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Kære Lars Rohde 

 

Det Systemiske Risikoråd offentliggjorde den 21. september 2016 en ad-

varsel til erhvervs- og vækstministeren om opbygning af systemiske fi-

nansielle risici på Færøerne. 

 

Regeringen er enig i, at der er en høj økonomisk vækst i den færøske 

økonomi, og at bl.a. udviklingen i huspriserne giver anledning til årvå-

genhed.  

 

Det er en forudsætning for en advarsel, at der er klare tegn på opbygnin-

gen af systemiske finansielle risici, jf. bemærkningerne til lov om æn-

dring af lov om finansiel virksomhed mv. (lov nr. 1287 af 19. december 

2012). De anvendte indikatorer viser på nuværende tidspunkt ikke klare 

tegn på opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne. Udlån ift. 

BNP og huspriser ift. indkomster har været faldende siden henholdsvis 

2008 og 2009 og viser således ikke tegn på opbygning af systemiske fi-

nansielle risici. Pengeinstitutternes gearing og merrente viser ligeledes 

ikke klare tegn på systemiske finansielle risici.  

 

Systemiske finansielle risici vil typisk stige i perioder med meget høj kre-

ditvækst, hvor det samlede udlån vokser hurtigere end den realøkonomi-

ske udvikling vil tilsige. Udlånet på Færøerne har været nogenlunde kon-

stant de senere år.  

 

Situationen på Færøerne synes primært at være udtryk for en højkonjunk-

tur, det vil sige en økonomisk cyklus, og ikke en finansiel cyklus, hvor 

systemiske finansielle risici opbygges. Udsving i konjunkturerne bør ge-

nerelt ikke adresseres ved brug af de makroprudentielle værktøjer i den 

finansielle lovgivning.  

 

Regeringen følger løbende den økonomiske situation på Færøerne, som 

jeg senest d. 25. oktober 2016 har drøftet med det færøske landsstyre. I 

den forbindelse blev bl.a. Færøernes ønske om at oprette et systemisk 

risikoråd drøftet. Et systemisk risikoråd på Færøerne kan styrke overvåg-

ningen og identifikationen af systemiske finansielle risici på Færøerne. 
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Jeg har i samarbejde med det færøske landsstyre fundet en konkret model, 

der imødekommer Færøernes ønske om at etablere et systemisk risiko-

råd, og som samtidig er i overensstemmelse med kompetencefordelingen 

på det finansielle område mellem Danmark og Færøerne. Forslaget be-

handles aktuelt i Lagtinget. 

  

 

Med venlig hilsen 

 
Troels Lund Poulsen 


