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Dette notat belyser de økonomiske omkostninger i Danmark af kapital- og likvidi-

tetskravene som formuleret i Basel III og implementeret i EU igennem kapital-

kravsdirektivet. Metoden følger tilgangen i en række internationale studier. Ud-

gangspunktet er en profitbetingelse for kreditinstitutter, som ”oversætter” de hø-

jere krav til en effekt på institutternes udlånsrente. Der tages eksplicit hensyn til 

virkningen af overgangen til IRB-modeller i 2008, og det er forsøgt at opstille skøn 

for de maksimale negative effekter på låneomkostningerne. Den beregnede ud-

lånsrenteeffekt anvendes dernæst som input i den makroøkonometriske model 

for dansk økonomi, ADAM, for at estimere de samfundsøkonomiske omkostninger.   

Hovedkonklusioner  

 Det vurderes at en 1 pct. points forøgelse af egenkapitalen ift. de risikovægtede 

aktiver, i danske pengeinstitutter, vil resultere i en forøgelse af udlånsrenten på 

maksimalt 6 basispunkter. Det skal ses som et maksimalt skøn, fordi der blandt 

flere andre forhold ikke tages hensyn til, at mere egenkapital vil reducere investo-

rernes afkastkrav, en såkaldt Modigliani-Miller (MM) effekt.  

 Den fundne renteelasticitet er generelt lavere end i andre internationale studier, fx 

OECD (2011), som estimerer en elasticitet på knap 14,5 basispunkter for euroom-

rådet (også uden MM-effekter). Forskellen skyldes især, at disse studier ikke med-

regner faldet i den gennemsnitlige risikovægt som en konsekvens af overgangen til 

IRB-metoder ved beregning af risikovægtene i 2007/2008. Faldet betyder, at 

mængden af egenkapital, som er nødvendig for at øge kapitaldækningen med 1 

pct. af de risikovægtede aktiver reduceres. Dermed reduceres også den beregnede 

effekt på udlånsrenten.  

 Det er også forsøgt at beregne effekten, når der tages hensyn til, at mere egenka-

pital må ventes at reducere afkastkravet til instituttet (MM-effekt). Hvis denne ef-

fekt sættes til fx 50 pct. som i IMF(2012) reduceres udlånsrenteeffekten fra 6 til 3 

basispunkter. Det vurderes i analysen, at MM-effekten er mindst 30 pct. baseret på 

danske data. Dvs. at effekten af en forøgelse af kravet til egentlig kernekapital på 

1 pct. af de risikovægtede aktiver rimeligvis kan sættes til mellem 0 og 4,2 basis-

punkter. 

 For at vurdere virkningen af de nye kapitalkrav, skal der desuden tages højde for, 

at overgangen til IRB-metoder i 2008 har medført et teknisk løft i den regnskabs-

førte solvensprocent for især SIFI-institutterne. Løftet bidrager til at indfri de nye 

kapitalkrav. Ser man alene på basiskapitalen, vil det tekniske bidrag stort set fuldt 

ud svare til den stramning, som indføres med de nye regler. Det betyder med andre 

ord, at stramningen først og fremmest virker ved, at en større del af basiskapitalen 

fremover skal bestå af egentlig kernekapital.  

 I notatet er det forsøgt at opgøre virkningen af en forøgelse af kapitalkravene til 

egentlig kernekapital på 2,7 pct. af de risikovægtede aktiver. Det svarer nogen-

lunde til det isolerede ekstrakrav til egentlig kernekapital, når der tages hensyn til 

det tekniske løft ved overgang til IRB, samt at sådan en stramning historisk har 

vist sig at medføre en mindre kapitalbuffer. Det lægges til grund, at denne stigning 
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i den egentlige kernekapitalsdækningen erstatter fremmedkapital (og ikke supple-

rende og hybrid kapital).  

 I analysen er det desuden forsøgt at beregne effekten af kravet til stabil finansiering 

(Net Stable Funding Ratio, NSFR), selv om det er vanskeligt, bl.a. fordi bankerne 

kan vælge flere forskellige justeringer og kombinationer. Med udgangspunkt i me-

toden anvendt i BIS(2010b) skønnes det, at NSFR-kravet kan forøge udlånsrenten 

med ca. 16 basispunkter.  

 Den samlede effekt på udlånsrenten af højere kapitalkrav og NSFR vurderes at 

være mellem 16 og 27,3 basispunkter, hvor det lave skøn optræder når det antages 

at forøgelsen af kapitalkravene ikke har nogle effekter på de samlede låneomkost-

ningerne. Likviditetskravene er derfor formentlig noget mere omkostningsfor-

øgende end krav om højere kapitaldækning.  

 BNP-effekterne estimeret i ADAM på baggrund af de estimerede udlånsrenteelasti-

citeter vurderes at være relativt beskeden. På langt sigt anslås effekten således til 

mellem 0,06 og 0,09 pct. af BNP. I denne beregning medtages kun de negative 

effekter på økonomien, og ikke, at større kapitalisering medfører større finansiel 

stabilitet. Særligt må man forvente at større kapitalisering kan sikre bedre adgang 

til kredit i dårlige tider, navnlig hvis myndighederne midlertidigt nedsætter kapital-

kravene i perioder med væsentlig finansiel uro. På kort sigt kan effekterne være 

højere, i beregningerne mellem 0,17 og 0,29 pct. af BNP. Det understøtter at det 

vil være hensigtsmæssigt at indfase sådanne krav i perioder, hvor konjunkturerne 

er rimeligt fornuftige, og hvor bankerne derfor fx kan øge kapitaldækningen via 

tilbageholdte indtægter. Der er klare indikationer på, at hvis institutter kapitaliserer 

sig tilstrækkeligt i gode tider, så er omkostningerne herved minimale og mindre 

end angivet ovenfor. 

 Det er lagt til grund at virkningen af de øgede kapitalkrav ikke modgås af tekniske 

fald i risikovægte, eller via rationaliseringer af driften som ellers ikke var realiseret. 

Desuden lægges til grund, at der ikke er et markedsbaseret pres for højere kapita-

lisering i de store institutter, hvilket ville reducere virkningerne af den strammere 

regulering. Endelig antages at der er høj konkurrence på bankmarkedet, hvilket 

indebærer at højere finansieringsomkostninger slår fuldt igennem på udlånsren-

terne. Da dette næppe er opfyldt, vil beregningen formentlig overvurdere effekten. 

Endelig er det som nævnt lagt til grund at det forøgede krav til egentlig kernekapital 

erstatter fremmedkapital – og ikke supplerende kapital og hybrid kapital. Det be-

tyder også at effekterne er estimeret i den høje ende. 
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1 Indledning 
Set i bakspejlet var den finansielle regulering forud for finanskrisen for lempelig. På den 

baggrund foreslog Baselkomiteén de globale Basel III retningslinjer. Retningslinjerne 

strammer og udvider lovgivningen i Basel II og implementeres i EU igennem kapitalkravs-

direktivet.1 Med Basel III stilles der højere krav til både mængden og kvaliteten af kredit-

institutternes kapitaldækning. Der indføres også to nye likviditetskrav i form af en såkaldt 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) og en Liquidity Coverage Ratio (LCR). De to nye krav skal 

sikre en mere langsigtet stabil finansiering af institutternes kerneaktiver, og at institutterne 

har tilstrækkelige likvide midler i en krisesituation.     

De nye regler ventes at påføre samfundet både økonomiske omkostninger og gevinster. 

Der er bred konsensus om at større kapitalkrav medfører nettogevinster, jf. Jensen (2013), 

idet bidrag fra styrkelsen af den finansielle stabilitet vurderes at opveje mulige negative 

effekter fra en potentiel forøgelse af kapitalomkostningerne. Dette notat beskæftiger sig 

med de økonomiske omkostninger for Danmark af de højere kapital- og likviditetskrav som 

formuleret i Basel III. Størrelsen af de økonomiske gevinster estimeres ikke her – der er 

kun fokus på omkostningssiden. 

De samfundsøkonomiske gevinster ved den nye regulering ventes at optræde igennem et 

mere stabilt finansielt system med færre kriser og færre økonomiske omkostninger ved 

sådanne kriser. Omkostningerne af den nye regulering opstår, hvis den nye regulering for-

øger kreditinstitutternes omkostninger. Dette kan dæmpe den samfundsøkonomiske akti-

vitet eksempelvis via højere udlånsrenter. Effekten på den finansielle stabilitet viser sig 

især ved bedre låneadgang i ”dårlige tider”, mens omkostningseffekten især optræder un-

der normale og gode konjunkturer.  

I notatet oversættes omkostningerne ved de nye kapitalkrav samt kravet til stabil finansie-

ring (Net Stable Funding Ratio - NFSR) til en effekt på kreditinstitutternes udlånsrente med 

en enkel metode, som også er anvendt i en række internationale studier. Dernæst anvendes 

den beregnede renteeffekt som input i den makroøkonometriske model for dansk økonomi, 

ADAM, som tilpasses efter eksperimentet.     

Afsnit 2 præsenterer den anvendte metode, som baseres på en profitbetingelse for kredit-

institutterne. Betingelsen anvendes til at vurdere effekten på udlånsrenten af strammere 

kapitalkrav. Afsnit 3 beregner effekten af likviditetskrav, mere specifikt kravet om en Net 

Stable Funding Ratio. Afsnit 4 opsummerer de samlede effekter på udlånsrenten. I afsnit 5 

estimeres de økonomiske effekter i ADAM.    

                                                
1 Capital Requirements Directive IV (CRD IV). 
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2 Fra kapitalkrav til udlånsrente 
Effekten af øgede kapital- og likviditetskrav på danske kreditinstitutters udlånsrente kan 

oversættes til en effekt på kreditinstitutterns udlånsrente via en profitbetingelse under an-

tagelsen om fuldkommen konkurrence, jf. (1).  

 UA AA L E

t t t tr UA r AA r L r E        (1) 

Højre side af (1) angiver instituttets finansieringsomkostninger (passivsiden), nærmere be-

tegnet de vægtede finansieringsomkostninger, ofte kaldet WACC2. Disse består af gæld 

(fremmedkapital) ift. totale aktiver, 𝐿, som har prisen, 𝑟𝐿 og egenkapital ift. totale aktiver, 

𝑟𝐿, som har prisen/afkastkravet 𝑟𝐸. Venstre side angiver instituttets indtægtsside (aktivsi-

den). Denne består af andelen af udlånsaktiver, 𝑈𝐴 , som giver afkastet, 𝑟𝑈𝐴, og andelen af 

andre aktiver, 𝐴𝐴, som giver afkastet 𝑟𝐴𝐴. Det antages i (1), at banken kan sætte prisen på 

sine udlånsaktiver, 𝑈𝐴, men ikke direkte påvirke prisen på andre aktiver, 𝐴𝐴.  

Instituttet vil således under fuldkommen konkurrence sætte 𝑟𝑈𝐴 således at (1) holder. Tid-

ligere analyser viser dog, at konkurrencen i den danske finansielle sektor er lav, jf. Kaarsen 

(2013). Det kan dermed forventes at venstre side af (1) er større end højre side. Det træk-

ker i retning af, at de beregnede effekter på udlånsrenten i denne analyse vil være relativt 

højt sat, idet omkostningernes marginale gennemslag på udlånsrenten må ventes at være 

mindre, når der ikke er fuldkommen konkurrence.  

Tabel 1 opsummerer variablene i ligningerne (1)–(3). 

Tabel 1 Variable i (1) 

Aktiver og passiver Priser 

UA : Andelen af bankens aktiver som er ud-

lån, (pct.) 

UAr : Afkastet på udlånsaktiver, dvs. udlåns-

renten, (pct.) 

AA : Andelen af andre aktiver foruden ud-

lånsaktiver, (pct.) 
AAr : Afkastet på andre aktiver, (pct.) 

L : Andelen af fremmedkapital ift. totale akti-

ver, (pct.) 
Lr : Prisen/renten på fremmedkapital, (pct.) 

E : Andelen af egenkapital ift. totale aktiver, 

(pct.) 

Er : Prisen/renten på egenkapital (afkastkra-

vet), (pct.) 
 

I ligning (2) er instituttets egenkapital ift. de risikovægtede aktiver øget med 1 pct. point, 

hvor 𝑅𝑊 er forholdet mellem risikovægtede aktiver og totale aktiver, dvs. den gennemsnit-

lige risikovægt på instituttets aktiver. Dette resulterer i en ny udlånsrente kaldet 𝑟𝑡+1
𝑈𝐴 . De 

andre renters tids de-nominering ændres ikke, da disse (foreløbigt) vurderes at være kon-

stante, dvs. at fx 𝑟𝑡
𝐸 = 𝑟𝑡+1

𝐸 . 

                                                
2 Weighted Cost of Capital 
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1

100 100

UA AA L E

t t t t

RW RW
r UA r AA r L r E

   
           

   
 (2) 

Stigningen påvirker fordelingen af fremmed- og egenkapital. Under antagelsen om at ren-

ten på fremmed- og egenkapital er konstante, vil det forøge finansieringsomkostningerne, 

da egenkapital som udgangspunkt er dyrere end fremmedkapital. For at kompensere for 

de højere finansieringsomkostninger antages det, at banken øger kreditspændet ved at øge 

udlånsrenten indtil profitbetingelsen igen holder. Det betyder at 𝑟𝑡+1
𝑈𝐴 > 𝑟𝑡

𝑈𝐴.  

Med antagelsen om konstante renter (afkastkrav) på fremmed- og egenkapital, tages der 

ikke hensyn til, at en højere egenkapitalfinansiering reducerer aktionærernes og kredito-

rernes risiko, og dermed forventeligt vil reducere afkastkravene. Derfor vil metoden produ-

cere en renteeffekt, som er for høj.  

Modigiliani & Miller (1958) viste således, at i et marked uden imperfektioner, vil en virk-

somheds vægtede finansieringsomkostninger være uafhængige af finansieringssammen-

sætningen, det såkaldte Modigiliani-Miller (MM) teorem. Under disse antagelser vil en hø-

jere egenkapitalandel altså ikke påvirke udlånsrenten. MM-effekten og den empiriske evi-

dens diskuteres i afsnit 2.3.  

Kombineres (1) og (2) fås (3) som viser effekten på udlånsrenten af en 1 pct. point stigning 

i instituttets kapitaldækning (egenkapital) ift. de risikovægtede aktiver for uændrede priser 

på egen- og fremmedkapital.  

 
 

100

E L

t tUA
r r RW

r
UA

 
   
  

 (3) 

Kendes de fire variable på højre side af (3) kan effekten beregnes. Data for 𝑅𝑊 og 𝑈𝐴 er 

tilgængelige fra institutternes regnskaber, mens data for afkastkravet, 𝑟𝐸, og renten på 

fremmedkapital, 𝑟𝐿, må bero på skøn, som er forbundet med en vis usikkerhed. I neden-

stående afsnit diskuteres afkastet på egenkapitalen.   

2.1 Egenkapitalens afkast 

Effekten på udlånsrenten i (3) af en øget egenkapitaldækning afhænger ikke af institutter-

nes (tidligere) faktiske afkast3 på egenkapital, men snarere afkastkravet, som instituttet 

ventes at blive mødt med på ”udstedelsesdagen”. Det er derfor ikke nødvendigvis retvi-

sende at anvende instituttets faktiske afkast som en proxy for 𝑟𝐸 i (3).  

I det følgende er afkastkravet estimeret med udgangspunkt i den såkaldte CAPM-model, jf. 

appendiks B. Det estimerede afkastkrav var omkring 7-8 pct. før 2007 men steg væsentligt 

                                                
3 Det faktiske afkast er årets nettoindtjening (efter skat) divideret med egenkapitalen, også kaldet 
Return on Equity, RoE.  
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under finanskrisen, hvor det altså tilsyneladende har været relativt dyrere at forøge egen-

kapitaldækningen. Siden midten af 2012 har afkastkravet været faldende igen, jf. figur 1.  

I perioder med megen usikkerhed (fx under eller i kølvandet på en krise), hvor bankernes 

indtjeningsevne og den faktiske forrentning er lav, vil risikopræmien investorerne kræver 

(og dermed afkastkravet) alt andet lige være relativt højt. Det har i vid udstrækning været 

situationen i årene efter krisen. For fx Danske Bank var det faktiske afkast i 2012 på 3,6 

pct. Afkastkravet kan derimod via ’the Capital Asset Pricing Model’ (CAPM) med betydelig 

usikkerhed beregnes til at være ca. 14,8 pct., jf. appendiks B og figur 1 neden for. Modsat 

forholdt det sig før krisen, hvor Danske Bank i 2006 havde et faktisk afkast på 16,0 pct. 

Her var det beregnede afkastkrav på ca. 7,9 pct. Disse observationer understøtter fx argu-

mentet om, at øget kapitalisering i form af ny aktiekapital ikke bør ske i perioder præget 

af finansiel uro, hvor der kan være væsentlige usikkerheder vedr. værdien af bankernes 

aktiver. Kan banken tjene penge kan den dog under alle omstændigheder øge kapitaldæk-

ningen via tilbageholde indtægter.   

Figur 1: Afkastkrav og faktisk afkast for Danske Bank, 2001-2013 

 

Anm.:  Figuren angiver afkastkravet til egenkapitalen beregnet via CAPM (jf. evt. appendiks 

B). Det faktiske afkast er årets nettoindtjening (efter skat) divideret med egenkapi-
talen. 

Kilde:  Bloomberg 

Tidligere studier som anvender profitbetingelsen, inkl. OECD(2011), vælger ofte som proxy 

for 𝑟𝐸 et gennemsnit af det faktiske afkast fra perioden umiddelbart før krisen, jf. Jen-

sen(2013). Dette giver dog ikke et retvisende resultat iflg. (3), hvis det faktiske afkast 

afviger væsentligt fra det nuværende og fremtidige afkastkrav.   
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I nedenstående analyse estimeres effekten på udlånsrenten med begge metoder, dvs. både 

hvor 𝑟𝐸 er beregnet via CAPM-tilgangen og dernæst hvor 𝑟𝐸 er baseret på faktiske historiske 

afkast.  

2.2 Resultater - kapitalkrav 

Hvis afkastkravet beregnes via CAPM-metoden og data for 2012 lægges til grund, kan det 

med (3) beregnes, at en 1 pct. points forøgelse af egenkapitaldækningen vil forøge udlåns-

renten med ca. 7,2 basispunkter. Skønnet medtager alle børsnoterede danske pengeinsti-

tutter (koncernniveau), jf. tabel 2 sidste række. Alene beregnet på data for 4 af de danske 

SIFI-institutter (Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Danmark og Sydbank) er effekten 6,8 

basispunkter.   

For 𝑈𝐴 og 𝑅𝑊 er anvendt data fra bankernes balancer fra 2012. For renten på fremmedka-

pital, 𝑟𝐿, er anvendt ’cost of debt’ som estimeret i Bloomberg. Denne omkostning er insti-

tuttets vægtede rente på fremmedkapital efter skat, jf. appendiks B for en nærmere be-

skrivelse af beregningerne.  

Tabel 2: Forøgelse af udlånsrenten som konsekvens af en 1 pct. points 

forøgelse af egenkapitalen ift. de risikovægtede aktiver 

  E L

t tr r  

(pct. point) 

tUA  

(pct.) 

tRW  

(pct.) 

 1

UA UA

t tr r   

(basispunkter) 

SIFI-institutter 

Før krisen (gns. 2004-2006) 4,0 57,9 42,9 3,0 

”Efter krisen” (2012) 13,4 53,2 27,0 6,8 

Alle børsnoterede institutter 

Før krisen (gns. 2004-2006) 4,0 55,8 44,1 3,1 

”Efter” krisen (2012) 13,1        53,5 29,4 7,2 
 

Anm.:  Alle variable er vægtet ift. institutternes størrelse (aktiver 2012) på koncernniveau.  
SIFI-institutterne tæller her: Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank og Nordea DK og 
dækker 81,7 pct. af den samlede sektor i 2012. For Nordea DK er anvendt data for 
Nordea AB (koncernen) til beregning af afkastkravet og renten på fremmedkapital. 

Andel af udlån ift. totale aktiver samt gennemsnitlig risikovægt er for Nordea DK 
Kilde:  Finanstilsynet, Bloomberg og egne beregninger. 

 

Den beregnede virkningen på udlånsrenten var væsentligt lavere i før-kriseårene (2004-

2006) end i 2012. Hvis risikovægtene fra før krisen (før overgangen til IRB4-modeller) læg-

ges til grund, var effekten på udlånsrenten således kun 3 basispunkter. Dvs. ca. halvt så 

meget som når 2012-oplysningerne lægges til grund. Det afspejler primært, at forskellen 

mellem afkastkrav til egenkapital og fremmedkapital var langt mindre i de gode år, end 

under kriseperioden. 

Hertil kommer desuden at den gennemsnitlige risikovægt var væsentligt højere før krisen. 

Overgangen til IRB-modeller i opgørelsen af risikovægte medførte således et stort fald i 

den gennemsnitlige risikovægt navnlig fra 2008 og frem. Det betyder at forøgelsen af den 
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uvægtede egenkapitaldækning, som indgår i ”før-krise” beregningen reelt er en del større, 

end i den beregning, der tager udgangspunkt i 2012-data. Hvis der i stedet anvendes 2012-

risikovægte i før-krise-beregningen skønnes effekten på udlånsrenten ved at øge egenka-

pitalandelen i de gode år til kun ca. 2 basispunkter.  

Faldet i den gennemsnitlige risikovægt er ikke medtaget i eksempelvis OECD(2011), som 

udelukkende baserer deres beregninger på historiske gennemsnit for perioden 2004-2006.5 

Et fald i den gennemsnitlige risikovægt bør medregnes, fordi der grundlæggende er tale 

om, at kravet til kapitalisering reduceres. Faldet i risikovægtene reducerer den egenkapital, 

som skal til, for at øge egenkapitalandelen med 1 pct. af de risikovægtede aktiver.  

Betydningen af en reduktion af risikovægtene er skitseret i figur 2. I 2004 var den gen-

nemsnitlige (vægtede) risikovægt for danske pengeinstitutter (gr. 1-3 på institutniveau) på 

ca. 54,5 pct. I 2012 er denne faldet til ca. 35,1 pct. Antages et konstant spænd mellem 

afkastkravet og renten på fremmedkapital på 14 pct. point, og et konstant forhold mellem 

udlån og aktiver på 55 pct., vil et faldt i den gennemsnitlige risikovægt fra 55 pct. til 35 

pct. reducere effekten (af en forøget kapitaldækning på 1 pct. af de risikovægtede poster) 

på udlånsrenten med 4,2 basispunkter, jf. figur 2.     

Figur 2: Effekten på udlånsrenten af et ekstra kapitalkrav på 1 pct. af de 

risikovægtede poster, som en funktion af den gennemsnitlige ri-

sikovægt 

 

Anm.:  Figuren angiver effekten på udlånsrenten (y-aksen) af en 1 pct. points forøgelse af 
egenkapitaldækningen, som en funktion af den gennemsnitlige risikovægt (x-ak-
sen) på aktiver. I figuren antages, at spændet mellem afkastkravet til egenkapital 
og fremmedkapital er konstant på 14 pct. point, og at udlån ift. aktiver er konstant 
på 55 pct. 

Kilde:  Eget eksempel 

                                                
5 Jf. evt. tabel 3, s. 8 i OECD(2011) 
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Anvendes udelukkende institutternes faktiske afkast mv. i 2004-2006 (og ikke CAPM) til at 

fastlægge afkastkravet til egenkapitalen, stiger effekten på udlånsrenten til ca. 15,8 basis-

punkter, jf. tabel 3.6 Her anvendes danske pengeinstitutters gennemsnitlige faktiske afkast 

(15,6 pct.) således som en proxy for afkastkravet, Er .7 Det bør her bemærkes, at afkastet 

i de tre år op til finanskrisen historisk set var meget høje.  

Anvendes i stedet igen faktiske oplysninger om afkast mv. fra 2012 for alle variable, falder 

effekten på udlånsrenten helt ned til 0,11 basispunkter. Årsagen er hovedsageligt, at kre-

ditspændet mellem det faktiske afkast og den vægtede rente på fremmedkapital falder 

markant i 2012 som en konsekvens af, at bankerne tager nogle store nedskrivninger, samt 

at den gennemsnitlige risikovægt er faldet markant.  

Et mere retvisende scenarie ville være, at antage et afkastkrav baseret på et længere hi-

storisk gennemsnit, og ikke kun de tre ekstraordinære gode år før krisen. Benyttes i stedet 

gennemsnittet af det faktiske afkast over perioden 2000-2012 som proxy, er afkastkravet 

ca. 8,1 pct. og den gennemsnitlige vægtede fremmedkapitalsrente ca. 2,7 pct. For 𝑈𝐴 og 

𝑅𝑊 vil det være mere retvisende at benytte seneste tilgængelige data, her 2012. Dette 

resulterer i en effekt på udlånsrenten på 4,5 basispunkter, jf. tabel 3 sidste række. 

Tabel 3  Forøgelse af udlånsrenten som konsekvens af en 1 pct. points 

forøgelse af egenkapitalen ift. de risikovægtede aktiver 

Alle pengeinstitutter (gr.1-3 på institutniveau) 

  E Lr r

(pct. point) 

UA  

(pct.) 

RWA  

(pct.) 

 1

UA UA

t tr r   

(Basispunkter) 

Før krisen (2004-2006) 13,04 45,2 54,8 15,8 

”Efter” krisen (2012) 0,13 42,3 35,1 0,11 

Hele perioden (gns. fra 2000-2012 for rE 

og rL, 2012 data for UA og RW) 
5,4 42,3 35,1 4,5 

 

Anm.:  Beregningerne er lavet på baggrund af aggregerede balancedata for gr. 1-3 pen-
geinstitutter (dvs. på institutniveau), svarende til 99,95 pct. af den samlede sektor 
målt ift. aktiver. Jf. evt. tabel A.1 i appendiks A for dataeksempel 

Kilde:  Finanstilsynet og egne beregninger 

Baseret på resultaterne vist i tabel 2 og 3 vurderes det, at en 1 pct. points forøgelse af 

egenkapitalen ift. de risikovægtede aktiver, i det mest sandsynlige scenarie vil øge udlåns-

renten med ca. 6 basispunkter, med en klar tendens til at effekten er lavere i gode tider og 

højere i perioder med finansiel uro. Dette resultat er relativt lavt ift. de renteelasticiteter, 

som er fundet i en række centrale internationale studier, jf. tabel 4. 

  

                                                
6 Det kan bemærkes at UA og RW i tabel 3 er forskellige fra tabel 2. Dette skyldes, at data anvendt i 
tabel 2 er på koncernniveauer, som for Danske Bank og Nordea DK også inkluderer Realkredit Dan-
mark og Totalkredit. Disse realkreditinstitutter vil have en højere UA og en lavere RW. Data anvendt i 
tabel 3 er derimod på institutniveau.   
7 Den vægtede rente på fremmedkapital ,

Lr , er beregnet fra de aggregerede balanceoplysninger for 

pengeinstitutterne, jf. tabel A.1 i appendiks A for data. 



 

 
 

 

11 

Tabel 4 Renteelasticiteter (basispunkter) – andre centrale studier 

OECD(2011) BIS(2010B) BIS(2010A) 

14,3 13,0 15,5 
 

Anm.:  Elasticiteter angiver ændringen i kreditspændet for en 1 pct. points stigning i den 
risikovægtede kapitalratio. Elasticiteten angivet for OECD(2011) er specifikt for eu-
roområdet. 

Som nævnt tidligere er den væsentligste forklaring på den lavere elasticitet fundet i denne 

analyse, at OECD(2011) og formentligt også de andre studier ikke medregner faldet i den 

gennemsnitlige risikovægt som en konsekvens af overgangen til IRB-modeller i 2007/2008. 

Overgangen betød en signifikant reduktion i den gennemsnitlige risikovægt. Desuden an-

vendes i OECD(2011) også et gennemsnit over 2004-2006 som en proxy for afkastkravet. 

Som argumenteret ovenfor, er det ikke nødvendigvis retvisende at anvende et gennemsnit 

over disse år, da indtjeningen i mange pengeinstitutterne op til finanskrisen var ekstraor-

dinær høj.  

Hertil kommer, at analysen på linje med OECD(2011) ikke medregner, at investorernes 

afkastkrav må ventes at falde, hvis instituttet øger sin egenkapitaldækning, jf. Modigiliani-

Miller (1958) og afsnit 2.3 neden for. Hvis virkningen af en MM-effekt medtages kan den 

samlede effekt på udlånsrenten af et forøget kapitalkrav beregnes via (4) 

 (1 )UAr MM K      (4) 

Hvor MM er MM-effekten, som reducerer effekten på udlånsrenten og 𝛼 er den beregnede 

udlånsrenteelasticitet af en forøgelse af kapitaldækningen med 1 pct. point (som ovenfor 

er vurderet til 6 basispunkter), når der ikke er en MM-effekt. Den ”effektive” udlånsrente-

elasticitet er dermed (1 − 𝑀𝑀) ∙ 𝛼. ∆𝐾 er ændringen i bankernes kapitaldækningen som kon-

sekvens af Basel III/Kapitalkravsdirektivet. 

For at kunne anslå den samlede ændring via (4) er det nødvendigt at besvare to spørgsmål; 

i) Hvad er størrelsen på MM-effekten? ii) Hvad er størrelsen på ∆𝐾? Først diskuteres MM-

effekten i afsnit 2.3 og dernæst ændringen i kapitaldækningen i afsnit 2.4.  

2.3 Størrelsen af MM-effekten 

Beregningen af udlånsrenteelasticiteten oven for medtager som nævnt ikke en forventelig 

negativ sammenhæng mellem forøgelsen af instituttets egenkapitaldækning (som medfører 

mindre konkursrisiko) og investorernes afkastkrav, ofte refereret til som ’Modigiliani-Miller 

(MM) effekten’. En sådan effekt ville reducere renteelasticiteten.  

Når instituttet hæver egenkapitaldækningen med fx 1 pct. point reduceres instituttets kon-

kurssandsynlighed. Det er dermed forventeligt, at investorerne alt andet lige vil reducere 

deres afkastkrav. Afkastkravet beregnet via CAPM bør derfor også stige (falde) med en 

højere (lavere) gearing, hvilket der også er en tendens til, jf. figur 3. Dette skyldes, at 

CAPM-beta er et mål for egenkapitalrisikoen i det specifikke institut. Effekten vil ifølge (3) 

reducere (eller helt neutralisere) effekten på udlånsrenten.  
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Figur 3: Afkastkravet (CAPM) ift. gearing – Danske pengeinstitutter (2012) 

 

Anm.:  Figuren angiver (for alle danske børsnoterede pengeinstitutter i 2012, koncernni-
veau) instituttets estimerede afkastkrav som en funktion af instituttets gearing (to-
tale aktiver divideret med egenkapitalen). SIFI-institutter (Danske Bank, Nordea, Jy-
ske Bank og Sydbank) er markeret med lilla, for Nordea er her anvendt data for 
Nordea Bank Sverige 

Kilde:  Bloomberg 
 

I et marked uden imperfektioner er det teoretisk forventeligt, at en virksomheds vægtede 

finansieringsomkostninger er uafhængige af passivsammensætning, jf. Modigiliani og Miller 

(1958). Den samlede aktivrisiko i instituttets aktivportefølje må fordeles på passivsiden, 

dvs. mellem aktionærer og kreditorer som i et ”lukket kredsløb”. Aktivrisikoen bliver hver-

ken større eller mindre af at passivsammensætningen ændres. Mekanismen der sørger for 

at de vægtede finansieringsomkostninger forbliver uændrede ved ændret passivsammen-

sætning er investorernes justering af deres afkastkrav som beskrevet oven for.  

Selvom instituttet med en lavere gearing finansierer en højere andel af aktiverne med en 

dyrere finansieringskilde (egenkapital i stedet for gæld), så vil aktionærerne sænke deres 

afkastkrav som en konsekvens af den højere sikkerhed. Det samme vil kreditorerne. I lige-

vægten vil investorernes afkastkrav have tilpasset sig således, at effekten på de samlede 

finansieringsomkostninger er præcist nul, jf. Modigiliani og Miller (1958).  

Eks- og implicitte garantier især for store systemiske pengeinstitutter gør dog, at hele in-

stituttets risiko ikke kun bæres af ledelsen og investorerne, men fx også staten. Eksempel-

vis viser en analyse, at de store danske systemiske institutter har en væsentlig implicit 

statsgaranti, som reducerer deres finansieringsomkostninger, jf. Larsen og Karlsson 

(2014). Sådanne garantier svækker sammenhængen mellem kreditorenes afkastkrav og 

instituttetes finansieringsrisiko (gearing). Resultatet er, at aktionærerne får en tilskyndelse 

til at geare sig højt, da det genererer et merafkast, uden at de nødvendigvis påtager sig 

tilsvarende mere risiko. Samtidigt øger beskatningsregler som tilgodeser gælds- frem for 

egenkapitalfinansiering også tilskyndelsen til en højere gearing, jf. boks 1.   
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Boks 1. Afkastet på aktiekapital, egenkapital og garantier 

RoE (Return on Equity) er aktionærernes afkast og kan skrives som  

  (1 )A A LRoE r G r r t       (4) 

hvor 𝑟𝐴 er afkastet på bankens aktiver, 𝐺 er bankens ”gearing” målt som gælden, 𝐿, divideret med 

egenkapitalen, 𝐸. 𝑟𝐿(1 − 𝑡)  er den effektive lånerente, dvs. lånerenten efter skat, 𝑡.   

Pointe 1: Det er ikke retvisende at sammenligne to virksomheders RoE uden at overveje 

den risiko, der er forbundet med at investere i de to virksomheder.  

Der er mange forskellige risici, men to af de helt centrale er:  

 Aktivrisiko: Hvis bankens investeringer (aktiver) er meget risikofyldte, så må investor 

”kræve” (forvente) at blive kompenseret for denne risiko ved en højere RoE  

 Finansieringsrisiko: Hvis banken har meget lidt egenkapital ift. sine totale aktiver, så er 

sandsynligheden for at tabe egenkapitalen (konkursrisiko) alt andet lige større. Det vil in-

vestor (markedet) også kræve kompensation for. 

Tabel 1 nedenfor viser et beregningseksempel for (1). Bank A1 og B1 har samme aktivrisiko, men 

forskellige finansieringsrisici. Bank A1 har en højere konkursrisiko, da det er højere gearet. Investeres 

10 kr. i bank A1 vil aktionæren tjene et afkast på 1,14 kr. hvis det går godt, mens B1 vil få 0,9 kr. 

Går investeringen dårligt vil aktionæren derimod tabe alle 10 kr. i A1 men kun 5,1 kr. i B1.  

Tabel 1 ”Godt” (rA=5, rL=4) ”Dårligt” (rA=-7, rL=4) 

Bank A1 (G=9) 14 pct. -100 pct. (-106 pct.) 

Bank B1 (G=4) 9 pct. -51 pct. 

Det er derfor ikke tydligt at en 10 kr. investering i A1 er bedre end en 10 kr. investering i B1. Det 

kommer fx an på sandsynligheden for et godt vs. et dårligt udfald, og hvor risikoavers investor er.8 

Pointe 2: Renten på fremmedkapital bør afhænge af instituttets finansieringsrisiko/gea-

ring 

Hvis investeringen går dårligt (negativt afkast på 7 pct. i tabel 1) mister kreditorerne også penge i 

den gearede bank A1. I den mere sikre bank B1, skal tabet på investeringen overstige ca. 16,8 pct. 

før kreditor mister penge. Kreditorerne i A1 er derfor mere usikre, og de bør derfor også kræve en 

større risikopræmie, end dem der låner penge til B1.  

Hvis bank B1’s lånerente fx faldt til 2,75 pct. ville det give et afkast på 14 pct. når investeringen går 

godt ligesom i bank A1, på trods af at Bank B1 nu har en lavere finansieringsrisiko (B1 er lavere 

gearet). Her ville investor altid vælge bank B1, da afkastet i gode tider er lige så højt som i A1, men 

tabet i dårlige tider altid er mindre eller det samme som i A1. Med andre ord er det forventede afkast 

i B1 højere end i A1.  

Modigiliani og Miller (1958) siger netop, at aktionærerne ikke kan tiltvinge sig en mere fordelagtigt 

kombination af forventet afkast og risiko ved at øge bankens gearing, fordi kreditorerne vil tage sig 

betalt ved at hæve risikopræmien som en konsekvens af den højere risiko de har for tab.  

                                                
8 Hvis eksempelvis sandsynligheden for et godt udfald er 90 pct. og et dårlig udfald er 10 pct., så vil 
investors forventede afkast være højere (3 pct.) i bank B1 end i bank A1 (2,6 pct.)  
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Pointe 3: Garantier og betinget hæftelse øger tilskyndelsen til højere gearing  

Statsgarantier til kreditorer i systemiske banker svækker eller fjerner sammenhængen mellem renten 

på fremmedkapital og finansieringsrisiko. Kombineret med betinget hæftelse er der dermed ingen 

markedsmekanisme, der sikrer at banken ikke har en tilskyndelse til at geare sig meget højt. Aktio-

nærerne kan tjene et meget højt afkast, hvis investeringen går godt og ”kun” tabe 100 pct. af deres 

investering hvis det går dårligt. 

Banken som har en garanti genererer et merafkast til aktionærerne, som er en ”gave” fra skattebor-

gerne til bankens ejere. I nedenstående tabel 2 er merafkastet i Bank A1 således 5 pct. point (19-

14) for en ”rabat” på fremmedkapitalsrenten på 50 basispunkter relativt til Bank B2 som ingen garanti 

har.  

Tabel 2 ”Godt” (rA=5) ”Dårligt” (rA=-7) 

Bank A2 (G=9, rL=3,5) 19 pct. -100 pct. (-102 pct.) 

Bank B2 (G=9, rL=4) 14 pct. -100 pct. (-106 pct.) 

En aktieinvestor vil altid vælge bank A2 og foretrække at banken gearer sig højere. Hvis det går 

dårligt vil investor under alle omstændigheder miste hele investeringen i både bank A2 og bank B2. 

Til gengæld vil investor tjene mere, hvis det går godt jo højere bankerne gearer sig. Og investoren 

vil altid tjene mere i bank A2, fordi banken har en lavere rente på fremmedkapital, som ikke stiger 

med en højere gearing.  

Lad os forestille os at garantien til bank A1 i tabel 1 gør, at banken altid kan låne til en rente på fx 4 

pct. som bank B1, på trods af at bank A1 er højere gearet (har en højere konkursrisiko). Ville bank 

A1 kunne geare sig så meget, at den med sikkerhed vil blive en bedre investering end bank B1? 

Svaret er ja.  

For at forstå mekanismen er det nyttigt med et konkret eksempel 

Vi så i tabel 1, at hvis en aktieinvestor investerer 10 kr. så kan personen:  

 Tjene 1,14 kr. i bank A1 eller 0,9 kr. i bank B1 – hvis investeringen går godt 

 Tabe alle 10 kr. i bank A1 eller 5,1 kr. i bank B1 – hvis investeringen går dårligt 

Hvis personen i stedet ”nøjes” med at investere det personen maksimalt kan tabe i B1, 

dvs. 5,1 kr. i A1, så vil investor: 

 Tjene 0,9 kr. (dvs. det samme som en 10 kr. investering i B1) hvis A1 øger sin gearing fra 

9 til ca. 12,64 – hvis investeringen går godt 

 Maksimalt kunne miste 5,1 kr. (det samme som kunne mistes på en 10 kr. investering i 

bank B1) – hvis investeringen går dårligt 

Eller bedre endnu 

 Tjene 1,14 kr. eller mere hvis gearing øges til 17,4 eller over – hvis investeringen går godt 

 Maksimalt stadig ”kun” kunne miste 5,1 kr. – hvis investeringen går dårligt 

Med en højere gearing i A1 tjener investor altså det samme eller mere som i B1, for mindre, og dette 

med den samme risiko. Derfor vil investor gerne have at bank A1 øger gearingen.  

Hvad vil der ske hvis bank B1 tilsvarende øger sin gearing? Da renten på fremmedkapital afhænger 

af finansieringsrisikoen i B1 er det ikke oplagt, at B1 vil kunne generere et højere RoE ved en højere 

gearing, jf. pointe 2. B1 har derfor ikke samme tilskyndelse til at geare sig.  
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Forventningerne om at staten træder til hvis der opstår problemer tilskynder altså til lav kapitalise-

ring, som kan give aktionærer et højt afkast med begrænset risiko. Lav kapitalisering har en række 

destabiliserende økonomiske effekter, jf. Jensen m.fl. (2014a). Dette giver myndighederne et ratio-

nale til stille krav til bankerne om at holde et minimum af egenkapital.  

Spørgsmål: Er egenkapital dyrt?  

Højere kapitalkrav bliver ofte mødt med modargumentet at højere krav vil øge bankernes finansie-

ringsomkostninger, hvilket vil manifestere sig ved højere udlånsrenter og/eller færre udlån og dermed 

påvirke den økonomiske aktivitet negativt.  

Men hvad er det egentligt der henvises til, med udsagn som; egenkapital er dyrt? 

I alle ovenstående eksempler hvor egenkapitalen (gearingen) er ændret er bankens totale finansie-

ringsomkostninger forblevet uændret på 5 pct. lig med afkastet (risikoen) på aktiverne, 𝑟𝐴. Så her 

betyder kapitalkrav i princippet intet for bankens omkostninger. Dette fordi vi har antaget at 100 pct. 

af aktivernes risiko bliver fordelt på passivsiden via en justering af RoE. Alternativt som vi så i pointe 

2 kunne vi også lade renten på fremmedkapital justere med finansieringsrisikoen som forventeligt. 

Dette ville stadig ikke ændre på instituttets totale finansieringsomkostninger. Når staten garanterer 

kreditorerne fordeles risikoen ikke bare på aktionærerne og kreditorerne, men også på staten. Det 

giver banken en ”besparelse”, som genererer et merafkast til aktionærerne som vi så i pointe 3.  

Derfor kan mere egenkapital fra aktionærernes synspunkt synes dyrere, da det reducerer deres 

merafkastet af en høj gearing grundet garantierne. De totale finansieringsomkostninger er dog sta-

digt uændrede.  

Det er klart at hvis en bank mener, at den SKAL kunne levere en RoE på gens. fx 15 pct. – dvs. RoE 

er konstant - for at kunne være konkurrencedygtig og tiltrække investorer, så vil passivsammensæt-

ningen betyde noget for bankens samlede finansieringsomkostninger. Hvis banken fx pålægges at 

holde mere egenkapital via højere kapitalkrav og de nye og eksisterende aktionærer alle fortsat skal 

have 15 pct. så stiger WACC. Banken må indhente det ved fx at kræve højere udlånsrenter, dvs. at 

fx 𝑟𝐴 vil stige i (1). Dette kan have en afdæmpende effekt på den økonomiske aktivitet som argu-

menteret øverst. 

Men, som vi så i pointe 1 giver det ikke mening at snakke om et konstant RoE. Hvis en bank skal 

holde mere egenkapital bliver banken mere sikker og kravet til RoE vil falde. Også kreditorerne er 

mere sikre jo højere egenkapital instituttet har og vil reducere deres afkastkrav. 

På kort sigt kan det være forbundet med omkostninger for banken at hente ny egenkapital, 

især hvis der som under og i kølvandet på finanskrisen er betydelige usikkerhed vedrørende 

bankernes aktivrisiko og de er lavt kapitaliserede. Denne usikkerhed er ECB pt. ved at 

adressere med et omfattende ”sundhedstjek” af de største europæiske banker, bl.a. igen-

nem et såkaldte Asset Quality Review (AQR). En stramning af kapitalkravene kan i en pe-

riode med finansiel uro og lavkonjunktur derfor øge instituttets finansieringsomkostninger 

og skabe en uhensigtsmæssig procyklisk effekt fx via stigende udlånsrenter. I den nye 

lovgivning (kapitalkravsdirektivet) er der taget hensyn til dette ved fx at tillade en gradvis 

indfasning af de nye stramninger frem mod 2019. Dette gør, at institutterne har bedre 

mulighed for fx at øge kapitaliseringen igennem tilbageholdet indtægter i stedet for at ud-

stede ny aktier. På længere sigt må det dog forventes, at effekten på de vægtede finansie-

ringsomkostninger af en højere kapitaldækning er tæt på nul, jf. MM-effekten.   
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Flere studier forsøger empirisk at estimere MM-effekten. Et af de oftest citerede studier 

finder, at denne er minimum 45 pct. Med andre ord, at stigningen i finansieringsomkost-

ningerne ved en lavere gearing maksimalt er 55 pct. af, hvad stigningen ville have været, 

hvis der ikke havde været en negativ sammenhæng mellem afkastkrav og egenkapitaldæk-

ning, jf. Miles m.fl. (2011). På baggrund af dette resultat medregner IMF(2012) eksempel-

vis en 50 pct. MM-effekt i deres studie af effekten af højere kapitalkrav.  

Det er forsøgt at opgøre MM-effekten på danske data, jf. Jensen (2014b). Beregningen 

bruger samme tilgang som i Miles m.fl. (2011) og finder, at MM-effekten er minimum ca. 

30 pct. Dvs. at stigningen i finansieringsomkostningerne ved en lavere gearing maksimalt 

er ca. 70 pct. af hvad stigningen ville have været, havde der ikke været en negativ sam-

menhæng mellem afkastkrav og egenkapitaldækning. Dog var det ikke her muligt at sige 

noget om effekten for SIFI’erne. Metoden bag de to papirer lider dog under visse svagheder, 

jf. boks 2. 

Boks 2 Beregningen af MM-effekten – metode og svagheder 

Metoden i Miles m.fl. (2011) er baseret på CAPM9. Iflg. CAPM kan institutternes afkastkrav, 
ER , 

skrives som i (1). 

 E F PR R R    (1) 

Hvor 𝑅𝑓 er den risikofri rente, 𝑅𝑃 er markedets risikopræmie og 𝛽 er den institutspecifikke aktionær-

risiko, også kaldet CAPM-beta. Estimeres CAPM-betaer, �̂�𝑖,𝑡, i hver periode, 𝑡, for hvert af pengeinsti-

tutterne, 𝑖, kan forholdet mellem instituttets aktionærrisiko og gearing estimeres i en paneldatamodel 

som i (2).   

 , , 1 ,
ˆ
i t i i t t t i ta b G D         (2) 

Hvor 𝐺𝑖,𝑡−1 er gearingen lagget en periode for at fange den tilgængelige information på tidspunktet 

hvorfra �̂�𝑖,𝑡 er estimeret. I Miles m.fl. (2011) inkluderes også årsdummier, 𝐷𝑡, fordi det kan være 

svært at vurdere effekten af ændringer i risikoen i bankernes aktiver over tid. Årsdummierne skal 

derfor potentielt fange faktorer, som påvirker den gennemsnitlige generelle risiko i bankaktiver år til 

år. 

Anvendes den estimerede konstant og koefficient til gearingen kan (1) skrives som i (1’) 

 ˆˆ( )E F PR R a b G R      (1’) 

Denne ligning fastlægger sammenhængen mellem afkastkravet og instituttets gearing (egenkapital-

dækning). Endelig har vi brug for et udtryk for instituttets vægtede finansieringsomkostninger WACC, 

som skrives på følgende vis, jf. (3): 

 1E F

E E
WACC R R

D E D E

 
     

  
 (3) 

Herefter kan effekten på instituttets finansieringsomkostninger af en lavere gearing (mere egenka-

pital) beregnes, ved at indsætte (1’) i (3). Desuden kan MM-effekten beregnes ved se på forskellen 

                                                
9 The Capital Asset Pricing Model 
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mellem effekten af en ændret egenkapitalandel, når det antages at 𝑅𝐸 reagerer som i (1’), versus at 

𝑅𝐸 er konstant (dvs. ikke reagerer på ændret gearing).  

Antag eksempelvis at 𝑅𝐸 = 𝑅𝑃 = 5 𝑝𝑐𝑡. Dernæst at den gennemsnitlige gearing er ca. 11. (målt som 

gæld ift. egenkapital). Antag desuden iflg. (2) at �̂� = 0,3 og �̂� = 0,013. Via (1’) kan afkastkravet således 

beregnes til at være 7,2 pct., og WACC til at være 5,2 pct.  

Halveres gearingen eksempelvis til 5,5 vil afkastkravet falde til 6,86 pct. og WACC vil stige fra 5,2 

pct. til 5,34 pct., altså en stigning på 14 basispunkter. Havde afkastkravet været konstant på de 7,2 

pct. ville den lavere gearing resultere i en WACC på 5,40 pct., altså en stigning på 20 basispunkter.  

MM-gennemslaget beregnes derfor som 14/20=0,7. Det vil sige, at WACC ”kun” stiger med ca. 70 

pct. af hvad WACC ville være steget, hvis afkastkravet var uafhængigt af gearingen. Med andre ord 

kan MM-effekten anslås til at være 30 pct.  

Estimeres en positivt og signifikant sammenhæng mellem gearing og afkastkrav i (2), er det fastslået 

iflg. den anvendte metode, at der er en MM-effekt. Men det er sværere at sige noget om effektens 

størrelse, da den afhænger af den estimerede konstant i (2), således at; 

 Hvis �̂� > 0 er MM-effekten større end 0 pct. men mindre end 100 pct.  

 Hvis �̂� = 0 er MM-effekten 100 pct. (dvs. MM-teoremet holder) 

 Hvis �̂� < 0 er MM-effekten større end 100 pct., dvs. at bankens vægtede 

finansieringsomkostninger faktisk falder, når gearingen falder. 

 

Problemet er, at størrelsen på �̂� mere eller mindre kan vælges, da den afhænger af hvilken tids-

dummy, der droppes i estimationen for at undgå dummy-fælden.10 I Miles m.fl. (2011) droppes den 

seneste tidsdummy, hvilket faktisk producerer den højst estimerede konstant i deres datasæt. Derfor 

kan resultatet tolkes som en minimums MM-effekt. Alle andre valg ville således producere en højere 

MM-effekt, dvs. en lavere effekt på udlånsrenten af højere kapitalkrav. 

Kilde:  Miles m.fl. (2011) og eget eksempel 

I en nyere undersøgelse af determinanterne for internationale bankers finansieringsom-

kostninger11 konkluderes det, at højere kapitalbuffere, når der kontrolleres for en række 

andre faktorer12, på marginalen faktisk reducerer bankernes finansieringsomkostninger på 

lang sigt (og i nogle tilfælde også på kort sigt). Derfor kan højere kapitalkrav potentielt 

understøtte udlån til økonomien, jf. Babihuga og Spaltro (2014):  

’As such, regulatory efforts to strengthen banks’ capital buffers may not necessarily raise 

bank’s cost of capital and therefore lead to a reduction in lending to the real economy…, we 

find that in the long run a higher capital level leads to lower bank funding costs, therefore 

potentially supporting bank lending growth’. [Babihuga og Spaltro (2014), side 6 afsnit 7]. 

Mere specifikt estimerer forfatterne, at der er en langsigtet signifikant negativ effekt på 

bankernes finansieringsomkostninger af en højere total kapital (basiskapital) i det fulde 

sample. For europæiske og nordiske institutter er effekten ikke anderledes fra nul, dvs. 

                                                
10 Den undladte dummy fungerer som reference og alle andre effekter er således relativ til denne.  
11 I studiet estimeres bankernes marginale finansieringsomkostninger på usikret gæld som summen 
af den 5-årige CDS-pris plus Libor-renten (3 mdr.).   
12 Modellen er en paneldata fejlkorrektionsmodel for 52 internationale banker fra 14 lande i perioden 
2000-2012. I modellen kontrolleres der for en række faktorer; bank-specifikke karakteristika som 
kreditværdighed og markedsværdi samt kvaliteten af kapitalen, markedsfaktorer såsom investorers 
risikoappetit og choks på de finansielle markeder, de økonomiske betingelser i hjemlandet inkl. de 
europæiske periferi-landes statsrisiko, og udviklingen i den korte rente.   
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ingen effekt på finansieringsomkostningerne (MM-effekt på 100 pct.). Men for disse insti-

tutter er effekten af højere kapitalkvalitet (andelen af kernekapital ift. basiskapital) negativ 

og stærkt signifikant på lang sigt. Den primære stramning af kapitalkravene i Basel III/Ka-

pitalkravsdirektivet er netop en ændring i sammensætningen af institutternes totale kapital, 

hvor kapitalen af den højeste kvalitet – den egentlige kernekapital – nu skal udgøre en 

højere andel.13  

Selvom de empiriske resultater er blandende er der altså ikke noget, der tyder på, at MM-

effekten (MM-gennemslaget) er lig nul (fuldt), men snarere at den kan være ret stor. Det 

ville derfor være misvisende ikke at medregne en sådan effekt, som reducerer effekten på 

udlånsrenten.  

På længere sigt er det således ikke utænkeligt, at finansieringsomkostningerne vil være 

tæt på uændrede ved højere kapitalkrav. Dette kan dog kræve, at andre dele af den finan-

sielle regulering formår at adressere nogle af de imperfektioner, som kan reducere sam-

menhængen mellem afkastkrav og egenkapitaldækning. Eksempelvis må det forventes, at 

den nye EU-regulering vedr. krisehåndtering af kreditinstitutter herunder bail-in lovgivnin-

gen kan reducere værdien af implicitte garantier til sektoren, jf. evt. Jensen m.fl. (2014a).14   

I papiret her er det lagt til grund, at der som minimum er en MM-effekt fra studiet på 

danske data på 30 pct. Dermed bliver den effektive renteelasticitet i (4) på maksimalt 4,2 

basispunkter, dvs. mellem 0 og 4,2 basispunkter.15   

2.4 Ændringen i institutternes kapitaldækning 

Det næste spørgsmål, som må besvares for at kunne beregne effekten på udlånsrenten via 

(4), er hvor meget institutterne ønsker at ændre deres kapitaldækning som konsekvens af 

de nye kapitalkrav? Her bør det bemærkes, at de store danske institutter allerede opfylder 

kapitalkravene iflg. EBA’s16 seneste undersøgelse, jf. EBA (2014).   

Udgangspunktet i analysen er, at der alene ses på forøgelsen af kravene til den egentlige 

kernekapital, som følger af de nye regler. Der tages samtidig hensyn til, at virkningen af 

de forøgede krav reduceres i kraft af overgangen til IRB-metoder fra 2008. De nye metoder 

reducerer risikovægtene væsentligt og betyder dels et løft i den vægtede egenkapitaldæk-

ning, som medvirker til at indfri de nye krav, og dels at det kræver mindre kapital at indfri 

et ekstrakrav.  

Som nævnt tidligere er virkningen af overgangen til IRB-metoder så stor, at den i realiteten 

sikrer, at de nye krav i kapitalkravsdirektivet plus de danske SIFI-krav til basiskapitalen i 

gennemsnit på forhånd er indfriet i de danske SIFI-institutter i gennemsnit, jf. Kraka(2013). 

                                                
13 Kravet til basiskapitalen ift. de risikovægtede aktiver under Basel II var 8 pct. Heraf skulle den 
egentlige kernekapital (EK) minimum udgøre 2 pct. point. Med Basel III stiger kravet til basiskapita-
len til 10,5 pct., hvoraf minimum 7 pct. point skal være EK. 
14 Bank Recovery and Resolution Directive for EU28 og aftalen om den fælles krisehåndteringsmeka-
nisme (SRM) under Bankunionen.  
15 4,2=(1-0,3)*6 
16 European Banking Authority 
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De nye krav virker dermed først og fremmes ved, at egentlig kernekapital skal udgøre en 

større del af den samlede basiskapital, når kravene er fuldt indfaset.  

I dette notat er der på den baggrund sat fokus på effekterne af forøgelsen af kravene til 

egentlig kernekapital, og det antages hele vejen at egentlig kernekapital erstatter frem-

medkapital (usikret gæld). Dvs. der er ikke taget hensyn til, at der reelt (inkl. virkningen 

af overgangen til IRB) er tale om, at egenkapital i høj grad erstatter supplerende kapital og 

hybrid kernekapital, som er dyrere end fremmedkapital. Det betyder at effekterne også på 

dette punkt sættes højt.  

Den gennemsnitlige egentlige kernekapitalsdækning ift. risikovægtede aktiver var for de 

europæiske institutter, iflg. EBA’s seneste undersøgelse, på ca. 12,2 pct., jf. EBA (2014).17 

Kapitaldækningen i danske pengeinstitutter er øget siden starten af krisen, jf. tabel 5. Men, 

det afspejler ikke mindst overgangen til nye principper for opgørelse af risikovægte. Spørgs-

målet er således ikke hvor meget de danske institutter må forøge deres kapitaldækning 

med for at leve op til de nye kapitalkrav, da de samlet set allerede opfylder disse.  

Tabel 5 Kapitaldækningen (vægtet) i danske pengeinstitutter, pct. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 ------------------------------------------ Pct. ------------------------------------------ 

Gruppe 1 banker 

a. E/RWA 8,1 10,2 11,5 12,1 13,3 16,0 16,7 

b. E/A 3,3 3,0 3,4 3,5 3,8 4,2 4,8 

c. EK/RWA 6,5 8,6 9,6 10,0 11,6 14,1 14,6 

d. EK/A 2,6 2,6 2,8 2,9 3,3 3,8 4,2 

Basel III kompatible ratioer1 

e. EK/RWA - - - - - 12,4 13,2 

f. EK/A - - - - - 2,9 3,4 

Gruppe 2-4 banker 

g. E/RWA 11,89 12,30 13,67 14,07 16,83 15,75 - 

h. E/A 10,88 9,58 10,11 10,31 11,83 10,50 - 

Gruppe 2 banker  

i. E/RWA 11,4 11,0 12,2 13,2 13,4 15,5 - 

j. E/A 8,9 8,1 8,1 8,9 9,0 9,2 - 
 

Anm.:  E=egenkapital, EK=egentlig kernekapital også kaldet CET1, A=totale aktiver, 
RWA=risikovægtede aktiver. For gr. 2 banker er data institutniveau, mens tallene 
for gr. 1 bankerne er opgjort på koncernniveau. Vægtningen er baseret på de sam-
lede aktiver i indeværende år.  

1) Basel III kompatible ratioer er kun opgjort af Danske Bank og Nordea Sverige kon-
cernen. 

Kilde:  Finanstilsynet, årsregnskaber og Bloomberg 

                                                
17 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/15956/CapitalPosition-
Banks30June2012.pdf/94f28ced-fedf-43de-966c-17d0bea4a5b2 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/15956/CapitalPositionBanks30June2012.pdf/94f28ced-fedf-43de-966c-17d0bea4a5b2
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/15956/CapitalPositionBanks30June2012.pdf/94f28ced-fedf-43de-966c-17d0bea4a5b2
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I en række internationale studier er der forskellige bud på, hvordan institutterne vil vælge 

at reagere på Basel III ift. ændringen i kapitaldækningen, jf. tabel 6. Forskellene skyldes 

især forskelle i antagelserne om den ønskede ændring i kapitalbufferen.18 

Tabel 6 Andre studiers anslåede ændring i kapitaldækningen som en kon-

sekvens af Basel III, (pct. point). 

IMF(2012) OECD(2011) BIS(2010A) 

2,88 3,8 1,3 
 

Anm.:  IMF(2012) og OECD(2011) er for europæiske kreditinstitutter. IMF(2012) antager, 
at institutterne vil vælge en kapitalbuffer på 3 pct. point over minimumskravet (7 
pct.). OECD (2011) antager, at institutterne vil bibeholde samme diskretionære 
kapitalbuffer som valgt under Basel II, baseret på regnskabsdata ultimo 2010. BIS 

(2010A) antager, at institutterne vil reducere deres kapitalbuffer. 

Ingen af de anførte studier vurderer, at institutterne vil hæve kapitaldækningen med hele 

ændringen i kapitalkravet. I et ofte citeret studie estimeres de langsigtede determinanter 

for institutternes ønskede (target) risikovægtede kapitaldækning som en funktion af blandt 

andet det institutspecifikke kapitalkrav, jf. Francis og Osborne(2009). Konklusionen er, at 

en 1 pct. point ændring i kapitalkravet vil resultere i en 0,65 pct. point ændring i institut-

ternes ønskede kapitaldækning.  

Den generelle ændring i kravet til den egentlige kernekapitalsdækning ved overgangen til 

Basel III er 5 pct. point ved den fulde indfasning af Basel III/kapitalkravsdirektivet i 2019.19 

Ud fra resultatet i Francis og Osborne(2009) ville ∆𝐾 således være 3,25 pct. point.20 

Ændringen i kapitalkravet er dog højere for de systemiske institutter (SIFIerne), da de 

bliver pålagt ekstra differentierede SIFI-krav som formuleret i SIFI-aftalen (bankpakke 6), 

jf. tabel 7.21 Beregnes den samlede vægtede ændring i kapitalkravet (Kapitalkravsdirektivet 

plus SIFI-aftalen), er denne ca. 7 pct. point.22 Ændringen i den ønskede kapitaldækning, 

∆𝐾, vil da være ca. 4,6 pct. point.23  

Tabel 7 Ændringen i kapitalkravet (egentlig kernekapital ift. risikovæg-

tede aktiver)  

 Danske Bank Nordea Jyske Bank Sydbank Gruppe 2-41 

Ændring (pct. point) 8 7 6,5 6 5 
 

Anm.:  Ændringen angiver ændringen givet i Kapitalkravsdirektivet og i tillæg for SIFIerne 
de ekstra SIFI-krav formuleret i den danske SIFI-aftale (bankpakke 6). 

1) Inkluderer også Nykredit Bank A/S. 
Kilde:  Finanstilsynet. 

 

Med Basel III stilles der også skrappere krav til definitionen af kapital og risikovægte. I 

gennemsnit falder de europæiske institutters egentlige kernekapitalsdækning med ca. 3,25 

                                                
18 Forskellen mellem instituttets faktiske/ønskede kapitaldækning og kravet til kapitaldækningen.  
19 Desuden indsnævres definitionen af hvad, der kan tælles med som egentlig kernekapital (CET1) en 
smule. 
20 3,25=5*0,65 
21 Desuden har myndighederne mulighed for at pålægge en eller flere institutter et ekstrakrav i form 
af en systemisk risikobuffer og modcyklisk kapitalbuffer.  
22 Vægtet med udlån (2012) er gennemsnittet 6,9 og vægtet med aktiver (2012) 7,1.  
23 4,6=7*0,65 
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pct. point ved overgangen til Basel III definitionen, jf. EBA (2014). 3,25 pct. point er for-

mentligt i den høje ende for de danske pengeinstitutter. For Danske Bank og Nordea, som 

oplyser deres Basel III kompatible ratioer, er forskellen knap 2 pct. point i 2012, jf. for-

skellen mellem række c og e i tabel 5. 

Derfor bør der lægges ca. 2 pct. point til stramningen. Således kan det forventes, at den 

samlede (vægtede) ændring i de danske institutters egentlige kernekapitalsdækning som 

en konsekvens af Basel III/Kapitalkravsdirektivet og SIFI-krav bliver ca. 5,85 pct. point.24 

Men, stramningen i kapitalkravene under Basel III skal ses i lyset af den væsentlige lem-

pelse institutterne fik ved overgangen til Basel II, især for de store banker som fik lov at 

anvende interne (IRB) modeller i opgørelsen af deres regulatoriske kapitalkrav.  

2.5 Overgangen til IRB-modeller 

Tidligere analyse af de danske pengeinstitutter viser, at implementeringen af IRB model-

lerne i 2007/2008 medførte en væsentlig reduktion i den gennemsnitlige risikovægt, RW, 

og dermed et ”teknisk” løft i kapitaldækningen uden en reel tilførsel af ny kapital, jf. 

Kraka(2013).25 Faldet i RW er medtaget i beregningen af udlånsrenteeffekterne i tabel 2 og 

3 i afsnit 2.2. Med en lavere RW skal der således indhentes mindre kapital for at øge kapi-

taldækningen med 1 pct. point af balancen ift. tidligere. Løftet i kapitaldækningen vil også 

gøre det væsentligt lettere at leve op til de nye kapitalkrav under Basel III ift. perioden før 

krisen.  

I denne analyse vurderes omkostningerne ved at skifte fremmedkapital ud med egentlig 

kernekapital. Det tekniske løft i den egentlige kernekapitalsdækning som en konsekvens af 

IRB-modellerne har været høj for flere af SIFIerne og stiger generelt over perioden 2007-

2012, jf. tabel 8. Dette kan skyldes en kombination af tre ting; i) porteføljeomlægninger til 

aktiver med mindre risiko ii) En udvidelse af IRB-modellerne til gradvist at dække en højere 

andel af porteføljen26 iii) En evt. løbende udnyttelse af modellernes fleksibilitet.  

Det tekniske løft kan beregnes for de store institutter i tabel 8, fordi institutterne i deres 

regnskaber også efter overgangen til Basel II oplyser de Basel I kompatible risikovægtede 

aktiver. Dette er dog ikke tilfældet for de fleste af gr. 2-4 pengeinstitutterne, som gik fra 

Basel I standardmetoden til beregning af risikovægte til Basel II standardmetoden i 

2007/2008. For gruppe 2-4 institutterne betød overgangen til Basel II standardmetoden 

også et løft i kapitaldækningen, da der også her var tale om en reduktion af risikovægte. 

For gr. 2-4 institutterne faldt den gennemsnitlige (vægtede) risikovægt eksempelvis fra 

91,5 pct. til 77,8 pct. fra 2007-2008, jf. appendiks C. 

                                                
24 5,85=(7+2)*0,65 
25 Det var ventet at IRB-modellerne ville medføre et fald i RW. Forøgelsen af kapitaldækningen via 
det tekniske løft bør derfor principielt kun have haft en effekt på institutternes finansieringsomkost-
ninger, hvis faldet var lavere/højere end ventet. Vi diskuterer ikke eventuelle ratings og finansie-
ringseffekter    
26 Det er Finanstilsynet, som skal godkende bankernes brug af IRB-moddeller. Bankerne kan løbende 
ansøge om at udvide modellerne til større dele af deres portefølje.  
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Tabel 8 Teknisk løft sammenlignet med Basel III stramning, pct.point   

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stramning 

Danske 

Bank 

Faktisk 5,6 8,1 9,5 10,1 11,8 14,5  

Basel I 5,6 5,4 6,0 6,3 7,6 8,4  

Teknisk løft 0,0 2,6 3,5 3,8 4,2 6,1 8+2=10 

Nordea Faktisk 9,5 10,3 8,9 8,9 10,1 12,1  

Basel I 7,2 6,4 5,7 5,4 6,0 6,7  

Teknisk løft 2,3 3,9 3,2 3,5 4,2 5,4 7+2=9 

Jyske Bank Faktisk 6,9 9,6 11,9 12,6 12,2 14,2  

Basel I 6,9 7,8 9,8 9,8 9,7 11,9  

Teknisk løft 0,0 1,8 2,2 2,9 2,5 2,3 6,5+2=8,5 

Sydbank Faktisk 7,8 9,3 11,5 12,7 13,4 13,8  

Basel I 7,8 7,5 - - - -  

Teknisk løft 0,0 1,8 - - - (3,2) 1 6+2=8 

Gr. 2-4 Teknisk løft - - - - - (2,7) 1 5+2=7 
 

Anm.:  Det tekniske løft angiver forskellen mellem instituttets faktiske egentlige kerneka-
pitalsdækning under Basel II (IRB-modeller) og denne dækning beregnet under 
Basel I standardmetoden. 

1) Her er det ikke muligt at få data til beregningen af løftet. Se appendiks D for be-
regningsskønnet af de angivne løft. 

Kilde:  Institutternes regnskaber og egne beregninger 

Tabel 9 sammenholder stramningerne i kapitalkravene med det tekniske løft anno 2012 for 

pengeinstitutterne. Medtaget er også den førnævnte implicitte stramning på 2 pct. point 

som antages at gælde for alle pengeinstitutter.  

Tabel 9 Stramningen sammenlignet med det tekniske løft 

 a. Basel III b. SIFI-

krav 

c. Implicit 

stramning 

d. Total 

stramning 

(a+b+c) 

e. Teknisk 

løft 

f. Netto-

stramning 

(d-e) 

Danske 

Bank 5 3 2 10 6,1 3,9 

Nordea  5 2 2 9 5,4 3,6 

Jyske Bank 5 1,5 2 8,5 2,3 6,2 

Sydbank 5 1 2 8 3,2 4,8 

Gruppe 2-4 5 - 2 7 2,7 4,3 
 

Anm.:  Tabellen sammenligner stramningen i kapitalkravet (fuld indfasning af Kapital-
kravsdirektivet i 2019, SIFI-aftalen og den implicitte stramning) med det tekniske 
løft angivet i tabel 8 beregnet på baggrund af regnskabsdata ultimo 2012. 

Kilde:  SIFI-aftalen, Kapitalkravsdirektivet, bankernes årsregnskaber og egne beregninger 

Den gennemsnitlige (vægtede) nettostramning i kapitalkravet baseret på de individuelle 

nettostramninger i tabel 9 (kolonne f) er ca. 4,13 pct. point.27  

Dermed bliver den samlede ønskede ændring i institutternes kapitaldækning som en kon-

sekvens af den strammere lovgivning, ∆𝐾, ca. 2,7 pct. point.28 I Det følgende regnes på en 

                                                
27 Summen af de individuelle nettostramninger gange instituttets (udlåns) vægt anno 2012; 
4,13=3,9*0,47+3,6*0,19+6,2*0,07+4,8*0,04+4,3*0,23 
28 2,7=0,65*4,13 
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stigning i den egentlige kernekapitaldækning på 2,7 pct. point, som erstatter fremmedka-

pital.  

2.6 Opsamling- den samlede effekt på udlånsrenten 

Med (4), som er gengivet neden for, kan den beregnede effekt på udlånsrenten som en 

konsekvens af forøgelsen af kravene til egentlig kernekapital beregnes. 

 (1 )UAr MM K      (4) 

Med en MM-effekt på 30 pct. og en udlånsrenteelasticitet på 6 basispunkter bliver den ef-

fektive udlånsrenteelasticitet 4,2 basispunkter. Med ∆𝐾 = 2,7 fås således en samlet effekt 

på udlånsrenten på ca. 11,3 basispunkter.  

Da en MM-effekt på 30 pct. er udtryk for en ”minimumseffekt” vil et rimeligt bud derfor 

være, at effekten på udlånsrenten af kapitalkravene er mellem 0 og 11,3 basispunkter. 

Også på andre punkter er der anlagt antagelser, som indebærer at skønnet er højt sat.  

3 Fra likviditetskrav til udlåns-

rente 
Med Basel III/Kapitalkravsdirektivet indføres også to nye likviditetskrav, som begge for-

ventes at have en forøgende effekt på bankernes finansieringsomkostninger, og som også 

kan ”oversættes” til en effekt på udlånsrenten via (1).  

Et af de nye krav er en såkaldt Liquidity Coverage Ratio (LCR) og det andet en Net Stable 

Funding Ratio (NSFR). LCR skal sikre, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig likviditet til et 

30-dages signifikant stress-scenarie med en væsentlig reduktion i adgangen til finansie-

ring.29 NSFR er et mere langsigtet strukturelt tiltag, som skal sikre, at institutternes ikke 

tager for meget risiko ifm. løbetidstransformation. Kravet trækker således i retning af en 

mere balanceret løbetid mellem aktiv- og passivsiden.   

Det er forbundet med væsentlige usikkerheder at beregne bankernes reaktion på NSFR og 

LCR, og dermed den forventede effekt af de to tiltag. Kravene ventes dog især at blive 

imødekommet med en forøgelse af løbetiden på indlån og/eller en reduktion af løbetiden 

på udlån, jf. BIS(2010b). 

  

                                                
29 I LCR udgøres tælleren af højkvalitets likvide aktiver og nævneren af netto-kontant outflow over 
30 dage. Dette forhold skal være 60 pct. i 2015 og stige 10 pct. point årligt indtil det når 100 pct. i 
2019. Stress-scenariet indebærer blandt andet: 1) En signifikant downgrade 2) Delvis tab af indskud 
3) Tab af fundingmuligheder 4) Forøgelse af funding haircuts 5) Tilbagekaldelse af sikkerhedsstillel-
ser. De præcise definitioner af LCR udestår stadig i den europæiske lovgivning (kapitalkravsdirekti-
vet) og skal vedtages af EU-kommissionen.  
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Simplificeret kan institutterne vælge en kombination af følgende tiltag/justeringer;  

a. Forøge løbetiden på deres finansiering 

b. Reducere løbetiden på deres aktiver. 

c. Rejse yderligere kapital 

d. Skifte til aktiver af højere kvalitet (lavere afkast)  

e. ”Skrumpe” balancen (nedgeare) 

Alle tiltag ventes alt andet lige at reducere instituttets nettoindtjening.  

BIS(2010b) beregner effekten af NSFR ved at antage, at institutterne som det første vil 

vælge reaktion a., dvs. forøge løbetiden på passivsiden. Mere specifikt antager BIS(2010b), 

at institutterne vil ”udfase” gæld med en løbetid op til og med 1 år. Givet en normal rente-

kurve vil det forøge instituttets finansieringsomkostninger.30 Hvis ikke dette er tilstrække-

ligt, så reaktion d. og i sidste instans reaktion e. 

I beregningerne her i papiret antages simplificeret, at institutterne justerer balancen for at 

imødekomme NSFR udelukkende ved reaktion a., dvs. ved at forøge løbetiden på passivsi-

den. 

Under antagelsen om at afkastkravene på egen- og fremmedkapital er konstante, kan ef-

fekten på udlånsrenten af en sådan reaktion beregnes via (1’).  

 
1 1 2 2 ...UA AA L L L E

T Tr UA r AA r L r L r L r E             (1’) 

Variablene er i (1’) som beskrevet i tabel 1, hvor 𝐿 og 𝑟𝐿 nu er løbetidsopdelt på 𝑇 løbetider. 

Rentekurven antages at være normal (positivt hældende), jf. (5) 

 
1 2 ...L L L

Tr r r   (5) 

Antages det at instituttet vil flytte al finansiering med en løbetid op til og med 1 år til en 

løbetid på 2 år fås (6)  

 21 LL   (6) 

Det vil givet (5) forøge instituttets renteudgifter og dermed føre til et fald i det faktiske afkast 

på egenkapital. Instituttet antages at reagere ved at hæve udlånsrenten indtil renteindtæg-

terne, og dermed nettoindtjeningen er steget til et niveau, hvor det faktiske afkast igen er lig 

det konstante afkastkrav. Effekten på udlånsrenten kan dermed beregnes som i (7) 

                                                
30 BIS(2010B) antager fx et rentespænd på 100 basispunkter (1 pct. point) mellem kort og lang 
gæld. 
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 1 1 2( )L L

UA L r r
r

UA

  
   (7) 

I stedet kan det eksempelvis antages, at al 1-årig gæld fordeles på de andre løbetider givet 

en løbetidsnøgle/”fordelingsprofil”, jf. (8)  

  1 2 3 ... TL L L L        (8) 

Dermed bliver effekten på udlånsrenten som i (9) 

 1 1 2 2 3 3 ...L L L L

UA T Tr L r L r L r L
r

UA

      
 

 

(9) 

For at lave ovenstående beregninger er det nødvendigt at gøre en række yderligere ikke-

trivielle antagelser om instituttets passivside og de valgte justeringer. Analysen er selvsagt 

følsom over for disse antagelser. De tekniske forudsætninger er beskrevet i boks 3 neden-

for. 

Antagelsen i BIS(2010b) om at institutterne vil udfase gæld med en løbetid til og med 1 år 

er formentligt for højt sat. Dette skyldes, at definitionen af NSFR blev ændret januar 2014. 

Hvor al finansiering med en løbetid under 1 år iflg. den gamle definition fik tildelt en vægt 

på nul i beregningen af instituttets tilgængelige stabile finansiering, tildeles finansiering 

med en løbetid under 1 år fra ikke-finansielle erhvervskunder, offentlige institutioner og 

andre ikke-private institutioner nu en vægt på 50 pct. Også fx finansiering fra kreditinsti-

tutter med en løbetid på mellem 6 mdr. til under 1 år tildeles i den nye definition en vægt 

på 50 pct. Med andre ord kan 50 pct. af den ”kortsigtede gæld” nu tælle med som stabil 

finansiering, og ændringen er derfor en lempelse ift. den tidligere definition.  

Boks 3 Antagelser, data og beregninger ifm. effekten af NSFR 

Antagelser, gældsfordeling og renter 

Antag først at instituttet ikke kan vælge at erstatte gæld med indskudsfinansiering. Derfor betragtes 

kun justeringer i instituttets obligationsgæld og anden gæld. Dernæst er det nødvendigt at vide hvor 

meget gæld institutterne holder ift. balancen og med hvilke løbetider, og til hvilken pris, dvs. en ren-

tekurve. For gæld ift. balancen anvendes Danske Banks årsregnskab ultimo 2013, da det giver os det 

mest detaljerede data. Desuden vurderes det, at det er de store banker, som må justere mest for at 

leve op til NSFR, hvor mange af de mindre banker allerede opfylder kravet, og derfor ikke behøver at 

justere balancen, jf. IMF(2014).31  

Danske Banks gæld (ekskl. indskud) udgør ca. 38,3 pct. af balancen.32 Fordelingen er ca. 28,6 pct. 

point obligationsgæld og ca. 9,7 pct. point ’gæld til kreditinstitutter og centralbanker’ her kaldt ’andet 

                                                
31 IMF(2014) beregner og sammenligner NSFR for 2000 banker i 28 lande. NSFR beregnes for de 35 
største danske banker (ekskl. Nordea DK) baseret på balancerne ultimo 2012. Kun 5 af bankerne op-
fylder ikke en NSFR-ratio på minimum 1 (Danske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, FIH Erhvervsbank 
og Alm. Brand A/S). 
32 Ca. 924 mia.kr. 
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gæld’. ’Andet gæld’ fordeler sig på repogæld33 (sikret) og anden gæld kaldet ’andet’ med henholdsvis 

ca. 5,6 pct. point og 4,1 pct. point. Næsten al denne gæld har en løbetid på maksimalt 1 år.34 Det 

antages i beregningerne, at alt repogæld har en løbetid under 6 mdr. og at den resterende gæld ’andet’ 

fordeler sig ligeligt mellem en løbetid under 6 mdr. og en løbetid på 6 mdr. eller derover, dvs. 2,05 

pct. point på hver post. Løbetidsfordelingen for obligationsgæld baseres på en samlet udløbsprofil for 

obligationsgæld for de fire største institutter (Danske Bank, Nordea Danmark, Jyske Bank og Sydbank). 

Figur 4 viser fordelingen af den samlede gæld.  

Figur 4 Obligationsgæld i pct. af balancen fordelt på løbetider 

 

 

Med tilhørende renter for hver gældspost kan det nu beregnes, hvor meget det vil koste på udlånsren-

ten at omfordele gældsposter imellem forskellige løbetider. For obligationsgælden anvendes en rente-

kurve baseret på Danske Banks udestående obligationsgæld (usikret seniorgæld denomineret i euro), 

jf. figur 5. For repogæld anvendes Nationalbankens udlånsrente.35 For ’andet’ anvendes den usikrede 

pengemarkedsrente, den såkaldte CIBOR-rente36, som angiver prisen for usikrede lån mellem kredit-

institutter. Gælden under 6 mdr. tildeles en 3 mdr. CIBOR-rente, og gælden med en løbetid på 6 mdr. 

eller derover tildeles en 6 mdr. CIBOR-rente. Tabel 10 opsummerer gældsfordelingen og priserne. 

Justeringer af passivsiden 

Simplificeret laves omkostningsberegningen af NSFR som en engangsjustering af instituttets passiv-

side. NSFR tildeler gæld med en løbetid under 6 mdr. en vægt på 0 i beregningen af instituttets til-

gængelige stabile finansiering. Det antages derfor, at al repogæld og den del af ’andet’ med en løbetid 

                                                
33 En repoaftale er en låneaftale mellem to parter, hvor låntager stiller långiver sikkerhed i form af 
eksempelvis statsobligationer. Obligationerne gives til långiver med aftale om tilbagekøb til en givet 
pris senere.   
34 Danske Banks årsrapport 2013, s. 66, note 21 s. 104 og note 27 s.109 
35 Nationalbankens udlånsrente angiver kreditinstitutternes pris for et lån mod sikkerhedsstillelse, fx 
såkaldte repoudlån. Disse lån har normalt en løbetid på en uge hos nationalbanken 
36 Copenhagen Interbank Offered Rate 
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under 6 mdr. bliver til ’andet’ med en løbetid på 6 mdr. eller derover. Med andre ord flyttes disse 

gældsposter til en 6 mdr. CIBOR-rente. Obligationsgælden med en løbetid på 1 år reduceres med 50 

pct. Det betyder et denne gældspost ikke vil være højere end ca. 3,19 pct. af balancen, jf. tabel 10. 

Instituttet kan derfor kun vælge at lægge gælden til de andre længere løbetider indtil de når 3,19 pct. 

af balancen, da også disse løbetider med tiden bliver 1-årige, etc. Derfor antages det, at instituttet 

”udglatter” løbetidsprofilen, således ingen løbetidspost for obligationsgæld overstiger 3,19 pct. af ba-

lancen.  

Figur 5 Rentekurve – Obligationsgæld  

 

Dette resulterer i en effekt på udlånsrenten på ca. 21,4 basispunkter iflg. (9). Da det kun er forvente-

ligt, at det er de store institutter, som vil have svært ved at efterleve NSFR kan vi gange dette tal med 

en faktor 0,8 som ca. angiver de fire største danske pengeinstitutters markedsandel. Dermed kan 

effekten på udlånsrenten af NSFR anslås til at være ca. 17 basispunkter (21,4*0,8). Antages det i 

stedet, at institutterne ikke udfaser alt ’andet gæld’ med en løbetid under 6 mdr. men kun 50 pct. af 

denne som for den 1-årige obligationsgæld, så falder effekten for den samlede sektor til 14,7 basis-

punkter. 

Tabel 10 Gældsfordeling og renter 

  Rente (pct.) Pct. af aktiver Pct. af gæld 

Repogæld 

<6 mdr. 0,2 5,6 14,58 

Andet (usikret) gæld 

< 6mdr. 0,375 2,05 5,35 

≥ 6 mdr.  0,55 2,05 5,35 

Obligationsgæld (usikret senior)  

≤ 1 år 0,514 6,39 16,67 

≤ 2 år 0,618 5,31 13,85 

≤ 3 år 0,764 3,79 9,88 

≤ 4 år 0,941 2,70 7,04 

≤ 5 år 1,144 3,01 7,86 

≤ 7 år 1,588 1,80 4,71 

≤ 10 år 2,073 1,43 3,74 

≤ 15 år 2,536 0,99 2,58 
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≤ 20 år 2,746 0,97 2,54 

≤ 25 år 2,827 1,30 3,39 

≤ 30 år 2,851 0,95 2,47 

Sum 38,34 100 
 

Anm.:  Tabel 10: For repogæld er anvendt Nationalbankens udlånsrente, for ’andet gæld’ er valgt en 
3 og 6 mdr. CIBOR rente. Figur 4: Løbetidsprofilen for obligationsgæld i figur 4 er baseret på 
de danske SIFIers udestående obligationsgæld ultimo 2013, Bloomberg-DDIS. Fordelingen af 
obligationsgæld og andet gæld (gæld til kreditinstitutter og centralbanker) er baseret på Dan-
ske Banks årsregnskab 2013. Det er antaget at al repogæld har en løbetid under 6 mdr. og at 
den resterende andel af ’andet gæld’ fordeler sig ligeligt mellem en løbetid under 6 mdr. og 
en løbetid på 6 mdr. eller derover. Figur 5: Rentekurven er baseret på Bloomberg BVAL-curve 
(BVIS0470) kalibreret fra Danske Banks udestående euro-denominerede usikrede seniorgæld 
per 14.07.2014 

Kilde:  Bloomberg, Nationalbanken og Danske Banks årsregnskab 2013. For rentekurven Bloomberg 
BVAL-curves (BVIS0470). For gældsudløbsprofiler Bloomberg (DDIS) udløbsprofiler for obli-
gationsgæld. 

Beregnet som i (9) med de i boks 3 angivne data og antagelser skønnes den samlede effekt 

på udlånsrenten af NSFR at være ca. 16 basispunkter. Til sammenligning finder 

BIS(2010B), at NSFR vil resultere i en forøgelse af udlånsrenten på mellem 14 og 25 ba-

sispunkter. IMF(2012) finder, at likviditetskravene (både LCR og NSFR) vil øge udlånsrenten 

med ca. 14 basispunkter (specifikt for EU). 

Det er ikke her forsøgt at beregne effekten af LCR, da et tilstrækkeligt datagrundlag ikke 

er tilgængeligt, og LCR-kravet endnu er under udformning. Desuden vil de krav der følger 

af LCR delvist blive indfriet, hvis kapitalkrav og NSFR opfyldes. LCR kan imidlertid afhængig 

af udformningen påføre institutternes visse omkostninger, som altså ikke er medtaget i 

analysen. 

4 Samlet effekt på udlånsrenten 
Den samlede effekt på udlånsrenten af de nye kapital- og likviditetskrav kan beregnes som 

summen af de to fundne effekter for henholdsvis kapitalkrav og likviditetskrav (NSFR), jf. 

(10) 

 (1 )UAr MM K L       (10) 

Hvor L  er ændringen forårsaget af NSFR og de resterende variable er som i (4). Med 𝐿 =

16, 𝑀𝑀 = 0,3, ∆𝐾 = 2,7 og 𝛼 = 6 anslås den samlede effekt på udlånsrenten at være ca. 27,3 

basispunkter.   

Den rimelige tilgang er, at sige at effekten fra kapitalkrav er mellem 0 og 11,3 basispunkter 

(0,7*6,0*2,7), mens skønnet fra NSFR er 16 basispunkter. Dvs. den samlede effekt er mellem 

16 og 27,3 basispunkter (11,3+16). 

Der er et overlap mellem kapital- og likviditetskravene, men størrelsen er usikker. Eksempel-

vis vil en øget egentlig kernekapitalsdækning bidrage til at imødekomme NSFR ved at øge 
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instituttets tilgængelige stabile finansiering (tælleren i NSFR). Institutter kan også for at imø-

dekomme de nye likviditetskrav vælge at skifte til ”høj-kvalitets” (mindre risikobetonede) ak-

tiver, hvilket vil medføre et fald i bankens risikovægtede aktiver, og dermed også bidrage til 

at imødekomme de nye kapitalkrav.  

5 De økonomiske omkostninger 
I det følgende er den makroøkonometrisk model for dansk økonomi, ADAM, anvendt til at 

vurdere de mulige samfundsøkonomiske omkostninger fra de nye højere kapital- og likvi-

ditetskrav. De positive effekter i form af større finansiel stabilitet og bedre adgang til finan-

siering i lavkonjunktur, er således ikke indregnet i analysen.  

Beregningen består grundlæggende i at forøge udlånsrenterne for både penge- og realkre-

ditinstitutter.37 

En stigning i brugerpriserne (usercost) for maskin- og bygningskapital vil indledningsvist 

påvirke prisniveauet i opadgående retning og vil svække den danske konkurrenceevne. Det 

øger ledigheden, hvilket efterfølgende medfører et nedadgående pres på lønningerne. Det 

trækker i retning af at konkurrenceevnen igen forbedres, således at ledigheden på langt 

sigt omtrent er uændret. Stigningen i ledigheden på kortere sigt er en følge af eksperimen-

tets kontraktive natur, da en stigning i brugerpriserne på kort sigt vil påvirke investerings-

niveauet og boligforbruget - og dermed beskæftigelsen - negativt.  

På længere sigt vil de højere kapitalomkostninger resultere i substitution fra kapital mod 

arbejdskraft, og modellen sikrer ligevægt på arbejdsmarkedet via en løndrevet crowding-

in effekt, så den langsigtede beskæftigelseseffekt forbliver omtrent uændret.38 Resultatet 

er en negativ effekt på BNP på kort sigt og en marginal negativ BNP-effekt på lang sigt som 

skyldes en mindre kapitalintensiv produktion (dvs. mindre produktivitet). Forbrugssam-

mensætningen ændres, idet boligforbruget udgør en mindre andel af privatforbruget. Der 

er samtidig en negativ effekt på det samlede private forbrug.  

Ingen af de ændrede renter påvirker i modelberegningen renteindtægter og nettoindtjenin-

gen i den finansielle sektor. Dette er centralt, da det i beregningen af effekten på udlåns-

renten antages, at institutterne vil neutralisere de forhøjede omkostninger ved den nye 

regulering ved at hæve renten præcist således, at nettoindtjeningen (og dermed afkastet) 

                                                
37 Basel III gælder kreditinstitutter (og dermed ikke kun pengeinstitutter). Derfor stødes boligfinan-
sieringsrenterne (iwb30 og iwbflx) også i modellen. Her er antagelsen således, at realkreditinstitut-
terne vil hæve bidragssatserne som en respons på de højere omkostninger af Basel III. Konkret for-
øges pengeinstitutternes udlånsrente (iwlo), og den korte og lange boligfinansieringsrente (hhv. 
iwb30 og iwbflx). En forøgelse af iwlo kan bedst sammenlignes med et stød til brugerpriserne (user-
cost) for erhvervenes maskinkapital, mens en forøgelse af iwb30 og iwbflx øger brugerpriserne for 
ejendomme. Boligfinansieringsrenterne indgår i brugerprisen på boligkapital (buibhx) med en dertil-
hørende koefficient, som angiver andelen af henholdsvis lang (bobl30) og kort gæld (1-bobl30). 
38 Lønrelationen er i ADAM en Phillips-kurve, som kobler ændringer i løn til arbejdsløshed. En stigning 
i arbejdsløsheden vil reducere lønningerne og dermed priserne og forbedre konkurrenceevnen. Ek-
sport og produktion vil således stige, og arbejdsløsheden vil returnere til baseline-niveauet.     
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forbliver uændret og derefter pålægge resultatet en MM-effekt.39 Dette er opfyldt på langt 

sigt så længe, at pengemarkedsrenten (iwmm) ikke ændres i ADAM. 

5.1 Modifikationer til grundeksperimentet  

For bedre at sikre at estimationerne passer til eksperimentet fortages tre modifikationer.40      

De første to modifikationer vedrører konkurrenceevneeffekten. En stigning i brugerpriserne 

påvirker i første omgang priserne opad, således at konkurrenceevnen forværres. Men, Basel 

III implementeres også i andre lande, hvorfor en tilsvarende påvirkning af omkostninger 

og priser også er forventelig for disse lande. Effekten på konkurrenceevnen vil derfor ikke 

være den samme som i ”grundforløbet”. Den ”sande” effekt afhænger af en lang række 

faktorer såsom deres kapitalintensitet, sammensætningen af udenrigshandlen etc. Her er 

det valgt at antage upåvirket priskonkurrenceevne i udenrigshandlen. Dette gøres ved at 

eksogenisere de relative import- og eksportpriser, som indgår i udenrigshandlen.  

Den første modifikation resulterer imidlertid i, at dansk import alene er afhængig af aktivi-

teten i den indenlandske økonomi, og at eksporten reelt er eksogen. Dette er ikke tilfreds-

stillende ift. den samlede fortolkning. Ligesom en rentestigning forårsager en mindre kapi-

talintensiv produktion indenlandsk, må en ”global” rentestigning også forårsage en mindre 

kapitalintensiv ”global” produktion. Det betyder samlet set en lavere produktion i andre 

lande, og dermed en mindre efterspørgsel på verdensmarkedet efter dansk eksport.  

Der foretages derfor en justering som opfanger at eksporten kan svækkes. Den negative 

effekt på dansk eksport baseres på effekten på dansk import fra forøgelsen af udlånsrenter 

mv. i Danmark.  

Den tredje modifikation vedrører den offentlige sektors saldo som i grundforløbet forværres 

permanent. Der er således ingen finanspolitisk reaktion, som sikrer at de offentlige finanser 

hænger sammen på sigt. Det er er ikke ønskværdig ift. eksperimentet, da det stigende 

underskud er udtryk for at det offentlige finansierer et løft bl.a. i det private forbrug. Dvs. 

effekten på det private forbrug påvirkes. Effekten fra den offentlige balance ”nulstilles” ved 

at ”tvinge” den offentlige balance tilbage på samme niveau som grundforløbet i ADAM ved 

at introducere en ikke-forvridende Kop-skat.41  

5.2 Resultater  

Tabel 12 viser resultatet af eksperimentet og figur 6 viser afvigelsen fra grundforløbene af 

eksperimentet. 

                                                
39 Dette er ”heldigt” ift. eksperimentet, men næppe intuitivt, at ændringer i disse renter ikke påvirker 
rentestrømmene. Det vedrører måden kreditinstitutter behandles på i nationalregnskabet. Her bruges 
en særlig referencerente, og renter som afviger fra referencerenten, behandles som finansielle tjene-
ster. Stød til iwlo, iwb30 og iwbflx har således kun effekt på kapitalomkostningerne (boligkapital og 
maskinkapital i erhvervene). 
40 Der skal lyde en stor tak til ADAM-gruppen på Danmarks Statistik, her især Tony Maarsleth Kri-
stensen, for hjælp med at tilpasse modellen til analysen.  
41 Mere specifikt anvendes variablen ’kapitaloverførsler fra den private til den offentlige sektor’ 
(tk_hc_o) til at justere den offentlige balance.  
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Tabel 12 De økonomiske omkostninger af højere kapital- og likviditetskrav 

- afvigelse fra grundforløbet 

Likviditets (NSFR)- og kapitalkrav, (27,3 basispunkter) 

 Kort sigt (5 år) Lang sigt (70 år) 

BNP, pct. -0,29 -0,09 

Investeringer, pct.  -1,20 -0,38 

Privat forbrug, pct. -0,33 -0,05 

Beskæftigelse, pers. -5.150  

Likviditetskrav (NSFR), (16 basispunkter) 

 Kort sigt (5 år) Lang sigt (70 år) 

BNP, pct. -0,17 -0,06 

Investeringer, pct.  -0,71 -0,22 

Privat forbrug, pct. -0,20 -0,04 

Beskæftigelse, pers. -3.042  
 

Kilde:  ADAM-kørsel på grundeksperimentet inkl. de tre modifikationer 
 

På kort sigt vil de højere kapitalkrav (Basel III inkl. implicit stramning plus SIFI-krav) og 

NSFR resultere i et fald i BNP på ca. 0,29 pct. ift. grundforløbet og på lang sigt et fald på 

ca. 0,09 pct., jf. tabel 12 og figur 6.  

Figur 6 Procentuel afvigelse fra grundforløb, Likviditets- og kapitalkrav 

 

Anm.:  Kurverne angiver den procentuelle afvigelse af eksperimentet ift. grundforløbet i 
ADAM 

Sammenlignet med en række andre internationale studier er den estimerede BNP-effekt 

lav. Eksempelvis beregner OECD(2011), at den kortsigtede BNP-effekt af kapitalkravene 

alene (ekskl. SIFI-krav) er et fald på 1,14 pct. for euroområdet, jf. Jensen(2013). En årsag 

er som nævnt, at OECD ikke medregner en effekt af lavere risikovægte, og at der her 

medregnes et minimumsskøn for MM-effekten på 30 pct. IMF(2012) medregner fx en MM-

effekt på 50 pct.  
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På længere sigt er det sandsynligt, at MM-effekten er 100 pct. Under denne antagelse er 

det kun effekten af likviditetskravet, som bør estimeres. I så fald er det kortsigtede fald i 

BNP på ca. 0,17 pct. og det langsigtede ca. 0,06 pct., jf. tabel 12.  

En række andre punkter kan også bidrage til at skønnet er sat højt:  

1) Egenkapital må ventes først og fremmest at erstatte hybrid/supplerende kapitalin-

strumenter 

2) Der er ikke indregnet ”mitigations”-effekter, fx nedadgående pres på opgjorte risi-

kovægte, øget effektivisering, etc. 

3) Der er ikke medregnet overlap mellem kapital- og likviditetskrav 

4) Også en højere stabil finansiering (lavere likviditetsrisiko) kan reducere afkastkra-

vet 

5) Konkurrencen på bankmarkedet er ikke fuldkommen, hvilket kan medføre mindre 

gennemslag fra øgede omkostninger mv.  

6) I det omfang at der er markedsbaseret pres for højere kapitalisering, så er effek-

terne også overvurderet. 

5.3 Gevinsterne ved højere kapitalkrav  

Som nævnt indledningsvist analyseres ikke de forventede makroøkonomiske gevinster af 

den nye regulering. Gevinsterne ventes at komme igennem et mere stabilt finansielt system 

med færre kriser og færre omkostninger ved kriser, dvs. en lavere varians i BNP og mindre 

risiko for kriser der mere varigt kan svække produktivitetsudviklingen.  

Udgangspunkt er at der er foretaget en ret moderat stramning af den finansielle regulering, 

og at den stramning der er lavet er fra et lavt niveau. Derfor er det ikke overraskende at 

langt de fleste analyser finder, at fordelene overstiger eventuelle ulemper. Der er også 

studier, der argumenterer for at fx højere kapitalkrav ikke har ulemper.  

At der samlet er nettogevinster ved strammere krav understøttes af en omfattende analyse 

af de makroøkonomiske omkostninger og gevinster ved reguleringen af den svenske finan-

sielle sektor, jf. Riksbanken(2011). Her er konklusionen, at kapitalkravene i Basel III er alt 

for lempelig ift. de store svenske banker bl.a. som følge af en række specielle karakteristika 

ved den svenske finansielle sektor. Karakteristika som også kendetegner den danske finan-

sielle sektor og de store danske banker; i) Den finansielle sektor er meget stor ift. økono-

mien ii) koncentrationen i sektoren er høj iii) bankerne er meget sammenbundne på mar-

kedet for finansiering – høj smitterisiko iv) bankerne anvender en høj andel af kortsigtet 

og udenlandsk finansiering.  

Den samfundsoptimale egentlige kernekapitalsdækning ift. de risikovægtede aktiver (Basel 

III definition) vurderes i den svenske analyse, at ligge et sted i intervallet 10-17 pct. be-

regnet ud fra en model, som med al sandsynlighed underestimerer de samfundsøkonomiske 

gevinster af højere kapitalkrav, jf. Riksbanken(2011). Også Baselkomitéen har analyseret 

de langsigtede samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger af højere kapitalkrav, jf. 

BIS(2010b). Deres konklusion er, at det samfundsoptimale niveau for kapitaldækningen 
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ligger et sted mellem 13 og 15 pct.42 Herhjemme har Danske Bank fået det højeste krav til 

den egentlige kernekapitalsdækning på 10 pct. (Basel III plus SIFI-aftalen). Det er desuden 

tvivlsomt om disse analyser i fuldt omfang tager hensyn til virkningen af overgang til IRB-

modeller, som i Danmark har medført en ret stor nedgang i de reelle kapitalkrav.  

  

                                                
42 Kapitalmålet i BIS(2010b) er dog baseret på Basel II kapitaldefinitionen TCE (Tangible Common 
Equity), hvor målet i Riksbanken (2011) er baseret på den endelige Basel III definition af CET 1 
(Common Equity Tier), på dansk den egentlige kernekapital. Begge mål er i udgangspunktet egenka-
pitalen fratrukket en række poster, hvor der trækkes mere fra i opgørelsen af CET1, som derfor er 
det mest snævre kapitalbegreb.  
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7.A Data til beregningerne i tabel 3 i hovedteksten 
  

Tabel A.1 Data til tabel 3, pengeinstitutter (gr. 1-3) 

 

Kilde:  Finanstilsynet og egne beregninger. 

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

Indlån 760.035 805.258 843.505 931.729 1.034.118 1.178.359 1.290.391 1.618.890 1.678.435 1.654.384 1.624.744 1.623.376 1.720.386

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 475.919 563.623 643.463 705.820 704.544 803.395 1.038.419 1.265.627 1.177.683 852.738 766.965 797.869 800.085

Obligationer 109.826 154.765 188.975 216.646 236.246 318.543 379.509 448.789 585.469 676.849 634.379 500.426 389.903

Efterstillede kapitalindskud 40.647 47.611 51.143 52.007 56.544 72.305 82.013 93.397 95.250 121.490 119.780 112.184 107.104

Total indlån og gæld 1.386.427 1.571.257 1.727.086 1.906.202 2.031.452 2.372.603 2.790.332 3.426.703 3.536.837 3.305.462 3.145.868 3.033.854 3.017.478

Egenkapital 116.841 116.917 131.001 139.748 146.109 173.456 216.598 244.010 231.699 242.100 249.669 269.583 271.610

1.1. Vægt

Indlån 0,55 0,51 0,49 0,49 0,51 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,52 0,54 0,57

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0,34 0,36 0,37 0,37 0,35 0,34 0,37 0,37 0,33 0,26 0,24 0,26 0,27

Obligationer 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,13 0,17 0,20 0,20 0,16 0,13

Efterstillede kapitalindskud 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

2.Renteudgifter

Indlån 28.614 27.809 22.107 17.100 16.496 18.358 26.946 47.298 60.269 38.639 16.096 20.524 17.824

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 24.321 23.948 18.570 15.588 18.283 29.614 40.786 53.820 63.424 16.785 8.837 8.809 4.587

Obligationer 6.364 5.758 5.505 4.380 4.865 7.922 13.896 21.135 21.971 14.280 11.897 12.786 10.739

Efterstillede kapitalindskud 2.756 2.813 2.412 2.318 2.549 2.964 3.379 3.989 4.517 5.753 6.866 6.853 6.074

3. Renter, (pct.)

Indlån 3,76 3,45 2,62 1,84 1,60 1,56 2,09 2,92 3,59 2,34 0,99 1,26 1,04

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 5,11 4,25 2,89 2,21 2,60 3,69 3,93 4,25 5,39 1,97 1,15 1,10 0,57

Obligationer 5,79 3,72 2,91 2,02 2,06 2,49 3,66 4,71 3,75 2,11 1,88 2,56 2,75

Efterstillede kapitalindskud 6,78 5,91 4,72 4,46 4,51 4,10 4,12 4,27 4,74 4,74 5,73 6,11 5,67

RL 4,48 3,84 2,81 2,07 2,08 2,48 3,05 3,68 4,25 2,28 1,39 1,61 1,30

4. Årets resultat (efter skat) 14.371 14.465 15.115 20.677 22.914 27.067 33.453 32.600 -6.116 -15.524 1.689 1.950 3.895

RoE 12,30 12,37 11,54 14,80 15,68 15,60 15,44 13,36 -2,64 -6,41 0,68 0,72 1,43

RoE-RL 7,82 8,53 8,72 12,73 13,61 13,12 12,40 9,68 -6,89 -8,70 -0,71 -0,89 0,13

Gruppe 1-3
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7.B Beregning af afkastkravet og rente på fremmedkapital -     
Bloomberg 

Afkastkravet (cost of equity) 

Det der påvirker instituttets finansieringsomkostninger (og dermed ændringen i udlånsren-

ten) som en konsekvens af ny regulering er den ”pris” instituttet må betale, hvis det er 

nødsaget til at indhente ny egenkapital.    

Afkastkravet, 𝑟𝑡
𝐸, beregnes i Bloomberg vha. ”Capital Assets Pricing Modellen” (CAPM).  

Egenkapital-investorer ønsker et afkast som er lig den risikofri rente plus en institut-specifik 

risikopræmie, jf. (4): 

 E F E

it t itr r    (4) 

For den risikofri rente anvendes ofte renten på eksempelvis en 10-årig tysk statsobligation.  

Risikopræmien kan estimeres vha. CAPM. Modellen foreskriver, at risikopræmien er lig med 

risikopræmien for markedet multipliceret med en institutspecifik risiko-koefficient, 
i , som 

måler hvor risikofyldt det specifikke institut er relativt til markedet, jf. (5): 

 E M

it i t     (5) 

Jo højere den relative risiko er (dvs. jo højere beta er), desto højere bør afkastet være. 

Denne sammenhæng kan også tilnærmelsesvis findes i data for de danske pengeinstitutter 

i perioden før krisen, jf. figur B.1.    

𝛽𝑖  findes som korrelationskoefficienten mellem afkastet på et instituts aktiekurs og afkastet 

på det aggregerede aktiekursindeks. I Danmark vil dette som regel være KFX-indekset. 

Iflg. CAPM er en betaværdi på 1 derfor et udtryk for at en given aktie følger udviklingen i 

det generelle marked. En værdi under 1 viser, at aktiens (relative) volatilitet (kursudsving) 

er lav og at aktien giver en lav og stabil indtjening. En værdi over 1 viser, at aktien er 

relativ volatil, dvs. indtjeningen mindre stabil.     
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Figur B.1: Faktisk afkast og CAPM’s beta (gns. 2000-2007) 

 

Anm.:  Figuren viser det årlige afkast for intervaller af beta for de danske pengeinstitutter 
som var børsnoterede i 2012 

Kilde:  Bloomberg 

Risikopræmien for markedet er lig med det forventede markedsafkast minus den risikofri 

rente, jf. (6): 

 M F

t tForventet markedsafkast r    (6) 

Det forventede markedsafkast er baseret på dividende discount modellen. 

Dermed kan det institutspecifikke afkastkrav (cost of equity) beregnes til at være som i (7) 

  E F F

it t i tr r Forventet Markedsafkast r     (7) 

I beregningen foretaget i tabel 1 anvendes for afkastkravet Bloomberg’s estimerede ’cost 

of equity’ som i (7). Her er beta estimeret som korrelationskoefficienten mellem det pågæl-

dende instituts aktieindeks og KFX-indekset. Koefficienten er baseret på ugentlige obser-

vationer to år tilbage. Som den risikofri-rente anvendes afkastet for en tysk 10-årig stats-

obligation. Det forventede markedsafkast er beregnet ud fra dividends discount modellen. 

Her er det forventede markedsafkast en funktion af fremskrevne vækstrater, indtægter, 

dividender, udbetalingsratioer og nutidsværdier. 

For Danske Bank var ’cost of equity’ i 2012 beregnet via (7) på 14,76 pct., jf. tabel B.1. 

Tabel B.1: Eksempel – ’Cost of equity’ for Danske Bank 

Fr    Expected market return 

1,07 pct. 1,09 13,65 pct. 
 

Kilde:  Bloomberg 
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Renten på fremmedkapital (cost of debt) 

Renten på fremmedkapital (cost of debt), 
Lr , beregnes ud fra institutternes balanceoplys-

ninger vha. nedenstående ligning (8):  

  1L SD LD
r TN AF TB AF TR

TD TD

 
        
 

 (7) 

Hvor SD er kortsigtet gæld, LD er langsigtet gæld, TD er samlet gæld, TN er det gennem-

snitlige afkast på skatkammerbeviser (dvs. kort gæld), TB er afkastet på statsobligationer 

(lang gæld) og AF er en justeringsfaktor baseret på det gennemsnitlige kreditspænd mellem 

afkastet på erhvervsobligationer og statsobligationer for en bestemt rating-klasse. Dvs., at 

en lavere rating medfører et højere spænd, som justerer prisen op. Endelige er TR den 

effektive skatterate beregnet som årets skattebetalinger divideret med årets resultat før 

skat. For Danske Bank var den vægtede fremmedkapitalsrente i 2012 fx på 0,64 pct., jf. 

evt. tabel B.2. 

Tabel B.2: Eksempel – ’Cost of debt’ for Danske Bank, 2012 

LD 1.022.115 TB 1,07 pct. 

SD 241.241 TN 0,05 pct. 

TD 1.263.356 AF 1,33 pct. point 

TR 44,57 pct. Rating A- 
 

Kilde:  Bloomberg 
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7.C – Gruppe 2 

Figur C.1 viser udviklingen i den gennemsnitlige (vægtede) risikovægt, RW, for gr. 2 og gr. 

2-4 bankerne over perioden 2000-2012. RW falder markant i perioden 2006-2009 ved over-

gangen til Basel II standardmetoden.  

Figur C.1 Gr. 2 pengeinstitutternes gns. risikovægt, 2000-2012, pct. 

 

Teknisk løft anno 2012 for gr. 2-4 banker og for Sydbank 

Sydbank oplyser også kun deres Basel I kompatible risikovægtede aktiver til og med 2008.  

For Sydbank anslås det i tabel 8 at det tekniske løft anno 2012 er ca. 3,2 pct. point. Dette 

er beregnet med udgangspunkt i Sydbanks balance anno 2012 og faldet i deres gennem-

snitlige risikovægt fra 2007 til 2008 på ca. 14 pct. point (61,9-47,8). 

Nærmere betegnet er løftet beregnet ved nedenstående formel baseret på balancen 2012 

   

9.854 9.854
3,2

0,14 0,47 152.713 0,47 0,61 152.713

EK EK

RW A RW A

     
                       

 

Hvor RW er den gennemsnitlige risikovægt, EK er den egentlige kernekapitaldækning og A 

er det totale aktiver.  

For gruppe 2-4 pengeinstitutterne var der også tale om et teknisk løft ved overgangen til 

Basel II standardmetoden. Det er dog ikke muligt at beregne det tekniske løft for gr. 2-4 

bankerne som for SIFIerne, da de ikke længere opgiver deres Basel I kompatible risiko-

vægtede aktiver efter overgangen til Basel II standardmetoden. Som en approksimation af 

løftet anvendes som ovenfor for Sydbank faldet i den (vægtede) gennemsnitlige risikovægt 

fra 2007 til 2008 på ca. 14 pct. point (91,5-77,8) og balancen (vægtet) anno 2012. Data 
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er fra Finanstilsynet og derfor anvendes løftet i egenkapitalen og ikke den egentlige kerne-

kapital.  

   

55.918 55.918
2,7

0,14 0,67 532.636 0,67 0,14 532.636

E E

RW A RW A

     
                       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


