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Er regnskabs- eller markedsbaserede data nøglen til 

 at opdage finansiel ustabilitet? 

 

Johannes Raaballe 

 

Ingen opdagede, at en dansk bankkrise var under opsejling. Så sent som i maj 

2008 var overskriften i Danmarks Nationalbanks Finansiel Stabilitet 2008: 

”Robust finansiel sektor i Danmark”. Alle var uforberedte. Af de 44 

børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark primo 2008 eksisterer 21 ikke 

længere. Ydermere var landets største bank og en række af de større danske 

banker i alvorlige vanskeligheder. 

Overvågnings- og styringsredskaberne, der svigtede, var baseret på 

regnskabsdata. I nærværende undersøgelse finder vi, at hvis overvågnings- og 

styringsredskaberne i stedet havde været baseret på markedsdata, ville man: 

1. allerede op til 4-5 år før den danske bankkrise have været advaret om, at 

noget alvorligt kunne være under opsejling i den danske banksektor 

2. entydig have opdaget en dansk bankkrise medio 2008, altså allerede før 

Roskilde Banks fald 

3. på forhånd have identificeret de banker, der var i farezonen, og hvoraf de 

fleste efterfølgende døde 
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4. opdage at identifikationen under punkt 3 var i bemærkelsesværdig 

overensstemmelse med bankledelsernes egen vurdering af situationen.1 

 
 
Ideen bag undersøgelsen 

Det mest anvendte officielle solvensmål i den danske banksektor var og er stadig 

Solvens, der er defineret som basiskapital divideret med risikovægtede aktiver. 

Det regulatoriske krav er, at Solvens målt i procent skal være mindst 8%. Høje 

risikovægtede aktiver kræver således en høj basiskapital, hvorfor Solvens er et 

fornuftigt risikomål, hvis der i praksis er en tæt sammenhæng mellem de 

anvendte risikovægte og aktivernes risiko. Solvens er baseret på 

regnskabsmæssige data. Som et alternativ til Solvens definerer vi et tilsvarende 

mål, hvor vi blot erstatter tæller og nævner i Solvens med markedsværdier. Vi 

kalder dette mål for den markedsopgjorte solvens – i det efterfølgende forkortet 

til MSolvens. 

Vi definerer MSolvens som 𝑀𝐸𝐾%/𝜎𝐴, hvor MEK% er den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent, altså markedsværdien af bankens aktier divideret med 

markedsværdien af bankens passiver, og 𝜎𝐴 er standardafvigelsen opgjort på 

årsbasis af de procentvise ændringer i markedsværdien af bankens aktiver, altså i 

praksis primært usikkerheden på bankens udlån. Hvis MSolvens eksempelvis er 

lavere end 0,67, vil bankens egenkapital være elimineret, hvis banken taber, hvad 

der svarer til 0,67 standardafvigelse på dens aktiver. I så fald siger vi, at banken er 

i høj risiko (HR). Hvis derimod MSolvens er højere end 1,64, kan banken 

egenkapitalmæssigt tåle at tabe mere end, hvad der svarer til 1,64 
                                                           
1 Tak til Anders Grosen, Tom Engsted og Ken L. Bechmann for kommentarer og til Linh My Thi Nguyen for 
dataindsamling. 
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standardafvigelser på dens aktiver. I så fald siger vi, at banken er udenfor risiko. 

Hvis bankens MSolvens ligger i intervallet 0,67 til 1,64 siger vi, at banken er i risiko 

(R). 

Grænserne for MSolvens er fastlagt sådan, at der ved en MSolvens på 0,67 er en 

sandsynlighed på 25% vurderet ud fra en normalfordeling for, at banken taber 

mindst hele sin markedsopgjorte egenkapital i løbet af et år. Den tilsvarende 

sandsynlighed ved en MSolvens på 1,64 er 5%. 

Formålet med undersøgelsen er at sammenligne det officielle solvensmåls, 

Solvens, og det nye markedsopgjorte solvensmåls, MSolvens, evne til at forudsige 

finansiel ustabilitet.  

 

Resultater 

Resultaterne er meget entydige. Markedsbaserede data og alene 

markedsbaserede data er nøglen til at opdage finansiel ustabilitet. 

MSolvens varskoede tidligt om, at noget alvorligt kunne være under opsejling i 

den danske banksektor. Fra 2002 til lige før starten af den danske bankkrise 

ultimo 2007 blev MSolvens halveret til trods for, at målets tæller, 

markedsværdien af bankernes aktier, næsten blev fordoblet. Forklaringen er, at 

risikoen på bankernes aktiver, målt ved aktivernes volatilitet, i samme periode 

blev godt og vel firedoblet. 

Over samme periode er det officielle solvensmål, Solvens, stort set konstant. Det 

samme gælder nøgletallets tæller, basiskapitalen, såvel som nævneren, der 

udgøres af de risikovægtede aktiver. Solvens varskoede ikke om, at noget kunne 

være under opsejling i den danske banksektor. 
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I 2008 gik det rigtigt stærkt. Bankernes MSolvens faldt således til ultimo 2008 blot 

at udgøre mindre end en fjerdedel af niveauet ultimo 2007. Denne gang drevet af 

et fald i bankernes aktieværdier såvel som en yderligere stigning i volatiliteten på 

bankens aktiver. Der identificeres entydigt en dansk bankkrise medio 2008. 

Noget grotesk steg det officielle solvensmål Solvens relativt kraftigt i 2008 og helt 

frem til og med ultimo 2009. Midt i orkanens øje bliver de danske banker sikrere i 

henhold til det officielle solvensmål. Den relativt kraftige stigning i Solvens fra 

ultimo 2007 til ultimo 2009 skyldes alene et relativt kraftigt fald i de 

risikovægtede aktiver. Bankernes udlån blev altså rapporteret mere sikre midt i 

orkanens øje. Volatiliteten på bankens aktiver viste et helt andet dystert billede. 

Vi har igennem hele undersøgelsen ikke været i stand til at måle nogen 

sammenhæng mellem de riskovægtede aktiver og risikoen på aktiverne. Men 

hvad måler de risikovægtede aktiver så? 

Alle 20 banker2, der dør i løbet af den danske bankkrise, bliver med undtagelse af 

én identificeret af MSolvens, inden de dør.  Bemærkelsesværdigt fanger MSolvens 

alle banker, der dør allerede i året 2008.   

35% af de banker, der overlever, bliver af MSolvens i et eller flere år udpeget til at 

være i høj risiko.  Det er især ultimo 2008, at en stor andel af de overlevende 

banker karakteriseres som værende i høj risiko. Vor fortolkning er, at MSolvens 

korrekt afspejler den danske bankkrises dybde og bredde ultimo 2008. Flere af de 

store danske banker var i vanskeligheder, og MSolvens identificerede dette 

problem. 

                                                           
2 I undersøgelsen har vi udeladt Bank Trelleborg, idet denne først blev børsnoteret i 2007 og allerede gik ned primo 
2008. 
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Modsat er det officielle solvensmål Solvens ikke i stand til at identificere banker i 

risiko. 

Ansøgning om hybrid kernekapital i henhold til Bankpakke 2 (januar 2009) er en 

kraftig indikation på, at bankens ledelse anser, at banken er i vanskeligheder. Alle 

8 banker, der i 2009 var i høj risiko i henhold til MSolvens, søgte om hybrid 

kernekapital. Knap 75% af de banker, der blot var i risiko i henhold til MSolvens, 

søgte om hybrid kernekapital. Blot 3 ud af 17 banker, der ikke var i risiko, søgte 

om hybrid kernekapital. Konklusionen heraf er, at MSolvens er i 

bemærkelsesværdig overensstemmelse med bankledelsernes egen vurdering af 

situationen. 

Målt ved det officielle solvensmål Solvens er de overlevende danske banker i 

gennemsnit 25% stærkere ultimo 2014 end ved indgangen til den danske 

bankkrise. Tilsvarende er de overlevende danske banker målt ved MSolvens i 

gennemsnit 33% svagere. Det er derfor uforståeligt, når nogle er af den 

opfattelse, at banksektoren i dag er betydeligt bedre polstret end før den danske 

bankkrise. 

Til trods herfor vurderes det i artiklen, at der på kort og mellemlangt sigt er 

finansiel stabilitet i den danske banksektor. På langt sigt står vi imidlertid ikke i en 

bedre situation, end vi gjorde op til den danske bankkrise. 

Vestjysk Bank, Østjysk Bank og Totalbanken skiller sig ud fra dette billede. Disse 

tre banker er stadig i farezonen og har været det igennem mere end et halvt årti. 

Det forekommer uforståeligt, at disse banker fortsat skal holdes i live ved statens 

hjælp, idet øvrige banker herved fremadrettet mister tilskyndelsen til at klare sig 

selv uden statens hjælp. 
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Sammenhæng til andre danske undersøgelser 

Bechmann og Raaballe (2009a, 2009b, 2010 og 2012) samt Engsted og Raaballe 

(2013 og 2014) har i en række artikler dokumenteret dårlig corporate governance, 

dårlige incitamenter som følge af ”too big to fail” og for lav egenkapital i 

banksektoren som de væsentligste årsager til den danske bankkrise. 

Disse bagvedliggende årsager gav sig konkret udtryk i høj udlånsvækst, 

indlånsunderskud, som sektoren finansierede ved kort låntagning i udlandet, og 

lav egenkapital. Finanstilsynets tilsynsdiamant og Niro Invests årlige rapport har 

tilsvarende konkrete bud. 

I denne undersøgelse komplementerer vi ovenstående ved at vise, at 

markedsbaserede data fremfor regnskabsbaserede data er nøglen til at opdage 

finansiel ustabilitet.3 

  

Data og metode 

Populationen i undersøgelsen er danske børsnoterede banker med hovedsæde i 

Danmark ultimo 2007. 

Undersøgelsesperioden er ultimo 1999 til ultimo 2014. Regnskabsdata er hentet 

fra bankernes regnskaber. Børsdata er hentet fra Datastream. Vi opgør for hver 

bank, der overlever året, data en gang årligt, ultimo året, og henfører i tabeller og 

figurer data til ultimo året. For 2008 har vi dog opgjort data medio året, primo 

oktober og ultimo året. For banker, der dør i kalenderåret, anvendes sidste 

halvårs- eller kvartaltsrapport, og data henføres til ultimo året med undtagelse af 

2008, hvor data henføres til ultimo kvartalet. Sidste børsdag anvendes til 

                                                           
3 Ved afslutningen af denne artikel er jeg blevet bekendt med, at Danmarks Nationalbank er inde på samme spor, 
jævnfør Grinderslev og Kristiansen (2015). Det lyder lovende. 
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beregning af aktiernes markedsværdi for afnoterede banker. Markedsværdien er 

lig med nul for banker, der dør, og lig med salgsprisen for banker, der overtages. I 

det efterfølgende benævnes banker, der dør eller bliver overtaget, blot som 

banker, der dør.4 

Det officielle solvensmål Solvens er beregnet ved: 

(1):   
edeAktiverRisikovægt

alBasiskapit
Solvens   

 

hvor basiskapitalen består af kernekapital (egenkapital), hybrid kernekapital og 

supplerende kapital. 

Det individuelle solvensbehov beregnes ved at udskifte Basiskapitalen i 

ovenstående solvensformel (1) med den tilstrækkelige basiskapital (basiskapitalen 

plus det såkaldte søjle II krav). Den tilstrækkelige basiskapital beregnes i første 

omgang internt af banken, og ”revideres” efterfølgende af Finanstilsynet.  Fra og 

med 2009 blev bankerne pålagt at offentliggøre det individuelle solvensbehov. 

Solvensoverdækningen beregnes som Solvens fratrukket det individuelle 

solvensbehov og er et udtryk for, hvor tæt banken er på ”Finanstilsynets grænse”. 

Før 2013 var dette en absolut grænse. Fra og med 2013 indebærer negativ 

solvensoverdækning ”blot” et påbud om at iværksætte de nødvendige 

foranstaltninger indenfor en frist. 

Basiskapitalprocent, Basiskapital%, beregnes ved: 

 

                                                           
4 Når to svage banker fusionerer, har vi i undersøgelsen valgt at lade den svageste bank gå ned og den stærkeste 

bank overleve. I fusionen Vestjysk Bank/Aarhus Lokalbank er det således Aarhus Lokalbank, der går ned. I fusionen 
Salling Bank/Vinderup Bank er det Salling Bank, der går ned. Sondringen har kvalitativt ingen betydning for 
undersøgelsens resultater. 
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(2):   
tiverBogførteAk

alBasiskapit
alBasiskapit %  

 

Basiskapitalprocent er således et udtryk for, hvor meget basiskapital, der indgår i 

Solvens renset for effekten af risikovægtede aktiver. 

Den bogførte egenkapitalprocent, BEK%, beregnes ved: 

 

(3):   
ssiverBogførtePa

nkapitalBogførtEge
BEK %  

Den markedsopgjorte egenkapitalprocent, MEK%, beregnes ved: 

 

(4):   
diPassiverMarkedsvær

taldiEgenkapiMarkedsvær
MEK %  

 

Som en tilnærmelse beregnes markedsværdien af passiverne som 

markedsværdien af egenkapitalen (aktierne) tillagt den bogførte værdi af øvrige 

passiver. Det ville have været ønskeligt at kunne beregne markedsværdien af 

øvrige passiver, ikke mindst af de efterstillede kapitalindskud, hvis markedsværdi 

kan afvige væsentligt fra den bogførte værdi for banker i vanskeligheder/banker 

med lav markedsværdi af egenkapitalen. Vi har imidlertid ikke disse data, hvorfor 

vi må følge almindelig praksis og erstatte øvrige passivers markedsværdi med 

deres bogførte værdi. 

De risikovægtede aktiver i procent af aktiverne (RWA%) hentes fra bankernes 

regnskaber. For at gøre dette mål tidsmæssigt sammenligneligt med volatiliteten 

på aktiverne, beregnes RWA% for en given periode som gennemsnittet af primo 

og ultimo værdien. 
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Risikoen på bankens passiver stammer fra risikoen på bankens aktiver, ikke 

mindst bankens udlån. Vi kan således indirekte måle risikoen (volatilitet) på 

bankens aktiver ved at måle risikoen (volatilitet) på bankens passiver. Hvis man 

antager, at det alene er bankens aktier, som er risikable, hvorimod bankens øvrige 

passiver er ”risikofrie”, kan man meget simpelt regne sig tilbage til risikoen på 

bankens aktiver ud fra risikoen på bankens aktier ved følgende simple 

deleveringsformel: 

 

(5):   EA
DE

E



 , hvor 

 

A  er estimatet på aktivernes risiko (volatilitet) 

E  er estimatet af risikoen (volatilitet) på bankens aktier 

E og D er markedsværdien af bankens aktier henholdsvis øvrige passiver. 

 

Formel (5) er standard i enhver lærebog i Corporate Finance, se eksempelvis 

Hillier, Grinblatt og Titman (2012) og udgør typisk også fundamentet i 

videnskabelige undersøgelser vedrørende aktiv- og aktierisiko, se eksempelvis 

Miles m.fl. (2011) samt Kashyap m.fl. (2010). 

I tilfælde af, at de øvrige passiver er risikable, hvilket vil være tilfældet, når 

bankens egenkapital er lav, vil (5) underestimere aktivernes risiko, idet (5) ikke 

fanger, at den samlede risiko nu ikke blot bæres af aktionærerne, men også af 

ejerne af de øvrige passiver, særligt ejerne af de efterstillede kapitalindskud. I 

dette tilfælde vil en ”handy” og teoretisk korrekt løsning være at udvide 

”egenkapitalbegrebet” til også at inkludere eksempelvis de efterstillede 
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kapitalindskud og måle risikoen på porteføljen af bankens aktier og efterstillede 

kapitalindskud – og herefter bruge dette mål som E  i formel (5). Vi har – jævnfør 

tidligere – imidlertid ikke disse data. Direkte anvendelse af formel (5) indebærer 

altså en underestimering af aktivernes risiko. 

Formel (5) giver i praksis også anledning til et andet underestimeringsproblem. 

Hvis risikoen på bankens aktiver eksempelvis stiger over tid, indebærer formel (5), 

at hvis bankens markedsopgjorte egenkapitalprocent (E/(E+D)) som under den 

danske bankkrise reduceres, eksempelvis til 25% af det hidtidige niveau, så stiger 

risikoen på aktierne med mere end en faktor 4. Den forøgede risiko på aktierne 

kan man imidlertid typisk ikke fange empirisk, hvis det drastiske fald i den 

markedsopgjorte egenkapitalprocent sker over nogle ganske få måneder, hvilket 

har været typisk for en række banker i 2008 og 2009. For at få et robust estimat 

på aktiernes risiko har man typisk brug for at estimere et år tilbage i tid, hvorfor 

man ikke tilstrækkelig hurtigt fanger den øgede risiko på aktierne og dermed på 

aktiverne. 

Det er altså et hurtigt og/eller et drastisk fald i aktiekursen, der kan lede til, at 

skønnet over aktivernes risiko bliver for lavt. Vi har repareret på dette forhold ved 

at erstatte markedsværdien af aktierne i formel (5) med markedsværdien af 

aktierne plus den bogførte værdi af de efterstillede kapitalindskud. Vi har 

undersøgt under hvilke omstændigheder, at de to beregningsmåder giver 

anledning til forskellig aktivvolatilitet. Når den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent er høj henholdsvis normal, er der ingen nævneværdig forskel 

på de to volatiliteter. Forskellen opstår alene, når banken er i vanskeligheder – 

dvs. når bankens markedsopgjorte egenkapitalprocent er lav. Da er aktivvolatilitet 

baseret på en bred opgørelse af egenkapitalen højere end aktivvolatilitet baseret 
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alene på egenkapitalen. Herved får vi altså et mindre underskøn på den sande 

aktivvolatilitet. Men om der stadig er tale om et underskøn, eller det endog bliver 

vendt til et overskøn, er vanskeligt at vurdere. Ovennævnte 

underestimeringsproblem ville blive væsentligt afhjulpet, hvis vi også havde 

adgang til markedsdata for de efterstillede kapitalindskud. 

Den historiske aktievolatilitet er estimeret ud fra det foregående års ugeafkast på 

aktien. Kvalitativt giver det ingen ændringer i den estimerede volatilitet, hvis vi i 

stedet baserer estimationen på andre afkastperioder for aktien. For en håndfuld 

banker viste det sig, at estimation baseret på daglige afkast ikke var velegnet som 

følge af tynd handel i aktien. Noget overraskende for os viser det sig i 

undersøgelsen, at det ikke er sværere at identificere finansiel ustabilitet for de 

små banker end for de store banker. 

For estimation af en volatilitet, der ikke vedrører hele kalenderåret, eksempelvis 

for banker der dør i kalenderåret, har vi valgt at basere estimationen af 

volatiliteten alene på kalenderårets afkast, dog mindst 26 uger tilbage i tid. 

På baggrund af ovenstående er den markedsopgjorte solvens, MSolvens, 

defineret ved: 

 

(6):   
A

MEK
MSolvens



%
  

 

Når vi i det efterfølgende præsenterer tal for en gruppe af banker, indgår tallene 

ligevægtede. Altså har eksempelvis Ringkjøbing Landbobank samme vægt som 

Danske Bank. 
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De officielle solvensmål sammenlignet med MSolvens 

Efterfølgende præsenterer vi en række figurer for alle banker, de døde og de 

overlevende. Figurerne er bemærkelsesværdigt repræsentative for den enkelte 

bank i hver gruppe. 

I dette afsnit besvarer vi tre spørgsmål 

1. Hvilke mål identificerer finansiel ustabilitet? 

2. Hvilke banker overlever? 

3. Hvordan vurderede den enkelte bank selv situationen? 

Hvilke mål identificerer finansiel ustabilitet? 

I Figur 1 ser vi den tidsmæssige udvikling af Solvens. Paradoksalt forbedres 

Solvens relativt kraftigt ultimo 2007 til ultimo 2009, dvs. midt i orkanens øje. Det 

bemærkes også, at Solvens i hele perioden markant overstiger 8%-kravet. Der er 

endvidere overbevisende afstand til det individuelle solvensbehov, der 

offentliggøres fra og med 2009. De officielle solvensmål har altså aldrig indikeret, 

at der har været en dansk bankkrise – snarere det modsatte. Den ”tekniske” 

grund til, at Solvens vokser relativt kraftigt fra ultimo 2007 til ultimo 2009 er, at 

målets nævner, de risikovægtede aktiver, falder relativt kraftigt blandt andet som 

følge af overgangen fra Basel 1 til Basel 2, se Figur 5. Med andre ord bliver 

bankaktiverne, i praksis bankernes udlån, i henhold til dette mål mindre risikable 

under den danske bankkrise. 

MSolvens i Figur 1 falder kraftig (cirka en halvering) fra  ultimo 2002 og frem til 

lige før den danske bankkrise ultimo 2007. Over samme periode vokser målets 

tæller, den markedsopgjorte egenkapitalprocent, ganske kraftigt, se Figur 3. 

Grunden til, at MSolvens til trods herfor halveres, er, at målets nævner, risikoen 

på bankaktiverne, stiger endnu kraftigere i denne periode, se Figur 5. 
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Aktiemarkedet er altså 4-5 år før den danske bankkrise i stand til at identificere 

den øgede risiko i banksektoren. 

Figur 1: De officielle solvensmål og MSolvens for alle banker.  

 

Note: Værdier for de officielle solvensmål er afbildet på venstre akse. Værdier for MSolvens er 
afbildet på højre akse. Den enkelte banks Solvens er defineret som bankens Basiskapital 
divideret med bankens Risikovægtede aktiver. Det Individuelle Solvensbehov (ISB) 
fremkommer, når man udskifter Basiskapitalen i Solvens med den ”Tilstrækkelige Basiskapital”.  
ISB blev først offentliggjort fra og med 2009. Forskellen mellem Solvens og ISB angiver bankens 
”solvensmæssige overdækning”. Solvens skal være højere end 8%, og ISB kan ikke opgøres 
lavere end 8%. Vi har derfor indtegnet en 8%-hjælpelinje i figuren. MSolvens er defineret som 
𝑀𝐸𝐾%/𝜎𝐴, hvor MEK% er den markedsopgjorte egenkapitalprocent, altså markedsværdien af 
bankens aktier divideret med markedsværdien af bankens passiver, og 𝜎𝐴 er den årlige 
standardafvigelse på den procentvise gevinst/tab på markedsværdien af bankens aktiver. Hvis 
MSolvens eksempelvis er lavere end 0,67, vil bankens egenkapital være elimineret, hvis banken 
taber, hvad der svarer til 0,67 standardafvigelse på dens aktiver. I så fald siger vi, at banken er i 
høj risiko (HR). Hvis der imod MSolvens er højere end 1,64, kan banken egenkapitalmæssigt tåle 
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at tabe mere end, hvad der svarer til 1,64 standardafvigelser på dens aktiver. I så fald siger vi, at 
banken er udenfor risiko. Hvis bankens MSolvens ligger i intervallet 0,67 til 1,64 siger vi, at 
banken er i risiko (R). Vi har som hjælpelinjer indtegnet 0,64- og 1,64 linjerne. Alle tal er opgjort 
ligevægtede. Populationen af banker falder over perioden fra 43 banker til 23 banker som følge 
af dødsfald blandt bankerne. 

 

Udviklingen i MSolvens inden den danske bankkrise giver altså en kraftig og tidlig 

indikation om, at noget er undervejs i den danske banksektor. Havde Danmarks 

Nationalbank haft MSolvens i sin redskabskasse, havde man næppe i maj 2008 i 

Finansiel Stabilitet (2008) brugt overskriften ”Robust finansiel sektor i Danmark”. 

Af Figur 1 ser man, at den dårlige udvikling i MSolvens accelererer i 2008 og 

kulminerer i 2008-2009. Man ser også, at genetableringen er tung og med et 

enkelt tilbageslag i 2011. Endelig ser man, at robustheden af den danske 

banksektor ultimo 2014 er væsentlig lavere end før og op til den danske 

bankkrise. 

I Figur 2 ser vi udviklingen i de officielle solvensmål og MSolvens for de 

overlevende henholdsvis døde banker. Vi bemærker, at selv gruppen af 

overlevende banker var i risiko (R) som gruppe ultimo 2008. 

Vi ser, at selv for de døde banker giver den tidsmæssige udvikling i det officielle 

solvensmål Solvens ikke anledning til nogen form for bekymring. Solvens er aldrig 

i nærheden af 8%-kravet, og der er godt med luft til det individuelle 

solvensbehov. 

MSolvens er i størrelsesordenen en standardafvigelse lavere for de døde banker 

end de overlevende banker inden den danske bankkrise. 

Af Figur 2, der er baseret på gennemsnitstal, kan man ikke umiddelbart se, at der 

allerede medio 2008 er dømt finansiel ustabilitet. Går man imidlertid om bag 
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tallene, finder man, at der i gruppen af døde banker medio 2008 er 8 banker (mod 

blot 1 ultimo 2007), der er i risiko på dette tidspunkt. 

De officielle solvensmål står derimod på godt vejr over hele tidsforløbet. 

 

Figur 2: De officielle solvensmål og MSolvens for de overlevende og døde 
banker.  

 

Note: Populationen af overlevende banker udgør 23. Populationen af døde banker falder over 
perioden fra 20 banker til 0 banker i 2014. Ellers er forklaringen som til Figur 1. 
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Hvilke banker overlever? 

MSolvens er altså i stand til at identificere finansiel ustabilitet, men hvor god er 

MSolvens til at identificere, hvilke banker der dør henholdsvis kommer i 

farezonen? 

Hver bank tildeles ultimo året (samt medio året og primo oktober for 2008) en 

risikovurdering i form af høj risiko (HR), i risiko (R) og udenfor risiko (-) ud fra 

MSolvens. På baggrund heraf kan man danne Tabel 1 for de døde banker. 

Af Tabel 1A ses, at MSolvens har været i stand til at identificere alle døde banker 

med undtagelse af én inden død. Tønder Bank blev ikke identificeret. 85% af 

bankerne blev identificeret som i høj risiko (HR) inden død. Det synes 

bemærkelsesværdigt, at MSolvens har været i stand til at identificere alle banker, 

der døde i eftersommeren/efteråret 2008. 

Som MSolvens i Figur 2 indikerer, er det klart sværest at identificere de døende 

banker allerede i 2008. Med henblik på at belyse det forhold har vi foretaget 

identifikationen medio, primo oktober og ultimo 2008. Man kan ikke generelt 

regne med allerede på dette tidspunkt at identificere alle banker, der dør i 2012 

eller senere. Vi ser derfor alene på banker, der dør inden 2012 i Tabel 1B, C og D. 

Vi ser, at identifikationen forbedres kraftigt hen over 2008 både med hensyn til 

antal og risikovurdering. 

MSolvens i Figur 2 indikerer, at også overlevende banker var i vanskeligheder. 

Med henblik på at undersøge dette forhold opstiller vi Tabel 2 for de overlevende 

banker. 
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Tabel 1: Risikovurdering for banker der dør. 

A. Risikovurdering inden død  Antal  Pct. 

HR      17  85,0 

R        2  10,0 

-        1    5,0 

B. Risikovurdering medio 2008  

for banker der dør før 2012   

HR       0    0,0 

R       5  50,0 

-       5  50,0 

C. Risikovurdering oktober 2008 

for banker der dør før 2012   

HR       4  40,0 

R       5  50,0 

-       1  10,0 

D. Risikovurdering ultimo 2008 

for banker der dør før 2012   

HR       4  66,7 

R       2  33,3 

-       0    0,0 

Note: Hver bank tildeles ultimo året (samt medio året og primo oktober for 2008) en 
risikovurdering i form af høj risiko (HR), i risiko (R) og udenfor risiko (-) ud fra MSolvens. Dette 
er gjort for hver af de 20 døde banker. 
 

 

I henhold til Tabel 2A, bliver knap 35% af de banker, der overlever, i et eller flere 

år udpeget til at være i høj risiko. Hertil skal knyttes flere kommentarer. For det 
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første kan en bank, der lige netop er karakteriseret som værende i høj risiko, ikke 

tåle at tabe mere end, hvad der svarer til 0,67 standardafvigelse af dets aktiver. 

Vurderet ud fra en normalfordeling svarer det til en 25% sandsynlighed for, at 

banken i løbet af året taber hele sin egenkapital. Det er således ikke alle banker, 

der karakteriseres som værende i høj risiko, der dør. 

For det andet er det især ultimo 2008, at en stor andel af de overlevende banker 

karakteriseres som værende i høj risiko. Vor fortolkning er, at MSolvens korrekt 

afspejler den danske bankkrises dybde og bredde ultimo 2008. Flere af de store 

danske banker var i vanskeligheder, og MSolvens identificerede dette problem. 

For det tredje er det blot 5 af de overlevende banker, der karakteriseres som 

værende i høj risiko flere år i træk. Og af disse 5 banker ville formentlig 3 af dem 

være blevet lukket af Finanstilsynet, hvis man ikke lovgivningsmæssigt havde 

indført muligheden for at drive pengeinstitut med negativ solvensoverdækning. Vi 

vender senere tilbage til denne gruppe af banker. 

Opsummerende har vi altså, at Msolvens er et godt mål til at identificere, hvilke 

banker der kommer i farezonen henholdsvis dør. 

 

Tabel 2: Risikovurdering for banker der overlever. 

A. Risikovurdering baseret på alle år    Antal  Pct. 

Mindst et år med HR                 8  34,8 

Ingen år med HR             15  65,2 

 

B. Risikovurdering baseret på alle år undtagen ultimo 2008   

Mindst et år med HR           5   21,7 

Ingen år med HR           18   78,3 



19 
 

Note: Hver bank tildeles ultimo året (samt medio året og primo oktober for 2008) en 
risikovurdering i form af høj risiko (HR), i risiko (R) og udenfor risiko (-) ud fra MSolvens. Dette 
er gjort for hver af de 23 overlevende banker. 
 
 
 

Hvordan vurderede den enkelte bank selv situationen? 

I dette afsnit vil vi undersøge, om bankledelsens egen vurdering af situationen var 

i overensstemmelse med risikovurderingen baseret på MSolvens.  

I forbindelse med Bankpakke 2 kunne bankerne søge om hybrid kernekapital og 

blanco-garantier. Om dette skriver Bechmann, Grosen og Raaballe (2009): ”Det 

kniber med at afsætte den hybride kernekapital. Hvorfor skulle en bank låne til 9-

11 % p.a., når den i stedet kan låne til 3-4 % p.a. ved hjælp af blanco-garantierne? 

Dette skulle da være, hvis banken er i problemer. Da hybrid kernekapital indgår i 

solvensberegningen, giver hybrid kernekapital beskyttelse mod lukning fra 

Finanstilsynets side. Det er svært at finde øvrige fordele ved den hybride 

kernekapital …”. 

Bankens ledelse må formodes at have den bedste vurdering af, om banken er i 

vanskeligheder. Ansøgning om hybrid kernekapital er en kraftig indikation på, at 

banken er i vanskeligheder. Bankerne kunne i perioden frem til 30. juni 2009 søge 

om hybrid kernekapital. I Tabel 3 sammenholder vi, om banken søger om hybrid 

kernekapital eller ej med risikovurderingen af banken i henhold til MSolvens. 

Risikovurderingen er foretaget som et gennemsnit baseret på MSolvens ultimo 

2008 og ultimo 2009 – resultaterne ændres kvalitativt ikke, hvis vi i stedet havde 

brugt ultimo 2008 eller ultimo 2009. 
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Tabel 3: Ansøgning om hybrid kernekapital sammenholdt med bankens 
risikovurdering i henhold til MSolvens for 2009. 
 

Risiko 2009 Banker Søger  Pct. Banker Søger  Pct.     Pct. 

  der dør om HK  der overleverom HK      i alt  

  Antal  Antal                     Antal  Antal 

 

HR      6    6  100,0% 2     2     100,0%  100 ,0%  

R      3              3  100,0% 8     5           62,5%     72,7% 

-      4    2    50,0%        13     1             7,7%     17,7% 

 

I alt    13  11    84,6%        23     8       34,8%     52,8% 

Note: Hver bank tildeles i 2009 en risikovurdering i form af høj risiko (HR), i risiko (R) og udenfor 
risiko (-) ud fra MSolvens. Populationen er banker, der overlever længe nok til at kunne søge 
om hybrid kernekapital i henhold til Bankpakke 2.  

 

Vi ser af Tabel 3, at alle banker, der er i høj risiko (HR), søger om hybrid 

kernekapital. 72,7% af bankerne, der er i risiko (R), søger om hybrid kernekapital, 

hvorimod blot 17,7% af bankerne udenfor risiko søger om hybrid kernekapital. Vi 

bemærker også, at det især er banker, som efterfølgende dør, der søger om 

hybrid kernekapital. 

Konklusionen af ovenstående er, at risikovurderingen baseret på MSolvens er i 

bemærkelsesmæssig overensstemmelse med den enkelte bankledelses egen 

vurdering af situationen. 
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Faktorerne bag Solvens og MSolvens: Egenkapital og risiko 

I Figur 3 og 4 angiver vi tre egenkapitalmål for bankerne. I Figur 3 ser vi, at den 

markedsopgjorte egenkapitalprocent udvikler sig særdeles positivt i en periode på 

4 år op til året før den danske bankkrise for herefter at falde dramatisk lige før og 

i begyndelsen af den danske bankkrise. Baseret alene på det mål, bliver 

bankkrisen opdaget, men ikke i god tid. Det minder os om en tungt sovende 

vagthund, der bliver overlistet om natten og tager på vej. 

 
 

Figur 3: Tre egenkapitalmål for alle banker. 

 

Note: Bogført egenkapitalprocent er defineret som bankens Bogførte egenkapital divideret 
med bankens Bogførte aktiver. Basiskapitalprocent er defineret som bankens Basiskapital 
divideret med de Bogførte aktiver. Markedsopgjort egenkapitalprocent er defineret som 
Markedsværdien af bankens aktier divideret med Markedsværdien af bankens passiver. Alle tal 
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er opgjort ligevægtede. Populationen af banker falder over perioden fra 43 banker til 23 banker 
som følge af dødsfald blandt bankerne. 
 

Der er et beskedent fald i bogført egenkapitalprocent lige før den danske 

bankkrise og en beskeden stigning i begyndelsen af den danske bankkrise. Der er 

en svag stigning i basiskapitalprocent lige før og i begyndelsen af den danske 

bankkrise. De to regnskabsbaserede mål, bogført egenkapitalprocent og 

basiskapitalprocent, bidrager således ikke til at identificere en dansk bankkrise. 

Disse resultater er i overensstemmelse med internationale resultater, se 

eksempelvis Haldane (2011). 

Figur 4 indikerer, at de døde bankers udvikling i markedsopgjort – og 

bogføringsopgjort egenkapitalprocent er dårligere end den tilsvarende udvikling 

for de overlevende banker. Markedsopgjort egenkapitalprocent har således både 

en evne til at forudsige finansiel ustabilitet og hvilke banker, der er i farezonen. 

Bogført egenkapitalprocent har alene en evne til at forudsige hvilke banker, der er 

i farezonen. Vi analyserer dette forhold mere detaljeret i et senere afsnit. Som det 

fremgår af Figur 3 og 4 er basiskapitalprocent hverken i stand til at forudsige 

finansiel ustabilitet eller hvilke banker, der er i farezonen. 

Ingen af de tre egenkapitalmål for de overlevende banker er, jævnfør Figur 4, 

ultimo 2014 højere, end de var op til og før den danske bankkrise. Det er derfor 

uforståeligt, når nogle er af den opfattelse, at banksektoren i dag er betydeligt 

bedre polstret end før den danske bankkrise. 
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Figur 4: Tre egenkapitalmål for de overlevende og de døde banker.  

 

Note: Populationen af overlevende banker udgør 23. Populationen af døde banker falder over 
perioden fra 20 banker til 0 banker i 2014. Ellers er forklaringen som til Figur 3. 
 

Til trods for at bankernes markedsopgjorte egenkapitalprocent blev godt og vel 

fordoblet over perioden 2002 til 2006 blev MSolvens stort set halveret over 

samme periode – jævnfør Figur 1. Forklaringen kan findes i Figur 5, hvor vi ser, at 

bankaktivernes volatilitet blev godt og vel firedoblet over samme periode. 

Aktiemarkedet fanger således meget tidligt den risikoopbygning, der sker i 

banksektoren op til den danske bankkrise. Af Figur 5 ser vi, at bankaktivernes 
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volatilitet yderligere stiger dramatisk i begyndelsen af den danske bankkrise for 

herefter at falde til et niveau svarende til niveauet som under opbygningen af den 

danske bankkrise – se også Figur 6 for overlevende banker. Men vi er ikke tilbage 

på det risikoniveau, der herskede i den danske banksektor i 2002 og tidligere. 

 
Figur 5: To risikomål for alle banker.  

 

Note: Værdier for det officielle risikomål, de risikovægtede aktiver i procent af aktiverne, 
RWA%, er afbildet på venstre akse. Værdier for aktivernes volatilitet er afbildet på højre akse. 
Alle tal er opgjort ligevægtede. Populationen af banker falder over perioden fra 43 banker til 23 
banker som følge af dødsfald blandt bankerne. 
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Figur 6: To risikomål for overlevende og døde banker.  

 

Note: Værdier for det officielle risikomål, de risikovægtede aktiver i procent af aktiverne, 
RWA%, er afbildet på venstre akse. Værdier for aktivernes volatilitet er afbildet på højre akse. 
Alle tal er opgjort ligevægtede. Populationen af overlevende banker udgør 23. Populationen af 
døde banker falder over perioden fra 20 banker til 0 banker i 2014. 

 
Når vi ser på den tidsmæssige udvikling i RWA%, er der intet, der antyder 

opbygningen eller tilstedeværelsen af en dansk bankkrise. Det bliver ikke bedre, 

når vi ser på den tidsmæssige udvikling i RWA% for de overlevende og døde 

banker i Figur 6. Risikoen, målt ved RWA%, falder støt fra og med 2006 og frem til 

i dag. Dette er også den væsentligste forklaring på, at det officielle solvensmål 

voksede kraftigt hen over den danske bankkrise – jævnfør Figur 1 og 2. Den 
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jævnfør Figur 3 og 4. De risikovægtede aktiver måler således ikke risikoen på 

bankens aktiver, men hvad måler de så? 

 

Mere om risikovægtede aktiver 

Den manglende korrelation mellem RWA% og aktivernes volatilitet i Figur 5 og 6 

gælder også på enkeltbankniveau, for såvel de overlevende som de døde banker.  

Solvens, der skal være større end 8%, er i princippet et fornuftigt mål, der 

dimensionerer kravet til basiskapital efter, hvor risikable aktiverne er. Fordobles 

aktivernes risiko, kræves der således en dobbelt så høj basiskapital. Solvenskravet 

på 8% er altså baseret på, at de risikovægtede aktiver er et udtryk for risikoen i 

banken. Hvis der stort set ingen risiko er i banken, er der i henhold til 

solvenskravet ”i princippet” ikke behov for nævneværdig basiskapital. Hvis de 

risikovægtede aktiver er et mål for bankens risiko (eller en god approksimation), 

skal der altså i princippet være ligefrem proportionalitet mellem RWA% og 

aktivernes volatilitet. Dette indebærer, at   i nedenstående regression ikke må 

være signifikant forskellig fra nul og   skal være signifikant positiv. 

 

(7):   itit

A

itRWA  % , 

 

hvor venstresiden i (7) er den gennemsnitlige RWA% (gennemsnittet af RWA% 

primo og ultimo året) for bank nummer i for år t. it

A  er aktivernes volatilitet for 

bank nummer i for år t. 

Denne regression er undersøgt af Nguyen (2015) for samme population af banker 

som her for perioden 1999-2014. Resultaterne ses i Tabel 4. For alle regressioner 

afvises, at der er en ligefrem proportionalitet mellem RWA% og aktivernes 
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volatilitet, da   er signifikant positiv. For de to paneldata regressioner afvises, at 

der er en sammenhæng mellem RWA% og aktivernes volatilitet. Ydermere har 

koefficienterne det forkerte fortegn. Kun for den mindst plausible regression, 

Pooled OLS, findes der en statistisk signifikant sammenhæng mellem RWA% og 

aktivernes volatilitet. Men denne sammenhæng er stort set uden økonomisk 

betydning. Ser vi på gruppen af overlevende banker, der har den største 

koefficient, og som vel er den gruppe, der interesserer os mest, vil en fordobling 

af aktivernes volatilitet fra 2% til 4% blot indebære en forøgelse af de 

risikovægtede aktiver på 3,8% points (= 2x1,88). En sådan stigning har praktisk set 

ingen indflydelse på det officielle solvensmål, Solvens. 

 

Tabel 4: Regressioner mellem RWA% og volatiliteten på aktiverne. 
    Fixed Effects  Random Effects       Pooled OLS 

                                                            

Alle banker           ***89,0  30,0   ***90,0  21,0           ***84,0  ***04,1  

 

Overlevende banker       ***84,0  58,0    ***83,0 41,0           ***76,0  ***88,1  

 

Døde banker           ***98,0  16,0    ***97,0 15,0                     ***97,0 02,0  

Kilde: Nguyen (2015). 
Note: Populationen af alle banker falder over perioden fra 43 banker til 23 banker som følge af 
dødsfald blandt bankerne. Populationen af overlevende banker udgør 23. Populationen af døde 
banker falder over perioden fra 20 banker til 0 banker i 2014. Regressionerne omfatter 
perioden 1999-2014. De to første regressioner er paneldataregressioner. Den sidste 

regressionen er en pooled regression over alle årene. ***  angiver signifikans på 1 procent 
niveau. Ingen angivelse betyder, at variablen ikke er signifikant på 10 procent niveau. 
 

Nguyen (2015) har også lavet cross-section regressioner på ovenstående 

population for hvert af årene 1999-2014. For alle år findes signifikant (1%) 0 . 
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For nogle år findes signifikant negativt beta, ingen signifikans og positivt 

signifikant beta. Selvom vi ser bort fra de negative og de insignifikante betaer, når 

vi aldrig op på et skøn på beta højere end 3. Altså igen stort set uden økonomisk 

betydning. 

Ekspertgruppen om gearingskrav for kreditinstitutter (2015) har også lavet en 

undersøgelse af sammenhængen mellem RWA% og aktivernes volatilitet. I bedste 

fald finder de et beta i størrelsesordenen 3, altså igen stort set uden økonomisk 

betydning. Og vi er endda skeptiske omkring deres undersøgelse i en dansk 

sammenhæng. For det første er deres undersøgelse baseret på 79 banker, hvoraf 

blot 21 er danske. For det andet vedrører deres undersøgelse alene 2007-2014, 

hvorved de ikke fanger den kraftige stigning i aktivernes volatilitet op til den 

danske bankkrise – se Figur 5 og 6. 

Opsummerende finder vi altså, at vi ikke kan påvise en sammenhæng mellem de 

risikovægtede aktiver og aktivernes volatilitet, der har nogen praktisk økonomisk 

betydning. 

Jeg er klar over, at der bruges mange ressourcer i den enkelte bank samt hos de 

enkelte landes finanstilsyn, overvågningsmyndigheder og andre myndigheder på 

at beregne de risikovægtede aktiver. Størrelsen af de risikovægtede aktiver tages 

alvorligt af disse parter og har alvorlige konsekvenser med hensyn til 

dimensionering af den enkelte banks egenkapital. Alligevel ser vi af Figurerne 1-6, 

at hverken de risikovægtede aktiver eller det officielle solvensmål Solvens har 

været vi i stand til blot at indikere, at vi har haft en dansk bankkrise. Jeg er et stort 

spørgsmålstegn.5 

 

                                                           
5 Måske kan begrebet de risikovægtede aktiver være til nytte i den interne styring i banken, eksempelvis i 
forbindelse med risikoklassifikation og omkostnings- og prisfastsættelse af de enkelte udlån. 
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Mere om MSolvens – robusthed 

MSolvens er det helt afgørende redskab i denne artikel. Vi vil i dette afsnit 

yderligere belyse i hvor lang tid i forvejen MSolvens var i stand til at identificere 

forskelle mellem overlevende og døde banker. Forskellen mellem MSolvens for de 

overlevende og døde banker i Figur 2 kaster kun et ufuldstændigt lys over dette 

forhold, da MSolvens i Figur 2 lider af et ”dødsbias” – banker, der dør, går 

løbende ud af beregningen af MSolvens for de døde banker. 

Vi kan løse dette problem ved at trække på ideen bag et annonceringsstudie, se 

eksempelvis MacKinlay (1997) samt Bechmann og Raaballe (2012), der anvender 

denne ide. For hver af de døde banker henfører vi dødsåret til år 0. Året før 

dødsåret henføres til år -1. Således forsættes 4 år tilbage i tid. For år 0 beregnes 

for hver død bank den undernormale MSolvens som den døde banks MSolvens 

fratrukket gennemsnittet af de overlevende bankers MSolvens for det tilsvarende 

kalenderår. Ved at tage gennemsnittet af de døde bankers undernormale 

MSolvens for år 0 fås den gennemsnitlige undernormale MSolvens for de døde 

banker i år 0. Helt tilsvarende gøres for år -1, … , år -4. Resultatet heraf ses i 

øverste halvdel af Tabel 5. Resultatet er, at vi kan spore undernormal MSolvens i 

op til tre år før død og med meget stor sikkerhed et år før død. 

Af nederste halvdel af Tabel 5 ser vi, at resultaterne ikke blot gælder som 

”gennemsnit”, men også på enkeltbankniveau. Året før død er 19 ud af 20 døde 

banker identificeret. ”Outlieren” er igen Tønder Bank. 
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Tabel 5: Undernormal MSolvens for døde banker. 

År        -4 -3 -2 -1 0 

Gennemsnitlig MSolvens overlevende banker 4,02 3,74 3,46 3,05 2,76 

Gennemsnitlig MSolvens døde banker   3,54 3,01 2,17 0,73 0,31 

Forskel (undernormal MSolvens)   0,48 0,73 1,29 2,32  2,45 

t-test        NS * ** *** *** 

 

Antal døde banker      20 20 20 20 20 

Heraf med undernormal MSolvens (negativ)  13 16 17 19 20 

Procent       65 80 85 95 100 

Binomial test      NS ** *** *** *** 

Note: For hver af de døde banker henfører vi dødsåret til år 0. Året før dødsåret henføres til år  
-1. Således fortsættes 4 år tilbage i tid. For år 0 beregnes for hver død bank den undernormale 
MSolvens som den døde banks MSolvens fratrukket gennemsnittet af de overlevende bankers 
MSolvens for det tilsvarende kalenderår. Ved at tage gennemsnittet af de døde bankers 
undernormale MSolvens for år 0 fås den gennemsnitlige undernormale MSolvens for de døde 
banker i år 0. Helt tilsvarende gøres for år -1, … , år -4. I nederste del af tabellen beregnes, hvor 
mange af de døde banker, der i et givet kalenderår klarer sig dårligere end gennemsnittet af de 
overlevende banker (23 banker for alle år). NS betyder ikke signifikant. *, **, *** betyder 
signifikant på 10%, 5% henholdsvis 1% signifikansniveau. 
 

Vi har også udført tilsvarende analyser for de regnskabsbaserede mål og de øvrige 

markedsbaserede mål. For de regnskabsbaserede mål findes ingen nævneværdige 

forskelle mellem de levende og døde banker med én undtagelse. For bogført 

egenkapitalprocent findes en signifikant forskel mellem de overlevende og de 

døde. Men, de døde bankers bogførte egenkapitalprocent er selv umiddelbart op 

til død bemærkelsesværdigt høje og synes ikke at udgøre et faresignal. Endvidere 

er forskellen især drevet af banker, der dør sent i den danske bankkrise. 

Konklusionen vedrørende de regnskabsbaserede mål er altså uændret, nemlig at 



31 
 

de ikke bidrager til at opdage finansiel stabilitet og/eller at identificere, om den 

enkelte bank er i farezonen. 

Tæller og nævner i MSolvens udgøres af henholdsvis den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent og volatiliteten på aktiverne. For begge måls vedkommende 

er der væsentlig forskel mellem de levende og de døde banker. Men, det er 

kombinationen af disse to mål i Msolvens, der for alvor bidrager til at opdage 

finansiel ustabilitet og identificere banker, der er i farezonen. 

 

Mulige forbedringer af MSolvens-målet og ressourceforbrug 

Vi har præsenteret MSolvens-målet så simpelt som muligt. Vi har dog som følge af 

de kraftige markedsbevægelser i 2008 måttet indskyde et par ekstra perioder i 

2008. Til trods for simpliciteten, men måske på grund af den direkte og simple 

sammenhæng til ”økonomien”, opnås der overbevisende resultater ved hjælp af 

målet, hvilket i vor optik vidner om robusthed. 

Den oplagte udvidelse er at opgøre MSolvens for hver børshandelsdag. Det er 

enkelt og koster ikke de store ressourcer. Af eksempelvis Figur 4 og 6 ser vi, at der 

hurtigt kan opstå store markedsbevægelser i MSolvens’ tæller og nævner. Jeg 

skønner, at man herved kan forøge varslingstiden for den enkelte bank med op til 

et halvt år. 

Ved beregning af aktivernes volatilitet ville det, jævnfør afsnittet om data og 

metode, være ønskeligt med data vedrørende den mest risikable bankgæld – i 

praksis de efterstillede kapitalindskud. For langt de fleste af de efterstillede 

kapitalindskud findes der løbende kursdata. Selv for kapitalindskud, hvor der som 

for statens indskud af 46 mia. kr. hybrid kernekapital i 2009 ikke findes kursdata, 
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vil det være muligt at skønne ret præcist over disse kapitalindskuds markedsværdi 

og volatilitet ud fra andre lignende kapitalindskud. 

Som et alternativ til at beregne aktivernes volatilitet bagudrettet kunne det være 

interessant at beregne aktivernes volatilitet fremadrettet (implicit volatilitet) ved 

hjælp af prisfastsættelse af afledte instrumenter. Dette kræver yderligere, at man 

kender den enkelte udstedelses gældsbetingelser/covenants. Man må gå ud fra, 

at Finanstilsynet allerede har disse data. Den største udfordring ved at beregne 

aktivernes volatilitet fremadrettet er af modelmæssig karakter. Hvad trigger de 

efterstillede kapitalindskud, og hvad er sanktionerne og adfærden, når 

kapitalindskuddene er ved at blive trigget/trigges? 

Ressourceforbruget i forbindelse med overvågning med et udvidet MSolvens-mål 

skønner jeg til at være i størrelsesorden et mandeår. Sammenlign det med hvad 

der bruges af ressourcer i forbindelse med Solvens og risikovægtede aktiver i den 

enkelte bank, hos Finanstilsynet og hos øvrige interessenter. Man kan nærmest 

nedlægge en helt industri, der ikke har været i stand til at identificere finansiel 

ustabilitet ved hjælp af disse mål. 

 

Børs- og ikke børsnoterede kreditinstitutter 

Meget taler for at basere overvågningen af finansiel stabilitet på 

markedsbaserede mål som MSolvens. Det forudsætter, at det enkelte 

kreditinstitut er børsnoteret. 
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Med Nykredits annoncerede børsnotering er stort set hele realkreditsektoren 

børsnoteret.6 For pengeinstitutternes vedkommende er langt over 95% af den 

samlede balance børsnoteret. 

Der skal således ved markedsbaseret overvågning kun laves ”undtagelser” for en 

balancemæssigt meget lille del af pengeinstitutterne. 

De ikke børsnoterede pengeinstitutter skal selvfølgelig ikke tvinges til at lade sig 

børsnotere. Men de skal være bevidste om, at der er væsentlige ulemper ved ikke 

at være børsnoteret. Mange vil have svært ved relativt hurtigt at få ny 

egenkapital, hvis omstændighederne kræver det. For det andet går de glip af den 

styringsinformation, der ligger i markedets løbende vurdering af pengeinstituttet 

– og denne information er, som det er påvist i denne artikel, langt mere pålidelig 

end tilsvarende regnskabsbaserede informationer. Som følge heraf er det 

naturligt, at der stilles højere solvenskrav til de ikke børsnoterede 

pengeinstitutter. I praksis er langt de fleste ikke børsnoterede pengeinstitutter 

dog ganske velkapitaliserede. På det korte sigt vil de balancemæssigt små ikke 

børsnoterede pengeinstitutter altså i praksis ikke udgøre et problem ved at 

basere overvågning og styring af finansiel stabilitet på markedsbaserede mål 

fremfor regnskabsbaserede mål. 

Det var ikke de regnskabsbaserede mål, der nødvendiggjorde endsige indikerede 

et behov for Bankpakke 1 i oktober 2008 og Bankpakke 2 i januar 2009. Det var 

markedernes vurdering af bankerne. De danske banker havde opbygget et 

indlånsunderskud på mere end 500 mia. kr. i 2008 som følge af den kraftige 

udlånsvækst i de fire foregående år. Dette indlånsunderskud var finansieret ved 

                                                           
6 Ved at basere tilsyn på MSolvens i stedet for Solvens vil eksempelvis Nykredit formentlig få et noget lavere 
kapitalkrav. Realkreditudlån er ikke særligt risikable, hvilket vil give sig udslag i en lav markedsopgjort volatilitet på 
aktiverne, hvorfor eksempelvis Nykredits MSolvens vil være relativ høj.    
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helt kort låntagning, der løbende skulle fornys, i udlandet. Det var i 

eftersommeren/efteråret 2008 ikke længere muligt. De udenlandske långivere 

turde ikke forny lånene. I lyset af den høje risiko fandt de udenlandske banker 

ganske enkelt, at de danske bankers markedsopgjorte solvens var for lille. 

Løsningen blev, at den danske stat stillede sin solvens (AAA) til rådighed for 

bankerne gennem garantierne i Bankpakke 1. Bankpakke 2 kan ses som et forsøg 

på at få bankerne til selv at forøge deres solvens. Forsøget virkede halvhjertet, 

idet bankerne ikke fik tilført egenkapital/aktiekapital, men i stedet blot hybrid 

kernekapital. Havde bankerne ikke beholdt deres statsgarantier fra Bankpakke 1, 

var det gået rigtigt galt. 

Læren er, at bankerne er undergivet markederne. Det er markederne, der tæller, 

og markederne er et grundvilkår. Det kan selvfølgelig virke ubehageligt, men 

sådan er virkeligheden, og den kan, som vi har set, hurtigt ændre sig. 

Jeg vil tro, at der er mere end en bankdirektør, der vil være utilpas ved, at 

finansiel regulering baseres på markedsdata i stedet for regnskabsdata. Det 

officielle solvensmål Solvens og dets nævner, risikovægtede aktiver, har vist sig 

dejligt stabile, endda stigende henholdsvis faldende hen over den danske 

bankkrise. Hvad mere kan man ønske sig? Jo, der er et enkelt problem. Basel, EU 

og andre blander sig i opgørelsen af risikovægtede aktiver. Der er en uforudsigelig 

reguleringsrisiko. Det kan man godt få for meget af, vil en og anden bankdirektør 

sikkert mene. Jeg kan kun sige en ting. Det kan ske igen, og det kan gå hurtigt. I så 

fald er det igen alene de markedsbaserede mål, der tæller. Og kan og vil man 

stadig sætte sin lid til igen at skulle reddes af staten? 

Kan der spekuleres mod bankens aktie, hvis bankens solvensmål baseres på 

markedsdata i stedet for regnskabsdata? 
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De traditionelle misbrugsproblemer i aktiemarkedet består i, at selskabets ledelse 

ikke giver korrekte eller fyldestgørende oplysninger til aktiemarkedet, og at 

selskabets ledelse spekulerer i selskabets aktier. Eksempler på det første er i en 

dansk sammenhæng eksempelvis Nordisk Fjer og OW Bunker. Eksempler på det 

sidste er de sager, som Finansiel Stabilitet har rejst i kølvandet på den danske 

bankkrise. 

Der er en del eksempler på, at der spekuleres i finansielle aktiver, der er 

prismæssigt bundet til hinanden, som eksempelvis valuta. Lån i og samtidig salg af 

danske kroner og senere tilbagebetaling af kronelånet er en profitabel forretning, 

hvis den ”bundne” kurs mellem danske kroner og udenlandsk valuta herved 

brydes. Men en tilsvarende mulighed er der ikke i aktiemarkedet. Her bevæger 

kurserne sig løbende. 

Der findes desværre ikke en veletableret teoretisk eller empirisk litteratur om 

”uretmæssig” spekulation mod et selskabs aktier, som vi kan støtte os til. Om 

dette skyldes, at forholdet historisk set ikke har haft væsentlig betydning, eller at 

forholdet er en relativ ny foreteelse, kan vi kun gisne om. Men omvendt er 

”uretmæssig” spekulation mod et selskabs aktier relativt let at opdage for en 

tilsynsmyndighed og dermed til at sætte ind imod. 

 

Tre trængte banker 

Af Figur 7 ser vi, at tre banker stadig er i farezonen og har været det igennem 

mere end et halvt årti. Det forekommer uforståeligt og giver ikke fremadrettet 

den enkelte bank tilskyndelse til at klare sig uden statens hjælp.  

Af Figur 7 ser vi også, at de øvrige overlevende banker fra ultimo 2011 bevæger 

sig ud af den danske bankkrise. Disse tal er også repræsentative for den enkelte 
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bank. Yderligere tre banker, Skjern Bank (2,60), Hvidbjerg Bank (2,42) og 

Vinderup/Salling Bank (2,47), er dog stadig udfordrede. Tallene i parentes er 

MSolvens opgjort ultimo 2014. Ingen af de sidstnævnte tre banker er imidlertid i 

farezonen (R eller HR).  

 

Figur 7: Tre trængte overlevende banker sammenlignet med de øvrige 
overlevende banker. 

 
Note: De overlevende levende banker udgøres af alle overlevende banker (23) med undtagelse 
af Vestjysk Bank, Østjysk Bank og Totalbanken. Dvs. i alt 20 banker. Det bemærkes, at Danske 
Andelskassers Bank ikke indgår i nærværende undersøgelse. Ellers er bemærkningerne som til 
Figur 1. Tallene er ligevægtede. 
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Finansiel stabilitet fremadrettet? 

Konklusionen på spørgsmålet er, at der på kort og mellemlangt sigt er finansiel 

stabilitet. På langt sigt står vi imidlertid ikke i en bedre situation, end vi gjorde ved 

indgangen til den danske bankkrise. 

Argumentet er således. Tælleren i MSolvens, bankernes markedsopgjorte 

egenkapitalprocent, er i dag lavere end ved indgangen til den danske bankkrise, 

se Figur 4. Risikoen på bankaktiverne (udlånene), nævneren i MSolvens er 

imidlertid i dag væsentligt lavere, end den var ultimo 2008 og i 2009, og i dag 

noget lavere end den var op til den danske bankkrise, se Figur 6. Der er i dag 

således næsten samme finansiel stabilitet, som der var op til den danske 

bankkrise. Men væsentlig mindre finansiel stabilitet end der var tre år før starten 

af den danske bankkrise, se overlevende banker i Figur 2. 

Man kan hertil indvende: Forsvinder denne stabilitet ikke som dug for solen, hvis 

bankaktivernes risiko stiger, som den gjorde under den danske bankkrise? Svaret 

herpå er formentligt et nej. Risikoen på udlånene givet op til den danske 

bankkrise er i dag stort set klinget af (med undtagelse af landbrugsudlånene) 

samtidig med, at udlånene under bankkrisen har været faldende, hvilket skal 

sammenlignes med den høje eksponentielle vækst i udlånene i de 4 år op til den 

danske bankkrise. Der ligger altså ikke en regning og venter på det korte og 

mellemlange sigt. Men på det lange sigt er vi ikke stillet bedre end før den danske 

bankkrise. Nogle vil måske indvende, at myndighederne via den omfattende 

detailregulering af bankerne bedre er i stand til at tøjle risikoen på bankernes 

udlån. Vi anser dette for at være hybris. Hvorfor skal vi tro, at de, som sad med 

om bordet op til krisen, har set lyset? Hvorfor måler de stadig bankens solvens 
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ved Solvens og risiko ved de risikovægtede aktiver? I teorien fornuftige mål, men 

som vi har set - uanvendelige i praksis. 

Finansrådet har flere gange fremført, at bankerne i dag er langt bedre polstrede, 

end de var op til den danske bankkrise. Og i dag fremstår det næsten som en 

sandhed i dagspressen og i offentligheden. Af Figur 4 (overlevende banker) ser vi 

imidlertid, at såvel bankernes bogførte egenkapitalprocent som deres 

basiskapitalprocent ultimo 2014 ikke er højere end før bankkrisen. Tværtimod. Og 

den markedsopgjorte egenkapitalprocent er betydeligt lavere end op til den 

danske bankkrise. Påstanden er altså ikke i overensstemmelse med tallene. 

Måske tænker Finansrådet i stedet på det officielle solvensmål Solvens. Af Figur 2 

ser vi, at Solvens har udviklet sig positivt. Men som vi har set, har dette mål ikke 

været i stand til at identificere en dansk bankkrise, tværtimod, og har heller ikke 

været i stand til at identificere de banker, der dør. 

Måske tænker Finansrådet på noget helt andet. De tænker måske på de store 

danske banker. Den, der betaler for musikken, bestemmer hvad der skal spilles. Vi 

har derfor opgjort egenkapital- og solvenstal for de 4 største banker, Danske 

Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord, i Figur 8. 

For de 4 store ser vi, at den bogførte egenkapitalprocent har udviklet sig positivt i 

forhold til niveauet lige før den danske bankkrise, hvorimod basiskapital-

procenten er stort set uændret. Det officielle solvensmål Solvens har derimod 

udviklet sig særdeles positivt for de 4 store. Det er måske dette tal, at Finansrådet 

hæfter sig ved. Men i lyset af tallene i nærværende artikel er det svært at se, at 

det tæller. 

Af Figur 8 ser vi derimod, at de 4 store bankers modstandskraft ultimo 2014, målt 

ved MSolvens, er på niveau med deres modstandskraft ultimo 2007, men ikke 
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nær så høj som i årene op til den danske bankkrise. Realiteten er altså, at de 4 

store danske bankers modstandskraft ultimo 2014 ikke er større end før den 

danske bankkrise. 

 

Figur 8: Egenkapital- og solvensmål for de 4 store danske banker 

 

Note: De 4 store banker er Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord. Værdier for Bogført 
egenkapitalprocent, Basiskapitalprocent, Solvens og Markedsopgjort egenkapitalprocent, er 
afbildet på venstre akse. Værdier for MSolvens er afbildet på højre akse. Ellers er 
bemærkningerne som til Figur 1 og 3. Alle tal er opgjort ligevægtede.  
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Vi ser også af Figur 8, at de 4 store som gruppe var i alvorlige vanskeligheder 

(borderline HR) ultimo 2008 og i vanskeligheder (R) ultimo 2009 og 2011. Dette 

afspejler især Danske Bank. 

 

Hvor meget egenkapital/aktiekapital kræver opfyldelse af MSolvens? 

Ved besvarelsen af ovennævnte spørgsmål er vi alene interesseret i 

størrelsesordener. Besvarelsen af spørgsmålet har karakter af et regnestykke på 

bagsiden af en konvolut. Som regneeksempel har vi valgt Danske Bank.7 

Af Figur 2 ser vi, at MSolvens for de overlevende banker faldt til under en 

tredjedel af det hidtidige niveau i løbet af 2008. Det kan gå rigtigt hurtigt ned ad 

bakke med den finansielle stabilitet. For Danske Bank gik det endnu værre, 

MSolvens faldt til en ottendedel i løbet af 2008. Faldet var sammensat af en 

fordobling af aktivernes volatilitet og et fald i den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent til en fjerdedel. 

Vi bruger følgende stabilitetsregel i de efterfølgende regnestykker: Hvis MSolvens 

på et givet tidspunkt bringer banken i risiko eller i høj risiko, skal banken optage 

ny egenkapital/aktiekapital således, at dette ikke længere er tilfældet. 

Vi ser først på Danske Bank eksemplet ultimo 2014. Danske Banks MSolvens er på 

dette tidspunkt knap 4 standardafvigelser (se Figur 9), hvorfor Danske Bank er 

tilstrækkeligt kapitaliseret ultimo 2014. Vi ser af Figur 9, at Danske Bank var i høj 

risiko ultimo 2008 og i risiko ultimo 2009, 2010 og 2011. 

 

                                                           
7 Omkostningerne ved at have væsentligt mere egenkapital er omfattende diskuteret i Raaballe (2013) og i 
Bechmann, Grosen og Raaballe (2013), og disse omkostninger er meget begrænsede – blot i størrelsesordenen 0-
15 basispunkter. Et eksempel herpå er Ringkjøbing Landbobank, der har den højeste markedsopgjorte 
egenkapitalprocent ultimo 2014 blandt landets banker. Til trods herfor har Ringkjøbing Landbobank været den 
mest veltjenende bank igennem det sidste årti. 
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Figur 9: MSolvens m.v. for Danske Bank. 

 

Note: Forklaringen er som til Figur 1 og 3.  
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skal altså gennemføre en aktieemission svarende til en aktieudvidelse på 343% 

((1,64/0,37)-1) målt i markedsværdi. Dette svarer beløbsmæssigt til en 

aktieemission med et provenu på små 125 mia. kr. Vi ser, at som følge heraf 

kommer Danske Bank ikke i risiko de efterfølgende år. 

Til trods for den store egenkapitaludvidelse med små 125 mia. kr. til i alt 161 mia. 

kr. er det ikke mere end nok. Ved den nye høje egenkapital er der stadig en risiko 
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Danske Bank

Solvens Individuelt Solvensbehov

8 pct. Msolvens

0,67 standardafvigelse (25%) 1,64 standardafvigelser (5%)



42 
 

Kunne Danske Bank rejse et så stort beløb på det danske aktiemarked? Hvis man 

er blot det mindste i tvivl, er konsekvensen af kravet om finansiel stabilitet, at 

Danske Bank allerede i sommeren 2008, hvor Danske Banks MSolvens var faldet 

med 40% i forhold til ultimo 2007, skulle have rejst måske halvdelen af de 125 

mia. kr. og den resterende del ved årsskiftet til 2009, hvor det viste sig, at Danske 

Banks MSolvens var faldet med 88% i forhold til ultimo 2007. Hver af disse to 

emissioner svarer hver til en emission, der er ca. dobbelt så stor som Carlsbergs 

Scottish & Newcastle emission. Stadig en vanskelig opgave. Men er man stadig 

det mindste i tvivl, er konklusionen, at Danske Bank allerede i begyndelsen af 

2008 af hensyn til finansiel stabilitet skulle have foretaget en aktieemission i 

størrelsesordenen 40 mia. kr. og efterfølgende formentlig to tilsvarende 

emissioner. Disse emissioner ville være lykkedes.8  

Jeg håber, at dette simple regnestykke har illustreret størrelsesordenen af 

egenkapitalbehovet i Danske Bank og i de øvrige banker i 2008, og hvilken stor 

risiko det danske samfund tog på bankernes vegne. Havde man haft MSolvens 

som overvågnings- og styringsredskab, ville man have kunnet reageret inden, at 

problemernes omfang voksede sig næsten uoverskuelige. 

 

Afslutning  

Vi har set, at det officielle solvensmål Solvens og de øvrige regnskabsbaserede 

mål ikke var nogen hjælp til at identificere en dansk bankkrise, og målene var 

                                                           
8 Ud fra økonomisk teori (se eksempelvis Stiglitz og Weiss (1981)) ved vi, at lånemarkeder er skrøbelige og lukker 
ned ved megen usikkerhed (asymmetrisk information), hvorimod aktiemarkeder under samme omstændigheder er 
særdeles robuste. Der kan rejses penge, også når aktiekursen synes at være lav. Den danske bankkrise illustrerede 
dette. I efteråret 2008 smækkede de udenlandske banker lånekassen i overfor de danske banker. Omvendt så vi 
under hele den danske bankkrise danske banker rejse penge på aktiemarkedet. Ikke mindst de banker, hvorom vi 
alle vidste, at de var helt ude på kanten. Amagerbankens og Vestjyske Banks aktieemissioner er eksempler herpå. 
For mere om robustheden af det danske aktiemarked under den danske bankkrise henvises til Sibbern (2014).  
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heller ikke i stand til at udpege banker i farezonen. Hermed manglede man et 

pålideligt overvågnings- og styringsredskab før og under den danske bankkrise. Og 

man har stadig ikke et pålideligt overvågnings- og styringsredskab. 

MSolvens varskoede om en mulig dansk bankkrise 4-5 år inden den indtraf, 

identificerede den danske bankkrise inden Roskilde Banks fald samt var i stand til 

at udpege banker i farezonen, i øvrigt i overensstemmelse med den enkelte 

bankledelses egen opfattelse af situationen. Med MSolvens ville man have haft et 

pålideligt overvågnings- og styringsredskab. 

Under arbejdet med denne artikel er jeg blevet mere og mere forundret. Hvorfor 

har man på trods af komplet mangel på nogen form for succes forladt sig på Basel 

set-up’et? Og hvorfor tror man, at det kan udbygges og/eller forfines, så det 

kommer til at virke? Der er rigtigt mange dygtige, veluddannede og respektable 

mennesker involveret i opbygningen og måske især i anvendelsen af Basel set-

up’et. Hvorfor har, i lyset af den komplette mangel på succes, stort set ingen af 

disse mennesker sagt fra overfor Basel set-up’et? Og hvorfor skal offentligheden 

nu tro, at de som har siddet med ved bordet i årtier, nu har set lyset? 

I al ydmyghed føler jeg mig som den lille dreng i Kejserens nye klæder. Se nu at få 

givet den Kejser noget tøj på. Og sørg for at han får en enkel klædedragt.  
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