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Peter Straarup i 2010
• ”Banker følger nemlig normalt den makroøkonomiske udvikling. Gør en bank ikke det, bliver den 

sat af, mister markedsandel og kunder mister indtjening.

Det er i dag nærliggende at anklage os for at have fraveget fasttømrede principper for god 
rådgivning. Men sandheden er, at mange af principperne er i konstant udvikling, da de følger 
markedet og udviklingen i priserne på fast ejendom og aktier. Problemet er, at vi adopterede 
markedets risikovillighed og positive udsyn, i stedet for at være en regulator på udviklingen.

Banksektoren må også vedstå, at vi i visse tilfælde har produceret produkter, der tjener finansielle 
og spekulative formål – og ikke iagttager kundernes risikovillighed. Vi har set produkter, som 
kunderne ikke har haft brug for, og andre der er så komplicerede, at kunderne ikke har forstået 
dem. Vi har set udlån der har været så behæftede med risiko, at de ligger milevidt fra klassiske 
dyder om god rådgivning og forsigtig kreditpolitik, uanset konjunktur.” 

Har vi lært af Finanskrisen?    2



Tilsyn i gode tider

I opgangstider bliver 
optimismen større og 
bevidstheden om risiko 
bliver svagere. 

Vi skal være Danmarks 
finansielle hukommelse.
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Overskuddet er stigende for pengeinstitutterne

Nedskrivningerne er på et historisk lavt niveau       4
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Nettorenteindtægterne falder fortsat

Bankdrift er udfordret af det lave renteniveau    5
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Gebyrindtægter genererer overskuddet

Men er mere konkurrenceudsat    6
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Det er de samme institutter, der præsterer gode resultater 

Ringe indkomstmobilitet i sektoren de seneste år    7
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Med vækst følger opbygning af risiko

Væksten er fortsat moderat, men der er stor spredning    8
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Stor spredning i udlånsvæksten 

Små og mellemstore bankers lån i vækstområderne      9
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Prisen på ejerlejligheder i vækstområderne stiger voldsomt 

Priserne er højere end før krisen        10
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Den samlede andel af udlån til landbrug er lav

Men der er fortsat flere dårlige lån end i andre brancher   11
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Ændrede nedskrivningsregler kan bidrage til rekonstruktioner

• Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser
• Retningslinjer for akkordløsninger til landbruget og konvertering af 

dele af landmandens gæld til ansvarlig kapital
 Ingen nedskrivning på den rekonstruerede del
 Kun nedskrives på den del af den oprindelige eksponering, som 

landmanden ikke har økonomi til at klare

• Omfanget af landbrugseksponeringer med OIV reduceres 

• I store træk bruges flere værktøjer i bestræbelser på at løse de 
problemfyldte eksponeringer bedst muligt:
 Standstill-aftale, typisk med hel eller delvis rentenulstilling
 Rekonstruktion, ofte med delvis konvertering af ansvarligt lån
 Medvirkesager – frivilligt salg
 Tvangsauktion
 Konkurs

Frivilligt salg sker oftere end rekonstruktioner    12



Selv de mest etablerede banker…

…kan komme i problemer     13



Det er en ledelsesopgave 14

• Rangvidrapporten fastslog, at 
finanskrisen i Danmark opstod bl.a. 
som følge af:

 Høj økonomisk vækst og udbredt 
optimisme

 Generel undervurdering af risiko
 Risikosøgende pengeinstitutter  
 Utilstrækkelig selskabsledelse 

• Bestyrelse og direktion skal have blik 
for andet end vækst og indtjening.

• Det er vigtigt at lære af historien.

I gode tider skal nogle turde sige nej



Finanstilsynets undersøgelser

• Undersøgelse af andelsboliglångivning

• Undersøgelse af finansiering af kapitalfondes køb af virksomheder

• Undersøgelse af nye erhvervslån

• Undersøgelse af boliglån i vækstområder hos store institutter

• Undersøgelse af boliglån i vækstområder hos mellemstore institutter

Indikation: Øget risikotagning og lempelig kreditgivning   15



Vejledning om forsigtighed i kreditvurdering…

• Vejledning om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i 
vækstområder mv. skal sikre, at pengeinstitutterne er tilstrækkeligt 
forsigtige i deres kreditgivning til finansiering af ejer- og 
andelsboliger i Aarhus, København og Københavns Omegn. 

• Vedledningen gælder i alt 18 kommuner. Institutterne skal sikre sig, 
at kundernes økonomi er tilstrækkelig robust. 

• Vejledningen stiller blandt andet krav til:
 Rådighedsbeløb i rentestress
 Rådighedsbeløb i rentestresssituation for andelsboligkunder
 Kunder med negativ formues finansielle robusthed
 Tilstrækkelig formue ved høj gældsfaktor
 Kunder med to boligers finansielle robusthed
 Rådighedsbeløb (gælder alle geografiske områder)
 Tilstrækkelig sund økonomi i andelsboligforeninger (gælder alle 

geografiske områder)

…er sund fornuft    16



Konklusioner fra undersøgelser af boliglån i vækstområder

• To undersøgelser:
 Temainspektion af seks store bankers bevillinger til privatkunders køb af 

ejerboliger i vækstområder
 Undersøgelse af en række mellemstore institutters efterlevelse af 

vækstvejledningen
• En stor del af bankerne i undersøgelsen tager høj risiko ved boliglån 

i vækstområder
 Flere af institutterne har en høj andel af kunder, der ikke vil kunne klare et 

boligprisfald, og fortsat have positiv formue.
 Flere af institutterne har kunder med en meget høj LTV
 En stor andel af lån er givet til kunder med negativ formue
 Flere af institutterne er vækstet stort udenfor deres hjemmeområde.

Hård kamp om kunderne på bekostning af kreditstandarder   17



Kapital og NEP



Styrkede kapitalforhold, men øget udbyttebetaling

Gør samme mønster sig gældende igen?   19

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet
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Kapital, kapitalkrav og kapitalmålsætning 

Kapitalmålsætningen bør være robust      20

• Målsætningen skal sikre, at institutterne til hver en tid overholder 
kapitalkravet inkl. bufferkrav – også i et hårdt stress

• Yderligere behov for tillæg i målsætningen afhænger bl.a. af 
regulatoriske ændringer, kapitalfleksibilitet, udbyttepolitik mv.

Kapitalbevaringsbuffer

SIFI-buffer

Solvensbehov

Hårdt stress

Kapital

Fuldt indfaset krav

Min. kapitalmålsætning



Kapitalmålsætning… 
• Et institut bør have en kapitalmålsætning, der er tilstrækkelig høj til at sikre, 

at hvis denne er opfyldt, vil et hårdt stress ikke bringe instituttet under 
kapitalkravet inklusive bufferkrav.

• Det enkelte institut bør som et led i fastlæggelsen af sin kapitalmålsætning 
endvidere vurdere, om der ud over det lovpligtige kapitalkrav og 
hensyntagen til resultatet af stresstest tillige er behov for at indregne et 
yderligere tillæg i sin kapitalmålsætning:

…bør afspejle instituttets forhold    21

 Kvaliteten af stresstesten
 Kapitalfleksibilitet  
 Udbyttepolitikken
 Kapitalsammensætningen, herunder risikoen 

ved refinansiering af ansvarlig kapital
 Kommende regulatoriske ændringer 
 Andre institutspecifikke forhold, herunder 

særlig forretningsmodel



Kapitalmålsætning 

• Kravene til kapitalmålsætning skal ses i lyset af, at vi i Danmark har 
valgt en model, hvor kapitalkravene er lidt lavere end i de andre 
nordiske lande

 Norge har gearingskrav og hårdt Baselgulv
 Sverige har højere SIFI-buffer

• Til gengæld forventer vi, at institutterne selv opererer med et 
ønske/krav om en højere kapitaloverdækning, end nordiske peers 
nødvendigvis gør 

• Spørgsmålet er blevet yderligere aktualiseret af, at en del institutter 
er begyndt igen at udbetale udbytter, foretage aktietilbagekøb mv.

Kapital skal opbygges i gode tider, ikke dårlige     22



Indfasning af NEP-krav

• SIFI institutter
 NEP-kravet fuldt opfyldt den 1. juli 2019
 Subordinationskrav indfases frem til 1. januar 2022 - grandfathering for 

gældsinstrumenter, som: 
• Er udstedt før den 1. januar 2018 
• Ikke nedskrives/konverteres før simple krav i afvikling/konkurs
• I øvrigt opfylder betingelserne for NEP-midler

• Ikke-SIFI institutter
 NEP-kravet fuldt indfaset 1. januar 2023 – der 
stilles et NEP-krav i hvert af indfasningsårene (trappe)
 Mulighed for forlængelse hvis indtjeningsevne 
(på sektorniveau) viser sig ringere end forudsat

Kalibreret så det kan nås  23



NEP-instrumenter og forsvarlig risikostyring mv.

• Refinansieringsrisikoen på NEP-instrumenter skal begrænses
 Vigtigt med en forsvarlig og tilstrækkelig lang løbetidsprofil
 Sikrer tilstedeværelsen af tilstrækkeligt niveau af NEP-instrumenter på 

afviklingstidspunktet
 Finanstilsynet vil føre tilsyn med institutternes refinansieringsrisiko for 

NEP-instrumenter

• Krydsbeholdninger af NEP-instrumenter bør undgås
 Smitterisikoen ved tab på NEP-instrumenter skal undgås
 Eventuelle beholdninger skal som minimum 
risikovægtes med 150 %. 

Undgå smitterisiko  24



NEP-instrumenter og forbrugerne …

• NEP-instrumenter er komplicerede produkter med forholdsvis høj 
risiko
 Bør i udgangspunktet ikke sælges til detailkunder

 Hvis man alligevel sælger NEP-instrumenter til detailinvestorer, skal 
man være særligt opmærksom på hensynet til kunden, herunder:

1. At kunden får fyldestgørende og letforståelige informationer om produktets 
egenskaber og risici 

2. Identifikation og håndtering af interessekonflikter
3. At produktet er egnet for kunden

… i udgangspunktet ikke til detailkunder    25

• Kunden forstår produktegenskaber og 
risici

• Kundens økonomi kan bære et evt. tab
• Passer til kundens investeringsformål, 

-horisont og risikovillighed 



Investeringer



MiFID II sigter på at sikre investorbeskyttelse

Men beskyttes forbrugerne tilstrækkeligt?     27

Forbud mod provisioner fra 
tredjeparter ved porteføljepleje, 
puljeordninger og uafhængig 
rådgivning

Tilladt med provisioner ved 
investeringsrådgivning og 
execution only, hvis distributøren 
yder en kvalitetsforbedrende 
service

MiFID II – Implementering i to faser



Temaundersøgelse om provisionsforbuddets konsekvenser

Temaundersøgelsen er færdiggjort i juni 2018.
Undersøgelsen viser, at forbuddet har haft en række konsekvenser for 
fondsmarkedet
• Provisionsforbuddet har medført, at danske investeringsforeninger 

nu udbyder provisionsfrie, såkaldt clean fonde
• Formidlingsprovisionssatsen er faldet fra et formuevægtet 

gennemsnit på 0,52 pct. til 0 pct.
• Temaundersøgelsen viser, at der er fjernet formidlingsprovisioner for 

1,6 mia. kroner årligt
• Til gengæld er omkostningerne til investeringsforvaltning steget med 

0,09 procentpoint
• Samlet set er fondsomkostningerne i de nye clean fonde faldet med 

1,3 mia. kroner årligt.

Provision ligger fortsat markant over USA 28



… risikoprofil

… kundetypen

….og de ydelser der leveres

Proportionalitet mellem ….

Det er distributørernes ansvar at begrunde prisforskelle 29



Næste skridt

Fortsat dialog med:

• Forbrugerorganisationer og industrien

• Porteføljebestyrere og distributører

Tematisk fremgangsmåde – der ses på forretningsmodeller og cash

flows

• Forbud mod tilskyndelser

• Der skal ydes kvalitetsforbedrende services

Dialog og inspektion vil definere fremtidige rammebetingelser 30



Hvidvask



Hvidvask og Danske Bank

• Finanstilsynet har hverken driblet udenom hvidvaskloven eller 
frikendt Danske Bank

• Der er en klar arbejdsfordeling: Finanstilsynet fører tilsyn med 
hvidvask i Danmark, Finantsinspektioon fører tilsyn med hvidvask i 
Estland

Retfærdighedsfølelse  32

C. A. Lorentzen: ”Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis d. 15. juni 1219” (1809)



Finanstilsynet har øget fokus på hvidvask

• Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering står højt på 
regeringens dagsorden

• Et af syv særlige indsatsområder i Finanstilsynets strategi for 2020

• Nyt hvidvaskkontor fører risikobaseret tilsyn med                         
ca. 1500 virksomheders overholdelse af hvidvaskloven
 En del af tilsynet foregår fra skrivebordet
 It-baseret system til risikovurdering vil kræve                                     

nye indberetninger
 Øget informationsindsats over for virksomhederne

Hvidvask og terrorfinansiering undergraver samfundet    33



Bankernes rolle i bekæmpelsen af hvidvask er også…

…en samfundsopgave 34

Identifikation Kend din kunde Overvågning Reaktion på 
mistanke

Underretning

Risikovurdering

Vejledning på vej



Hvidvask foregår også i Danmark

Vær opmærksom på hvor pengene kommer fra!     35



Afsluttende betragtninger



Hvad vil fremtiden bringe?

• Scenario I
 Tidligt tilbageslag

• Plus: Begrænset kreditvækst
• Minus: Intet pengepolitisk 

råderum

• Scenario II
 Fortsat fremgang

• Plus: Tid til at bygge buffere 
og pengepolitisk råderum

• Minus: Risiko for 
kreditproblemer samtidig med 
fald i aktivpriser

Økonomiske og finansielle cyklusser er kommet for at blive           37
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Hvad gør spejderdrengen?

38

Vær beredt!



Budskaber

• Vi skal undgå en gentagelse af finanskrisen
• Der er nogen af jer, der har lagt sig i samme spor som sidst
• Overdreven udlånsvækst og udlån udenfor nærområdet er 

risikofaktorer
• Der er et politisk pres og et markedsmæssigt pres på indtjeningen 

på investeringsområdet
• Og der er nultolerance ved manglende overholdelse af 

hvidvaskreglerne

39
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