embedsfolk og politikere. Vi skrev da også, at ”Der er 

mange nyttige informationer i rapporten” og at den ”givetvis i årene fremover [vil] fremstå som en 

væsentlig kilde, når detaljer i kriseforløbet skal analyseres.” Vi synes imidlertid ikke, der er meget 

perspektiv i at komme med endnu en rosende beskrivelse af alle rapportens herligheder. Vi synes 

det er mere konstruktivt at tage fat i de emner, der ikke allerede har været behandlet af andre, og i 

de steder, hvor der mangler oplysninger, eller vi er uenige med udvalget, og hvor der derfor er noget 

interessant at diskutere. 

Og så er vi vel også miljøskadet af, at have været ansat i mere end 25 år i et akademisk miljø, hvor 

grundholdningen er, at ny viden og indsigt ikke kommer af at gå rundt og rose hinanden, men 

derimod ved åbent og fordomsfrit at diskutere relevante spørgsmål og uenigheder. Vi vil gerne 
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pointere, at vores kritik udelukkende er fagligt motiveret, og vi afviser klart Rangvids påstand om, 

at vi er fokuseret på kritik for kritikkens skyld. 

Vi er miljøskadet på yderligere et punkt: Vi har principielt meget svært ved at acceptere, at man kan 

være med til at undersøge sig selv. I vores første indlæg pegede vi på de interessekonflikter, der 

naturligt opstår, når det embedsværk, der må formodes at have været primus motor i 

krisehåndteringen, er med til at undersøge og evaluere selvsamme krisehåndtering. Rangvid afviser, 

at det skulle være et problem. Vi må blot konstatere, at vi her grundlæggende er principielt uenige. 

Nu til de konkrete uafklarede spørgsmål og uenigheder, hvor vi indskrænker os til nogle af de 

punkter, som Rangvid behandler i sit indlæg. 

 

Krisens årsager 

Bechmann (2014) har optalt antallet af årsager til finanskrisen i udvalgets rapport til 43.
2
 I vores 

første indlæg efterlyste vi en prioritering af de mange årsager, som udvalget lister. Rangvid afviser, 

at det giver mening at lave en sådan prioritering, og han kritiserer os for at efterlyse en ”hitliste” og 

en detaljeret rangordning af samtlige årsager. Det har naturligvis ikke noget på sig. Men i al 

beskrivelse/forskning drejer det sig om at identificere det væsentlige, det knap så væsentlige og det 

helt uvæsentlige. 

Rangvid skriver, at udvalget ”formår at sammenfatte de mange komplicerede forhold, der 

tilsammen dannede ”årsagerne til finanskrisen” til få centrale punkter.” Det lille ord ”få” har vist 

ved en fejl sneget sig ind i denne sætning. Udvalget lister ’43 årsager’. Uprioriterede, vel at 

mærke!
3
 

Den manglende identifikation af de væsentligste årsager til finanskrisen giver anledning til flere 

problemer. For det første: Uden et sådant grundlag bliver det endnu vanskeligere at identificere en 

eventuel ny finanskrise i tide. For det andet kan manglende identifikation føre til en 

uhensigtsmæssig regulering af pengeinstitutterne. ’43 uprioriterede årsager’ indebærer faren for en 

unødig detaljeret og skadelig regulering. Endelig kan den manglende prioritering af årsagerne lede 

til ansvarsforflygtigelse hos de ansvarlige parter. Alle kan nu – med rapporten i hånden – sige: ”De 

andre er lige så ansvarlige.” En mulighed, som vi har bemærket, at nogle i den danske banksektor 

ikke har været sene til at udnytte. 

Rangvid skriver, at vi skulle mene, at alene finanssektoren er skyld i krisen. Det mener vi 

naturligvis ikke. Jævnfør vores diskussion af too-big-to-fail – moral hazard problematikken, så 
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”krisehåndteringen”. 
3
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åbner vi tværtom op for den mulighed, at det er de offentlige myndigheder/politikernes bailout 

politik, der dybest set er årsag til krisen. Men der hvor vi mener, at finanssektoren har et 

hovedansvar, er i tilrettelæggelsen af en strategi, der indebar, at man ikke på egen hånd kunne ride 

stormen af. Sådanne storme opstår – som alle jo ved – med jævne mellemrum som følge af 

’naturlige’ konjunkturudsving og politikeres uforstandige ageren (som eksempelvis den procykliske 

finanspolitik i 00’erne). Ansvarlige bankledelser ved jo – eller burde vide – at konjunkturerne 

svinger, og at der opstår dybe kriser ind imellem. Havde man i den danske bankverden under 

højkonjunkturen sørget for at polstre sig bedre og finansieret sig mindre risikofyldt, ville den 

økonomiske recession ikke have udløst en så alvorlig bankkrise i Danmark, som den vi fik. 

Too-big-to-fail og moral hazard 

Vedrørende den manglende diskussion af too-big-to-fail – bailout – moral hazard problematikken, 

som vi rejste i det første indlæg, henviser Rangvid til SIFI-udvalget. Det finder vi underligt, da dette 

udvalg i sin rapport slet ikke diskuterer, om den i mange år nærmest institutionaliserede bailout 

praksis kan have været roden til den internationale finanskrise. Dette vil vi ikke klandre SIFI-

udvalget for, eftersom det ikke var udvalgets opgave (udvalget havde til opgave fremadrettet at 

opstille krav til identifikation af SIFI’er i Danmark). Vi synes derimod, at det ville være en naturlig 

opgave for kriseudvalget, der jo netop skulle identificere årsagerne til krisen. 

Rangvid afviser too-big-to-fail problemet som roden til krisen i en dansk sammenhæng med 

henvisning til, at ”en (meget) stor del af finanskrisen i Danmark involverede små og mellemstore 

pengeinstitutter.” Hermed overser Rangvid fuldstændig Danske Bank, der vel kun overlevede som 

følge af Bankpakke 1 og 2. Vi synes, det er svært at forklare Danske Bank ledelsens ageren op til og 

under krisen uden at ty til too-big-to-fail – moral hazard problemstillingen. 

Derudover kan man sige, at de små og mellemstore institutter som sektor betragtet var systemisk 

vigtig. Mange bankledelser i disse institutter udviste en høj grad af lemmingadfærd med eksorbitant 

udlånsvækst til landbrug og ejendomsmatadorer, store indlånsunderskud og dårlig corporate 

governance. Bankpakkerne, og de mange statslige midler, der stadig er i klemme i FIH og Vestjysk 

Bank, er vel også et direkte udtryk for, at too-big-to-fail problemstillingen også er relevant for de 

små og mellemstore institutter. 

Lehman Brothers 

Kriseudvalget abonnerer på ”Lehman hypotesen” i den forstand, at det ifølge udvalget var Lehmans 

fald, der blev startskuddet til eskaleringen af krisen. I vores første indlæg problematiserer vi denne 

hypotese med henvisning til analyserne i Taylor (2008) og Cochrane og Zingales (2009). Lehman 

diskussionen er relevant, dels fordi der et utal af steder i rapporten henvises til Lehmans fald, og 

dels fordi mange af de ’ansvarlige’ for krisen i Danmark (bl.a. bankledelser og Nationalbanken) 

efterfølgende har undskyldt sig med, at ingen kunne forudse Lehmans fald og konsekvenserne 

heraf.  

Taylor (2008) og Cochrane og Zingales (2009) peger på, at det amerikanske aktiemarked lå højere 

fire dage efter Lehmans fald end børsdagen før krakket den 15. september 2008, og at 
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kreditspændene kun steg marginalt i dagene lige efter. Derimod faldt aktierne som en sten og 

kreditspændene steg dramatisk i dagene og ugerne efter at detaljerne i TARP planen blev kendt den 

23.-24. september. 

Rangvid afviser disse analyser med henvisning til de mange redningsaktioner, der skete i dagene 

lige efter Lehmans krak (AIG, udvidede swap-linjer, rygter om TARP), og som beroligede 

markederne. Ser man alene på aktiekursudviklingen den mandag Lehman gik ned, og altså før de 

efterfølgende redningsaktioner, faldt S&P500 med 4,7 %, det største daglige fald siden 11/9-2001. 

Ifølge Rangvid viser dette, at Lehmans krak i høj grad havde en ”skæbnesvanger” effekt. 

Vores fortolkning er den stik modsatte. At redningsaktionerne i dagene efter Lehman var i stand til 

at berolige markederne viser jo netop, at Lehmans krak ikke var skæbnesvanger. Efter den 23.-24. 

september, derimod, hvor TARP planen blev kendt, var intet i stand til at berolige markederne. 

Enkelte dage derefter var der aktiekursfald på 8-9 %, og fra den 23. september til den 10. oktober 

faldt S&P500 med 24 %, et fald der fortsatte frem til marts 2009. I sammenligning hermed faldt 

markedet kun med 5 % fra den 12. til den 23. september. Vi er enige med Taylor (2008) og 

Cochrane og Zingales (2009) i, at betydningen af Lehmans krak for den efterfølgende krise, er 

stærkt overvurderet.
4
 

Og vi mangler stadig svar på de spørgsmål vi stillede i vores første indlæg: Uanset Lehman, ville 

der så ikke højst sandsynligt være faldet det samme antal børsnoterede danske banker (som følge af 

lav solvens og tab på udlån)? Hvis Lehmans kollaps var så skæbnesvanger, hvorfor førte det så ikke 

til en bankkrise i Norge, Sverige eller Finland? 

Udlånsvækst og indlånsunderskud 

I vort første indlæg stiller vi os tvivlende overfor, om indførelsen af de nye IFRS-regnskabsregler i 

2005 var en årsag til de kraftigt forøgede udlån i de danske pengeinstitutter. Vi får nu at vide af 

Rangvid: ”… betød indførelsen af IFRS alene, at udlånskapaciteten – alt andet lige – blev forøget i 

størrelsesordenen 175-350 mia. kr. Dvs. rapporten skriver ikke, at kapitallempelsen indebar højere 

udlån, men illustrerer, hvad kapitallempelsen kunne have af betydning …”. 

En forunderlig ting ved kriseudvalgets rapport er, at læseren ofte får modsatrettede svar på samme 

spørgsmål. Det gør læseren også på dette spørgsmål. I rapporten (side 18) kan man læse: 

”Indførelsen af de nye regnskabsregler kom i praksis til at medføre en reduktion i 

pengeinstitutternes polstring mod tab … . Resultatet blev i stedet en øget udlånsgearing.” Her siger 
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 Rangvid skriver i øvrigt, at han personligt ikke er afklaret om, hvorvidt det var en fejl at lade Lehman falde. Han 

henviser til et interview han gav til Børsen i 2009, hvor han udtaler, at det ”måske alligevel ikke var så dumt at lade 
Lehman Brothers gå konkurs.” Studerer man interviewet, viser det sig, at Rangvids argument er, at Lehmans konkurs 
banede vejen for TARP, som muliggjorde redning af en hel stribe andre banker efterfølgende. Logikken er med andre 
ord, at man kortvarigt afskaffer too-big-to-fail for straks efter at kunne genindføre too-big-to-fail i endnu større 
målestok. Vi har svært ved at følge denne logik. Efter vores opfattelse var den oprindelige idé bag TARP, med massive 
statslige opkøb af bankernes syge boliglån, stærkt problematisk. 
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man altså, at IFRS-lempelserne resulterede i øgede faktiske udlån i størrelsesordenen 175-350 mia. 

kr. i perioden 2005-07.
5
 

De modsatrettede udsagn gør, at vi nu er i tvivl, om udvalget mener, at danske pengeinstitutters 

faktiske udlån blev forøget eller ej som følge af IFRS-reguleringen. Det væsentlige i vor kritik var 

dog, at udvalget ikke selv kommer med et håndfast belæg (da et sådant ikke findes i den finansielle 

litteratur) for, at IFRS-reglerne i væsentlig grad boostede danske pengeinstitutters udlån. Vi pegede 

også på, at tankegangen bag udvalgets argumentation ikke kan forklare den meget forskellige 

udlånsgearing på tværs af pengeinstitutter, at pengeinstitutterne på det tidspunkt ikke var tæt på de 

lovbestemte solvensgrænser, og at det ikke var noget problem for Danske Bank at 6-doble balancen 

med blot en 3-dobling af bogført egenkapital over perioden 1998-2008. Der tages ikke stilling til et 

eneste af disse forhold i Rangvids kommentarer til vort første indlæg. Vi er derfor stadig mere end 

tvivlende overfor, om indførelsen af de nye IFRS-regnskabsregler i 2005 var en årsag til de kraftigt 

forøgede udlån i de danske pengeinstitutter. 

Vedrørende rapportens internationale sammenligning af indlånsunderskud, forsvarer Rangvid 

sammenligningen med henvisning til, at ”vi [udvalget] har brugt de tilgængelige internationale tal 

og samtidig gjort opmærksom på, at der skal tages højde for særlige danske forhold.” Danske 

pengeinstitutters indlånsunderskud (pengeinstitutudlån minus pengeinstitutindlån/deposits) voksede 

fra ca. 0 mia. kr. i 2003 til at udgøre knap 660 mia. kr. i 3. kvartal 2008 – jævnfør figur 8.4 i 

rapporten. Opgørelserne er baseret på den enkelte finansielle virksomheds tal. For pengeinstitutter, 

der også driver realkreditvirksomhed, skal de samlede ud- og indlån således renses for 

realkreditudlån og realkreditudstedelser. Det er ikke nogen større opgave for Danmarks 

vedkommende, idet alene Danske Bank, Nordea Danmark og Nykreditkoncernen drev både 

pengeinstitut- og realkreditvirksomhed. Når danske pengeinstitutters indlånsunderskud skal 

sammenlignes med udenlandske pengeinstitutters indlånsunderskud, skal udenlandske 

pengeinstitutters ud- og indlån tilsvarende korrigeres for realkreditvirksomhed. Denne korrektion 

foretages ikke i udvalgets rapport for de udenlandske pengeinstitutters vedkommende. 

Den manglende korrektion er ikke blot en metodemæssig fejl, men gør tallene ubrugelige. Det 

skyldes, at de fleste udenlandske banker driver såvel pengeinstitut- som realkreditvirksomhed. 

Udenlandsk realkreditvirksomhed regnes således med i de udenlandske tal, og samtidig på en skæv 

måde, idet realkreditudlånene medregnes til de udenlandske pengeinstitutudlån, hvorimod 

finansieringen af realkreditlånene ikke medregnes til de udenlandske pengeinstitutters indlån. Man 

når derved frem til alt for store udenlandske indlånsunderskud. Vi er i stand til at give et skøn over 

disse forholds mulige betydning. Af Bechmann og Raaballes (2012) fodnote 6 fremgår, at Credit 
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 Resultatet fremkommer således i henhold til udvalgets tankegang. Indførelse af IFRS-reglerne indebar en forøget 

bogført egenkapital på 25-50 mia. kr. i pengeinstitutterne. Ved et uændret udlån ville udlånsgearingen – defineret 
som bogført udlån divideret med bogført egenkapital – herved falde. Da udlånsgearingen (på ca. 7) i henhold til citatet 
blev forøget, må de bogførte udlån mindst have vokset mellem 7x25 = 175 mia. kr. og 7x50 = 350 mia. kr. 
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Suisse (2009) finder, at danske pengeinstitutters indlånsunderskud er det fjerde højeste ud af 36 

lande.
6
 

Udvalget konkluderer (side 18 og 190): ”Opbygningen af et stort indlånsunderskud i de danske 

pengeinstitutter er således ikke et specielt dansk fænomen.” og (side 189): ”indlånsunderskuddet i 

danske pengeinstitutter [lå] på niveau med gennemsnittet for kreditinstitutter i Holland og 

Storbritannien.” Vi finder således fortsat denne konklusion for udokumenteret. Vi anerkender, at 

udvalget selv påpeger, at tilstedeværelsen af realkredit gør sammenligningen mere kompliceret. 

Men hvorfor fortsætter sammenligningen så blot helt ufortrødent i rapporten?  

Det havde været muligt at lave en sammenligning mellem danske og udenlandske (eventuelt blot 

udvalgte) pengeinstitutters indlånsunderskud. En sådan sammenligning kan formentlig alene laves 

med baggrund i pengeinstitutternes regnskaber. Det er ikke en umulig opgave; eksempelvis er alle 

Bechmann og Raaballes undersøgelser af den danske bankkrise baseret på alle danske børsnoterede 

bankers regnskaber fra og med 1997.     

 

Krisehåndteringen 

Efter vores opfattelse er selve krisehåndteringen i Danmark et af de mest interessante, men samtidig 

underanalyserede spørgsmål i forbindelse med finanskrisen. Der er mange dunkle punkter 

vedrørende krisehåndteringen, herunder tilvejebringelsen af bankpakkerne. Her er der svære vilkår 

for uafhængige forskere, idet de mangler adgang til væsentlige kilder. I lyset af den betydning 

bankpakkerne fik for hele det langstrakte krisehåndteringsforløb og den – forekommer det – 

kaotiske proces omkring især Bankpakke 1 og 2, og i lyset af de betydelige statslige midler, der 

blev sat på spil i forbindelse hermed, havde vi forventet en langt mere detaljeret analyse af dette 

aspekt i rapporten. 

Rangvid skriver, at hele ”35 tætskrevne sider” bruges til at behandle bankpakkerne. Undskyld, men 

35 sider (ud af 488) til behandling af dette vigtige emne, vidner ikke om, at udvalget har prioriteret 

det som særligt vigtigt. Det er så meget desto mere bemærkelsesværdigt, da udvalget selv skriver (i 

forbindelse med Bankpakke 1 og valutakrisen): ”… et krav om ”timely-payment” … kunne … have 

udgjort en trussel mod fastkurspolitikken eller statens muligheder for at opfylde sine forpligtelser.” 

(side 313). Med andre ord: Udvalget selv anser det ikke for helt usandsynligt, at en dansk 

statsbankerot kunne være blevet resultatet af krisen i 2008-09. 

Rangvid skriver, at udvalget ifølge kommissoriet ikke havde til opgave i detaljer at beskrive 

krisehåndteringen, og at man ikke havde adgang til fortrolig information om krisehåndteringen. Vi 

kan ikke se, at kommissoriet skulle udelukke detaljeret analyse af krisehåndteringen samt udelukke 

adgang til fortrolig information. Har man i udvalget bedt om en sådan adgang? I bekræftende fald, 

hvilken begrundelse fik man for ikke at få en sådan adgang? 
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 Credit Suisse redegør dog ikke nærmere for, hvorledes tallene fremkommer. Men forskellen til kriseudvalgets 

konklusion er ikke desto mindre bemærkelsesværdig. 
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Hvis vi skal lære noget af finanskrisen med henblik på at forhindre, at vi nogensinde igen kommer i 

samme situation, er det helt afgørende, at alle detaljer i krisehåndteringen bliver analyseret. Og vi 

forstår ikke, at Rangvid – og resten af udvalget – har stillet sig tilfreds med ikke at få adgang til 

fortrolig information. Vi argumenterer ikke for, at alle danskere skal have direkte adgang til denne 

information. Men et udvalg, der af regeringen er blevet sat til at analysere krisen, burde helt 

naturligt have en sådan adgang.  

Bankpakke 1 

Alle er enige om, at krisen i efteråret 2008 krævede en hurtig og resolut indsats. Bankpakke 1 var 

ren ’brandslukning’ og helt nødvendig. Men det udelukker jo ikke, at man efterfølgende analyserer, 

hvordan og hvor godt pakken så virkede – netop med henblik på at kunne gøre det bedre næste 

gang. 

I den forbindelse efterlyste vi i vores første indlæg svar på, hvorfor pakken ikke virkede til at 

begynde med, på trods af, at staten så at sige havde satset hele butikken med ubegrænsede garantier. 

Selv to år efter virkede Bankpakke 1 ikke for så vidt angår det danske (usikrede) interbankmarked 

(Danmarks Nationalbank, 2011). I dag har vi desværre stadig ikke et fungerende interbankmarked, 

og Danmarks Nationalbank så sig nødsaget til at ophøre med at indsamle, beregne og offentliggøre 

CIBOR den 4. april 2011. Rapporten analyserer ikke disse spørgsmål, og Rangvid adresserer dem 

heller ikke. Efter vores opfattelse er det helt centrale spørgsmål, som ikke kan besvares baseret 

alene på offentligt tilgængelige data. 

Bankpakke 2 

I forbindelse med vor diskussion af subsidierne fra staten til pengeinstitutterne skrev vi i vort første 

indlæg: ”Af Rothschild rapporterne og interne notater fra embedsværket op til Bankpakke 2, som vi 

har haft lejlighed til at læse, fremgår det, at renterne på den hybride kernekapital og de individuelle 

garantier under Bankpakke 2 var væsentligt lavere end de tilsvarende markedsrenter. Der er altså 

tale om et subsidium til pengeinstitutterne, men et subsidium der (lige netop) er i overensstemmelse 

med EU’s retningslinjer. Dette fremgår ikke af rapporten, og vi havde gerne set et skøn over 

værdien af disse subsidier, som vi vurderer som ganske betydelige på tildelingstidspunktet.” 

Hertil anfører Rangvid: ”TEJR [Engsted og Raaballe] postulerer, … at Bankpakke II var et 

subsidium til pengeinstitutterne … . TEJR postulerer endvidere, at dette subsidium skulle være 

”ganske betydelige på tildelingstidspunktet.”” Rangvid skriver videre: ”Her kan lidt fakta være på 

sin plads. Bankpakke II gav mulighed for, at penge- og realkreditinstitutterne kunne låne 100 mia. 

kr. i hybrid kernekapital fra staten. Hvis der rent faktisk havde været tale om et ”ganske betydeligt 

subsidium”, må man antage, at enhver fornuftig bank ville låne så meget som overhovedet muligt. 

Hvad blev resultatet? De finansielle institutioner lånte for 46 mia. kr. …”. 

Vi nøjes her med at diskutere den statslige hybride kernekapital, men helt tilsvarende forhold gør 

sig gældende for de individuelle statsgarantier. Rothschild og ministerierne deler vor opfattelse af, 

at der er tale om et subsidium. Eksempelvis skriver Økonomi- og Erhvervsministeriet samt 

Finansministeriet i interne notater (13. januar 2009) om rentefastsættelsen af den hybride 
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kernekapital: ”Givet at den 5-årige statsobligationsrente aktuelt er ca. 3 pct., giver det et 

gennemsnitligt afkastkrav på 9 pct. [til den hybride kernekapital]. Det skal holdes op mod det 

aktuelle markedsafkast [på hybrid kernekapital], der for større børsnoterede pengeinstitutter er på 

11-15 pct.” Der er altså ifølge embedsværket tale om et subsidium. 

Bechmann, Grosen og Raaballe (2009) undersøger, om der på Bankpakke 2’s tilblivelsestidspunkt 

var tale om et betydeligt subsidium. De skønner, at der var tale om et engangssubsidium i 

størrelsesordenen 40 mia. kr. Deres skøn er imidlertid baseret på, at der blev uddelt for 100 mia. kr. 

statslig hybrid kernekapital. Der blev imidlertid kun uddelt knap det halve, så et mere korrekt skøn 

over ex ante subsidiet er formentlig i størrelsesordenen 20 mia. kr. Raaballe (2009) skønner 

tilsvarende et subsidieelement på 5-10 mia. kr. i forbindelse med Danske Banks optagelse af statslig 

hybrid kernekapital på 26 mia. kr. Altså i begge tilfælde tale om betydelige beløb. 

I vort første indlæg forklarede vi, at ”gode” pengeinstitutter ikke ville søge om statslig hybrid 

kernekapital. De havde nemlig enten ikke brug for den eller kunne anskaffe den billigere på 

markedet. De ”dårlige” pengeinstitutter, derimod, ville tage imod statens tilbud. Enten kunne de slet 

ikke få denne type lånekapital på markedet, eller den ville være langt dyrere end statens tilbud. Der 

var således tale om adverse selection i den forstand, at det kun er de syge, som søger læge. 

Omvendt havde de ”gode” pengeinstitutter et incitament til at blive væk for at signalere, at de var 

raske! 

Jensen og Nielsen (2012) viser, at det netop forholdt sig sådan. Gruppen af danske børsnoterede 

banker, der fik statslig hybrid kernekapital klarede sig efterfølgende langt dårligere end gruppen af 

banker, der ikke søgte statslig hybrid kernekapital.
7
 Der er således ikke noget mærkeligt i, at alle 

100 mia. kr. ikke kom ud til pengeinstitutterne. Der er ligeledes heller ikke noget mærkelig i, at det 

kun er de ”dårlige” pengeinstitutter, der søgte om hybrid kernekapital. Vi undrer os alene over, at 

udvalget ikke behandler dette emne. Ikke mindst i lyset af, at Økonomi- og Erhvervsminister Lene 

Espersen og Finansminister Lars Løkke Rasmussen på aftenen for forliget om Bankpakke 2 går ud 

og fortæller befolkningen: ”Der går ikke penge fra velfærd eller andre offentlige investeringer med 

denne aftale. Den statslige kapitaltilførsel har karakter af lån med et markedsmæssigt afkast. Det er 

ikke en statslig udgift … .” (Bechmann, Grosen og Raaballe, 2009). 

I vort første indlæg skrev og motiverede vi, at der stadig var en række uafklarede spørgsmål 

vedrørende Bankpakke 2. Vi redegjorde for, at der var et voldsomt og til tider usagligt pres fra 

interesseorganisationers side op til vedtagelsen af pakken. Hvordan sikrer vi os i forbindelse med 

fremtidig krisehåndtering, at vi holder hovedet koldt og baserer beslutninger på kendsgerninger? Vi 

advokerede for, at det ville have været muligt at kapitalisere de børsnoterede banker via 

aktiemarkedet. Eksempelvis annoncerede Nordea den 10. februar 2009, midt i orkanens øje, en 

aktieemission på 19 mia. kr. Emissionen gik glat igennem. Vi savner en dybtgående diskussion af 

denne problemstilling, og undrer os i den forbindelse over, at Rothschild tages til indtægt for, at 

dette ikke var muligt, når vi ikke har været i stand til at finde den vurdering i Rothschild 

                                                           
7
 Omvendt klarede banker, der alene søgte om individuelle garantier, sig efterfølgende lige så godt, som banker der 

hverken søgte om hybrid kernekapital eller individuelle garantier. 
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rapporterne. Ligeledes undrede vi os over, at hovedstenen i Bankpakke 2, den statslige hybride 

kernekapital, ikke behandles langt mere lærende og kritisk, især da det tidligt blev påpeget og 

senere viste sig, at hybrid kernekapital ikke var det rette svar på den stillede udfordring. Vi har 

stadig ikke fået svar på disse spørgsmål. Rangvid adresserer dem ikke i sin replik. 

Bankpakke 4 

I vort første indlæg påpegede vi, at rapportens beskrivelse af Bankpakke 4 er ukorrekt. Rangvid 

giver i sin replik en uddybende beskrivelse af tilvejebringelsen af denne pakke. Han oplyser, at 

årsagen til, at Bankpakke 4 blev ændret, skyldtes et krav fra EU. 

De to væsentligste elementer i den politiske aftale om Bankpakke 4 af 25. august 2011 var 

muligheden for, at pengeinstitutterne kunne få en medgift og statslige garantier i forbindelse med 

overtagelse af andet pengeinstitut. Såvel medgift som statslige garantier krævede mindst et sundt 

pengeinstitut. Medgift krævede yderligere et nødlidende pengeinstitut. Vi har altså, at fusion 

mellem to sunde pengeinstitutter alene kunne udløse statslig garanti, mens fusion mellem et sundt 

og et nødlidende pengeinstitut kunne udløse såvel medgift som statslig garanti. Fusion mellem to 

nødlidende pengeinstitutter kunne ikke udløse nogen af delene. 

Af fremstillingen i udvalgets rapport side 322-323 kan man kun få det indtryk, at fusion mellem to 

nødlidende pengeinstitutter kunne udløse statslige garantier. Det er og var ikke en korrekt 

fremstilling af aftalen af 25. august 2011. Det blev en korrekt fremstilling, idet man modificerede 

Bankpakke 4 den 16. februar 2012, således at kravet for at få statslige garantier nu ikke længere var, 

at mindst et pengeinstitut var sundt, men blot at et pengeinstitut var nødlidende. Det står der ikke et 

ord om i udvalgets rapport, hvilket vi finder er en mangel, der ikke giver den almindelige læser 

muligheden for at få tilstrækkeligt indsigt. 

Det er der nu rettet op på med Rangvids fremstilling, men fremstillingen giver anledning til nye 

spørgsmål. EU-kommissionen kunne ikke godkende alle elementer i Bankpakke 4, hvorfor den 

modificerede Bankpakke 4 blev nødvendig. Vi kan godt forstå, at EU-kommissionen af 

statsstøttemæssige/konkurrencemæssige grunde ikke kunne godkende, at to sunde pengeinstitutter 

ved fusion kunne få statslige garantier. Men vi har svært ved at forstå, at EU-kravet i praksis kom til 

at betyde, at man nu også kunne fusionere to usunde pengeinstitutter med statslige garantier til følge 

– i modstrid med den oprindelige intention bag Bankpakke 4. Vort spørgsmål er derfor: Stillede 

EU-kommissionen virkelig krav om, at to usunde pengeinstitutter skulle have et retskrav på statslige 

garantier i forbindelse med fusion? 

 

Hvis dette ikke var tilfældet, og denne ændring derfor var på dansk initiativ, kan vi kun få det til at 

give mening, hvis man – som vi spekulerede på i vores første indlæg – var forhippet på at fusionere 

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank. Vi er således stadig uafklarede og finder, at den interesserede 

læser fortsat bliver ladt i stikken på dette væsentlige punkt.  

 

Realkreditten og auktionerne i december 2008  
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I vort første indlæg skrev vi: ”Vi er i modsætning til udvalget ikke overbeviste om, at realkredittens 

salg af obligationer i december 2008 havde forløbet i god ro og orden uden myndighedernes støtte. 

Vi kunne have ønsket os en grundigere behandling af dette forhold.”  

Rangvid replicerer, at udvalget ikke konkluderer, at ”alt var fryd og gammen” på dette punkt, og 

giver relevante henvisninger til rapporten. Men hvis udvalget faktisk mener, at der er et væsentligt 

problem her, så finder vi det bemærkelsesværdigt, at kun én af udvalgets 18 anbefalinger (nummer 

11) vedrører realkreditsektoren, og da kun med nogle løse formuleringer om, at Finanstilsynet bør 

udforme en ”tilsynsdiamant” målrettet realkreditinstitutterne.  

Realkreditten udgør hjørnestenen i finansiering af fast ejendom, og derfor finder vi det for risikabelt 

blot at forlade sig på, at en ”tilsynsdiamant” overfor realkreditinstitutterne vil løse 

refinansieringsproblemet. Regeringen tør heller ikke tage risikoen for, at realkreditauktionerne 

mislykkes, idet der er vedtaget lov om, at løbetiden på de korte realkreditobligationer successivt 

forlænges med et år, hvis auktionen mislykkes, eller hvis renten på obligationen ved auktionen 

stiger med mere end 5 pct. point, jf. Bloch, Krarup og Krath (2014). Loven eliminerer 

refinansieringsrisikoen, men er som bekendt ikke uden problemer i relation til obligationskøberne. 

Havde realkreditauktionerne fået en grundigere behandling i udvalgets rapport, havde man måske 

bedre kunnet adressere obligationskøbernes problemer.   

 

Anbefalingerne 

Stemme- og ejerbegrænsninger 

I vort første indlæg kritiserede vi, at på trods af at udvalget giver en plausibel analyse af corporate 

governance problemerne i den danske banksektor, har det ingen substantielle forslag til, hvordan 

problemerne kan afhjælpes. Rangvid replicerer, at udvalget faktisk anbefaler en ophævelse af de 

lovbestemte ejer- og stemmeretsbegrænsninger for spare- og andelskasser. Men hovedproblemet er 

jo ikke spare- og andelskasserne, men derimod de børsnoterede banker. 

I Danmark var der primo 2008 stemmebegrænsninger/ejerbegrænsninger i 86%/43% af de 

børsnoterede danske banker, og det overgår ifølge Bechmann og Raaballe (2010) langt omfanget 

andre steder i verden. Stemme- og ejerbegrænsninger fratager ejerne muligheden for at gøre deres 

indflydelse gældende og giver dermed grobund for mindre heldige direktører og bestyrelser. Til 

trods for, at udvalget gør disse observationer, anbefaler et flertal i udvalget ikke, at der eksempelvis 

reguleres angående stemme- og ejerbegrænsninger. Rangvid skriver: ”Flertallet af udvalget er bare 

af en anden holdning, nemlig at det er op til ejerne af en virksomhed at bestemme, hvordan de vil 

indrette sig. Det vil sige, hvis ejerne af en virksomhed vil indføre stemme- og ejerbegrænsninger, så 

skal lovgivningen ikke forhindre dem i det. Udvalgets holdning er dog samtidig, at det netop 

omvendt også skal være muligt at fjerne sådanne begrænsninger, hvis ejerne ønsker det, og loven 

bør således ikke sætte en stopper herfor.” 

Det lyder tilforladeligt og rigtigt, men det er det ikke. 
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Bechmann og Raaballe (2009) undersøger stemmebegrænsningerne og konkluderer: ”Aktionærerne 

har ikke indført stemmebegrænsningerne i dette århundrede, og formentlig heller ikke i sidste 

fjerdedel af forrige århundrede.” 

I henhold til Bechmann og Raaballe (2009) blev ejerbegrænsningerne først mulige i begyndelsen af 

1990’erne: ”Dels som følge af en nyfortolkning af børslovgivningen således, at en ejerbegrænsning 

under visse omstændigheder ikke ansås som en indskrænkning af aktiens frie omsættelighed. Dels 

blev aktieselskabsloven ændret således, at ejerbegrænsning kunne indføres, hvis 90% af 

tilstedeværende stemmer og aktiekapital på en generalforsamling stemte for ejerbegrænsninger, se 

Werlauff (1994). I denne forbindelse er det interessant, at alle banker, der efterfølgende indfører 

ejerbegrænsninger, alle i forvejen havde stemmebegrænsninger. Det var således overkommeligt for 

ledelsen at få et 90% flertal på en generalforsamling.” 

Vi kan således konkludere, at det ikke er nulevende ejere, der har indført stemmebegrænsningerne, 

og at det formentlig heller ikke er ejerne, der har indført ejerbegrænsningerne, men derimod 

bankernes ledelser. Kan ejerne så ikke blot fjerne disse begrænsninger (som Rangvid skriver)? Det 

er ikke let, når man stort set ikke kan stemme og bankens ledelse sidder på blanko fuldmagterne. 

Proppen er sat i flasken som nedenstående eksempel fra en af Anders Grosens ledere i Finans/Invest 

illustrerer (Grosen, 2009): 

Forhenværende Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen stilles den 28. november 2009 

følgende spørgsmål: ”Hvad siger du til at fjerne stemme- og ejerbegrænsningerne i de børsnoterede 

selskaber?” Lene Espersen svarer (stort set som Rangvid): ”Jeg har dog den holdning, at det 

overordnet bør være kapitalmarkedets aktører selv, der vurderer, hvordan forholdet mellem 

aktionær og selskab skal være.” Grosens kommentar: ”Men det er jo netop det, som de ikke kan. 

Her er et eksempel. I henhold til Jyske Banks vedtægter kræver afskaffelse af eksempelvis 

stemmebegrænsninger, at 90% af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Med 

Jyske Banks godt 250.000 aktionærer skal der altså møde 225.000 aktionærer op på 

generalforsamlingen. Hvor har ministeren helt praktisk tænkt sig, at generalforsamlingen skal finde 

sted?” Grosen fortsætter: ”Måske løses det praktiske forhold af, at Jyske Banks ledelse på forhånd 

kan erklære, at der ikke vil komme 90% af aktiekapitalen til generalforsamlingen, idet Nykredit har 

deponeret ”stemmeretten” for deres knap 10% af aktierne i Jyske Bank hos Jyske Banks 

bestyrelse.” 

Vores spørgsmål til Rangvid – og flertallet i udvalget – er: I lyset af ovenstående, hvordan 

forestiller man sig helt konkret, at ejerne skal kunne fjerne stemme- og ejerbegrænsningerne uden 

hjælp fra lovgivningen? 

Hvor meget egenkapital i danske pengeinstitutter? 

Vi, Raaballe (2013) og Bechmann, Grosen og Raaballe (2013) finder, at egenkapitalkravene til 

danske pengeinstitutter er alt for lave. Om dette skriver Rangvid: ”I den(ne) nye regulering skærpes 

krav til mængden og kvaliteten af kapital ganske markant. Udvalget skriver: ”Udvalget finder 

overordnet en række af tiltagene i Basel III/CRD IV-reglerne samt SIFI-udvalgets anbefalinger om 
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øget kapitalkrav positive og relevante. Efter udvalgets opfattelse er det særligt relevant, at 

institutterne fremover skal have mere egentlig egenkapital, og at kravet skærpes afhængigt af 

instituttets størrelse.” Udvalget støtter således klart anbefalinger om mere (egen)kapital. Man kan 

således have en holdning om, at de nye krav stadig er for lette (TEJR finder f.eks. SIFI-forliget 

”tamt”) … .” 

Vi må altså lægge til grund, at Rangvid finder, at de nye krav er passende. Det er helt i orden, men 

han kan ikke finde belæg herfor, som vi viser nedenstående, i den nyere akademiske litteratur. Det 

belæg, som Rangvid anfører, Calomiris (2013), kan ikke tages til indtægt for Rangvids synspunkt. 

Calomiris’ anbefalinger til egenkapital er på ingen måde lavere end vore, Raaballe (2013) og 

Bechmann, Grosen og Raaballes (2013) anbefalinger.
8
 

Af Tabel 1, Panel A konkluderer vi, at der tegner sig et billede af, at en egenkapitalprocent, målt 

ved bogført værdi, på 10 pct. synes at være et hensigtsmæssigt niveau. Af tabellens Panel B ser vi af 

SIFI-linjen, at kravene til danske pengeinstitutter er langt fra det niveau. Det var baggrunden for, at 

vi kaldte SIFI-forliget ”tamt”. Af Panel B ser vi også, at danske SIFI-banker, ikke mindst Danske 

Bank, er langt fra det niveau. Jyske Bank og Sydbank er dog på vej mod et niveau på 10 pct. Måske 

lidt provokerende har vi i Panel B også medtaget en ikke SIFI-bank, Ringkjøbing Landbobank. 

Denne bank har været det sidste årtis klart mest veltjenende danske bank – med en 

egenkapitalprocent på 14,8 vel og mærke. 

Amerikanerne anser ikke europæiske banker for solide – og det vil for alvor komme til at ramme 

europæerne, hvis en ny bankkrise måtte indtræffe. Amerikanske banker har i gennemsnit en dobbelt 

så høj bogført egenkapitalprocent (10%) som europæiske banker (5%), se eksempelvis Miles m.fl. 

(2011) eller Retana og Vestergaard (2013). Det bliver derfor langt lettere for de amerikanske 

banker, at opnå de minimumsegenkapitalniveauer, der er angivet i Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 “I too support substantially raising book equity ratio requirements, albeit by considerably less than proposed by 

Admati and Hellwig … My approach to reform would raise required equity to roughly 10% of assets, and would also 
ensure that banks maintain that ratio in actual equity (not just book equity). My approach would also involve 
providing banks with strong incentives to limit their risks so that a 10% equity ratio would be adequate.” (Calomiris, 
2013, side 19, 2. spalte).  
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Tabel 1: Minimumskrav til egenkapital 

Panel A 

Litteratur   Mindstekrav i pct. til bogført egenkapital 

   divideret med bogførte aktiver (uvægtede) 

Admati og Hellwig (2013)  20-25 

Admati, DeMarzo, Hellwig 10 

og Pfleiderer (2011)      

Calomiris (2013)  10 + yderligere krav, herunder også krav til  

   opgørelse i markedsværdier. 

Miles, Yang og Marcheggiano (2011) 7-10 

Raaballe (2013)  8 + mere egenkapital ved højere risiko. 

 

Panel B 

Danske egenkapitalprocenter for Bogført egenkapital 

4 banker samt SIFI-kravet  divideret med bogførte aktiver (uvægtede) 

SIFI-udvalget  4 (højest) 

Danske Bank      4,5 

Jyske Bank      6,7  

Sydbank      6,9 

Ringkjøbing Landbobank   14,8                                                                                   . 

Note: SIFI-udvalget har ingen krav til nøgletallet bogført egenkapital divideret med bogførte aktiver. Vi har omregnet 

SIFI-kravet til kernekapitalprocent for den mest systemiske bank til et sådant tal. I panel B er de fire danske bankers 

bogførte egenkapitalprocent opgjort ultimo 2013 ud fra bankernes årsregnskaber.  

 

Der er i USA en udbredt modvilje mod den detailregulering af amerikanske banker som Dodd-

Frank lovgivningen er udtryk for, se eksempelvis Cochrane (2014). Synspunktet hos mange i USA 

synes nu at være, at det vil være mere produktivt at hæve egenkapitalkravene til et niveau som i 

Tabel 1, Panel A, og derved ikke at have brug for Dodd-Franks detailregulering. 

Forslagsstillerne til Tabel 1, Panel A er helt på det rene med – jævnfør eksempelvis de supplerende 

kommentarer til de bogførte egenkapitalprocenter ud for Calomiris (2013) og Raaballe (2013) – at 

bogførte egenkapitalprocenter ikke kan stå alene – de skal måske suppleres med 

markedsværdiopgjorte egenkapitalprocenter, med markedsdata over bankaktivernes markedsrisiko, 
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etc. Herved kan skadelig detailregulering af bankerne undgås. Denne diskussion bliver formentlig 

næste skridt i USA, hvorimod en sådan diskussion ikke vil give mening i Europa, når de største 

europæiske banker blot har en bogført egenkapitalprocent på 5. Der tegner sig altså to helt 

forskellige tilgangsvinkler til at forebygge fremtidige bankkriser. 

I vores første indlæg advarede vi mod at tro, at mange nye beføjelser til tilsynsmyndighederne nok 

skal klare ærterne med den detailregulering, det uværgeligt vil medføre, og hvor man samtidig kan 

frygte, at tilsynet vil blive politisk undermineret. Farerne ved den detailregulering, som Dodd-Frank 

og Basel III er udtryk for (Haldane, 2012), og som også gennemsyrer dele af de seneste danske 

reguleringstiltag (jf. Danmarks Nationalbank, 2012), lader ikke til at have bekymret kriseudvalget i 

nævneværdig grad, og Rangvid kommenterer dem heller ikke. 

Vi pegede på, at en anden vej til finansiel stabilitet er at kræve væsentlig højere egenkapital i 

danske pengeinstitutter og samtidig give pengeinstitutejerne samme mulighed for at 

disciplinere/kontrollere ledelserne, som øvrige ejere i dansk erhvervsliv har. Det er en mekanisme, 

der både før og under finanskrisen har tjent os godt for så vidt angår det øvrige danske erhvervsliv. 

Hvad er der galt med den mekanisme? I lyset af diskussionerne på den anden side af Atlanten og 

forholdene i det øvrige danske erhvervsliv, finder vi det forunderligt, at flertallet i udvalget ikke 

mere seriøst har overvejet denne mulighed. 

 

Konklusion 

Opsummerende savner vi fortsat svar på følgende uafklarede spørgsmål: 

1. Hvilke – af de mange listede i kriseudvalgets rapport – årsager til finanskrisen opfatter 

udvalget som de væsentligste? 

2. Uanset Lehman Brothers, ville der så ikke højst sandsynligt være faldet det samme antal 

danske banker? Hvis Lehmans kollaps var så skæbnesvanger, hvorfor førte det så ikke til en 

bankkrise i Norge, Sverige eller Finland? 

3. Mener – eller mener udvalget ikke – at de nye IFRS regnskabsregler fra 2005 var en 

hovedårsag til de kraftigt forøgede udlån i danske pengeinstitutter? 

4. Fastholder udvalget, at størrelsen af det danske indlånsunderskud ikke var ekstraordinær i en 

international sammenhæng? 

5. Vedrørende krisehåndteringen, har man i udvalget bedt om adgang til fortrolig information? 

I bekræftende fald, hvilken begrundelse har man fået for ikke at få en sådan adgang? 

6. Hvorfor virkede Bankpakke 1 ikke til at begynde med, på trods af, at staten have givet 

ubegrænsede garantier? 
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7. Fastholder udvalget, at der i forbindelse med Bankpakke 2 ikke var tale om betydelige 

subsidier til banksektoren? Mener udvalget, at det ikke var muligt under krisen at 

kapitalisere bankerne via aktiemarkedet? Hvor i Rothschild rapporterne fremgår en sådan 

vurdering? Fastholder udvalget, at hybrid kernekapital var den rette løsning i starten af 

2009? 

8. I forbindelse med Bankpakke 4, stillede EU krav om, at to usunde pengeinstitutter skulle 

have retskrav på statslige garantier i forbindelse med fusion? Hvis ikke, hvorfor blev pakken 

da brugt til at fusionere to usunde institutter? 

9. I forbindelse med udvalgets anbefalinger, hvordan forestiller udvalget sig helt konkret, at 

danske bankaktionærer skulle kunne fjerne stemme- og ejerbegrænsningerne uden hjælp fra 

lovgivningen? 

10. Ser udvalget ingen væsentlige farer ved den detailregulering, som Dodd-Frank og Basel III 

er udtryk for? 

11. Mener udvalget, at en forøgelse af egenkapitalkravene til pengeinstitutterne til eksempelvis 

10% af bogført værdi er uhensigtsmæssig og/eller direkte skadelig? 
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