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Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den 

finansielle sektor – en replik 

 

Finansrådet og Nykredit har ved flere lejligheder i dagspressen og i en 

fælles kronik udtrykt kritik af Raaballe (2013) og vor fælles kronik 

(2013). Denne kritik er nu samlet i Jesper Berg, Christian Sinding 

Bentzen og Niels Storm Stenbæks (BBS) debatindlæg ”Højere 

kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor” i dette 

nummer af Finans/Invest. 

Hovedemnet i debatten er, hvorvidt krav om mere egenkapital i banken 

er en ulempe for banken og dens kunder. 

 

Vi kvitterer for den sobre tone i BBSs indlæg. Hvis vi enkelte steder er lidt 

skarpe i tonen, undskylder vi. Det er blot et ønske om klarhed i debatten. 

Med Niels Bohrs ord: Not to criticize, only to learn. 

Hovedspørgsmålet i debatten er altså, om det er en ulempe for bankerne og 

deres kunder, hvis bankerne skal operere med en højere egenkapital? 

Svaret på spørgsmålet er et entydigt nej ifølge Raaballes artikel i 

Finans/Invest (2013) og Bechmann, Grosen og Raaballes kronik i 

Morgenavisen Jyllands-Posten (2013). Konklusionerne er: 

En to- til tredobling af egenkapitalen i de svageste kapitaliserede danske 

banker vil utvivlsomt skabe finansiel stabilitet med væsentlige 

samfundsøkonomiske gevinster. Overraskende er omkostningerne herved 

særdeles små for banken og dens kunder. 

Bankens gennemsnitlige udlånsrenter vil højest vokse med 0,15 

procentpoint. Bankens internationale konkurrenceevne vil ikke lide skade. 
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De største bankers rentabilitet vil dog forringes en smule, men det skyldes, 

at højere egenkapital i disse banker indebærer, at disse banker da ikke 

længere vil modtage et ”too big to fail”- subsidium fra staten. Vil staten 

kompensere de større banker helt eller delvis herfor og/eller tilskynde til 

ovenstående løsning, kan staten friholde banker med høj egenkapital for det 

årlige bidrag til Indskydergarantifonden. Herved vil bankernes udlånsrenter 

også forblive uændrede. 

De talmæssige konklusioner er angivet i appendiks 1, der er et genoptryk fra 

Raaballes artikel (2013). 

BBSs indlæg giver ikke anledning til, at vi kan ændre vore konklusioner. 

Men indlægget giver anledning til, at vi kan rydde nogle misforståelser af 

vejen. Dispositionsmæssigt følger vi i hovedtræk dispositionen i BBSs 

indlæg. Afslutningsvis peger vi på områder, hvor yderligere forskning kan 

svække eller styrke vore konklusioner. 

 

 

”Kravene til egenkapital løftes i praksis med en faktor fem eller mere” 

 

Sådan lyder det i BBSs konklusion på side 4, 1. spalte. Og det lyder godt. Vi 

kan nøjes med en faktor to til tre. Men er udsagnet virkeligt sandt? 

Vi vil illustrere udsagnet ved hjælp af udviklingen i Danske Banks bogførte 

egenkapitalprocent og kernekapitalprocent. 

Ifølge Raaballe (2013) var Danske Bank kapitalmæssigt en faktor 2-4 gange 

svagere ultimo 2008, end den var 10 år tidligere. Det i sig selv udgjorde et 

problem, men problemet blev yderligere forstærket af, at Danske Banks 

aktiver i forhold til Danmarks bruttonationalprodukt over de 10 år var vokset 

fra at udgøre 51% til at udgøre 202%. 
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Har Danske Bank efterfølgende genvundet fordums kapitalstyrke subsidiært 

blevet en faktor 5 stærkere? 

Af Tabel 1 fremgår, at Danske Banks bogførte egenkapitalprocent (defineret 

som bogført egenkapital divideret med bogført balance) siden 2008 er vokset 

fra 2,8% til 4,0% - altså vokset med ca. 43%. Der er således lang vej igen 

baseret på dette mål. 

Det syner straks bedre for Danske Bank, når vi måler kapitalstyrke ved 

kernekapitalprocent. Af Tabel 1 fremgår, at Danske Banks kernekapital-

procent er vokset med ca. 113%. Kernekapitalprocenten beregnes som 

bogført egenkapital fratrukket goodwill m.v. og tillagt hybrid kernekapital. 

Dette tal divideres med de risikovægte aktiver. 

Den store forskel i niveauet på de to mål skyldes primært nævneren. For 

Danske Banks vedkommende udgør de risikovægtede aktiver blot godt en 

femtedel af de bogførte aktiver ultimo 1. kvartal 2013. Hermed får man, at 

Danske Banks kernekapitalprocent i grove træk fremkommer som 5 gange 

bogført egenkapitalprocent, jævnfør 1. kvartal 2013: 0,456,19  . Herved 

kommer egenkapitalen ved et snuptag til at syne 5 gange højere. Der er 

således grund til at se nærmere på begrebet risikovægtede aktiver. 

 

Tabel 1 

Bogført egenkapitalprocent og kernekapitalprocent for Danske Bank 

2008 – 1. kvartal 2013 

 

2008 2009 2010 2011 2012 1.kvt.2013 Stigning

Bogført egenkapitalprocent 2.8 3.3 3.3 3.7 4.0 4.0 43%

Kernekapitalprocent 9.2 14.1 14.8 16.0 18.9 19.6 113%  
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Note: Bogført egenkapitalprocent er bogført egenkapital divideret med bogført balance. 

Kernekapitalprocent er beregnet som kernekapitalen i henhold til Lov om finansiel 

virksomhed divideret med de risikovægtede aktiver. Alle tal er opgjort ultimo perioden. 

 

Ikke alle bankaktiver er lige risikable, og det enkelte aktiv tildeles derfor 

efter Baselreglerne en risikovægt – for de store banker baseret på interne 

modeller. Det er almindelig anerkendt, at der har været og stadig er en stor 

grad af vilkårlighed/manipulerbarhed i risikovægtene. 

Slovik (2012) har lavet en undersøgelse af den tidsmæssige udvikling i de 

risikovægtede aktiver i forhold til de bogførte aktiver for 15 store banker i 

US, euro-området, UK og Schweiz. Resultatet heraf er illustreret ved den 

røde kurve i Figur 1. 

Taget for pålydende er risikoen på det gennemsnitlige aktiv i de 15 store 

internationale banker i store træk blevet halveret over perioden. Slovik 

argumenterer imidlertid for, at dette i realiteten ikke er tilfældet. Det 

vedvarende fald skyldes derimod innovative engineering of regulatory risks. 

Der er med andre ord tale om et delvist tag selv bord, hvor de store banker 

langt hen ad vejen har været i stand til at opretholde deres regulatoriske 

kernekapitalprocenter ved selv at reducere risikovægtene. I princippet er 

risikovægte fornuftige, men i praksis er risikovægtene subjektive og 

manipulerbare. 

Den blå kurve i Figur 1 angiver de tilsvarende tal for Danske Bank. Målt ved 

de risikovægtede aktiver var Danske Banks aktiver før årtusindeskiftet noget 

mindre risikable end de internationale bankers. Fra årtusindeskiftet og frem 

til 2006 er Danske Banks risikovægtede aktiver i forhold til aktiverne på 

niveau med de internationale bankers. Fra 2007 og frem til i dag har Danske 

Banks ledelse den opfattelse, at risikoen på deres aktiver er blevet stærkt 
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reduceret og er væsentlig lavere end de internationale bankers. Tillagt 

Danske Banks meget kraftige ekspansion blandt andet på nye markeder og 

de vanskeligheder, som dette har afstedkommet, er vi som følge heraf 

skeptiske med hensyn til udviklingen og størrelsen af Danske Banks 

kernekapitalprocent.  

 

Figur 1 

Historisk udvikling i risikovægtede aktiver i forhold til bogførte aktiver 

for 15 store internationale banker (rød kurve) og for Danske Bank (blå 

kurve) 

 

 

Note: Data for de 15 store internationale banker er hentet fra Slovik (2012). Data for 

Danske Bank er hentet fra Danske Banks regnskaber. De risikovægtede aktiver er for 

Danske Bank fra og med 2007 opgjort efter CRD. Hvis de risikovægtede aktiver ultimo 
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2007 (der var det sidste regnskabsår, hvor Danske Bank rapporterede efter det hidtidige 

regelsæt) i stedet havde været opgjort efter det hidtidige regelsæt, ville de risikovægtede 

aktiver udgøre 39,2% af de bogførte aktiver ultimo 2007. 

  

Så vidt vi har forstået, mener Danske Banks ledelse, at man er ved at være i 

mål kapitalmæssigt. Vi kan konstatere, at Danske Bank har haft en stigning i 

egenkapitalprocenten på 43% og en stigning i kernekapitalprocenten på 

113%. Og vi er skeptiske med hensyn til Danske Banks opgørelse af 

kernekapitalprocenten. Vi kan derfor ikke tilslutte os BBSs vurdering af, at 

kravene til egenkapital i praksis øges med en faktor fem eller mere. 

 

     

Kommentarer til M&M: Fra stiliseret model til kompliceret virkelighed 

 

Vi vil nøjes med at kommentere enkelte punkter, der kan give anledning til 

misforståelse/skabe forvirring. For øvrige forhold i dette afsnit henvises til 

Raaballe (2013). 

 

Nykredit 

I BBSs Tabel 1 angives de gennemsnitlige finansieringsomkostninger for to 

kreditforeninger baseret på, at Modigliani og Millers teoretiske resultat 

holder, Modigliani og Miller (1958, 1963) samt Miller (1977). Den ene 

kreditforening (A) er finansieret med 10% egenkapital, og den anden 

kreditforening (B) er finansieret med 20% egenkapital. Forfatterne 

konkluderer således side 6, 1. spalte: ”Det meget simple eksempel kan 

bruges til at illustrere en kontant implikation for realkreditlåntagere. Et 

realkreditselskab får ikke selv gevinsten ved den lavere obligationsrente. 
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Den går direkte videre til låntagere. … Konsekvensen for låntager er, at hun 

vil opleve stigende bidrag til at dække de stigende udgifter til aktiekapital, 

men også faldende obligationsrente. Førstnævnte vil være en mere synlig 

konsekvens, idet den alternative obligationsrente formentlig ikke kan 

observeres.” 

Vi finder dette unødigt uklart. I Kreditforening A betaler låntager en rente på 

3% + et administrationsbidrag. Lad os sige i alt 3,5% for lånet. Den 

bruttorente er låntager altså også villig til at betale for et lån i Kreditforening 

B. Og da lånerenten (obligationsrenten) i Kreditforening B er 2,625% mod 

de 3% i Kreditforening A, er der plads til et administrationsbidrag i 

Kreditforening B på 0,875%. Herved bliver overskuddet i Kreditforening A 

med lav egenkapital og Kreditforening B med høj egenkapital præcist det 

samme (baseret på at aktivsiden er den samme i de to kreditforeninger), og 

låntagerne er indifferente med hensyn til, hvor de skal optage deres lån. 

Obligationer udstedt af Kreditforening B har en højere kurs (og dermed 

lavere lånerente), men har til gengæld et tilsvarende højere 

administrationsbidrag. Så på dette punkt adskiller kreditforeninger sig ikke 

fra andre finansielle virksomheder. 

BBS peger på andre problemer for foreningsejede realkreditinstitutter, 

jævnfør dette citat fra side 7, 1. spalte: ”For foreningsejede virksomheder 

som Nykredit indebærer ejerstrukturen også begrænsninger på muligheden 

for at rejse ny egenkapital. Et krav om en øget egenkapitalprocent kan 

matematisk kun opnås gennem enten faldende risikovægtede aktiver eller 

stigende overskud.” 

Det udsagn kan vi ikke følge. Vi finder det mere nærliggende, at Nykredit 

børsnoteres og ad denne vej rejser mere egenkapital, hvis man stadig vil 

være den mest betydende aktør på det danske realkreditmarked. 
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Reluctance to liquidate og Debt overhang 

I forbindelse med “triggere” anfører forfatterne, at forøget egenkapital er en 

ulempe, jævnfør følgende citat fra side 6, 2. spalte: ”Omkostningen er, at 

der er en større samlet sandsynlighed for et tab for samfundet som helhed, 

fordi at man ikke tager chancen, at verdens udvikling vender tingene til det 

bedre.” 

Det forholder sig præcist modsat. Mere egenkapital indebærer netop, at der 

ikke opstår et samfundsmæssigt tab. 

Antag at en banks aktionærer har valget mellem at likvidere banken 

(udlånene) nu eller vente. 

Vi antager først, at det er samfundsmæssigt bedst (samlet set for 

aktionærerne, indskyderne og staten) at likvidere banken nu. Hvis der er 

relativt lidt egenkapital i banken (og indskyderne dermed ikke i fremtiden er 

sikre på at få deres penge retur), er det ikke i aktionærernes interesse at 

likvidere nu. Aktionærerne har en option, hvor de ved at fortsætte får en stor 

gevinst i upside og blot et lille tab i downside. Downside er indskydernes og 

statens problem. Aktionærerne vælger derfor det samfundsmæssigt dårligste: 

Nemlig at fortsætte. Dette resultat er helt generelt og betegnes som the 

reluctance to liquidate. Hvis der modsat var meget egenkapitalen i banken 

(og indskyderne dermed var sikre på at få deres penge retur), ville 

aktionærerne få et stort tab i downside, og de ville derfor vælge at likvidere 

banken nu, hvilket er det samfundsmæssigt optimale ifølge antagelse. 

Vi antager nu, at det er samfundsmæssigt bedst (samlet set for aktionærerne, 

indskyderne og staten) at holde banken kørende. Som betingelse for at holde 

banken kørende kræver Finanstilsynet, at aktionærerne laver et 

egenkapitalindskud i banken. Hvis der er relativt lidt egenkapital i banken i 
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forvejen (og indskyderne dermed ikke var sikre på at få deres penge retur), 

og egenkapitalindskuddet er stort, er dette ikke i aktionærernes interesse. Det 

skyldes, at indskyderne høster en del af frugterne af egenkapitalindskuddet, 

idet de nu i flere fremtidige situationer får deres indskud tilbagebetalt. Dette 

resultat er helt generelt og betegnes som the debt overhang problem. Hvis 

der modsat var meget egenkapitalen i banken (og aktionærerne dermed ikke 

skulle dele frugterne af deres egenkapitalindskud med indskyderne/staten), 

ville aktionærerne få hele gevinsten ved egenkapitalindskuddet og dermed 

indskyde den forlangte egenkapital, og de ville derfor vælge at fortsætte 

driften af banken, hvilket er det samfundsmæssigt optimale ifølge antagelse. 

I appendiks 2 har vi illustreret ovenstående ved hjælp af to simple 

eksempler. For en mere udførlig gennemgang henviser vi til Hillier m.fl. 

(2012). 

 

Risikolystne aktionærer eller risikolystne bankdirektører? 

BBS skriver side 6, 3. spalte: ”Nyere litteratur har et mere nuanceret syn på 

moral hazard problemet. I Gorton og Winton (2003) påpeges det blandt 

andet, at der er forskel på aktionærernes teoretiske interesser i at spille 

(tage risici) og ledelsens interesse i ikke at miste deres job. Jo mere ledelsen 

bestemmer, jo mindre risiko for moral hazard.” 

Det skulle således være bankdirektørerne, der forhindrede, at det trods alt 

ikke gik værre under den danske bankkrise. Alle faldne 19 danske 

børsnoterede banker (ud af 44 danske børsnoterede banker ved indgangen til 

2008) var kendetegnet ved dårlig corporate governance (eksempelvis har alle 

disse 19 banker haft stemmebegrænsninger, og 15 af de 19 bankdirektioner 

var stærke nok til at sikre sig incitamentsbaseret aflønning oveni den 

hidtidige aflønning) og dermed stærke daglige ledelser. Det var disse 
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ledelser, og ikke aktionærerne, der bragte deres bank til fald som følge af 

særdeles kraftig udlånsvækst finansieret ved kortsigtet låntagning. 

Bechmann og Raaballe (2009a, 2009b og 2012) har flere gange undret sig 

over disse bankdirektørers tro på, at de var i stand til at gå på vandet.  

  

Pecking Order eller nedbrud af gældsmarkeder? 

Vi har svært ved at forstå, hvorfor forfatterne lægger så megen vægt på 

Pecking Order teorien. 

Drivkraften bag Pecking Order teorien – jævnfør Myers og Majluf (1984) – 

er, at banken ved mere om den forventede værdi af dens aktiver, end 

kreditorerne og aktionærerne gør. Under disse omstændigheder er det svært 

at rejse egenkapital, idet værdien af aktierne er særdeles følsomme overfor 

den sande forventede værdi af bankens aktiver. Gældsfordringer har ikke i 

samme omfang denne ulempe under denne forudsætning. Men det var det 

modsatte, som indtraf for de danske banker i efteråret 2008. Danske banker 

var ikke i stand til at refinansiere et indlånsunderskud på 500-700 mia. kr. i 

gældsmarkederne. Der var et næsten totalt markedsnedbrud i 

gældmarkederne med kreditrationering af bankerne til følge. Aktiemarkedet 

var anderledes funktionsdygtigt, og vi konstaterer, at en række banker 

herunder selv særdeles lukningstruede banker var i stand til at betjene sig af 

aktiemarkedet. Pecking Order teorien giver ikke en forklaring på 

markedsnedbruddet, det senere ufunktionsdygtige gældsmarked og 

muligheden for at rejse aktiekapital.  

Det gør kreditrationeringsteorien, jævnfør Stiglitz og Weiss (1981). 

Drivkraften er her, at banken ved mere om spredningen/usikkerheden i 

værdien af dens aktiver, end kreditorerne og aktionærerne gør. Under disse 

omstændigheder er det svært at udstede gæld, idet værdien af gælden 
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belastes af hele downside og ikke drager nogen fordel af upside. Udstedelse 

af aktier har ikke denne ulempe under denne forudsætning. 

De observerede forhold peger således på relativt funktionsdygtige 

aktiemarkeder samtidig med, at historien viser, at markeder for risikabel 

gæld er ustabile med periodevise nedlukninger. 

 

Hvad koster væsentlig mere egenkapital i bankerne? 

BBS skriver side 6, 3. spalte: ”Implikationen heraf (mere egenkapital) er, at 

det skal blive dyrere at drive finansiel virksomhed og dermed også at være 

kunde i en finansiel virksomhed …” 

Det er efter vor opfattelse det helt væsentlige spørgsmål i debatten. Raaballe 

(2013) har endda sat tal på, se appendiks 1. For et gennemsnitligt udlån vil 

renten højest stige med 0,15 procentpoint (15 basispunkter) ved væsentligt 

mere egenkapital. Og hvis staten vælger at betale for 

Indskydergarantiordningen som følge af væsentligt mere egenkapital i 

bankerne, vil der ikke være nogen stigning i udlånsrenterne. 

Vi finder det naturligt og ønskeligt i relation til debatten, hvis BBS havde sat 

spørgsmålstegn ved/debatteret disse tal. Vi kan næppe forlade os på, at den, 

der tier, samtykker. 

 

Nationalbankens undersøgelse af sammenhængen mellem 

aktieafkastkrav og egenkapitalprocent 

 

Danmarks Nationalbank præsenterede i maj 2013 en undersøgelse af 

sammenhængen mellem afkastkrav til seniorgæld og aktier som en funktion 

af bankens kernekapitalprocent. Resultatet for aktieafkastkravet er vist i 

nedenstående Figur 2. 
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Danmarks Nationalbank (2013) konkluderer side 16-18: ”… På trods af 

disse forskelle ses der en tendens til, at mere velkapitaliserede institutter har 

et lavere afkastkrav på både gælden og egenkapitalen. Hvis den egentlige 

kernekapitalprocent stiger fra 12 til 15 illustrerer tendenslinjen i de to 

figurer, at afkastkravet til henholdsvis seniorgæld og egenkapital falder med 

0,2 og 1,7 procentpoint. Det vil sige, mere end hvad der er nødvendigt for at 

holde de samlede finansieringsomkostninger konstante ….” 

Vi er positivt overraskede over, at Nationalbanken finder en så relativt 

tydelig sammenhæng. Primært som følge af, at stikprøven (tidsmæssigt) er 

af begrænset størrelse, men også som følge af, at der som uafhængig 

variabel anvendes bogført kernekapitalprocent i stedet for markedsværdien 

af aktierne/kernekapitalen divideret med markedsværdien af balancen. 

Nationalbankens resultater understøtter resultaterne i Miles m.fl. (2011), 

Bagger-Sjöbäck og Lindgren (2011) samt Kashyap m.fl. (2010). Der er 

selvfølgelig tale om en vis subjektivitet i, som BBS også påpeger, hvordan 

regressionslinjen lægges. Men i lyset af ovenstående vidner resultatet 

således om en vis robusthed. 

BBS har følgende bemærkning, side 7, 2. spalte, vedrørende Figur 2: ”Først 

og fremmest synes det ved et simpelt øjekast klart, at den positive effekt af 

øget kapital aftager med mængden af kapital. Dette aftagende 

marginalafkast må Nationalbanken også anerkende, eftersom den valgte 

regressionslinje er logaritmisk. Implikationen er, at en bank ikke kan 

forvente samme rabat på de gennemsnitlige fundingomkostninger ved at øge 

egenkapitalen fra 12 til 16 pct., som ved 4 til 8 pct.” Og senere, side 8, 1. 

spalte: ”… Aftagende marginalnytte indebærer desuden, at velpolstrede 

banker ikke på marginalen vil få samme relative fundingfordel af mere 

kapital som mindre velpolstrede banker.” 
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Forfatterne mener åbenbart, at Nationalbankens regressionslinje i Figur 2 er i 

modstrid med konstante gennemsnitlige fundingomkostninger for alle 

niveauer af egenkapitalprocent. Her er forfatterne galt afmarcherede. Hvis 

Modigliani-Miller teoremet holder, ser kurven ud præcist som i Figur 2. 

 

Figur 2 

Investorernes afkastkrav til egenkapital 

 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank (2013). 

 

 

Mere specifikt ser kurven da således ud: 
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(1):   
i

f

E

i
MEK

b
rr

%
 , hvor 

 

E

ir :  Det forventede afkastkrav til bank i’s aktier. 

fr :  Den risikofrie rente. 

b:  En positiv konstant. 

iMEK%  Markedsværdien af bank i’s aktier divideret med    

  markedsværdien af bank i’s balance. 

 

Intuitionen er simpel. Har vi en bank med en egenkapitalprocent på 10, en 

risikofri rente på 2% og en risikopræmie på aktien på 10%, da er 

afkastkravet til denne banks aktie 12%. Fordobler banken egenkapitalen (til 

20%), falder risikoen pr. aktie til det halve (under forudsætning af risikofri 

gæld), og dermed er afkastkravet nu blot 7% (= 2% + 5%). Fordobler 

banken igen egenkapitalen (til 40%) falder afkastkravet til 4,5% (= 2% + 

2,5%). Det er præcist dette, som ses i Figur 2.  For god ordens skyld har vi 

udledt formel (1) i appendiks 3. 

 

Vi har tidligere fremført, Morgenavisen Jyllands-Posten (2013a), at vi af og 

til finder Finansrådets brug af kilder for kritisabelt, se eksempelvis 

Morgenavisen Jyllands-Posten (2013b og 2013c). Der er også enkelte 

eksempler i det indlæg, som vi diskuterer. Her er et fra side 7, 3. spalte: ”BIS 

(2010) estimerer, at en kapitaldækningsstigning på 1 pct. point, alt andet 

lige vil øge udlånsrenten med 0,15 pct. point inden for en kort tidshorisont.” 

BIS estimerer ikke noget som helst. BIS antager, at mere egenkapital ikke 

reducerer aktiernes og gældens afkast. Og så kommer resultatet af sig selv. 
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Gropp og Heiders undersøgelse 

 

På baggrund af de 100 største banker i US og de 100 største banker i EU15 

for perioden 1991-2001 undersøger Gropp og Heider (2009) en række 

forhold vedrørende bankernes kapitalstruktur. De væsentligste resultater i 

relation til vores problemstilling er som følger. 

1. De faktorer, der bestemmer øvrige selskabers kapitalstruktur, er i 

hovedtræk også de faktorer, der bestemmer bankernes kapitalstruktur. Dette 

resultat er uafhængigt af, om leverage (gæld i forhold til balance) måles ved 

bogførte eller markedsopgjorte værdier. Resultatet holder endvidere også for 

de traditionelle banksolvensmål. Banker er altså ikke noget helt specielt i 

henseende til kapitalstruktur 

2. Bankers leverage er som hovedregel ikke bestemt ud fra finansiel 

regulering. Var dette tilfældet, måtte man forvente, at bankerne ville vælge 

egenkapital svarende til ”minimumskravet” plus en sikkerhedsbuffer. I så 

fald måtte man forvente, at banker med store overskud, evne til at betale 

udbytte og en høj prisfastsættelse af deres aktier vil vælge en lav 

sikkerhedsbuffer, idet disse banker vil have relativt lettere ved at rejse 

kapital på aktiemarkedet. Gropp og Heider viser, at det forholder sig præcist 

modsat. Det er disse banker, som har megen egenkapital. 

3. Den enkelte bank vælger i stort omfang en (target) kapitalstruktur, der er 

specifik for den enkelte bank – i.e. i et stort omfang fastsat af bankens 

ledelse. 

BBS angiver, at de replikerer Gropp og Heiders undersøgelse på danske 

data. Forfatterne er desværre ikke tro mod Gropp og Heiders undersøgelse, 

og de er heller ikke grundige.
1
 Gropp og Heider har 3 figurer, 13 tabeller og 

præcise definitioner af stikprøve og variable. BBS har én tabel, der bedst kan 
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sammenlignes med Gropp og Heiders første søjle i tabel V og VI samt tabel 

VII. Selvom BBS får kvalitativt samme regressionskoefficienter som i 

Gropp og Heiders tabel V, VI og VII, konkluderer BBS helt anderledes. 

Gropp og Heider konkluderer som under ovenstående punkt 2. BBS 

konkluderer derimod (uden nogen form for supplerende undersøgelser), side 

8, 3. spalte: Med andre ord, selv banker med investorappel holder en høj 

kapitaldækning. Det peger således i retning af, at egenkapital er dyr at rejse 

på den korte bane. 

Vi kunne med lige så lidt ret konkludere: Banker med høj egenkapital bliver 

veltjenende og i stand til at udbetale udbytter til deres aktionærer, hvorfor 

sådanne banker bliver børsdarlings. Den type for lemfældig argumentation 

hører ingen steder hjemme. 

 

 

Nødlidende/dårligt præsterende bankers karakteristika 

 

Vi er enige med BBS i, at der er mange andre kendetegn end omfanget af 

egenkapital, der er bedre til at forudsige, hvilke banker der kom i problemer 

under den danske bankkrise. 

 

Hvorfor er væsentlige mere egenkapital vigtig? 

Pointen er ikke, at megen egenkapital forhindrer et selskab, heller ikke en 

bank, i at blive dårligt ledet. Det forhold falder tilbage på ledelsen. 

Pointen er, at krav om meget mere egenkapital i en bank sikrer, at et 

Finanstilsyn kan stoppe banken tidligt og lave en privat overdragelse af 

banken til nye ejere uden, at hverken bankens kreditorer eller staten lider 

tab. Dette er også til gavn for de øvrige banker, og konstruktionen giver 
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samtidig aktionærerne øget tilskyndelse til at overvåge ledelsen. For 

yderligere forhold henvises til Raaballe (2013). 

 

Hvad karakteriserer nødlidende/dårligt præsterende banker? 

Tidligere Nationalbankdirektør Niels Bernstein udtaler ved Finansrådets 

årsmøde den 3. december, 2012 blandt andet: ”Konklusionen er, at man med 

relativt simple nøgletal kunne identificere, hvilke institutter der kunne 

komme i farezonen.” 

BBSs Tabel 3 er et bud herpå. Finanstilsynets Tilsynsdiamant er et andet 

bud, og Niro Invests årlige rapport er et tredje bud. 

Ingen har vel som Bechmann og Raaballe (2008, 2009a, 2009b, 2010, 2012) 

undersøgt, hvad der karakteriserede nødlidende/dårligt præsterende danske 

børsnoterede banker. Grundlæggende finder de, at disse banker er 

karakteriseret ved dårlig corporate governance uden en større uafhængig 

storaktionær og med en opportunistisk ledelse, der ”afsløres” som sådan ved 

at tiltage sig incitamentsbaseret aflønning. Det er i disse banker, man finder 

ekstrem udlånsvækst, høje indlånsunderskud, dårlig udlånsdiversificering, 

herunder også mange store engagementer. Da den næste bankkrise ikke 

nødvendigvis forløber som den nuværende, er det måske værd at have disse 

mere fundamentale karakteristika for øje. 

 

 

Konklusioner – og hvor sikker grund står vi på? 

 

Vi er helt på det rene med, at vort forslag om, at to- til tredoble de svagest 

kapitaliserede danske bankers egenkapital kan lyde drastisk i nogle folks 

ører. 
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Ingen er formentlig uenig i, at gennemførelse af forslaget vil skabe finansiel 

stabilitet med væsentlige samfundsøkonomiske gevinster. 

Det overraskende for os var, at vi fandt, at forslaget samfundsøkonomisk set 

var omkostningsfrit. For den private sektor vil omkostningen være, at de 

største banker mister et ”too big to fail”- subsidium fra staten, og at det 

gennemsnitlige udlån kan blive op til 0,15 procentpoint dyrere. Vil staten 

kompensere den private sektor helt eller delvis herfor og/eller tilskynde til 

ovenstående løsning, kan staten friholde banker med høj egenkapital for det 

årlige bidrag til Indskydergarantifonden. Herved vil bankernes udlånsrenter 

også forblive uændrede. 

Usikkerheden om ovenstående forslags gennemførelse bør således rationelt 

gå på, om man kan fæste tilstrækkelig lid til de tal, der fremgår af appendiks 

1. 

Efter vor opfattelse bygger vore ”beregninger” på anerkendte beregninger og 

resultater indenfor finansiel forskning. Og vi har indtil nu ikke mødt 

indvendinger fra vore kollegers side. Men er der alligevel områder, der er 

usikre? Og kan den usikkerhed reduceres indenfor overskuelig tid? Dette 

diskuteres kort i det efterfølgende. 

I eksempelvis Nationalbankens beregning af sammenhængen mellem 

afkastkrav til egenkapital og egenkapitalprocent i Figur 2 foretages denne 

beregning i to skridt. I første skridt findes sammenhængen mellem risiko 

målt ved aktiebeta og egenkapitalprocent. I næste skridt oversættes risiko 

målt ved aktiebeta til egenkapitalens afkastkrav. Dette sker ved 

aktieprisfastsættelsesmodellen CAPM. De undersøgelser, Miles m.fl. (2011), 

Bagger-Sjöbäck og Lindgren (2011) samt Kashyap m.fl. (2010), som 

Raaballe (2013) refererer til, anvender samme metode. 
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I første skridt viser alle undersøgelser, at aktierisikoen målt ved beta falder 

ved mere egenkapital. Faldet er dog ikke proportionalt, hvilket kan forklares 

ved, at ”too big to fail”- subsidiet fra staten reduceres, og at bankens 

billigere gældsfunding ikke indregnes, se Raaballe (2013). Hvis man måler 

aktierisiko ved aktiens volatilitet i stedet for dens beta, fås samme 

konklusion – se eksempelvis Kashyap m.fl. (2010). Mindre aktierisiko målt 

ved aktiebeta og aktievolatilitet ved mere egenkapital er derfor en robust 

konklusion. 

Andet skridt i undersøgelserne, hvor aktiebeta oversættes til aktieafkastkrav 

ved hjælp af CAPM, er derimod langt mindre robust. Selv om CAPM 

formentlig er den mest anvendte aktieprisfastsættelsesmodel, har man i mere 

end 20 år vidst, at den ikke er specielt velegnet, se f.eks. Fama og French 

(1992). Det vil i stedet være ønskeligt at prisfastsætte ved hjælp af en 

flerfaktormodel som APT (Arbitage Pricing Theory). Det vil formentlig ikke 

datamæssigt være muligt på danske data, men måske på nordiske data og 

helt sikkert på europæiske og amerikanske data.
2
 Flerfaktormodellerne 

indeholder flere risikomål ud over aktiebeta og aktievolatilitet, og det 

væsentlige vil være at eftervise, at størrelsen af disse yderligere risikomål 

også stort set halveres ved en fordobling af egenkapitalen. 

Der er imidlertid støtte til de fundne konklusioner fra en lidt anden kant. 

Investorernes afkastkrav til bankernes seniorgæld falder ved højere 

egenkapital. Se eksempelvis appendiks 4, Figur 3, der er taget fra Danmarks 

Nationalbank (2013). Denne figur er ikke baseret på CAPM. 

Med hensyn til undersøgelse af sammenhængen mellem aktieafkastkrav og 

egenkapitalprocent er det selvfølgelig nærliggende at foretage denne 

undersøgelse i et skridt – dvs. fra egenkapitalprocent til aktieafkastkrav. Det 

tror vi dog ikke er datamæssigt muligt. 
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Samlet set finder vi, at størrelsesordenen af de fundne resultater er ganske 

robuste. Det er dog på mellemlangt sigt muligt at forøge robustheden ved at 

foretage undersøgelser baseret på flerfaktormodeller.        
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Appendiks 1 

 

 

Forøgelse af de gennemsnitlige fundingomkostninger som følge af en to- 

tredobling af de svageste kapitaliserede bankers egenkapital 

 

 

       Store banker  Øvrige  

          banker 

 

Forøgede bruttoomkostninger                   20 bp       - 

Manglende indregning af 

billigere lån                              5 bp       - 

 

Forøgede nettoomkostninger                  15 bp          0-5 bp  

  

Fjernelse af bankernes betaling 

til Indskydergarantifonden   - 10-15 bp       - 10-15 bp  

 

Netto               0-5 bp        - 5-15 bp 

 

Forklaring til tabellen: 100 bp svarer til 1 pct. point. Af første linje ses et skøn over 

forøgelsen af de store bankers gennemsnitlige fundingomkostninger som følge af en to- 

tredobling af de svagest kapitaliserede bankers egenkapital. Skønnet er baseret på Miles 

m.fl. (2011) og Bagger-Sjöbäck og Lindgren (2011). Begge undersøgelser er baseret på 

store banker, hvorfor der ikke rapporteres tal for øvrige banker. I de to nævnte 

undersøgelser er der ikke taget hensyn til, at væsentlig højere egenkapital medfører, at 
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bankerne kan låne billigere. Denne manglende indregning er skønnet til 5 bp. De 

forøgede nettoomkostninger udgør således i størrelsesordenen 15 bp for de store banker.  

De store banker nyder fordel af et ”too big to fail” subsidium. Dette skønnes på 

baggrund af Jacewitz og Pogach (2012) at udgøre 10-15 bp. Øvrige banker modtager 

ikke et sådant subsidium. Derfor skønnes de øvrige bankers nettoomkostninger at udgøre 

15 bp fratrukket dette subsidium (10-15 bp). Herved fremkommer de forøgede 

nettoomkostninger for øvrige banker. 

En eventuel fjernelse af bankernes årlige betaling til Indskydergarantifonden skønnes at 

udgøre en besparelse for alle banker på 10-15 bp, idet det forudsættes, at de dækkede 

nettoindskud udgør cirka halvdelen af balancen. Ved at fratrække denne besparelse fås 

de forøgede/formindskede gennemsnitlige fundingomkostninger (netto) for de store 

banker henholdsvis øvrige banker.       
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Appendiks 2 

 

Reluctance to liquidate og Debt overhang 

 

Vi har en bank, der lever to perioder. Aktionærerne kan beslutte om banken 

skal likvidere nu eller vente hermed til næste periode. I næste periode kan 

banken komme i en af to tilstande: Upside eller downside. Begge tilstande 

indtræffer med sandsynlighed 0,5. Alle investorer antages at være 

risikoneutrale og den risikofrie rente er lig med 0. Der er to fordringer på 

banken: Egenkapital og gæld. Hvis banken likvideres i dag er 

likvidationsprovenuet (værdien af bankens aktiver) 100. 

 

I. Reluctance to liquidate 

Vi antager, at værdien af bankens aktiver i næste periode ved upside er 110 

og ved downside 80. Nutidsværdien af bankens aktiver ved going concern er 

altså 95 ( 805,01105,0  ). Det er altså samfundsmæssigt bedst at likvidere 

banken. Det bliver imidlertid ikke resultatet, hvis egenkapitalen er lav. 

Antag at gældsejerne har et krav på 99, og egenkapitalen modtager, hvad der 

bliver til overs. Ved likvidering modtager egenkapitalen altså 1. Hvis banken 

ikke likvideres, modtager aktionærerne 11 (= 110 – 99) i upside og 0 i 

downside. Nutidsværdien heraf er 5,5. Aktionærerne vælger altså ikke at 

likvidere, hvilket er samfundsmæssigt dårligt (og gældsejerne lider et tab på 

9,5 ved denne beslutning). 

Antag i stedet at gældsejerne blot har et krav på 80 – dvs. væsentlig mere 

egenkapital i banken. Ved likvidering modtager aktionærerne altså 20. Hvis 

banken ikke likvideres, modtager aktionærerne 30 i upside og 0 i downside. 
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Nutidsværdien heraf er blot 15. Aktionærerne vælger altså at likvidere, 

hvilket er det samfundsmæssigt bedste. 

 

II. Debt overhang 

Vi antager, at værdien af bankens aktiver i næste periode ved upside er 120 

og ved downside 90. Nutidsværdien af bankens aktiver ved going concern er 

altså 105 ( 905,01205,0  ). Det er altså samfundsmæssigt bedst ikke at 

likvidere banken. Banken bliver imidlertid likvideret, hvis egenkapitalen er 

lav. Som betingelse for at drive banken videre forlanger Finanstilsynet, at 

aktionærerne indskyder yderligere 15 i egenkapital. Dette kapitalindskud 

anbringer banken i det risikofrie aktiv, og værdien af bankens aktiver i næste 

periode ved upside er altså 135 og ved downside 105 

Antag at gældsejerne har et krav på 115, og egenkapitalen modtager hvad 

der bliver til overs. Ved likvidering modtager egenkapitalen altså 0. Hvis 

banken ikke likvideres, modtager aktionærerne 20 (= 135 – 115) i upside og 

0 i downside. Nutidsværdien heraf er 10. Men for at få denne nutidsværdi 

skal aktionærerne indskyde 15. Nettonutidsværdien er altså -5, hvorfor 

aktionærerne vælger at likvidere, hvilket er samfundsmæssigt dårligt (og 

gældsejerne lider et tab på 10 ved denne beslutning). 

Antag i stedet at gældsejerne blot har et krav på 100 – dvs. væsentlig mere 

egenkapital i banken. Ved likvidering modtager aktionærerne altså 0. Hvis 

banken ikke likvideres, modtager aktionærerne 35 i upside og 5 i downside. 

Nutidsværdien heraf er 20, og nettonutidsværdien er altså 5 for 

aktionærerne. Aktionærerne vælger altså at fortsætte, hvilket er det 

samfundsmæssigt bedste. 
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Appendiks 3 

 

Aktieafkastkrav baseret på Modigliani-Miller 

 

Vi forudsætter, at Modigliani-Miller teoremet holder, at aktier prisfastsættes 

i henhold til CAPM, og at bankens gæld er risikofri. Ændring af de to sidste 

forudsætninger vil ikke ændre de kvalitative konklusioner. 

 

E

ir :  Det forventede afkastkrav til bank i’s aktier. 

Mr :  Det forventede afkast på markedsporteføljen. 

A

ir :  Det forventede afkast på bank i’s aktiver. 

fr :  Den risikofrie rente. 

E

i :  Kovariansen mellem bank i’s aktieafkast og  markeds-  

  porteføljens afkast divideret med variansen på markeds-  

  porteføljens afkast. 

A

i :  Kovariansen mellem bank i’s afkast på aktiverne og   

  markedsporteføljens afkast divideret med variansen på   

  markedsporteføljens afkast. 

iE :  Markedsværdien af bank i’s aktier. 

iD :  Markedsværdien af bank i’s gæld. 

b:  En positiv konstant. 

iMEK%  Markedsværdien af bank i’s aktier divideret med    

  markedsværdien af bank i’s balance. 

  

En tilde over en variabel angiver, at denne variabel er stokastisk. 
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Modigliani-Miller forudsætninger indebærer, at nedenstående (3.1) holder 

for alle værdier af )/( iii DEE   − dvs. passivsidens sammensætning påvirker 

ikke aktivernes afkast. 
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Appendiks 4 

 

Figur 4. Investorernes afkastkrav til seniorgæld 

 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank (2013). 

                                                 
1
 Hvordan er stikprøven defineret? Hvilke banker indgår? Over hvilket tidsrum? Hvordan behandles 

survivorship bias? Måles venstresidevariablen i bogførte eller markedsværdier? Eller er der tale om 

solvensprocenter i henhold til Lov om finansiel virksomhed? Er størrelse målt som ln? Hvorfor defineres 

risiko ud fra risikovægtede aktiver (ikke mindst set ud fra vor Figur 1)? Hvorfor bruges ikke i stedet 

aktivernes volatilitet? Som profitabilitetsmål bruges resultat pr. aktie. Men dette mål er ikke 

sammenligneligt på tværs af banker. Vi kunne fortsætte. 
2
 Til at illustrere denne problemstilling kan vi anvende Eckbo og Norli (2000). Nye børsintroducerede 

selskaber giver over de efterfølgende tre til fem år et væsentligt lavere afkast end selskaber af samme 

størrelse og i samme branche, selvom de børsintroducerede selskaber har et højere aktiebeta end de 

sammenlignelige selskaber. Der er altså enten tale om en anormalitet, eller at CAPM ikke holder. Eckbo og 

Norli viser ved hjælp af flere flerfaktormodeller, at det lavere afkast til de nye selskaber er rationelt, idet 

disse selskaber målt på øvrige risikomål er mindre risikable og derved også samlet set er mindre risikable 

end sammenligningsgruppen af selskaber af samme størrelse og i samme branche.   
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