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I 2013 er danske børsnoterede bankers udlånsmarginal, defineret som forskellen mellem deres
gennemsnitlige udlånsrente og pengemarkedsrenten, knap 2 pct. points højere, end hvis der
havde været perfekt fri konkurrence om udlånene. Sammenlignet med situationen op til den
danske bankkrise er deres udlånsmarginal i 2013 2,4 pct. points højere. Den anden side af
mønten er, at bankernes indlånsforretning er direkte tabsgivende. I 2013 i størrelsesordenen 11
mia. kr.
Baggrunden for de høje udlånsrenter er, at pengemarkedsrenten under bankkrisen er faldet
med 4,5-5 pct. points, og blot knap 50 pct. af dette fald er givet videre til bankernes
udlånskunder. Baggrunden for tabene i indlånsforretningen er, at bankerne betaler mere for
indlånene, end bankerne kan placere til på pengemarkedet.

Nærværende analyse af danske børsnoterede bankers indtægts- og omkostningsstruktur er en
enkel regnskabsanalyse. Analysegrundlaget er for hovedpartens vedkommende de danske
børsnoterede bankers årsregnskaber for 2006-2013. Analysen er primært baseret på de mest
veldrevne danske banker, dvs. de 22 ud af 44 børsnoterede banker der har overlevet den danske
bankkrise.
Den nævnte stigning i udlånsmarginalen er et gennemsnitstal, der dækker over betydelige
variationer mellem eksempelvis private og erhverv og mellem store og små banker.
Udlånsmarginalen overfor private låntagere er eksempelvis mindst 2,5 pct. points for høj,
hvorimod udlånsmarginalen overfor erhverv blot er mindst 1,5 pct. point for høj i forhold til en
situation med perfekt fri konkurrence om udlånene.
Gennemsnitstallene dækker også over, at det er endnu dyrere at være låntager i de mindre banker.
Her er udlånsrenterne 3,8-4,2 pct. points for høje. De små bankers høje udlånsrenter kan ikke
forklares ved en anden kundesammensætning og dermed risiko. Det har således ikke
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konkurrencemæssigt været et tab, at det især er de små banker, der er faldet under bankkrisen.
Priskonkurrencen kommer ikke fra de små banker.
De aktuelle høje udlånsrenter kan aflæses i bankernes regnskaber. Inden bankkrisen udgjorde
dækningsbidraget på udlån efter nedskrivninger ca. 35 pct. af bankernes samlede dækningsbidrag.
I dag udgør dækningsbidraget på udlån efter nedskrivninger 82 pct. af bankernes samlede
dækningsbidrag.
De høje dækningsbidrag på udlån efter nedskrivninger giver sig desværre ikke, målt ved
egenkapitalforrentningen, udslag i en god rentabilitet i bankerne. Tværtimod, rentabiliteten i
banksektoren er decideret sløj sammenlignet med andre erhverv. Som samfund står vi altså i en
mistrøstig situation med for høje udlånsrenter og for dårlig rentabilitet i banksektoren.
En hovedårsag hertil er, at bankernes omkostninger, især personaleomkostningerne, er for høje.
Omkostningerne er mellem 25 og 35 pct. for høje. Årsregnskaberne og supplerende data giver
imidlertid ikke mulighed for at afgøre, hvor vi befinder os i dette interval.
Der er konkurrence om kundernes indlån. Bankernes indlånsforretning har udviklet sig katastrofalt.
Før bankkrisen udgjorde dækningsbidraget på indlån ca. 22 pct. af de samlede dækningsbidrag i
bankerne. I dag er resultatet et direkte tab (opgjort som pengemarkedsrenten minus den
gennemsnitlige indlånsrente) i størrelsesordenen 11 mia. kr. Hertil kommer de store faste
omkostninger, som bankerne afholder for at drive deres indlånsforretning. Den direkte baggrund er
igen de kraftigt faldende pengemarkedsrenter igennem bankkrisen.
På denne baggrund kan vi ikke dele den gryende optimisme med hensyn til banksektoren, som
nogle har givet udtryk for. For høje udlånsrenter, for lav rentabilitet, for høje omkostninger og
direkte tab på indlånene i banksektoren er problemer, der desværre er tunge at løse, og som har
betydelig negativ indvirkning på samfundsøkonomien.
Under det nuværende konjunkturniveau ser vi ikke nogen umiddelbar risiko for en ny dansk
bankkrise, men efter 6 år med krise er det alarmerende, at banksektorens forretningsmodel endnu
ikke er tilpasset den nye situation. Ledelsesmæssigt har man ikke været i stand til at omstille sig og
håndtere en pengemarkedsrente tæt på nul. Der er behov for, at der tænkes nye tanker i bankernes
ledelser. 12
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Metode og datagrundlag
Analysens population er de 44 danske børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark ultimo
2008. Analysen omfatter således ikke Nordea og de ikke børsnoterede danske pengeinstitutter.
Analysen er imidlertid robust overfor valg af population. Vi har checket, at medtagelse af Nordea
Bank Danmark ikke vil ændre analysens kvalitative konklusioner. Vi har ligeledes ”afstemt” vore tal
med Danmarks Nationalbanks tal i Finansiel Stabilitet 1. halvår 2014 og Finanstilsynets tal i
Markedsudviklingen i 2013 (2014), der for begge publikationers vedkommende er baseret på
andre populationer end vor. Vor konklusion er, at vi ville have opnået samme kvalitative resultater
i vor analyse, hvis vi havde anvendt en anden population.
Analysens primære datagrundlag er den enkelte banks årsregnskaber fra 2006 og indtil 2013 eller
så længe, som banken eksisterer. Analysen er baseret på data for moderselskabet for at fokusere
på den egentlige bankdrift, hvorved eksempelvis realkredit- og forsikringsaktiviteter udelades af
analysen.
Analysen fokuserer primært på de 22 banker ud af 44, der overlevede den danske bankkrise.
Hovedformålet er at belyse udviklingen i de overlevende banker. Vi starter dog med kort at belyse
forskelle mellem de levende og de døde banker ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel. For
yderligere analyse af de døde bankers øvrige karakteristika henvises til eksempelvis Bechmann og
Raaballe (2009, 2010 og 2012) samt rapport fra Udvalget om finanskrisens årsager, jf. Erhvervs- og
Vækstministeriet (2013).
Bankernes årsregnskaber sætter desværre unødige begrænsninger på en analyse af bankerne.
Eksempelvis oplyses der alene om de samlede udlån, renteindtægterne herpå og nedskrivningerne
på udlånene. Det havde været naturligt og ønskeligt i betragtning af udlånsområdets omfang og
vigtighed, at bankerne eksempelvis også var forpligtigede til at udspecificere oplysningerne på
private lån, erhvervslån og engroslån/finansielle virksomheder. Det er oplysninger, som bankerne
allerede har og bruger i det daglige. Vi er dog på baggrund af offentlige oplysninger fra
Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank i stand til at kompensere pålideligt herfor.
Med undtagelse af det første afsnit, hvor forholdet ikke spiller nogen rolle, har vi generelt trukket
reversudlånene ud af de samlede udlån og repoindlånene ud af de samlede indlån. Et reversudlån
er et udlån med sikkerhed i værdipapirer og gives typisk til større erhvervslåntagere, og det kan på
mange måder sammenlignes med en tilsvarende investering i korte statsobligationer.

3

Udlånsrenten er som følge heraf lav. Fordelen ved at trække reversudlånene ud af de samlede
udlån er tofold. Vi får for det første herved en udlånsmarginal, der er mere relevant for den
”almindelige” låntager, og for det andet bliver en sammenligning af udlånsmarginaler på tværs af
banker mere retvisende. Det sidste forhold skyldes, at det alene er de store banker, der foretager
reversudlån. Konsekvensen af ikke at trække reversudlånene ud af de samlede udlån ville være, at
de store banker kunstigt ville få en for lav udlånsmarginal sammenlignet med de mindre banker.
Helt tilsvarende overvejelser gør sig gældende for repoindlån.
Vi præsenterer en række nøgletal for grupper af banker og bankerne taget under ét. Disse nøgletal
kan enten være opgjort værdivægtet eller ligevægtet. Den ligevægtede metode giver
gennemsnittet af alle de brugte bankers nøgletal, mens den værdivægtede metode finder
nøgletallet ud fra summen af de anvendte bankers regnskabsposter. Det betyder i praksis, at store
banker som eksempelvis Danske Bank fylder meget, når den værdivægtede metode er valgt, mens
det for den ligevægtede metode gælder, at alle banker har samme vægt i det udregnede nøgletal.
Ved præsentation af nøgletallene specificeres hvilken metode, der er valgt.
Ved præsentation af tal fra bankregnskaberne bruger vi i videst mulig omfang de gængse begreber
for bankregnskaber. For at hjælpe de læsere, der ikke er fortrolige med begreberne i et
bankregnskab, har vi præciseret begreberne i et appendiks. Appendikset kan måske også være til
hjælp for de læsere, der ønsker at vide helt præcist, hvordan beregningerne foretages.
Basisindtægterne efter nedskrivninger på udlån er bankens (brutto) fortjeneste/dækningsbidrag
og skal dække de faste og indirekte omkostninger samt give fortjeneste til aktionærerne. Vi er
interesserede i at undersøge, hvilke forretningsområder der bidrager til bankernes basisindtægter,
og hvorledes fordelingen mellem disse dækningsbidragsgivere har udviklet sig over tid. Vi deler
derfor bankernes basisindtægter før og efter nedskrivninger på udlån op i 4 områder:
Udlånsforretning, indlånsforretning, gebyrer og provisioner samt øvrige forretninger. Øvrige
forretninger kan ses som et residual og består af 1. øvrige renteindtægter, som igen består af
obligationsrenteindtægter- og udgifter, renter til og fra centralbanker samt kreditinstitutter og
renter til efterstillede kapitalindskud. 2. handelsindtægter som består af kursgevinster og
aktieudbytte og 3. andre driftsindtægter.
For at dele (netto) renteindtægterne op i en udlåns- og indlånsside benytter vi os af
pengemarkedsrenten. Pengemarkedsrenten er valgt som renten på 3-måneders danske
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statsobligationer. Vi ville have opnået samme kvalitative konklusioner, hvis vi i stedet havde valgt
3-måneders

CIBOR-renten

eller

T/N-renten. Vi definerer

udlånsmarginalen

som

den

gennemsnitlige forrentning af udlånene minus pengemarkedsrenten, som bankerne i princippet
kan finansiere udlånene med. Dækningsbidraget for udlån er således udlånsmarginalen ganget
med det gennemsnitlige udlån. På helt tilsvarende vis finder vi dækningsbidraget for indlån.
Dækningsbidraget for gebyr og provisioner kan hentes direkte fra bankregnskaberne, og
dækningsbidraget for øvrige forretninger beregnes som et residual. For de detaljerede
beregninger henvises til appendiks.

De levende og de døde
22 ud af 44 danske børsnoterede banker før bankkrisen eksisterer ikke længere. Det svarer til 11,2
pct. af udlånene ultimo 2007.
Dette afsnit tjener til kort at beskrive forskelle mellem de levende og de døde banker ud fra en
regnskabsmæssig synsvinkel. På mange nøgletal skiller de banker, der dør, sig ikke ud fra de
banker, der overlever bankkrisen. Eksempelvis havde de to grupper stort set samme
gennemsnitlige udlånsrente og dermed dækningsbidrag på udlån før nedskrivninger på udlån.
Samtidig havde de to grupper stort set samme gennemsnitlige indlånsrente og dermed
dækningsbidrag på indlån. Men af Figur 1 ser vi, at de to grupper adskiller sig væsentligt ved deres
omkostningseffektivitet målt som (brutto) dækningsbidrag (basisindtægter før nedskrivninger på
udlån) i forhold til deres omkostninger.
Som det fremgår af Figur 1, var de døde ikke lige så omkostningseffektive som de overlevende.
Læserens opmærksomhed henledes på, at ”gruppen af døde” bliver stadig mindre over tid, idet de
døde kun kan medtages til sidste regnskab, hvorimod de levende udgør 22 banker igennem hele
perioden.
Den væsentligste forskel mellem de døde og de overlevende er de dødes store tab på udlån. I
Figur 2 har vi angivet de to gruppers basisindtægter efter nedskrivninger i forhold til deres
basisomkostninger. Forskellen på Figur 1 og 2 udgøres således alene af nedskrivninger på udlån. Vi
ser, at de banker, der dør, generelt ikke er i nærheden af at kunne dække deres omkostninger.
Ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel er de afgørende forskelle altså de dødes lave
omkostningseffektivitet og ikke mindst de store tab på udlån. For øvrige karakteristika, der
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adskiller de levende og de døde, henvises til Bechmann og Raaballe (2009, 2010 og 2012) samt
Erhvervs- og Vækstministeriet (2013).

Figur 1

Note: Indtægter er opgjort som basisindtægter før nedskrivninger på udlån. Omkostninger er opgjort som
basisomkostninger.

Figur 2
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Note: Indtægter er opgjort som basisindtægter efter nedskrivninger på udlån. Omkostninger er opgjort som
basisomkostninger.

I det efterfølgende vil vi alene behandle de 22 overlevende banker. Vi analyserer altså udviklingen
i de banker, der var mest omkostningseffektive og var bedst til at håndtere deres udlån.

Indtægtsstrukturen under forvandling
Bankernes indtægter målt ved basisindtægter efter nedskrivninger tog et ordentligt dyk fra
2006/2007 til 2008. De faldt fra 41,0 mia. kr. til 29,5 mia. kr. Et fald på 28 pct. I 2013 udgør
basisindtægterne efter nedskrivninger 38,4 mia. kr. Altså blot et fald på 6 pct. i forhold til
2006/2007. For en overfladisk betragtning kan det se ud, som om bankerne er på vej tilbage til
gyldne tider og business as usual.
I Figur 3 har vi delt bankernes samlede basisindtægter efter nedskrivninger ud på bankernes 4
forretningsområder for årene 2006/2007 og 2013.

Figur 3
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Vi ser, at forretningsområdernes relative betydning har undergået en stor forandring under
bankkrisen. Allerede i 2009 faldt dækningsbidraget på indlånsforretningen helt væk, og fra 2012
udgjorde

indlånsforretningen

en

væsentlig

underskudsforretning.

Årsagen

er,

at

pengemarkedsrenten voksede fra godt 3 pct. i 2006 til godt 5 pct. i 2008 for i dag at være faldet til
et niveau tæt på nul. Dækningsbidraget for gebyrer og provisioner har været det stabile element
og har været støt stigende de sidste år. Udlånsforretningen er til trods for nedskrivninger på udlån
fra og med 2010 den største dækningsbidragsgiver og er i stadig stigning. I 2013 udgør
dækningsbidraget på udlån efter nedskrivninger 82 pct. af de samlede dækningsbidrag efter
nedskrivninger mod 35 pct. op til bankkrisen. Det er ikke business as usual.

Bankernes udlånsforretning
Bankernes dækningsbidrag på udlån før nedskrivninger er fra 2007 til 2013 vokset fra 14,4 mia. kr.
til 41,2 mia. kr. Altså med 186 pct. Tilsvarende er bankernes dækningsbidrag på udlån efter
nedskrivninger vokset fra 14,8 mia. kr. til 31,7 mia. kr. Altså med 114 pct. Væksten skyldes alene
forøget fortjeneste på det enkelte udlån, idet bankernes udlån eksklusive reversudlån i samme
periode er faldet fra 1.100,0 mia. kr. (ultimo 2007) til 945,5 mia. kr. (ultimo 2013). Altså et fald på
14 pct.

Figur 4a

Note: Tallene er opgjort for udlån eksklusive reversudlån.
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Figur 4b

Note: Tallene er opgjort for udlån eksklusive reversudlån.

Det forøgede dækningsbidrag på udlån skyldes en kraftig forøgelse i udlånsmarginalen, dvs.
forskellen mellem bankernes gennemsnitlige udlånsrente og pengemarkedsrenten. I Figur 4a og
4b har vi afbilledet den gennemsnitlige udlånsrente, pengemarkedsrenten og udlånsmarginalen.
Op til bankkrisen udgjorde udlånsmarginalen i størrelsesordenen 1,6 pct. points. I dag udgør
udlånsmarginalen ca. 4,0 pct. points. Der har altså været en forøgelse af bankernes udlånsmarginal
på 2,4 pct. points igennem den danske bankkrise. Vi bemærker, at udlånsmarginalen især vokser i
de perioder, hvor pengemarkedsrenten falder – fra 2008 til 2009 og fra 2011 til 2012. Blot knap
halvdelen af faldet i pengemarkedsrenten gives videre til udlånskunderne.
Med henblik på at belyse den vedvarende vækst i udlånsmarginalen har vi i Figur 5 afbilledet
nedskrivningsprocenten på udlån og udlånsmarginalen efter nedskrivninger. Læseren bedes indtil
videre ”se bort” fra linjen Teoretisk udlånsmarginal i Figur 5.
Udlånsmarginalen efter nedskrivninger på udlån er vokset fra godt 1,7 pct. points op til bankkrisen
for i dag at udgøre 3,0 pct. points. Udlånsmarginalen efter nedskrivninger har været jævnt
stigende fra 0,5 pct. point i 2009 til som sagt godt 3,0 pct. points i dag. Den forøgede og stadigt
stigende udlånsmarginal kan ikke forklares med øgede omkostninger i banken som følge af
forøgede nedskrivninger, idet nedskrivningerne i samme periode er faldet til at udgøre knap 1 pct.
af udlånene. Dette fald er en medvirkende årsag til den kraftigt stigende udlånsmarginal efter
nedskrivninger.
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Figur 5

Note: Tallene er opgjort for udlån eksklusive reversudlån.

Bankernes dækningsbidrag på traditionelle indlån er faldet helt væk under bankkrisen. Set med
bankøjne har det derfor været kærkomment, at man nu kan stabilisere indtjeningen ved høje
dækningsbidrag på udlån. Med låntagerøjne tegner der sig et anderledes billede. Det samme
gælder, hvis man tager de konkurrencemæssige briller på. Vi tager disse emner op i de næste
afsnit.
Igennem hele regnskabsanalysen sigter vi efter at opnå så sikre og robuste resultater som muligt.
Opgør vi eksempelvis tallene for udlånsmarginalen i dette afsnit ligevægtet i stedet for
værdivægtet, er resultaterne endnu mere dramatiske.

Bankens indskydere og låntagere
Indskydere i banken
I Figur 6 har vi afbilledet bankernes gennemsnitlige indlånsrente og pengemarkedsrenten.
I dag hører man af og til indskydere besvære sig over de lave renter i banken. Det må man afvise
som uvidenhed eller brok. Den gennemsnitlige indlånsrente var i 2013 på 0,88 pct.3 De tilsvarende
renter på statsobligationer lå i niveauet 0 pct. Hertil kommer, at det typiske bankindskud er langt
mere likvidt end statsobligationer, der ikke umiddelbart kan anvendes, når man handler i
”Brugsen”. Man kan hæve bankindskud øjeblikkeligt uden omkostninger, endda med relativt små
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omkostninger uden for landets grænser. Man kan gratis overføre pengene til andre danske konti.
Hertil kommer en række af andre fordele, som indskyderen opnår via netbank. For aftaleindskud
med en løbetid på 3 år kunne man i 2013 opnå en rente i størrelsesordenen 2,5-3 pct., hvilket for
indskyderen skal sammenlignes med en forrentning på tilsvarende statsgældspapirer, der gav en
forrentning på mindre end 1 pct. Alle bankindskud er sikre, så længe indskuddet i den enkelte
bank holdes under modværdien af 100.000 euro. Aftaleindskuddene er dog mindre likvide end
statsgældspapirerne.

Figur 6

Note: Tallene er opgjort for indlån eksklusive repoindlån.

I henhold til Figur 6 har bankindskud da også siden 2012 været en decideret underskudsforretning
for bankerne, idet den alternative placering af indskuddene er til en pengemarkedsrente tæt på
nul. For banker med indlånsunderskud er det dog en god forretning at forøge (aftale)indskuddene
og dermed frigøre dyrere lånefinansiering, der ikke er omfattet af indskydergaranti. Det er
grunden til, at indskyderne i 2013 har kunnet opnå en aftaleindskudsrente i størrelsesordenen 2,53 pct. i disse banker.
Bankerne er nødt til at rette op på misforholdet mellem indtægter og omkostninger ved indskud.
Det synes nærliggende, at indskyderne skal betale en pris for de likviditetsfordele en
indskudskonto og de fordele en netbank giver anledning til. Og hvorfor skal vi have et særdeles
omfattende og dyrt filialnet, der for en stor del er historisk betinget af indskyderforhold, når
indskyderne i dag kan klare det hele selv via netbank og hæveautomat?
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Vinderne er altså indskyderne, og taberne er bankerne, der prøver at rette op på forholdet ved
forøgede gebyrer og en markant forøgelse af låntagernes udlånsmarginaler, jf. næste afsnit.

Låntagere i banken
Vi fandt, at udlånsmarginalen i 2013 var 2,4 pct. points højere end op til bankkrisen. Men betyder
det, at udlånsrenterne og udlånsmarginalerne i dag er 2,4 pct. points for høje? For at besvare
dette spørgsmål vil vi i det efterfølgende se på udlånsrenterne og udlånsmarginalerne med
konkurrencemæssige øjne.
Hvis der var perfekt fri konkurrence bankerne imellem om udlånene, ville bankernes
(gennemsnitlige) udlånsrente blive fastlagt ved formel (1a) – se venligst Formelboks 1. Alle led i
formlerne er angivet i procent af udlånet (pr. år). Det enkelte udlåns rente sættes altså ud fra en
omkostningsbetragtning således, at udlånsrenten skal dække den risikofrie rente og de forventede
(løbende) tab på udlånet. Herudover skal dækkes de løbende håndteringsomkostninger i
forbindelse med udlånet samt en risikopræmie på udlånet. Den sidste post skyldes primært, at de
forventede tab på udlånet er rent aktuarisk opgjort og således ikke indeholder en risikopræmie.
Hertil kommer et løbetidsafhængigt tillæg i renten på bankernes fastforrentede udlån. Det
bemærkes, at indtægter i forbindelse med lånesagsbehandling konteres under gebyrer og
provisioner i bankregnskaberne, hvorfor de ikke indgår i formel (1a).
Under perfekt fri konkurrence bankerne imellem om udlånene er udlånsmarginalen altså bestemt
ved højre siden af formel (1b). Vi vil nu søge et skøn på leddet ”håndteringsomkostninger og
risikopræmie på udlånet”.

Formelboks 1. Udlånsrenter og udlånsmarginaler

(1a): Udlånsrente = Pengemarkedsrente + forventede nedskrivninger +
håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlånet.

(1b): Udlånsmarginalen = Udlånsrente – Pengemarkedsrente
= Forventede nedskrivninger + håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlånet.
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(2): Udlånsmarginalen efter nedskrivninger = Udlånsmarginalen – forventede nedskrivninger
= Håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlånet.
Note: Alle led i formlerne er angivet i procent af udlånet (pr. år).

Som vi tidligere har set, var den gennemsnitlige udlånsmarginal op til bankkrisen på 1,6 pct. points
for bankerne. Vi ved ikke, hvordan denne udlånsmarginal fordelte sig på forventede
nedskrivninger og håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlånet. Selv med baggrund i
dagens erfaringer og det forhold, at de faktiske nedskrivninger var omkring nul, har vi svært ved at
tro, at de forventede nedskrivninger blev sat lavere end 0,5 pct. Hermed har vi et skøn over
håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlån på 1,1 pct. Til sammenligning har vi, at
udlånsmarginalen (bidragssats mv.) på tilsvarende korte realkreditlån i årene op til bankkrisen
udgjorde knap 0,5 pct. Hvis vi skønner, at de forventede nedskrivninger i realkreditten udgjorde
0,15 pct., har vi, at de tilsvarende håndteringsomkostninger og risikopræmie på realkreditudlån
udgjorde 0,35 pct. På baggrund heraf vil vi forlade os på, at håndteringsomkostninger og
risikopræmie i banksektoren i gennemsnit udgør 1,1 pct.
Baseret på ovenstående og antagelsen om perfekt fri konkurrence bankerne imellem om
udlånene, skulle udlånsmarginalen efter nedskrivninger givet ved formel (2) altså være i
størrelsesordenen 1,1 pct. points hen over den danske bankkrise. Da vi ikke kender bankernes
forventede nedskrivninger, operationaliserer vi ovenstående ved at erstatte de forventede
nedskrivninger med de faktiske nedskrivninger under bankkrisen (senere og mere relevant
operationaliserer vi de forventede nedskrivninger ved de faktiske nedskrivninger over de sidste to
konjunkturcykler).
I Figur 5 har vi afbilledet den tidsmæssige udvikling i den faktiske udlånsmarginal efter
nedskrivninger, den teoretiske udlånsmarginal efter nedskrivninger (på 1,1 pct. point) og
bankernes nedskrivningsprocent. Vi bemærker, at den faktiske udlånsmarginal efter
nedskrivninger ikke er konstant, men kraftigt stigende fra og med 2009 for at ende på godt 3 pct.
points. I 2013 ender udlånsmarginalen efter nedskrivninger altså op med at være 1,9 pct. points
højere end, hvad perfekt fri konkurrence om udlånene tilsiger. Vi bemærker også, at bankernes
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nedskrivningsprocent er kraftigt faldende fra og med 2010. Udlånene er altså blevet mindre
risikable. Til trods for faldende nedskrivninger ser vi i stedet en kraftigt stigende udlånsmarginal
efter nedskrivninger. Det rimer ikke med en hypotese om perfekt fri konkurrence om udlånene.
Vi kan også belyse spørgsmålet om for høje udlånsrenter/for svag konkurrence bankerne imellem
om udlånene ud fra en lidt anden synsvinkel. Som et skøn over bankernes forventede
nedskrivninger bruger vi bankernes faktiske nedskrivninger over de to sidste konjunkturcykler. I
henhold til Danmarks Nationalbank (2013b) og Baldvinsson mfl. (2012) er den gennemsnitlige
årlige nedskrivningsprocent i konjunkturcyklen fra 1994 og til i dag knap 0,6 pct. og for de to
konjunkturcykler fra 1984 og til i dag knap 0,9 pct.4 Vi har ikke nogen skråsikker opfattelse af,
hvilken nedskrivningsprocent der er den mest retvisende. Af robusthedshensyn vælger vi at bruge
den højeste. Baseret herpå når vi altså frem til, at udlånsmarginalen givet ved højre siden af
formel (1b) burde være i størrelsesordenen 2 pct. (0,9 + 1,1). Udlånsmarginalen og dermed
udlånsrenterne er altså i 2013 2 pct. points (4 – 2) for høje i forhold til, hvad konkurrence om
udlånene

tilsiger.5

nedskrivningsprocent

I

denne

i

2013

forbindelse
på

knap

bemærkes,

1

pct.

er

af

at

bankernes

samme

gennemsnitlige

størrelsesorden

som

nedskrivningsprocenten målt over konjunkturcyklerne. Bemærk også at ovennævnte teoretiske
udlånsmarginal på 2 pct. indebærer udlånsrenter i den lave ende op til bankkrisen, hvor den
faktiske udlånsmarginal var på 1,6 pct. Der kan således argumenteres for, at udlånsrenterne var
knapt 0,5 pct. points for lave op til den danske bankkrise.
Bankkrisens store private tabere, ud over aktionærerne, er således bankernes låntagere. Det er
altså lykkedes bankerne at stabilisere indtjeningen ved at forhøje udlånsrenterne relativt til
pengemarkedsrenterne.

Man

må

endvidere

konstatere,

at

transmissionen

fra

pengemarkedsrenter til udlånsrenter ikke fungerer som følge af for svag konkurrence om
låntagerne i banksektoren.
Det har ofte været fremført, at der ikke er noget pengepolitisk råderum i Danmark, da den danske
krone er bundet op på euroen. Det stemmer ikke overens med de faktiske observationer. Den
korte rente er faldet med 4,5-5 pct. points under bankkrisen, og blot knap halvdelen af dette
rentefald er kommet låntagerne i bankerne til gode i en periode, hvor der har været behov for at
stimulere vækst og beskæftigelse. Der kan således argumenteres for, at der er et væsentligt
(uudnyttet) pengepolitisk råderum i Danmark.
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Bankernes høje udlånsmarginaler har formentlig haft en afsmittende effekt over til
realkreditudlånene. Sammenlignet med før bankkrisen er realkredittens bidragssatser mv.
(udlånsmarginalen) for de korte udlån forøget fra knap 0,5 pct. til knap 1,0 pct. samtidig med, at
realkredittens faktiske årlige nedskrivningsprocenter ligger i underkanten af 0,2 pct. Forøgelsen af
realkredittens bidragssatser mv. er formentlig muliggjort af bankernes høje udlånsrenter. Før
bankkrisen gav en bidragssats i realkreditten i underkanten af 0,5 pct. grundlag for en pæn og
stabil nettoindtjening. Eksempelvis havde Nykredit i perioden 2003–2007, hvor Nykredit i
hovedtræk alene drev realkreditvirksomhed, en årlig indtjening, der svingede mellem 4,3–4,5 mia.
kr. før skat. De efterfølgende mere magre regnskabsresultater for Nykredit skyldes alene tab uden
for de egentlige realkreditaktiviteter.

Udlån til private og erhverv
På baggrund af data fra bankernes årsregnskaber kan man, som tidligere anført, ikke afgøre, om
bankernes høje udlånsrenter rammer udlån til private og erhverv lige hårdt. Vi er imidlertid i stand
til at give et kvalificeret skøn herpå med udgangspunkt i data fra Danmarks Nationalbank (2013b)
og Finanstilsynet (2013).
Med udgangspunkt i Finanstilsynets data (2013) deler vi bankernes udlån op i udlån til private og
udlån til erhverv. I 2012 udgjorde udlån til private 34 pct. og udlån til erhverv 66 pct. Reversudlån
må indgå i Finanstilsynets data, idet hele godt 25 pct. af de samlede udlån gives til finansielle
virksomheder, og på disse udlån nedskrives der i 2012 blot 0,2 pct. Vi forlader os derfor
beregningsmæssigt på, at alle reversudlån er givet til erhverv. Herved kan vi beregne, at 42 pct. af
udlånene eksklusive reversudlån er givet til private og 58 pct. til erhverv.
Med udgangspunkt i Finanstilsynets opgørelse af nedskrivninger fordelt på private 6 og
erhvervsbrancher finder vi, at nedskrivningsprocenten på erhvervsudlån er knapt dobbelt så høj
som nedskrivningsprocenten på udlån til private. Ser vi bort fra ”lavrisikoudlånene” til finansielle
virksomheder, da er nedskrivningsprocenten på erhvervsudlån knapt 3 gange så høj som
nedskrivningsprocenten på udlån til private. I det efterfølgende antager vi af robusthedshensyn, at
nedskrivningsprocenten på erhvervsudlån blot er dobbelt så høj som nedskrivningsprocenten på
udlån til private. Man skulle således baseret på perfekt fri konkurrence om udlånene forvente, at
udlånsmarginalen for erhverv er højere end udlånsmarginalen for private. Af Danmarks
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Nationalbanks opgørelse af udlånsmarginalerne (2013b) ser man, at det modsatte forhold gør sig
gældende. Op mod bankkrisen betalte private i størrelsesordenen 1,25 pct. points mere for udlån
end erhverv. Dette tal faldt til at udgøre knap 1 pct. points i 2011 for herefter at udgøre ca. 1,5
pct. points i 2013.
Vi er på baggrund af ovenstående i stand til at beregne bankernes udlånsmarginaler før og efter
forventede nedskrivninger for private og erhverv. Tallene er herudover baseret på den samlede
udlånsmarginal på 4 pct. for 2013, en forventet samlet nedskrivningsprocent svarende til de to
sidste konjunkturcykler, dvs. på 0,9 pct. I Tabel 1 er angivet resultaterne af beregningerne. I første
del af tabellen er resultaterne angivet for det tilfælde, hvor private betaler 1,00 pct. points mere
for lånene, end erhvervene gør. I de to næste dele af tabellen er forskellen henholdsvis 1,25 pct.
points og 1,50 pct. points.

Tabel 1

Bankernes udlånsmarginaler overfor privat- og erhvervskunder i 2013. Alle tal er
angivet i pct.
Udlånsrente private
minus udlånsrente
erhverv
1,00
1,25
1,50

Privat/ Udlåns- NedskrivErhverv marginal
ning
Privat
Erhverv
Privat
Erhverv
Privat
Erhverv

4,58
3,58
4,73
3,48
4,87
3,37

Udl. marg. efter
nedskrivninger

Håndterings
-omk. + risk.

Overnormal
Fortjeneste

4,01
2,44
4,16
2,34
4,30
2,23

1,55
0,77
1,55
0,77
1,55
0,77

2,46
1,67
2,61
1,57
2,75
1,46

0,57
1,14
0,57
1,14
0,57
1,14

Note: Tallene er opgjort eksklusive reversudlån. Privates/erhvervenes andel af udlånene er 42 pct./58 pct. Den
samlede

udlånsmarginal

før

nedskrivninger

er

4

pct.

Den

samlede

nedskrivningsprocent

er

0,9.

Nedskrivningsprocenten på erhvervsudlån er to gange nedskrivningsprocenten på udlån til private. De samlede
håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlån er 1,1 pct. Håndteringsomkostninger og risikopræmie på private
udlån forudsættes at være to gange håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlån til erhverv.

Af tabellens tredje sidste søjle ser vi, at bankernes udlånsmarginal efter nedskrivninger er i
størrelsesordenen 1,5-2,0 pct. points højere for private end for erhverv.
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Tabel 1’s udlånsmarginaler efter nedskrivninger skal sammenholdes med bankernes samlede
håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlån på 1,1 pct. Selvom disse omkostninger er
højere på udlån til private end på udlån til erhverv, må man konstatere, at de private låntagere er
hårdere ramt end erhvervene. Det skyldes formentlig, at erhvervslåntagere er mere prisbevidste
end de private låntagere. I tabellens næstsidste søjle har vi angivet et skøn over
håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlån til private såvel som udlån til erhverv. Disse
skøn er dels baseret på data op til bankkrisen og oplysninger fra bankerne. Skønnene er
konservative i den forstand, at skønnene ligger i den høje ende for de private og i den lave ende
for erhvervene.7
Af Tabel 1, sidste søjle, skønner vi, at de privates lånerente er mindst 2,5 pct. og erhvervenes
lånerente mindst 1,5 pct. points for høje i forhold til en situation med perfekt fri konkurrence
bankerne imellem om udlånene. Det virker på denne baggrund forståeligt, at bankernes udlån er
på skrump. Men det er også det forhold, der sammen med bankernes indtjeningsproblemer
indebærer, at der trods alt er en øvre grænse på bankernes udlånsmarginaler.

Små og store bankers ind- og udlånsrenter m.v.
16 af de 22 overlevende banker har ultimo 2013 et udlån på mindre end 10 mia. kr. Disse banker
betegner vi som små. 3 banker har et udlån på over 50 mia. kr. Disse banker betegner vi som de
største. Mellemgruppen består således af 3 banker med et udlån på mellem 10 og 50 mia. kr. Før
bankkrisen bestod mellemgruppen af 8 banker. Der er således tyndet godt ud i mellemgruppen af
banker. Om vi definerer de store banker som de 3 største eller som de 3 største plus
mellemgruppen, er der i dag et lille antal store banker. Uafhængigt af hvordan vi definerer de
store banker, er disse relativt ensartede med hensyn til udlånsmarginaler og nedskrivninger med
undtagelse af Vestjysk Bank, der markant falder udenfor. Medregner vi Vestjysk Bank til de små
banker, udviser de små banker for dårlige tal. Medregner vi Vestjysk Bank til de store banker,
udviser disse for dårlige tal. Vi har derfor valgt at udelukke Vestjysk Bank af regnskabsanalysen,
når vi sammenligner små og store banker. Dette ændrer ikke på konklusionerne, men gør blot
sammenligningerne mellem små og store banker mere retvisende. I det efterfølgende definerer vi
de store banker som de 5 største. Ind imellem, når disse tal afviger fra hinanden, angiver vi også
tal for de 3 største banker. Baseret på disse opdelinger betegner vi banker som mindre end de 5
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største som små. For at store banker ikke skal have for stor vægt i deres gruppe, er alle tal
beregnet ligevægtet.

Indlånsrenter

Figur 7

Note: Indlånene er opgjort eksklusive repoindlån. Tallene er ligevægtede.

I Figur 7 har vi afbilledet de små og de store bankers indlånsmarginal. Alle indlån er opgjort
eksklusive repoindlån. Tallene er ligevægtede.
Op til og under bankkrisen har der ikke været den store forskel på de små og store bankers
indlånsrenter. Op til bankkrisen var de store bankers indlånsrenter en spids højere end de små
bankers. Under bankkrisen har de små bankers indlånsrenter været en spids højere end de stores.

Udlånsrenter m.v.
I Figur 8 har vi afbilledet de små og de store bankers udlånsmarginal. Alle udlån er opgjort
eksklusive reversudlån. Tallene er ligevægtede.
Vi ser, at forskellen mellem de to gruppers gennemsnitlige udlånsrente igennem perioden er ret
konstant på et niveau på godt 2 pct. points. Vi ser også, at forskellen vokser en anelse gennem
perioden og ender med en forskel på 2,3 pct. points. Definerer vi i stedet de store banker som de 3
største banker, får vi stort set samme resultater, dog med en større vækst i forskellen mellem de
små og de store bankers udlånsrente, der ender op med en forskel på 2,7 pct. points. Når man ser
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på den enkelte banks udlånsrente, finder man, at tallene ikke blot holder for ”gennemsnittene”,
men også for hver enkelt bank. En stor banks udlånsrente er generelt lavere end hver af de små
bankers udlånsrente.

Figur 8

Note: Udlånene er opgjort eksklusive reversudlån. Tallene er ligevægtede.

En del af forklaringen på, at de små bankers udlånsrente er markant højere end de store bankers
udlånsrente, kunne være, at der er forskel på de små og store bankers andel af udlån til private og
erhverv. Som tidligere beskrevet har erhvervene været i stand til at opnå banklån i
størrelsesordenen 1,25 pct. points billigere end private låntagere op til og under bankkrisen. Hvis
de små banker har væsentligt flere udlån til private end de store banker har, kan det være en del
af forklaringen på, at de små bankers udlånsrente er 2,3 pct. points højere end de store bankers
udlånsrente.
Vi skal således for den enkelte bank korrigere for forskel i andelen af udlån til private og erhverv.
Bankerne rapporterer ikke disse tal, men rapporterer i stedet under ét de samlede udlån, (hvor vi
har korrigeret for reversudlån), afgivne garantier og for nogle bankers vedkommende også ikke
udnyttede kreditmuligheder. Ultimo 2013 er de små bankers udlån til private i størrelsesordenen
10 pct. points højere end store bankers udlån til private. Hvis vi baserer os på, at udlånsrenten er
1,25 pct. points højere for private end for erhverv, får vi, at de små bankers udlånsrente som følge
heraf skal være i størrelsesordenen 0,125 pct. points (0,10 x 1,25) højere end de store bankers.
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Når vi korrigerer for forskel i andelen af udlån til private og erhverv, er de små bankers
udlånsrente i 2013 altså knapt 2,2 pct. points højere end de store bankers udlånsrente.
Nedskrivningerne på udlån til erhverv er i størrelsesordenen to til tre gange højere end på udlån til
private. Der skulle altså være en tendens til, at de små bankers nedskrivninger skulle være mindre
end de store bankers nedskrivninger. Det er imidlertid ikke det billede, som tegner sig, når vi
afbilleder de små og de store bankers nedskrivningsprocenter op til og under den danske
bankkrise i Figur 9.
Frem til og med 2010 er de små bankers nedskrivningsprocent aldrig mere end 0,4 pct. points
højere end de store bankers. Fra 2011 udvides denne forskel til at udgøre godt 1,2 pct. points
samtidig med, at de store bankers nedskrivningsprocent stabiliserer sig. Dette forekommer
forunderligt. Vi har derfor set nærmere på de små bankers nedskrivninger i 2013. Når vi deler de
små banker (16) op i gruppen af små banker med de laveste nedskrivningsprocenter (8) og
gruppen af små banker med de højeste nedskrivningsprocenter (8) finder vi, at gruppen af små
banker med de lave nedskrivningsprocenter har en ligevægtet nedskrivningsprocent på 1,36 i
2013. Altså en spids lavere end den tilsvarende nedskrivningsprocent for de store banker på 1,44.
Gruppen af små banker med de høje nedskrivningsprocenter har derimod en ligevægtet
nedskrivningsprocent på 3,99. Når vi sammenligner de to grupper af små bankers
udlånssammensætning på private og erhverv og indenfor erhvervene, finder vi ingen forhold, der
kan forklare den dramatiske forskel i nedskrivningsprocent for de to grupper. På den baggrund er
det en nærliggende forklaring, at gruppen af små banker med høje nedskrivningsprocenter stadig
kæmper med fortidens synder i form af dårlig udlånsstyring.
På den anden side kan vi ikke talmæssigt afvise, at de mindre bankers udlån kan være mere
risikable og derfor kræver op til 0,4 pct. mere i årlig nedskrivning. Opsummerende har vi derfor,
når vi renser for risiko, at de små bankers udlånsrenter er i størrelsesordenen 1,8-2,2 pct. points
for høje i forhold til de store bankers udlånsrente.
Af Figur 8 så vi, at de små banker ikke for alvor over denne periode var i stand til at hæve
udlånsrenterne relativt til de store banker. En udlånsrenteforskel på 1,8-2,2 pct. points mellem de
små og store banker udgør åbenbart konkurrencemæssigt en overgrænse, og som følge heraf er
de små banker stadigt under indtjeningsmæssigt pres illustreret ved, at egenkapitalforrentningen
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før skat i 2013 for de små banker opgjort ligevægtet udgjorde 1,8 pct. mod 9,7 pct. for de store
banker.

Figur 9

Note: Udlånene er opgjort eksklusive reversudlån. Tallene er ligevægtede.

Selvom de små banker som følge af højere udlånsrenter har langt højere dækningsbidrag på
udlånene end de store banker, er de små banker altså langt mere klemte på rentabiliteten end de
store. Ud over højere nedskrivninger på udlånene skal forklaringen findes i højere
enhedsomkostninger i de små banker relativt til de store banker (se eksempelvis Figur 12a og 12b i
et senere afsnit). Men, med hensyn til nedskrivningsprocent, omkostningsprocent og rentabilitet
er der stor variation blandt gruppen af små banker. Nogle klarer sig helt på niveau med de store
banker, hvorimod nogle er særdeles truede på deres liv.
Baseret på perfekt fri konkurrence bankerne imellem om udlånene finder vi, at udlånsrenterne i
hele banksektoren er i størrelsesordenen 2 pct. points for høje. For de små banker som gruppe
taler vi nærmere om 3,8-4,2 pct. points for høje udlånsrenter.
Det har været fremført, at færre små banker vil reducere konkurrencen. Vi kan på baggrund af
ovenstående ikke se noget talmæssigt belæg herfor. Den priskonkurrence, der er på udlånssiden,
kommer fra gruppen af store og mellemstore banker.

En kort afstemning over til rentemarginalen
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Bankerne har altså i dag for høje fortjenester på udlån og direkte tab på indlånene. Som et senere
regneeksempel viser i størrelsesordenen 20 mia. kr. for høje fortjenester vedrørende udlån og i
størrelsesordenen 17 mia. kr. for lave fortjenester vedrørende indlån. Ovenstående kan
karakteriseres med Johan Herman Wessels ord: For smed at rette bager.
Disse forhold er skjult i rentemarginalen – defineret som bankernes gennemsnitlige udlånsrente
fratrukket deres gennemsnitlige indlånsrente – men kommer frem i bankernes udlånsmarginal og
indlånsmarginal. Bankernes rentemarginal er summen af bankernes udlånsmarginal og
indlånsmarginal. Adderes bankernes udlåns- og indlånsmarginal fremkommer en forbavsende
stabil rentemarginal op til og henover den danske bankkrise. Dette er gjort i Figur 10. (Se
eksempelvis også Figur 4b og 6). Rentemarginalen ligger stabilt omkring 3 pct. points og blot med
en variation fra 2,67 pct. points i 2009 til 3,10 pct. points i 2012.
Ser vi i stedet på bankernes rentemarginal fratrukket nedskrivninger på udlån, ses et fald fra godt
3 pct. points op til bankkrisen til ca. 2 pct. points i 2013. Dette fald kan i hovedtræk ”afstemmes”
med, at nedskrivningsprocenten i samme periode er steget med ca. 1 pct. points.

Figur 10

Note: Rentemarginalen er defineret som bankernes gennemsnitlige udlånsrente fratrukket deres gennemsnitlige
indlånsrente.

Rentemarginalen

efter

nedskrivninger

er

defineret

som

rentemarginalen

nedskrivningsprocenten på udlån. Udlån og indlån er opgjort eksklusive reversudlån henholdsvis repoindlån.
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fratrukket

Bankernes omkostninger og Ringkjøbing Landbobank som et benchmark
Som følge af ”datamangel” er konklusionerne vedrørende de 22 overlevende bankers
omkostninger mindre sikre end de hidtidige konklusioner i regnskabsanalysen. Bankregnskaberne
giver eksempelvis ikke mulighed for at dele bankernes omkostninger ud på bankernes 4
forretningsområder: Udlånsforretning, indlånsforretning, gebyrer og provisioner samt øvrige
forretninger. Og det er ikke muligt at afbøde dette forhold ved hjælp af data fra anden side,
eksempelvis fra Finanstilsynet eller Danmarks Nationalbank. Ligeledes er det ikke muligt at rense
omkostningerne for det ressourceforbrug, der medgår til reversudlån og repoindlån, hvorfor udlån
og indlån i dette afsnit indeholder reversudlån henholdsvis repoindlån med mindre andet nævnes.
Omkostningsanalysen er således mindre sikker og mere eksplorativ end de hidtidige
regnskabsanalyser.
I Figur 11 har vi afbilledet udviklingen i de overlevende bankers omkostninger.

Figur 11

Note: Tallene er værdivægtede.

Vi ser, at bankvæsen er et løntungt erhverv, idet personaleomkostninger udgør langt den største
andel af bankernes omkostninger. De samlede omkostninger steg kraftigt op til bankkrisen for
herefter

at

flade

ud

under

bankkrisen.

Det

er

imidlertid

bemærkelsesværdig,

at

personaleomkostningerne steg kraftigt fra 2010 til 2012. Personaleomkostningerne er i 2013 24
pct. højere, end de var ved indgangen til bankkrisen (2007). Til sammenligning er udlånene (her

23

eksklusive reversudlån) faldet med 14 pct. fra ultimo 2007 til ultimo 2013. For de små bankers
vedkommende er omkostningerne i samme periode steget med 38 pct. og udlånene steget med 5
pct. Da omkostningerne i bankerne i 2007 efter 4 forudgående år med kraftig vækst givetvis ikke
var i den lave ende, og da bankansatte (jævnfør nedenstående) er særdeles vellønnede, skønner
vi, at bankernes omkostninger i 2013 er i størrelsesordenen 25 pct. for høje. Skyldes dette for
mange ansatte eller for høje lønninger?
I 2013 udgjorde den gennemsnitlige månedsløn inklusiv arbejdsgivers og den ansattes eget
pensionsbidrag i banksektoren knapt 55 tusinde kr. Til sammenligning, måske af særlig interesse
for os, udgjorde den tilsvarende gennemsnitlige månedsløn for ansatte på Aarhus Universitet
knapt 41 tusinde kr. Gennemsnitslønnen i hele banksektoren er altså godt 34 pct. højere end
gennemsnitslønnen på Aarhus Universitet. En professorløn inklusive pension er på Aarhus
Universitet i størrelsesordenen 58 tusinde kr. Det høje omkostningsniveau i bankerne skyldes altså
såvel høje lønninger som mange ansatte. Det bliver tungt at ændre.
En anden måde at se på bankernes omkostninger er ved at se på bankernes omkostningsprocenter
før og efter nedskrivninger. Vi har afbilledet disse for de små banker, de store banker og
Ringkjøbing Landbobank i Figur 12a og 12b.
Sammenlignet med før bankrisen har bankerne stort set uændrede omkostningsprocenter før
nedskrivninger, men væsentligt højere omkostningsprocenter efter nedskrivninger. Vi ser også, at
de små banker (til trods for højere fortjenester på udlån) ikke er så omkostningseffektive som de
store banker. Endnu mere interessant er det imidlertid, at Ringkjøbing Landbobanks
omkostningsprocenter er i et helt andet og lavere niveau end de små og de store bankers
omkostningsprocenter.
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Figur 12a

Note: Tallene er ligevægtede. Renterne vedrørende udlån og indlån er inklusive renter vedrørende reversudlån og
repoindlån. Omkostningsprocenten før nedskrivninger er defineret som basisomkostninger divideret med
basisindtægter før nedskrivninger.

Figur 12b

Note: Tallene er ligevægtede. Renterne vedrørende udlån og indlån er inklusive renter vedrørende reversudlån og
repoindlån. Omkostningsprocenten efter nedskrivninger er defineret som basisomkostninger divideret med
basisindtægter efter nedskrivninger.
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I det efterfølgende vil vi bruge Ringkjøbing Landbobanks omkostningsprocenter som et benchmark
og bruge dette benchmark til at beregne, hvilke omkostninger de øvrige banker ville have i 2013,
hvis de blev drevet ligeså omkostningseffektivt som Ringkjøbing Landbobank. Herved kan vi danne
os et skøn, sikkert for højt, over hvor meget de samlede omkostninger, der i 2013 udgjorde 31,0
mia. kr., kan reduceres i banksektoren. Denne øvelse har karakter af en leg, men en leg med alvor
i.

Ringkjøbing Landbobank
Ringkjøbing Landbobank har været de sidste 10 års mest rentable bank i Danmark. I Figur 13 har vi
afbilledet de små bankers, de store bankers og Ringkjøbing Landbobanks egenkapitalforrentning
før skat.
Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel består af flere elementer. For det første søges
bankens aktiviteter drevet med de laveste omkostninger i banksektoren. 8 For det andet har man
gradvis udvidet lokalområdet geografisk for så vidt angår traditionelle bankforretninger. For det
tredje har man en nichestrategi rettet mod udvalgte nicher udenfor det udvidede lokalområde, så
som finansiering af vindmøller, finansiering af lægepraksisser m.v. og betjening af velhavende
kunder i især Nordsjælland.

Figur 13
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I det efterfølgende laver vi en række beregninger med udgangspunkt i Ringkjøbing Landbobank og
den danske banksektors tal for 2013. Beregningerne er vist i Regneboks 1.

Regneboks 1. Ringkjøbing Landbobank og de øvrige banker. Alle tal er 2013-tal
Ringkjøbing Landbobanks aktuelle omkostningsprocent før/efter nedskrivninger er angivet i anden
søjle i Tabel R1A. I tredje søjle har vi angivet Ringkjøbing Landbobanks omkostningsprocenter for
et hypotetisk scenarie, som vi beskriver senere i denne boks.

Tabel R1A
Faktiske og hypotetiske omkostningsprocenter for Ringkjøbing Landbobank
Faktisk
Omk. pct.

Hypotetisk
Omk. pct.

Omk. pct. før nedskrivninger

31,75

38,46

Omk. pct. efter nedskrivninger

36,90

46,22

Hvis alle banker havde Ringkjøbing Landbobanks faktiske omkostningsforhold, får vi
omkostningerne for alle banker, som angivet i Tabel R1B. Alle tal er angivet i mia. kr.

Tabel R1B
Beregnede og faktiske omkostninger for alle banker baseret på Ringkjøbing Landbobanks
faktiske omkostningsprocenter. Alle tal i mia. kr.
Beregnede
basisomk.

Faktiske
basisomk.

Forskel

Baseret på omk. pct. før nedskrivninger

15,22

30,96

15,74

Baseret på omk. pct. efter nedskrivninger

14,17

30,96

16,79
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I Tabel R1C beregnes, hvor meget Ringkjøbing Landbobanks indtjening før skat ville ændres, hvis
Ringkjøbing Landbobanks gennemsnitlige udlånsrente var 3 pct. points lavere og dækningsbidraget
vedrørende indlån 1,8 pct. points højere. Alle tal er angivet i mio. kr.

Tabel R1C
Ændringer i Ringkjøbing Landbobanks indtjening før skat baseret på det hypotetiske eksempel.
Alle tal i mio. kr.
Udlånsrenter 3 pct. points lavere

- 394

Dækningsbidraget vedrørende indlån 1,8 pct. points
højere

+ 242

Ændring i indtjeningen før skat

- 152

Dette indebærer, at Ringkjøbing Landbobanks egenkapitalforrentning før skat ville blive reduceret
fra de nuværende 16,9 pct. til 11,5 pct. En konsekvens er endvidere, at Ringkjøbing Landbobank
herved opnår de hypotetiske omkostningsprocenter, som er angivet i sidste søjle i Tabel R1A.

Hvis alle banker havde de hypotetiske omkostningsprocenter angivet i sidste søjle i Tabel R1A, får
vi omkostningerne for alle banker, som angivet i Tabel R1D. Alle tal er angivet i mia. kr.

Tabel R1D
Beregnede og faktiske omkostninger for alle banker baseret på Ringkjøbing Landbobanks
hypotetiske omkostningsprocenter. Alle tal i mia. kr.
Beregnede
basisomk.

Faktiske
basisomk.

Forskel

Baseret på omk. pct. før nedskrivninger

18,44

30,96

12,52

Baseret på omk. pct. efter nedskrivninger

17,74

30,96

13,22
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Den faktiske omkostningsprocent før og efter nedskrivninger i Ringkjøbing Landbobank er 31,75
pct. henholdsvis 36,90 pct. I Regneboks 1 besvarer vi nu spørgsmålet: Hvor store ville den danske
banksektors

omkostninger

være,

hvis

de

øvrige

danske

banker

havde

samme

omkostningsprocenter? Svaret er (Tabel R1B) 15,22 mia. kr. henholdsvis 14,17 mia. kr. Dette skal
holdes op mod de faktiske omkostninger på 30,96 mia. kr. Altså godt en halvering af
omkostningerne.
Ringkjøbing Landbobank lukrerer selvfølgelig på den manglende konkurrence om udlånene og har
derfor en høj udlånsrente. Vi skønner i eksemplet, at perfekt fri konkurrence om udlånene vil
indebære, at Ringkjøbing Landbobank må reducere sin gennemsnitlige udlånsrente med 3 pct.
points. I et sådant scenarie bliver bankerne nødt til at redefinere deres indlånsforretning. Uden
nærmere at gå ind på, hvorledes bankerne vil/kan gøre dette, antager vi, at Ringkjøbing
Landbobank er i stand til at forøge dækningsbidraget på deres indlån med 1,8 pct. af indlånene.
Herved vil Ringkjøbing Landbobanks indlånsmarginal udgøre godt 1 pct. points, hvilket netop
svarer til bankernes indlånsmarginal op til bankkrisen.
Konsekvenserne af disse ganske dramatiske ændringer i det hypotetiske regneeksempel er, at
Ringkjøbing Landbobanks egenkapitalforrentning før skat reduceres fra de nuværende 16,9 pct. til
11,5 pct. Stadigt et nydeligt resultat under de flade konjunkturer, og det viser, at Ringkjøbing
Landbobanks forretningsmodel er særdeles robust. En anden konsekvens er, at Ringkjøbing
Landbobanks omkostningsprocenter før/efter nedskrivninger vokser til 38,46 pct. henholdsvis
46,22 pct., som angivet i sidste søjle i Tabel R1A i Regneboks 1. Det er altså disse
omkostningsprocenter, som de øvrige banker skal matche. Vi kan nu igen stille spørgsmålet: Hvor
store ville den danske banksektors omkostninger være, hvis de øvrige danske banker skulle
matche Ringkjøbing Landbobanks omkostningsprocenter i dette hypotetiske scenarie? Svaret er
(Tabel R1D) 18,44 mia. kr. henholdsvis 17,74 mia. kr. Dette skal holdes op mod de faktiske
omkostninger på 30,96 mia. kr. Altså godt 40 pct. lavere omkostninger.
Der er ingen tvivl om, at omkostningerne i den danske banksektor er alt for høje, men om
omkostningerne er 25 eller 35 pct. for høje, kan vi ikke sige.

Kan enderne nå sammen?
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En udlånsmarginal, der er 2,4 pct. points højere end op til den danske bankkrise, og 2 pct. højere
end perfekt fri konkurrence om udlånene tilsiger, er samfundsøkonomisk utilfredsstillende. Vækst
og beskæftigelse hæmmes væsentligt. Til trods for de høje udlånsrenter er bankernes rentabilitet
6 år inde i bankkrisen stadig alt for lav. Det er utilfredsstillende. Et erhverv, der vedvarende ikke
tjener penge nok, er ikke levedygtigt. Vi stiller derfor spørgsmålet: Kan enderne nå sammen?
Svaret gives i Regneboks 2, der er baseret på det hypotetiske scenarie i Regneboks 1. Alle
udregninger er baseret på 2013-tal. Vi spørger: Hvor meget vil indtjeningen før skat i de danske
banker ændres, hvis udlånsrenterne var 2 pct. points lavere, dækningsbidraget vedrørende indlån
1,8 pct. points højere og bankernes omkostninger 10 mia. kr. lavere? Svaret er en forbedring på
godt 7 mia. kr.
Lavere udlånsrenter på 2 pct. points, der tilgodeser det samfundsmæssige hensyn, koster 19,7
mia. kr. Forandring af indlånsforretningen, hvorpå der i dag er et direkte tab i størrelsesordenen
11 mia. kr., bidrager med 16,7 mia. kr. Endelig bidrager lavere omkostninger med 10 mia. kr.,
svarende til en omkostningsreduktion på ca. 30 pct. Disse ændringer indebærer, at bankernes
egenkapitalforrentning (opgjort værdivægtet) før skat forøges fra 6,7 pct. til 10,5 pct. Svaret på
vort spørgsmål er altså, at enderne lige netop kan nå sammen.

Regneboks 2. Kan enderne nå sammen? Alle tal er 2013-tal
I Tabel R2 beregnes, hvor meget indtjeningen før skat i de danske banker vil ændres, hvis
udlånsrenterne var 2 pct. points lavere, fortjenesten vedrørende indlån 1,8 pct. points højere og
bankernes omkostninger 10 mia. kr. lavere. Alle tal er angivet i mia. kr.

Tabel R2
Ændringer i bankernes indtjening før skat baseret på et hypotetisk eksempel. Alle tal i mia. kr.

Udlånsrenter 2 pct. points lavere

- 19,69

Dækningsbidraget vedrørende indlån 1,8 pct. points
højere

+ 16,71

Lavere omkostninger

+ 10,00
+ 7,02

Forøgelse af indtjeningen før skat
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Dette indebærer, at bankernes egenkapitalforrentning (opgjort værdivægtet) før skat vil blive
forøget fra de nuværende 6,7 pct. til 10,5 pct.

Ovenstående ændringer er dramatiske, og alligevel får man blot lige netop enderne til at nå
sammen med en egenkapitalforrentning (opgjort værdivægtet) før skat på 10,5 pct. En lavere
omkostningsreduktion i eksemplet vil kræve eksempelvis højere udlånsrenter. Men skal vækst og
beskæftigelse i hele det danske samfund lide under for høje omkostninger i banken? Eller skal en
lavere omkostningsreduktion ske på bekostning af rentabiliteten i banken, og dermed dens
mulighed for at overleve? Det er heller ikke ligetil at øge fortjenesten vedrørende bankernes
indlånsforretning. Det kræver opfindsomhed og dygtighed. Hertil kommer modstanden mod
forandring fra offentligheden, tænk eksempelvis på misfornøjelsen med Danske Bank i forbindelse
med filiallukninger. Det bliver ikke let, og der er tale om tunge beslutninger.
Trods stort mandefald i banksektoren står vi altså seks år inde i den danske bankkrise med en
banksektor med alvorlige strukturelle problemer. En af ulemperne ved de seks bankpakker har
været, at de har hæmmet, både omfangsmæssigt og tidsmæssigt, de nødvendige tilpasninger til
de nye forhold. Et markedsøkonomisk system er kendetegnet ved, at virksomhederne skal tilpasse
sig nye forhold. Gør de ikke det, går de ned. Og dette er ønskeligt af hensyn til vækst og
beskæftigelse i samfundet. Man kan selvfølgelig samfundsmæssigt lindre tilpasningen. Men seks år
uden tilstrækkelige tilpasninger er for lang tid. Samfundsmæssigt bør man sikre bedre
konkurrence om udlånene og sikre, at skrantende banker lukkes. Det er politikernes ansvar. I
modsat fald forhindrer man den nødvendige tilpasning i bankerne med store omkostninger for det
øvrige samfund som konsekvens.
Danske banker skal som øvrige danske virksomheder selv tilpasse sig ændrede forhold. Det er
bankledelsernes ansvar.
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Appendiks: Begreber i bankregnskaberne og regnskabsanalysen

Basisindtægterne efter nedskrivninger på udlån er bankens (brutto) fortjeneste/dækningsbidrag
og skal dække de faste og indirekte omkostninger samt give fortjeneste til aktionærerne.

Forrentningen af udlånene fås således:

Heraf fås dækningsbidraget for udlån:
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Efter nedskrivninger på udlån fås:

Forrentningen af indlånene fås således:

Heraf fås dækningsbidraget for indlån:

Det tredje område er gebyrer og provisioner, som direkte kan findes ud fra regnskabet:

Det sidste område er øvrige indtægter, som er et residual, og kan findes ud fra:

Vi har herved fået delt basisindtægterne ud på de 4 forretningsområder.
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1

Artiklen er baseret på data indsamlet af Mathias Hessellund Jeppesen og Sait Sahin i forbindelse med deres BAopgave ved Aarhus Universitet (2014).
2
Vi takker for kommentarer fra Anders Grosen, Tom Engsted og Jørn Astrup Hansen.
3
Hertil kommer bankens omkostninger til Indskydergarantifonden på 0,25 pct. af de dækkede indskud i banken.
4
Vi behandler ikke særskilt den mindre konjunkturcykel, der var i forbindelse med ”IT-boblen” i begyndelsen af dette
årtusinde. Den er slået sammen med konjunkturcyklen fra 1994 og til i dag.
5
Et argument imod 2 pct. points for høje udlånsrenter i 2013 er, at prisen på risiko i 2013 sikkert er højere end prisen
på risiko op til bankkrisen. Bankudlån er imidlertid ikke særligt risikable – se eksempelvis Raaballe (2013). Risikoen på
bankernes udlån målt ved beta er i størrelsesordenen 0,05-0,10. Hvis prisen på risiko således er steget med 2 pct.
points, er risikopræmien steget med 0,1-0,2 pct. points. Herved er udlånsrenterne blot 1,8-1,9 pct. points for høje i
2013.
6
Også her ville det være ønskeligt med en højere detaljeringsgrad i regnskaberne. Eksempelvis med hensyn til privates
lån fordelt på forskellige formål.
7
Vi har fået oplyst, at Finanstilsynet har givet pengeinstitutterne påbud om yderligere at dokumentere udlån til
private. Påbuddet indebærer blandt andet krav om, at pengeinstitutterne hvert år skal indhente alle private
låntageres selvangivelser. Dette kræver låntagers samtykke og kan derfor ikke gøres automatisk. I ”gamle dage” kunne
man forlade sig på en god lånesagsbehandling, løbende og automatisk overvågning af private låntageres eventuelle
overtræk. Og der er typisk tale om kunder, der er velkendte i pengeinstitutterne. Et sådant påbud bliver dyrt for
pengeinstitutterne og dermed de private låntagere, hvorpå der har været relativt små tab. Vi har svært ved at se det
fornuftige i sådanne påbud.
8
For at læserne ikke skal få den opfattelse, at man sulter i Ringkjøbing, kan vi oplyse, at den gennemsnitlige løn
inklusive pension i Ringkjøbing Landbobank er godt 8 pct. højere end den tilsvarende løn på Aarhus Universitet.
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