
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af COVID-19-scenariet 
 

COVID-19-pandemien har medført stor usikkerhed om udviklingen i dansk og 

international økonomi. Det er vigtigt, at dette også afspejles i pengeinstitutter-

nes stresstest. Der er derfor udarbejdet et makroøkonomisk stress-scenarie, 

hvor effekterne af COVID-19-pandemien indgår (her betegnet ”COVID-19-

scenariet”). COVID-19-scenariet er udarbejdet i samarbejde med National-

banken. 

 

Scenariet kombinerer et markant fald i den økonomiske aktivitet i 2020 som 

følge af COVID-19-nedlukningen med en efterfølgende langstrakt lavkonjunk-

tur. Arbejdsløsheden er stigende i hele forløbet, mens BNP og huspriserne 

falder betydeligt. Dette scenarie er væsentligt hårdere end de recessionssce-

narier, der normalt indgår i Finanstilsynets stresstest. Dette afspejler den eks-

traordinære usikkerhed om en forværret konjunkturudvikling i den nuværende 

situation. 

 

Det er Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne anvender COVID-19-

scenariet i de stresstest, der skal ledsage ansøgninger om kapitalindfrielse, 

jf. artikel 77 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 

af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringssel-

skaber (CRR). Der er dog en undtagelse i forbindelse med ansøgninger om 

en forlængelse af en allerede eksisterende garant- eller market making-

ramme på op til 0,5 pct. af den egentlige kernekapital, hvor institutterne kan 

anvende det sædvanlige recessionsscenarie (stress-scenarie), som Finans-

tilsynet har fastlagt.  

 

Stresstest anvendes også til fastlæggelse af et kreditinstituts kapitalmålsæt-

ning. Da kapitalmålsætningen som udgangspunkt gerne skal være langsigtet, 

vil Finanstilsynet anvende det sædvanlige stress-scenarie (dvs. uden COVID-

19) til vurdering af instituttets kapitalmålsætning. Det kan imidlertid være for-

nuftigt, at instituttet i den nuværende situation bevarer en kapitalisering, som 

ligger over kapitalmålsætningen for at tage højde for den aktuelle usikkerhed 

forbundet med COVID-19. Finanstilsynet anbefaler derfor, at kreditinstitutter 

vurderer, hvilke konsekvenser COVID-19-scenariet kan have på deres virk-

somhed, hvis den makroøkonomiske udvikling bliver som forudsat i scenariet. 
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Dette vil give instituttet en indikation på den kapitalisering, der vil gøre insti-

tuttet robust over for en COVID-19-krise, der efterfølges af en langstrakt lav-

konjunktur. 

 

Det nedskrivningsværktøj, der fremgår af hjemmesiden, indeholder resultater 

for både COVID-19-scenariet og det sædvanlige hårde stress-scenarie. 

 

Givet den store usikkerhed der er om dansk økonomi i lyset af COVID-19, har 

Finanstilsynet valgt ikke at inkludere et basisscenarie (et forventet forløb) i de 

scenarier, der fremgår af hjemmesiden. 

 

 


