LÆS OM
Bankernes
nye problemer

Bankernes
rentemarginaler

Afdragsfrihed:
problem eller løsning?

Indeks for
boligpriserne

AUGUST – NR. 4 – 2014

Bankernes
rentemarginaler,
Afdragsfrihed og
Boligpriser

LEDER

Bankernes problemer er ikke forbi
Vi har alle tydeligt kunnet se, at bankerne havde store problemer henover finanskrisen. Men mange er efterhånden
kommet til den opfattelse, at det nu går mod lysere tider, og at situationen for bankerne langsomt er ved at normalisere sig. Men en velunderbygget artikel i dette nummer af Finans/Invest viser, at dette bestemt ikke er tilfældet. Tværtimod viser analysen, at bankernes tilpasning til den nye (lavrente)situation efter finanskrisen langt fra er tilendebragt.
Frem for en gennemgribende strukturtilpasning har bankerne valgt den lette løsning og blot forhøjet udlånsrenten.
Denne ”skat” på udlånskunderne er ikke alene gift for den enkelte låntager, men også ødelæggende for et velfungerende bankmarked. Allerede på nuværende tidspunkt kan der konstateres en stigende interesse blandt såvel investorer som låntagere for at skabe et marked for gældsfinansiering uden om bankerne. Bankerne risikerer at miste
markedsandele. Det er ikke nogen fordel for hverken bankkunderne eller samfundet. Og bankernes ”skat” på udlånskunderne medvirker til, at mange virksomheder og dermed samfundsøkonomien fastholdes i krisen.

FORFATTERE
Professor

Ken L. Bechmann
Institut for Finansiering,
Copenhagen Business School, CBS
E-mail: kb.fi@cbs.dk

Ken L. Bechmann er professor i finansiering ved
Copenhagen Business School.

Professor

Anders Grosen
Institut for Økonomi,
Aarhus Universitet
E-mail: gro@econ.au.dk

Anders Grosen er professor i finansiering på Institut
for Økonomi, Aarhus Universitet.

Cand.oecon.

Jørn Astrup Hansen
Tidligere bankdirektør
E-mail: jorn@jastrup.com

Jørn Astrup Hansen er cand.oecon. fra Aarhus
Universitet. Han var direktør i Midtbank (198891) og i Føroya Banki (1993-2005) og blev under
finanskrisen af Finansiel Stabilitet indsat som bestyrelsesformand i EBH Bank (2008-10) og siden som
direktør i Eik Banki (2010-11), hvor han fortsat sidder
i bestyrelsen.

Bankmarkedet er komplekst
Analyse af bankernes indtjenings- og
omkostningsstruktur er en kompleks sag for
en ekstern analytiker og bankernes kunder.
Dette er der mindst tre årsager til.
For det første driver bankerne til forskel
fra de fleste andre virksomheder forretning
på både aktivsiden (udlånsforretningen) og
på passivsiden (indlånsforretningen). I analysen af bankernes rentabilitet er det derfor
relevant at opdele den traditionelle rentemarginal (forskellen mellem den gennemsnitlige
udlåns- og indlånsrente) i en udlånsrentemarginal (forskellen mellem den gennemsnitlige
udlånsrente og pengemarkedsrenten) og en
indlånsrentemarginal (forskellen mellem
pengemarkedsrenten og den gennemsnitlige
indlånsrente). En sådan dekomponering af
den traditionelle rentemarginal øger gennemsigtigheden markant, selv om pengemarkedsrenten i dag ikke (længere) er en
rente, hvortil den enkelte bank frit kan placere og skaffe likviditet.
For det andet driver en traditionel bank
forretning med flere kundetyper med vidt
forskellige indtjeningsmarginaler såsom
eksempelvis husholdninger, virksomheder
(store og små) og andre finansielle virksomheder. Sidstnævnte må sammen med
forretningerne med de allerstørste erhvervs-

virksomheder vel nærmest betegnes som
engros-forretninger.
For det tredje mangler der oplysninger
om disse forhold i de offentlige regnskaber.
Det havde været ønskeligt, om den eksterne analytiker og bankkunderne umiddelbart
kunne hente informationer til at udregne
disse indtjeningsmarginaler i de eksterne
regnskaber − specielt eftersom det er oplysninger, som bankerne allerede har og bruger
i det daglige.

Den aktuelle analyse
På trods af disse problemer med at indhente
relevante data til at analysere udviklingen
i bankernes indtjening har Raaballe, Jeppesen og Sahin (RJS) i den første artikel i
dette nummer af Finans/Invest lavet en veldokumenteret analyse af bankernes indtjenings- og omkostningsstruktur. Her viser
de, at bankernes hovedproblem, der ikke er
synligt med det blotte øje, er, at medens de
før finanskrisen havde indtjening på både
indskyderne og låntagerne, har de nu direkte
tab på indskyderne – et tab der dækkes af en
overnormal indtjening på låntagerne. Eksempelvis viser RJS i artiklen, at indtjeningen på
udlån i dag udgør 82% af den samlede indtjening mod kun ca. 35% inden finanskrisen,
og at denne stigning i indtjeningen er skabt
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ved en udlånsrente, der estimeres til at være
knap 2%-point højere, end tilfældet ville
have været med fri konkurrence.
Disse resultater er ret nedslående og har som
nævnt i oplægget til lederen på længere sigt
store skadevirkninger for både låntagerne og
samfundsøkonomien, så løsninger, der kan
medvirke til at genetablere et velfungerende
bankmarked, har høj prioritet.

Løsninger
Et velfungerende bankmarked udfylder – og
må forventes stadig at skulle udfylde – en
vigtig rolle ved at veksle korte likvide indlån til lange illikvide udlån. Bankmarkedet
er, sammenholdt med alternative markeder
for gældsfinansiering, præget af en betydelig kompetence inden for kreditvurdering.
Det er denne kompetence, der skal gøre det
muligt for bankerne ikke blot at påtage sig
kreditrisikoen for dem, der stiller likviditeten
til rådighed, men også at stille de skarpeste
priser. Men det er afgørende, at bankernes
kreditvurdering og den hertil hørende fastlæggelse af udlånsrenten afspejler de faktiske forhold. I årene op til finanskrisen var
kreditvurderingen klart for lempelig. Givetvis førte krisen til en for kraftig opstramning.
Spørgsmålet er, hvordan normale tilstande
kan genoprettes.
Overordnet set er der en række forhold,
som kan bidrage til en løsning af problemerne og en normalisering af situationen.
For det første vil det være ønskeligt med
øget konkurrence specielt om låntagerne,
der jf. RJS er hæmmet på trods af de mange
banker. Specielt viser det sig, at det ikke er
de mange små banker, der bidrager til konkurrencen, eftersom det som hovedregel er
dyrest at låne penge i de små banker. Det vil
derfor være ønskeligt med flere større, konkurrerende banker. Herunder kunne det også
være ønskeligt, om der i højere grad var konkurrence fra udenlandske banker, der har en
meget begrænset aktivitet i Danmark.1

For det andet er det uden for al tvivl, at
de mange bankpakker, hvor nødvendige de
end måtte have været, og Indskydergarantifonden har forsinket en hensigtsmæssig
strukturtilpasning. Indskydergarantien sætter i princippet svage banker og banker med
indlånsunderskud i stand til at finansiere sig
til den risikofrie rente.
Man kunne overveje at reducere dækningen under indskydergarantien eller at
graduere den præmie, bankerne betaler til
fonden. Givetvis fører det til en uhensigtsmæssig arbitrage, at der i solidaritetens navn
ikke skelnes mellem gode og dårlige banker.
Men det var mere enkelt blot at øge kravet
til egenkapital med ekstra tillæg for banker med indlånsunderskud og andre risikoforøgende aktiviteter. Når egenkapitalen
er tilstrækkelig høj, er indskydergarantien
jo overflødig. Kort kan det konstateres, at
den førte politik med rækken af bankpakker
og indskydergarantiens udformning synes
at have stukket en kæp i hjulet på en ellers
unik mulighed for at gennemføre en tiltrængt
strukturtilpasning.
Det er slående, at bankerne kun i begrænset omfang tillægger priserne − rente- og
gebyrsatser − betydning for konkurrencen.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013)
finder, at blot ca. 15% af bankerne opfatter gebyrsatser og rentesatser som værende
blandt de tre vigtigste konkurrenceparametre i forhold til private husholdninger. Langt
vigtigere for konkurrencen end rente- og
gebyrsatser er efter bankernes opfattelse
relationen mellem kunde og rådgiver, rådgivning, bankens brand/image, service og
tilgængelighed samt lokalkendskab.
Det er således i vid udstrækning op til
låntagerne selv at øge konkurrencen mellem
bankerne. Mange låntagere afsøger ikke i tilstrækkelig grad markedet i forbindelse med
låntagning. Som eksempel kan det nævnes,
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at blandt private husholdninger indhenter
80% alene et lånetilbud fra den bank, man
plejer at bruge, og over 60% forhandler end
ikke om betingelserne, jf. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen (2013). Endelig er bankkunder som bekendt meget loyale kunder.
I dag er det, som RJS’s artikel illustrerer, en større forskningsopgave at få indsigt
i bankernes indtjeningsmarginaler. Det foreslås derfor som nævnt ovenfor, at bankerne
får pligt til at give så tilpas detaljerede informationer i de eksterne regnskaber, at eksterne analytikere og låntagerne umiddelbart
kan udregne de marginaler, som er relevante
for den enkelte kunde. Det vil ret sikkert øge
gennemskueligheden og dermed forhåbentlig priskonkurrencen.
I forhold til indtjeningen på indskyderne forekommer det klart, at denne må
forbedres. Ved det nuværende renteniveau
må indskyderne acceptere, at bankens serviceydelser i form af eksempelvis netbank,
betalingskort og hæveautomater koster penge. Flere eksempler viser, at bankerne også
her står over for en svær opgave. På trods
af mediernes stærke fokus på gebyrer, viser
resultaterne fra RJS, at indtjeningen fra
gebyrer og provision kun er vokset fra 27%
af dækningsbidraget før finanskrisen til 33%
i 2013.
Endelig synes det klart, at bankernes
omkostninger skal reduceres. RJS, der argumenterer for, at omkostningerne generelt er
25-35% for høje, finder, at navnlig lønniveauet i banksektoren forekommer højt. Det
er endvidere et faktum, at der fortsat er relativt mange banker og relativt mange filialer i
Danmark og tilsvarende også mange ansatte.
Eksempelvis fremhæver Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen (2013), at Danmark har
næsten 8 bankmedarbejdere pr. 1.000 indbyggere, medens man i Norge, Sverige og
Finland stort set kan nøjes med omkring det
halve. Kun Tyskland og Østrig, hvor brugen
af netbank er væsentlig mindre udbredt, har
relativt flere bankmedarbejdere end Danmark.
En øget indtjening på indlånsforretningen og en reduktion af omkostningerne
udgør to væsentlige udfordringer for ledelserne i de danske banker.
Den samlede konklusion er således,
at banksektoren uden tvivl stadig er udfordret, og udfordringerne bliver bestemt ikke
mindre af, at der også er stigende opmærksomhed på bankernes høje indtjening ved
formidling af investeringsbeviser, realkredit,
pensionsordninger, værdipapirhandel, osv.
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Eller som det tidligere er formuleret, så levner den lave rente ikke plads til finansielle
herresving, jf. Hansen (2014).
Den danske banksektor er ofte blevet
betegnet som et forkælet hjemmemarkedserhverv. Det er på tide, at der bliver gjort endegyldigt op med denne forkælelse, således at
kun de mest veldrevne, effektive banker får
lov til at overleve.

01, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, april
2013.
–

Raaballe, Johannes, Mathias H. Jeppesen og
Sait Sahin, 2014: Danske børsnoterede bankers indtægts- og omkostningsstruktur under
forvandling. Finans/Invest 4/14, s. 5-16.
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1. Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013).
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Danske børsnoterede bankers indtægts og omkostningsstruktur under forvandling
Af Johannes Raaballe, Mathias Hessellund Jeppesen og Sait Sahin
Denne artikel foretager en omfattende analyse af de danske børsnoterede bankers indlåns- og
udlånsforretning. Artiklen finder, at bankernes udlånsmarginal er knap 2 pct. point højere end hvis
der havde været perfekt fri konkurrence om udlånene. Omvendt er bankernes indlånsforretning
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. point, og blot knap halvdelen af
dette fald er givet videre til bankernes udlånskunder. Tabene i indlånsforretningen skyldes, at bankerne er endt med at betale mere for indlånene, end bankerne kan placere til på pengemarkedet.
Endelig argumenterer artiklen for, at denne samfundsøkonomisk skadelige udvikling blandt andet
kan forklares af for lidt konkurrence mellem bankerne om udlånene og et for højt generelt omkostningsniveau i bankerne.

Afdragsfrihed: problem eller løsning?
Af Bjarne Brænder Florentsen, Michael Møller og Claus Parum
Denne artikel er et vigtigt bidrag til den aktuelle diskussion om fjernelsen af afdragsfrihed, der af
mange betragtes som et middel til specielt at forøge robustheden af den danske finansielle sektor og til at øge en for lav privat opsparing. I denne artikel forklarer forfatterne grundigt, hvorfor
afdragsfrihed i stedet kan betragtes som en løsning på flere problemer. Blandt andet muliggør
afdragsfrihed, at specielt pensionister kan bo i ejerboliger uden tvangsopsparing til arv, og afdragsfrihed mindsker risikoen for en overvurdering af, hvad det koster at bo i ejerbolig. Tilsvarende er der
stor usikkerhed om, hvorvidt den private opsparing er for lille eller for stor, så dette giver ikke noget
argument for eller imod afdragsfri lån. Konklusionen er derfor, at både tilhængere og modstandere
af afdragsfrie lån skal passe på med at have for faste meninger.

Bevæger huspriserne sig op eller ned?
Af Christoffer Albertsen og Birgit Daetz
Sidste artikel i dette nummer af Finans/Invest behandler et andet emne, der stort set altid er aktuelt
– nemlig udviklingen i huspriserne. Uanset om priserne bevæger sig op eller ned, skaber de debat i
dagspressen. Yderligere tillægges prisudviklingen stor samfundsøkonomisk betydning, hvorfor det
er problematisk, når det den ene dag forlyder, at priserne stiger, mens det den efterfølgende dag
forlyder, at de falder. Denne artikel giver en grundig indføring i, hvorledes udviklingen i huspriserne
måles, og artiklen forklarer herunder, hvorfor det er så kompliceret, og behæftet med stor usikkerhed, at måle husprisernes udvikling. Således kan både beregningsmetode og anvendt datagrundlag
have afgørende betydning for, hvilken konklusion man kommer frem til.
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Danske børsnoterede bankers indtægtsog omkostningsstruktur under forvandling
I 2013 er danske børsnoterede bankers udlånsmarginal, defineret som forskellen mellem deres gennemsnitlige udlånsrente og pengemarkedsrenten, knap 2 pct. point 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. point
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. point, 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. point
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 3,84,2 pct. point for høje. De små bankers høje
udlånsrenter kan ikke forklares ved en anden
kundesammensætning og dermed risiko. Det
har således ikke 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 desværre ikke, målt ved
egenkapitalforrentningen, udslag i en god
rentabilitet i bankerne. Tværtimod, rentabiliteten i banksektoren er decideret sløj sam-

menlignet 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.1
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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
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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.
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 retvisenFINANS/INVEST 4/14

Figur 1
Indtægter pr. omkostningskrone før nedskrivninger – Ligevægtet
Kr.
2,0
1,5
1,0
0,5
Alle
Overlevende
Banker, der dør
Heraf stadig i live

2006
1,82
1,86
1,78
22

2007
1,66
1,71
1,60
22

2008
1,34
1,50
1,12
16

2009
1,63
1,73
1,49
15

2010
1,58
1,64
1,45
11

2011
1,46
1,56
1,24
10

2012
1,65
1,72
1,27
4

2013
1,69
1,71
1,28
1

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

Figur 2
Indtægter pr. omkostningskrone efter nedskrivninger – Ligevægtet
Kr.
2,0
1,5
1,0
0,5
Alle
Overlevende
Banker, der dør
Heraf stadig i live

2006
1,87
1,95
1,80
22

2007
1,64
1,74
1,54
22

2008
0,91
1,21
0,49
16

2009
0,83
1,18
0,32
15

2010
1,07
1,22
0,78
11

2011
0,90
1,04
0,60
10

2012
0,96
1,06
0,42
4

2013
1,18
1,18
1,01
1

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

de. 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 muligt 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 læse-

re, 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
statsobligationer. Vi ville have opnået samme kvalitative konklusioner, hvis vi i stedet
havde valgt 3-måneders CIBOR-renten eller
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Figur 3

Fordeling af basisindtægter efter
nedskrivninger – Værdivægtet

Figur 4a
Forrentning af udlån før nedskrivninger – Værdivægtet
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-20%
-40%

2006/2007

2013

DB Øvrige

16%

13%

Figur 4b

DB Gebyrer og provision
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Udlånsmarginal før nedskrivninger – Værdivægtet
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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.
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Figur 5
Udlånsmarginal efter nedskrivninger – Værdivægtet
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2,5%
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De levende og de døde

1,0%

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
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Note: Tallene er opgjort for udlån eksklusive reversudlån.

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 adskiller de levende og de døde, henvises til Bechmann og Raaballe (2009, 2010

og 2012) samt Erhvervs- og Vækstministeriet (2013).
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
FINANS/INVEST 4/14
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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.
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

8

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.
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. point. I dag
udgør udlånsmarginalen ca. 4,0 pct. point.
Der har altså været en forøgelse af bankernes udlånsmarginal på 2,4 pct. point 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 vedvarenFINANS/INVEST 4/14

Figur 6
Rente til indlån – Værdivægtet
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Note: Tallene er opgjort for indlån eksklusive repoindlån.

de 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.
point op til bankkrisen for i dag at udgøre
3,0 pct. point. Udlånsmarginalen efter nedskrivninger har været jævnt stigende fra 0,5
pct. point i 2009 til som sagt godt 3,0 pct.
point 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.
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.2 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 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.
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 2,5-3 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?
Vinderne er altså indskyderne, og taber-
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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.
(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).

ne 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. point højere end op til bankkrisen. Men
betyder det, at udlånsrenterne og udlånsmarginalerne i dag er 2,4 pct. point 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 side af formel (1b).
Vi vil nu søge et skøn på leddet ”håndteringsomkostninger og risikopræmie på udlånet”.
Som vi tidligere har set, var den gennemsnitlige udlånsmarginal op til bankkrisen på 1,6 pct. point 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. point
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. point. I 2013 ender udlånsmarginalen efter nedskrivninger altså op med
at være 1,9 pct. point højere end, hvad perfekt fri konkurrence om udlånene tilsiger. Vi
bemærker også, at bankernes 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 ban-

kernes 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.3 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 side af formel (1b) burde
være i størrelsesordenen 2 pct. (0,9 + 1,1).
Udlånsmarginalen og dermed udlånsrenterne er altså i 2013 2 pct. point (4 – 2) for høje
i forhold til, hvad konkurrence om udlånene
tilsiger.4 I denne forbindelse bemærkes, at
bankernes gennemsnitlige nedskrivningsprocent i 2013 på knap 1 pct. er af samme
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. point 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. point 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.
Bankernes høje udlånsmarginaler har
formentlig haft en afsmittende effekt over
til realkreditudlånene. Sammenlignet med
før bankkrisen er realkredittens bidragssatser mv. (udlånsmarginalen) for de korte
FINANS/INVEST 4/14
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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.

Tabel 1

Udlån til private og erhverv

lerne (2013b) ser man, at det modsatte forhold gør sig gældende. Op mod bankkrisen
betalte private i størrelsesordenen 1,25 pct.
point mere for udlån end erhverv. Dette tal
faldt til at udgøre knap 1 pct. point i 2011 for
herefter at udgøre ca. 1,5 pct. point 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. point mere for lånene, end erhvervene
gør. I de to næste dele af tabellen er forskellen henholdsvis 1,25 pct. point og 1,50 pct.
point.
Af tabellens tredje sidste søjle ser vi, at
bankernes udlånsmarginal efter nedskrivninger er i størrelsesordenen 1,5-2,0 pct. point
højere for private end for erhverv.
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

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
(2013) data 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 private5 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
Nationalbanks opgørelse af udlånsmarginaFINANS/INVEST 4/14

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/
Erhverv

Udlånsmarginal

Nedskrivning

Udl. marg.
efter nedskrivninger

Håndteringsomk. + risk.

Overnormal
Fortjeneste

Privat

4,58

0,57

4,01

1,55

2,46

Erhverv

3,58

1,14

2,44

0,77

1,67

Privat

4,73

0,57

4,16

1,55

2,61

Erhverv

3,48

1,14

2,34

0,77

1,57

Privat

4,87

0,57

4,30

1,55

2,75

Erhverv

3,37

1,14

2,23

0,77

1,46

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.

ligger i den høje ende for de private og i den
lave ende for erhvervene.6
Af Tabel 1, sidste søjle, skønner vi, at de
privates lånerente er mindst 2,5 pct. point og
erhvervenes lånerente mindst 1,5 pct. point
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
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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 største som små. For at store banker ikke
skal have for stor vægt i deres gruppe, er alle
tal beregnet ligevægtet.

Figur 7
Indlånsmarginal – Ligevægtet
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Indlånsrenter

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. point. Vi ser også, at forskellen vokser
en anelse gennem perioden og ender med en
forskel på 2,3 pct. point. 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. point. Når man
ser 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.
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.
point 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. point højere end de store bankers
udlånsrente.

Store banker

Små banker

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

Figur 8
Udlånsmarginal før nedskrivninger – Ligevægtet
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Note: Udlånene er opgjort eksklusive reversudlån. Tallene er ligevægtede.

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. point højere end store bankers udlån
til private. Hvis vi baserer os på, at udlånsrenten er 1,25 pct. point højere for private
end for erhverv, får vi, at de små bankers
udlånsrente som følge heraf skal være i størrelsesordenen 0,125 pct. point (0,10 x 1,25)
højere end de store bankers. 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. point 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. point højere end de store bankers.
Fra 2011 udvides denne forskel til at udgøre
godt 1,2 pct. point 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. point mere i årlig nedskrivning.
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Figur 9
Nedskrivninger i pct. af gennemsnitligt udlån – Ligevægtet
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Note: Udlånene er opgjort eksklusive reversudlån. Tallene er ligevægtede.

Figur 10
Rentemarginal før og efter nedskrivninger på udlån – Værdivægtet
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Bankernes omkostninger
og Ringkjøbing Landbobank
som et benchmark
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Note: Rentemarginalen er defineret som bankernes gennemsnitlige udlånsrente fratrukket deres gennemsnitlige indlånsrente.
Rentemarginalen efter nedskrivninger er defineret som rentemarginalen fratrukket nedskrivningsprocenten på udlån. Udlån og
indlån er opgjort eksklusive reversudlån henholdsvis repoindlån.
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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. point og blot med en
variation fra 2,67 pct. point i 2009 til 3,10
pct. point i 2012.
Ser vi i stedet på bankernes rentemarginal fratrukket nedskrivninger på udlån, ses
et fald fra godt 3 pct. point op til bankkrisen
til ca. 2 pct. point i 2013. Dette fald kan i
hovedtræk ”afstemmes” med, at nedskrivningsprocenten i samme periode er steget
med ca. 1 pct. point.

Opsummerende har vi derfor, når vi renser
for risiko, at de små bankers udlånsrenter er i
størrelsesordenen 1,8-2,2 pct. point 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.
point 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 før
skat i 2013 for de små banker opgjort ligevægtet udgjorde 1,8 pct. mod 9,7 pct. for de
store banker.
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.
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Baseret på perfekt fri konkurrence bankerne imellem om udlånene finder vi, at
udlånsrenterne i hele banksektoren er i størrelsesordenen 2 pct. point for høje. For de
små banker som gruppe taler vi nærmere om
3,8-4,2 pct. point 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
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

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.
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 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
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Figur 11
Indekstal for basisomkostninger

Fordeling af Basisomkostninger – Værdivægtet
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Figur 12a
Omkostningsprocent før nedskrivninger – Ligevægtet
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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
Omkostningsprocent efter nedskrivninger – Ligevægtet
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2006

2007

2008

2009

Store banker

2010

Små banker

2011

2012

2013

Ringkjøbing Landbobank

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.

Figur 13
Egenkapitalforrentning før skat - Ligevægtet
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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.
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 haft 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

2006

2007

2008

2009

Store banker

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 størrelsesorde-

2010

Små banker

2011

2012

2013

Ringkjøbing Landbobank

nen 25 pct. for høje. Skyldes dette for mange
ansatte eller for høje lønninger?
I 2013 udgjorde den gennemsnitlige
månedsløn inklusiv arbejdsgivers og den

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.7 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
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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

udenfor det udvidede lokalområde, så som
finansiering af vindmøller, finansiering af
lægepraksisser m.v. og betjening af velhavende kunder i især Nordsjælland.
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

I Tabel R1C beregnes, hvor meget Ringkjøbing Landbobanks indtjening før skat ville ændres, hvis
Ringkjøbing Landbobanks gennemsnitlige udlånsrente var 3 pct. point lavere og dækningsbidraget
vedrørende indlån 1,8 pct. point 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. point lavere

- 394

Dækningsbidraget vedrørende indlån 1,8 pct. point 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.

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. point.
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.
point af indlånene. Herved vil Ringkjøbing
Landbobanks indlånsmarginal udgøre godt 1
pct. point, 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?

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

14
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En udlånsmarginal, der er 2,4 pct. point
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

BANKERNES RENTEMARGINALER

–

Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe,

Regneboks 2

2010: Stemme- og ejerbegrænsninger i dan-

Kan enderne nå sammen? Alle tal er 2013-tal

ske banker – en replik. Finans/Invest 8/09, s.

I Tabel R2 beregnes, hvor meget indtjeningen før skat i de danske banker vil ændres, hvis udlånsrenterne var 2 pct. point lavere, fortjenesten vedrørende indlån 1,8 pct. point højere og bankernes
omkostninger 10 mia. kr. lavere. Alle tal er angivet i mia. kr.

19-27.
–

Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe,
2012: Bad Corporate Governance: When
Incentive-Based Compensation Identifies

Tabel R2

Dangereous CEOs. Working Paper, Aarhus

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

University.
–

Udlånsrenter 2 pct. point lavere

- 19,69

Dækningsbidraget vedrørende indlån 1,8 pct. point højere

+ 16,71

Lavere omkostninger

+ 10,00

Forøgelse af indtjeningen før skat

+ 7,02

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

Danmarks Nationalbank, 2013a: Finansiel
Stabilitet 2013.

–

Danmarks Nationalbank, 2013b: Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2013.

–

Danmarks Nationalbank, 2014: Finansiel Stabilitet, 1. halvår 2014.

–

Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013: Den
finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring. Rapport fra Udvalget om

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. point lavere, dækningsbidraget vedrørende indlån 1,8 pct. point
højere og bankernes omkostninger 10 mia.
kr. lavere? Svaret er en forbedring på godt
7 mia. kr.
Lavere udlånsrenter på 2 pct. point, 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.
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 ved-

rørende 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.

finanskrisens årsager.
–

Finanstilsynet, 2013: Markedsudviklingen i
2012 for pengeinstitutter.

–

Finanstilsynet, 2014: Markedsudviklingen i
2013 for pengeinstitutter.

–

Jeppesen, Mathias H. og Sait Sahin, 2014:
Danske børsnoterede bankers indtægts- og
omkostningsstruktur under forandring. BAopgave, Aarhus Universitet.

–

Raaballe, Johannes, 2014: Forøget egenkapital i banken – en ulempe for banken og dens
kunder? Finans/Invest 3/13. s. 4-16.

–

Årsregnskaber for danske banker 2006-2013.

Noter
1. Artiklen er baseret på data indsamlet af
Mathias Hessellund Jeppesen og Sait Sahin i
forbindelse med deres BA-opgave ved Aarhus
Universitet, jf. Jeppesen og Sahin (2014).
2. Hertil kommer bankens omkostninger til Indskydergarantifonden på 0,25 pct. af de dækkede indskud i banken.
3. Vi behandler ikke særskilt den mindre konjunkturcykel, der var i forbindelse med ”ITboblen” i begyndelsen af dette årtusinde. Den
er slået sammen med konjunkturcyklen fra
1994 og til i dag.
4. Et argument imod 2 pct. point 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

Litteratur

(2013). Risikoen på bankernes udlån målt ved

–

Baldvinsson, Cato, Torben Bendner, Kim

beta er i størrelsesordenen 0,05-0,10. Hvis

Busck-Nielsen og Flemming N. Rasmussen,

prisen på risiko således er steget med 2 pct.

2012: Dansk Bankvæsen. 6. udgave. Karnov

point, er risikopræmien steget med 0,1-0,2

Group.

pct. point. Herved er udlånsrenterne blot 1,8-

–

Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe,
2009: Manglende bremseklodser i danske
banker. Finans/Invest 3/10, s. 4-13.

1,9 pct. point for høje i 2013.
5. Også her ville det være ønskeligt med en
højere detaljeringsgrad i regnskaberne.
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Eksempelvis med hensyn til privates lån fordelt

Appendiks:

på forskellige formål.

Begreber i bankregnskaberne og regnskabsanalysen

(A1a): Basisindtægter før nedskrivninger = Netto rente- og gebyrindtægter + kursreguleringer + andre driftsindtægter.
(A1b): Basisindtægter efter nedskrivninger = Basisindtægter før nedskrivninger
– nedskrivninger på udlån

6. 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 auto-

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

matisk. 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

(A2): Basisomkostninger = Personale og administration + af- og nedskrivninger
på immaterielle og materielle aktiver + andre driftsudgifter
(A3a): Indt. pr. omk. kr. før nedskrivninger =

Basisindtæger før nedskrivninger
.
basisomkostninger

(A3b): Indt. pr. omk. kr. efter nedskrivninger =

Basisindtæger efter nedskrivninger
.
basisomkostninger

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.
7. For at læserne ikke skal få den opfattelse, at

(A4a): Udlånsmarginal = Renteudlån – pengemarkedsrente.

man sulter i Ringkjøbing, kan vi oplyse, at den
gennemsnitlige løn inklusive pension i Ring-

Forrentningen af udlånene fås således:
(A4b): Renteudlån =

kjøbing Landbobank er godt 8 pct. højere end

Renteindtægter fra udlån og andre tilgodehavender
.
Gennemsnitlig udlån

(A4c): Gennemsnitlig udlån = (udlån og andre tilgodeh.primo +
udlån og andre tilgodeh.ultimo) * 0,5.
Heraf fås dækningsbidraget for udlån:
(A5a): DBudlån = Udlånsmarginal * gennemsnitlig udlån.
Efter nedskrivninger på udlån fås:
(A5b): DBudlån efter neds. = DBudlån – nedskrivninger.
(A6a): Indlånsmarginal = Pengemarkedsrente – Renteindlån.
Forrentningen af indlånene fås således:
(A6b): Renteindlån =

Renteudgifter fra indlån og anden gæld
.
Gennemsnitlig indlån

(A6c): Gennemsnitlig indlån = (indlån og anden gæld.primo
+ indlån og anden gæld.ultimo) * 0,5.
Heraf fås dækningsbidraget for indlån:
(A7): DBindlån = Indlånsmarginal * gennemsnitlig indlån.
Det tredje område er gebyrer og provisioner, som direkte kan findes ud fra regnskabet:
(A8): DBG&P = G&Pindtægter – G&Pudgifter.
Det sidste område er øvrige indtægter, som er et residual, og kan findes ud fra:
(A9): DBøvrige = Basisindtægter – DBudlån – DBindlån – DBG&P.
Vi har herved fået delt basisindtægterne ud på de 4 forretningsområder.
(A10): Nedskrivningsprocent =

Nedskrivninger på udlån
.
Gennemsnitlig udlån

(A11): Egenkapitalforretning før skat =
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Resultat før skat
(Primo egenkapital + ultimo egenkapital) * 0,5.

den tilsvarende løn på Aarhus Universitet.
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Afdragsfrihed: problem eller løsning?
Fjernelse eller formindskelse af afdragsfriheden i realkreditsystemet betragtes af mange som en løsning af tre problemer, nemlig som et middel til at forøge robustheden af den danske finansielle sektor, herunder sikkerheden af danske
realkreditobligationer, til at forøge en for lav privat opsparing og til at mindske de naive boligkøberes undervurdering
af, hvad det koster at bo i ejerbolig. Men afdragsfrihed kan ligeså vel betragtes som en løsning af flere problemer. Det
muliggør, at specielt pensionister kan bo i ejerboliger uden tvangsopsparing til arv, og det mindsker de naive boligkøberes overvurdering af, hvad det koster at bo i ejerbolig. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt den private opsparing er
for lille eller for stor, så det giver ikke noget argument for eller imod afdragsfri lån.

Realkreditten bliver – som alle andre finansielle institutter – kritiseret:
Der ydes for mange afdragsfri lån, så folk
sparer for lidt op, og de risikerer at måtte gå
fra hus og hjem, hvis der sker noget uventet, enten for den enkelte eller for økonomien
som sådan. De afdragsfri lån er skyld i, at
gældsbyrden i Danmark er for høj i forhold
til BNP. Den kan ud over effekterne for den
enkelte være skyld i selvforstærkende prisfald og true den finansielle stabilitet, og de
afdragsfri lån har ført til oppustet boligefterspørgsel.
Kritikken rettes ikke kun mod realkreditten, men også mod lovgiverne, der sætter
rammerne.
I denne artikel argumenteres for følgende, måske lidt kætterske, synspunkter:
Det er fuldt så sandsynligt, at forbrugeres kortsigtethed og manglende økonomiske
forståelse fører til for lille ejerboligefterspørgsel og dermed for lave boligpriser og
for lille boligbyggeri, som at effekten er for
høje boligpriser og for stort byggeri. Kreditbegrænsninger i form af begrænsning af
afdragsfri lån gør i så tilfælde skade, fordi
de begrænser et boligforbrug, der i forvejen
er for lavt.
Realkreditten har – særdeles fornuftigt –
bevæget sig i retning af at differentiere priserne mere, således at de for realkreditten
– og for samfundet – mest risikable lån er
blevet en del dyrere. Det mindsker behovet
for kvantitative restriktioner.
Det største problem i realkreditten er
måske, at det specielt for pensionister i ejerboliger p.t. er for svært at få lån, og at der
er for stor usikkerhed om fremtidig låneadgang. Pensionister har brug for let adgang
til afdragsfri lån, som er ét af de mere gennemskuelige lån til nedsparingsformål. §19
i ”Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder” om krav for lånoptagelse
gør det imidlertid reelt umuligt ved stor formue og lille indkomst at låne og er derfor

urimelig over for pensionister. Muligheden
for såkaldt indefrysning af grundskyld har
klart attraktive egenskaber, men det er selvsagt en finansieringsmulighed med begrænset absolut anvendelse.
Målene i den økonomiske politik er
mange og ofte indbyrdes modstridende. De
økonomiske midler er præget af betydelig
usikkerhed om deres virkemåde, og vores
viden om folks manglende rationalitet er
beskeden, men huskøbere hører næppe til
den mest irrationelle del af befolkningen.
Det gør, at man skal være ret forsigtig med
faste meninger. Det gælder både tilhængere
og modstandere af afdragsfri lån, at de bør
være meget åbne for, at de kan tage fejl.
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Argumentationen
mod de afdragsfri lån
– og dens holdbarhed
Som hovedregel bør voksne mennesker have
frihed til at træffe beslutninger, med mindre
der er eksternaliteter.
Få vil gå så vidt som at give folk fuldstændig frihed, hvis der ikke er eksternaliteter. Der kan være grund til at beskytte folk
mod egen dumhed / kortsigtethed, som f.eks.
at sælge sig selv som slave, at duellere, at
tage crack eller at optage lån med 40% rente.
Det er ikke alvorlige indgreb i et fornuftigt
menneskes handlefrihed.
Samfundsmæssigt er der ikke forbud mod eller kvantitative restriktioner på
voksne menneskers køb af tobaksprodukter.
Potentielle rygere afskrækkes gennem en
kombination af høje tobakspriser og dødningehoveder på emballagen. Afdragsfrie lån er
næppe så meget farligere end tobak, at man
ikke kan nøjes med høje rentemarginaler og
advarsler til potentielle afdragsfri låntagere.
Afdragsfri realkreditlån er (endnu) tilladte, men der er i 2013 indført restriktioner på anvendelsen heraf, og der diskuteres
jævnligt yderligere indgreb eller begrænsninger for udbredelsen af disse lån.
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Modviljen mod de afdragsfri realkreditlån synes at være hængt op på fire delvist
overlappende1 argumenter:
1. Folk kan ikke overskue deres egen økonomi. De skal derfor beskyttes mod egen
dumhed / kortsigtethed. Argumentet har
været fremført mod såvel F1-lån som
afdragsfri lån.
2. Der kan være et ’systemisk’ problem i, at
mange har høj gæld, selv om den enkelte ikke opfatter det som et problem. Hvis
der kommer et (kraftigt) konjunkturdyk,
vil mange låntageres manglende solvens kunne forstærke konjunkturdykket,
fordi mange skal sælge deres bolig på
samme tid. Der argumenteres altså for,
at der er eksternaliteter forbundet med,
at boligejere kommer i vanskeligheder.
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3. Danske husholdninger har for høj gæld.
De har større gæld i forhold til disponibel indkomst end stort set alle andre husholdninger i Europa. Denne gældsandel
skal reduceres ved, at folk tvinges til at
spare mere op, hvilket kan ske gennem
kreditrestriktioner.2
4. Realkreditinstitutterne skal beskyttes
mod at yde for risikable realkreditlån
som følge af ’for stærk’ konkurrence i
sektoren, og samfundet skal beskyttes
mod, at tabene på lånene kan bringe
institutterne (og dermed obligationsejerne) i vanskeligheder.
Ad 1. Husejere må forventes at tilhøre
den mere langsigtet tænkende del af befolkningen. Hvis vi ikke kan tiltro dem at træffe
rationelle beslutninger på veloplyst grundlag, så er der ikke meget, vi kan overlade
til befolkningen selv at bestemme. Hertil
kommer, at långiver har en betydelig egeninteresse i, at låntager ikke dummer sig alt
for meget. Låntagers insolvens er jo også
långivers problem. Med den ret beskedne
rentemarginal, der er i realkredit, sammenlignet med f.eks. kvik- og afbetalingslån,
har långiver behov for at begrænse antallet
af dårlige lån ganske betydeligt. Hertil kommer, at realkreditlån kun ydes inden for 80%
af ejendommens handelsværdi, hvorfor en
eventuel efterstående kreditor ved afdragsfri
realkreditlån får et incitament til at sørge for
hurtigere afdrag af eget udlån. Der er derfor oftest tale om, at låntager bliver skubbet
over på et mindre gennemskueligt og dyrere
lånemarked. Og som vi argumenterer for
senere, er det ikke engang klart, i hvilken
retning argumentet om kortsigtede huskøbere trækker, jf. afsnittet ”Nationalbankens
boligefterspørgselsmodel – og dens oversete
konsekvens”.
Ad 2. Det ’systemiske’ argument er formodentlig stærkest på to andre områder end
afdragsfri lån, nemlig landbrug og flexlån.
Landbrug er en afgrænset gruppe, hvor en
meget stor del af gruppen sandsynligvis vil
blive ramt af et indtjeningschok samtidigt,
og hvor den personlige hæftelse i øvrigt
har mindre værdi, fordi et eventuelt tab på
lånet vil være meget højt i forhold til det, der
kan forventes betalt af en låntager, som er
gået ’nedenom og hjem’. På flexlånsområdet er det også let at se et systemisk selvforstærkende chok ved en rentestigning.
Det problem er imidlertid blevet mindsket
ved regler om tvungen refinansiering ved
meget store rentestigninger. For så vidt
angår afdragsfri lån er problemet fortrinsvis
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begrænset til personer, der bliver arbejdsløse i en nedgangsperiode. Det er kendetegnende for den seneste krise, at selv om
boligpriserne i store områder faldt kraftigt,
var det relativt få boliger, der gik på tvangsauktion.
Ad 3. Der kan være gode grunde til, at
folk i et vist omfang skal tvinges til at spare
op til deres alderdom for at mindske risikoen
for, at de falder samfundet til byrde. Men det
er først og fremmest et argument for en obligatorisk pensionsopsparing. Det er vanskeligt at se argumentet for, at folk, der har en
obligatorisk pensionsopsparing, derudover
skal tvinges til yderligere at spare op.
Ad 4. Det er ofte fremført, at konkurrencen om kunderne førte realkredit- og pengeinstitutter til at tage stadig større risici. Det
skal dog ses i lyset af, at realkreditmarkedet
er et marked med relativt få udbydere, og
der også er en fare for, at der bliver for lidt
konkurrence. Omvendt er det klart, at der er
gode grunde til, at staten gennem regulering
sørger for, at realkreditobligationer ikke alene er, men også af alle bliver betragtet som
100% sikre. Teoretisk set kan det selvfølgelig løses både ved at lægge lånebegrænsninger på realkreditten og ved at stille højere
krav til egenkapitalandelen i realkreditten.
Begge midler kan føre til det ønskede mål.
Men i praksis kan det være vanskeligt for det
enkelte land helt selv at bestemme kravene
til solvens i realkreditten; meget er givet
udefra. Dette samfundsmæssige argument er
nok det væsentligste for at overveje lavere
lånegrænser og begrænsning af afdragsfrihed i realkreditten.
Alt i alt er det mest forbløffende nok, at
der er så mange med relativt faste synspunkter på, hvad der er det optimale realkreditsystem. Vi har f.eks. i Danmark i de sidste
mange år holdt fast på en løbetid på 30 år
som det maksimale, på trods af at begrundelsen herfor er svær at finde. I mange år
havde vi et realkreditsystem med 50 – 60 års
afdragsperiode.

Skal den private opsparing
øges – og hvordan gøres det?
Vores viden om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med mere eller mindre privat opsparing er beskeden, hvilket giver sig udslag i,
at man ofte møder synspunkter om, at det
er hensigtsmæssigt med mere privat opsparing (for at øge den finansielle stabilitet) og
med mindre privat opsparing (for at mindske
arbejdsløsheden).
Hertil kommer så usikkerheden om, i

hvilken retning et indgreb trækker. Lad os
antage, at der er et politisk ønske om større
opsparing blandt boligejere. I en partiel analyse, hvor man tager udgangspunkt i et givet
antal boligejere, kan man nå frem til, at øgede obligatoriske afdrag på realkreditlån øger
opsparingen, hvis man samtidig antager tilstrækkelig mange imperfektioner på kreditmarkederne, så den tvungne opsparing ikke
lånefinansieres.
Men det er en partiel analyse. Man kan
også argumentere på følgende måde: Muligheden for afdragsfri lån vil få en højere andel
af befolkningen til at bo i ejerbolig (eller til
at bo i dyrere boliger). Der er empirisk belæg
for, at ejerboligejere efterlader sig større formuer end lejere. Det kan der være mange
grunde til, men én årsag er, at folk i ejerbolig
over livet planlægger, så de som ældre har en
ikke-ubetydelig egenkapital i boligen, alene
fordi de ikke ønsker at måtte sælge boligen.
Bor man i lejerbolig, kan man i højere grad
planlægge at dø med beskeden eller ingen
formue.
Kombinationen af usikkerheden om
målene og usikkerheden om indgrebenes
virkemåde taler for en vis ydmyghed. Resultaterne i Nationalbankens boligefterspørgselsmodel, som behandles i næste afsnit,
illustrerer, hvor forsigtig man skal være med
faste holdninger.

Nationalbankens boligefterspørgselsmodel – og
dens oversete konsekvens
Der er betydelig uenighed om, hvordan folk
fastlægger deres boligefterspørgsel, herunder betydningen af likviditet og forventede
kapitalgevinster.
Teoretisk afhænger boligefterspørgslen
af omkostningen ved at bo i en bolig – den
såkaldte brugerpris (”user costs”). Det er
dog kompliceret at estimere specielt to af de
centrale parametre til beregning af brugerprisen: egenkapitalkravet og den forventede
langsigtede ejerboligprisstigning.
For så vidt angår egenkapitalkravet er
der blandt andet spørgsmålet om en eventuel risikopræmie. Det er vanskeligt nok
at finde et godt skøn for afkastkravet til en
realinvestering i et børsnoteret aktieselskab.
Det kræver dels estimation af markedets
risikopræmie, som der hersker betydelig
usikkerhed om, dels estimation af investeringens beta, som også kan være vanskelig.
Estimation af afkastkravet til ejerboliginvesteringer er endnu mere kompliceret. Det
skyldes, at en investering i ejerbolig ikke er
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delelig, og dermed påtvinger investeringen
investor en ganske høj grad af ikke-diversificerbar risiko.
Der findes adskillige modeller for boligefterspørgslens og boligprisernes determinanter. Vi tager udgangspunkt i en model
estimeret af økonomer i Nationalbanken.3
Formålet er ikke at kritisere artiklens modeller og estimationer, som forekommer at være
”state of the art”, men derimod at diskutere
de konklusioner, der kan drages heraf. Artiklen opstiller to udtryk for, hvad folk kan
opfatte som brugerprisen, jf. tekstboks 1.
Udtryk 1 er det teoretisk ’sande’ udtryk
for brugerprisen ved velfungerende kreditmarkeder. Omkostningen ved at bo i en
bolig – brugerprisen – er realrenteudgiften efter skat, tillagt ejendomsværdiskat
og grundskyld samt udgifter til vedligeholdelse/afskrivning og fratrukket den forventede årlige reale prisstigning på boligen.
Det bemærkes, at der i udtrykket tages
udgangspunkt i den lange obligationsrente/
lånerente, uden hensyntagen til nogen risikopræmie (100% fremmedkapitalfinansiering) og uden hensyn til, at lånevilkårene
for den yderste (bank)kredit kan være en
del ringere. Begrundelsen for at bruge den
lange obligationsrente er, at boligkøb er en
langsigtet beslutning, og at det relevante
derfor er omkostningen over en længere
periode. Modellen er i overensstemmelse
med traditionel økonomisk teori, omend
den kan forfines med en opdeling i egenog fremmedkapitalomkostning, rentemarginaler etc.
F.eks. er det relevante obligationsrentebegreb ikke renten på en konverterbar obligation, men markedsrenten på en
inkonverterbar lang realkreditobligation.
Den konverterbare lånerente giver et for
højt skøn for den relevante rente, fordi den
rationelle låntager vil inddrage, at der er
mulighed for en besparelse ved senere konvertering, men ingen risiko for en rentestigning. Men det er let at kritisere. Man skal
huske, at udtrykket er til brug for estimation. Derfor er det logisk at ’klippe en hæl og
hakke en tå’.
Over for dette udtryk opstiller forfatterne udtryk 2, et mere likviditetsorienteret
udtryk, nemlig første års ydelse efter skat,
hvis man vælger lavest mulige afdrag og
lavest mulige rente. Begrundelsen herfor er,
at det er det udtryk, som nogle mennesker vil
anvende i deres beslutningstagning. Udtrykket ’fanger’ ændringer i realkreditlovgivningen de senere år mht. afdragsfrihed. Ideen er,

Tekstboks 1
To udtryk for brugerpris
Udtryk 1: Teoretisk ’sandt’ udtryk uden
kreditrestriktioner.
Brugerpris =
Boligpris · [{(1 – t) · r30 – p} + s + d – pp]
hvor:
t
Skattesats for nettokapitalindkomst.
r30

Renten før skat på 30-årige obligationer (uklart, om det er lånerenten eller
investeringsrenten).

p

Inflationsraten (forventet).

p

Forventet realprisstigning på
ejerboliger.

p

s

Boligrelaterede ejendomsskatter
(ejendomsværdiskat og grundskyld),
relativt til boligens pris.

d

Årlige afskrivninger og vedligeholdelse.

Udtryk 2: Et likviditetsorienteret udtryk
Brugerpris = Boligpris · ((1 – t) · rmin + s + a)
hvor:
rmin
a

Lavest opnåelige rente.
Afdrag.

at nogle boligkøbere ikke tillægger afdrag
nogen som helst værdi som opsparing. Den
ekstreme likviditetsfiksering fører ligeledes
til, at der som rente anvendes den til enhver
tid gældende laveste opnåelige rente, hvilket
de senere år har været F1-renten. Forfatternes formål er at undersøge ved regressioner,
hvad huskøberne egentlig reagerer på. Forventede nominelle kapitalgevinster indgår
ikke i udtryk 2, da huskøberne er likviditetsorienterede.
Det kan diskuteres, hvor godt udtryk
2 er til at ’fange’ de likviditetsfikserede købere. Udtrykket ’d’ dækker jo dels
over afskrivninger, dels over løbende
vedligeholdelse. Selvfølgelig kan man
argumentere for, at de likviditetsfikserede
ikke planlægger at bruge penge overhovedet
på løbende vedligeholdelse. Det er dog
nok at undervurdere den gennemsnitlige
huskøbers evner.
Artiklen fremfører flere årsager til likviditetsfiksering, herunder:
• Likviditetsbegrænsede forbrugere, dvs.
låntagere, som ikke kan opnå den ønskede forbrugsudjævning over livet pga.
kreditproblemer.
• Kortsynede/irrationelle forbrugere, der
fokuserer på 1. års ydelse.
Lidt firkantet fortolket når artiklen til, at

boligefterspørgslen bedst forklares ved en
blanding af de to udtryk, hvor vægtene er
henholdsvis 0,4 og 0,6, dvs. der er en ganske betydelig grad enten af kreditbegrænsning eller kortsynethed/irrationalitet hos en
væsentlig del af huskøberne.
Lad os et øjeblik se bort fra spørgsmålet
om kreditbegrænsning og kun se på de kortsigtede/irrationelle forbrugere.
Der er ikke i artiklen en diskussion af,
hvorvidt de kortsigtede/irrationelle forbrugere underforbruger eller overforbruger
boliger. Det er samfundsøkonomisk set et
helt afgørende spørgsmål.
Svaret er, som det fremgår af de to ligninger i boksen, ikke umiddelbart entydigt.
Forskellen mellem ’den rationelle’ forbrugers og den kortsigtede/irrationelle forbrugers beslutningsbestemmende variabel
(”brugerpris”) er:
Boligpris · ((r30 – rmin) · (1 – t) + d – p – pp – a)
Brugerprisen sænkes for den kortsigtede/
irrationelle huskøber, hvis den lange rente
er højere end den korte, fordi han fejlagtigt
træffer beslutning ud fra den rente, han skal
betale her og nu. Dvs. han efterspørger for
meget ejerbolig. Brugerprisen sænkes også
for den kortsigtede/irrationelle huskøber,
hvis der er væsentlige udgifter til afskrivning og vedligeholdelse, fordi han ser bort
fra afskrivning, som ikke er en udgift ’her og
nu’, og fordi han går ud fra, at vedligeholdelsesudgifterne er 0. Til gengæld øges hans
brugerpris, fordi eventuelle afdrag fejlagtigt
opfattes som en omkostning, og fordi der
ikke tages hensyn til den forventede nominelle kapitalgevinst.
Det mest sandsynlige er nok, at den
kortsigtede/irrationelle person i gennemsnit
overvurderer brugerprisen og derfor efterspørger for lidt ejerbolig, selv hvis der er
afdragsfri lån, om end det vil variere over
tid. Der er derfor grund til at opmuntre folk
til at bo i ejerbolig, på samme måde som man
opmuntrer dem til at spise frugt, og ikke til
at afskrække dem, som man gør med rygere.
Afskaffelse af afdragsfri lån vil få de irrationelle til at efterspørge for lidt bolig.
Estimationer kan altid diskuteres, og
derfor vil vi ikke på baggrund af modellen
konkludere, at folk bor for lidt i ejerboliger
og i for billige ejerboliger. Vores konklusion
er den mere ydmyge, at det er vanskeligt at
argumentere for, at det modsatte er tilfældet:
Det er vanskeligt at konkludere med nogen
form for sikkerhed, at folk bor for meget i
FINANS/INVEST 4/14

19

AFDRAGSFRIHED

ejerboliger, og at de, der bor i ejerboliger,
i gennemsnit bor i for dyr en ejerbolig, og
at afdragsfri lån giver anledning til for stor
boligefterspørgsel.
Spørgsmålet kompliceres af, at det kan
diskuteres om ejendomsværdiskatten er
for lav og dermed bidrager til forvridning
i retning af for mange ejerboliger. Her kan
henvises til Møller og Parum (2013), hvor
der argumenteres for, at dette er vanskeligt
at konkludere med dagens renteniveau og
skattesatser på positiv og negativ kapitalindkomst.
Under alle omstændigheder er det problematisk at lægge en ekstra byrde på de
mere kortsigtede boligkøbere ved gennem
kreditrestriktioner at øge deres misopfattelse
af, hvad det koster at bo i ejerbolig.

Prisuigennemsigtighed
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Erhvervs- og Vækstministeriet udgav i juni
2014 rapporten ”Barrierer for forbrugerens
mobilitet på det danske realkreditmarked”,
som bl.a. beskæftiger sig med prissammenligning realkreditinstitutter imellem. Vi vil
ikke referere denne rapport, men blot se på
vanskelighederne for forbrugerne med at
beregne, hvad de egentlig betaler i marginal rente for den ekstra kredit, de får gennem afdragsfrihed, da dette spørgsmål ikke
behandles i rapporten. Manglende økonomisk forståelse øger risikoen for, at folk
træffer beslutning ud fra de forkerte variable,
jf. usercost-modellerne.
Den manglende gennemsigtighed, af
hvad den ekstra kredit egentlig koster, kan
være en medvirkende årsag til de afdragsfri
låns store popularitet. Det er logisk, at
afdragsfri lån er dyrere end lån med afdrag.
Det ’ekstra lån’ man får ved afdragsfri lån
er jo yderligt placeret, og denne kredit bør
derfor være ekstra dyr. Det er imidlertid ikke
let for låntager at gennemskue, hvad han
egentlig betaler i rente for den ekstra kredit.
Ved afdragsfrihed forøges rentemarginalen
på hele lånet. Der er ikke tale om en ekstra
rentemarginal på det ’ekstra lån’, man får
ved, at der ikke betales afdrag. Det gør, at
den marginale kredit bliver dyrere end forskellen i de to typer låns rentemarginaler.
Undervurderingen af den ’marginale’ ekstra rentemarginal på det yderligere lån øges
endvidere, hvis realkreditlån ikke løber til
udløb, jf. nedenfor.
Hvad betaler man egentlig i ekstra rentemarginal for den ekstra kredit på afdragsfri
lån? Lad os tage et uhyre simpelt eksempel,
nemlig et lån på 1 mio. kr. med en rente på
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0%, en rentemarginal på 0% for et 30-årigt
lån, der afdrages, og en rentemarginal på
0,3% for et 30-årigt lån, hvor de første 10 år
er afdragsfri. Den ekstra rentemarginal betales kun, så længe lånet er afdragsfrit. Vi ser
bort fra stempel, kurtage, rentestruktur osv.
Hvad betaler låntager i marginal lånerente?
Indledningsvis antager vi, at de to 30årige lån løber i 30 år og ikke omlægges i
lånenes løbetid. Ved en rente på 0 vil lånet
med afdrag blive afviklet som et serielån.
Det afdragsfri lån vil være uden afdrag de
første 10 år og derefter blive afdraget over
20 år.
Forskellen i restgæld – dvs. den ekstra
kredit, man får ved afdragsfrihed – vil vokse
til 333.333 kr. efter de første 10 år, og derefter falde til 0 over de næste 20 år. I gennemsnit får man en ekstra kredit på 166.667 kr.
over de 30 år.
Prisen herfor er en ekstra rentemarginal
på 0,3% i 10 år af lånets hovedstol på 1 mio.
kr. Man betaler altså en yderligere rentemarginal af 1 mio. kr. i 10 år og får en ekstra
kredit på 1/6 mio. kr. i 30 år.
Den ’marginale’ ekstra rentemarginal
bliver derfor 0,6% eller det dobbelte af den
’officielle’ ekstra rentemarginal på 0,3% for
det afdragsfri lån.
Men den marginale rentemarginal bliver meget højere, hvis lånet ikke holdes til
udløb. Betragt f.eks. personen, der flytter
efter 10 år. Han har betalt den samme rentemarginal på 0,3% af hovedstolen i 10 år,
men han har nu kun fået en ekstra kredit på i
gennemsnit 166.667 kr. i 10 år. Den ’marginale’ rentemarginal er derfor 1,8% p.a. som
følge af rentetillægget på 0,3%. Bor han kortere tid i boligen, som mange ejerlejlighedskøbere gør, bliver rentemarginalen endnu
højere.
De færreste låntagere kan formodentlig
bedømme, hvilken rente de betaler for den
ekstra kredit, de får ved afdragsfri lån. Det
fører muligvis til for mange afdragsfri lån.

Hvilke muligheder har en
pensionist med betydelig
friværdi i sin ejerbolig for at
nedspare?
Ovenfor så vi på den ’almindelige huskøber’ og konkluderede, at der er en risiko for,
at fjernelse af afdragsfri lån vil føre til for
lavt ejerboligforbrug. I det følgende vil vi
se mere specifikt på pensionisterne og ’nærpensionisterne’.
I formueplanlægningsperspektiv er pensionister – og nærpensionister – en særlig

gruppe. De har den fordel, at deres økonomi
er enklere end andres. Der skal ikke længere
tages højde for usikkerhed om erhvervsindkomstens størrelse og bortfald. Omvendt er
der stadig betydelig usikkerhed om fremtidige låneregler.
I det følgende fokuserer vi på pensionister i ejerboliger med betydelig friværdi.
Afhængigt af løbende pensionsindkomst,
formue i frie midler, boligudgifter, forbrugsønsker og ønske om at efterlade arv kan der
tænkes vidt forskellige svar på spørgsmålet,
om ejerboligens friværdi skal i spil som led i
forbrugs- og formueplanlægningen. Men for
en pensionist med en beskeden pensionsindkomst og en betydelig friværdi i ejerboligen
er det ønskværdigt at have muligheden for at
kunne ”spise” af friværdien.
Folk bør efterlade sig arv, hvis de har
lyst til det. Nogle har ikke lyst til det:
• De har hverken børn eller nære
slægtninge.
• Deres børn har flere penge end de selv
har, så det vil være unaturligt at efterlade sig arv.
• Deres børn har ikke gjort noget for
dem.
Det er vanskeligt at se, at vi bør tvinge folk
til at efterlade sig arv.5 Børn arver ofte, når
de er omkring 60 år.
Lad os tage det simple udgangspunkt, at
en 67 årig uden frie midler eller supplerende
pension ønsker at blive boende så længe som
muligt i sit aktuelt gældfrie hus.
Et nærliggende ønskeprodukt er et
ydelsesfrit lån med forfald, når låntageren
opgiver sin folkeregisteradresse i ejerboligen eventuelt med det indbyggede optionselement, at restgælden falder væk, hvis
salgsværdien ikke dækker gælden.4 Sådanne
produkter findes i andre lande, men ikke i
Danmark.
Konstruktionen mindsker risikoen for at
blive ’tvunget fra sit hjem’ og i værste fald
med gæld. Der kan være mange årsager til,
at produktet ikke findes i Danmark heriblandt skattemæssige (de klassiske problemer med moral hazard og adverse selection
findes jo også i andre lande, som på trods
heraf har produktet). Vi argumenterer ikke
for, at man skal søge at få indført præcist
dette produkt. Pointen er kun, at der er behov
for produkter, der kan hjælpe pensionister til
ikke at dø med uønsket stor formue, og at vi
ikke har dette produkt, som andre lande har.
Det understreger behovet for alternative produkter i Danmark.
Vi vil herefter se nærmere på to mulig-
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heder for at nedspare nemlig indefrysning af
ejendomsskatter og pensionisters nuværende
muligheder for nedsparing via realkreditlån.

Indefrosne ejendomsskatter
Om end det er rationeret, findes der en kreditfacilitet med en række ligheder til det
ovennævnte ønskeprodukt nemlig kommunale lån til betaling af ejendomsskatter mv.
Med virkning fra skatteåret 1965/66
indførtes muligheden for kommunalt lån
til betaling af ejendomsskatter (kommunal grundskyld) mv. Om motivationen for
lånemuligheden hedder det i lovforslagets
bemærkninger:6
”Forslaget tilsigter at åbne adgang for
kommunerne til at yde ubemidlede parcelhusejere, hvis arbejdsindtægt er nedsat eller
helt bortfaldet pga. alder eller invaliditet,
lån til betaling af de på deres ejendomme
hvilende skatter og afgifter med henblik på
at hjælpe de pågældende til at forblive boende i deres huse, idet de gennem låneordningen fritages for den løbende beskatning af de
omhandlede skatter m.v., der herefter normalt først skal udredes ved ejerskifte.
For at sikre kommunerne mod tab ved
disse låneordninger foreslås de ydede lånebeløb sikret ved pant i ejendommen, hvorhos
lånet skal forrentes med 6 pct. p.a.”
Mere konkret var der tale om en mulighed men ikke en pligt for kommunerne, husstandsindkomsten måtte ikke overstige et
objektivt maksimum, og det var kommunens
subjektive vurdering, om og hvorledes formue skulle påvirke muligheden for lån.
Forslaget blev vedtaget7 med et flertal på 93 stemmer for, 71 stemmer imod,
medens 2 undlod at stemme.
De centrale senere ændringer er, at kommunerne fra og med skatteåret 1972/73
skal tilbyde ’indefrysning’. Indkomst- og
formueafhængighed ophæves i 1983, hvor
loven også udvides til at omfatte ejerlejligheder samt sommerhuse. Med virkning fra
2011 ændres den årlige forrentning til et
niveau svarende til den gennemsnitlige obligationsrente, og samtidig indføres ’skattemæssig fradragsret’ for de påløbne renter på
den særlige måde, at der gives et skematisk
nedslag på betalingstidspunktet.
Den årlige ejendomsskat (grundskyld)
beregnes som en promille af grundens værdi. Den offentlige ejendomsvurdering af jord
afspejler markedspriserne for byggegrunde.
Kommunen fastsætter frit grundskyldspromillen inden for intervallet 16 – 36 promille.
Grundskyldspromillen er f.eks. 32 i

Guldborgsund og 23 i Gladsaxe. En grund i
Guldborgsund til 200.000 kr. betyder derfor
en årlig grundskyld – og mulig indefrysning
– på 6.400 kr., mens en grund i Gladsaxe til
2.000.000 kr. betyder en årlig grundskyld –
og mulig indefrysning – på 46.000 kr.
For mange pensionister er det begrænset, hvor stor andel af deres nedsparingsønsker, der kan dækkes ved ’indefrysning’
af ejendomsskatter. Det optimale vil være,
at kapitalmarkedet skaffer produktet, og at
der betales en rente, der afspejler risikoen.
Hvis kapitalmarkedet, enten pga. restriktioner eller pga. markedsimperfektioner ikke
kan tilvejebringe produktet, kan det være
hensigtsmæssigt med et offentligt produkt.
Men i så tilfælde skal det ikke udbydes af
den enkelte kommune, som får for stor
risiko, men af staten, og for det andet skal
renten ikke være obligationsrenten, men en
obligationsrente med en passende rentemarginal.

Pensionisters nuværende
muligheder for nedsparing
via realkreditlån
I ’gamle dage’ var realkredit udelukkende et
spørgsmål om, hvilken sikkerhed, låntager
kunne komme med. Lån blev ydet på basis
af den ejendom, der blev stillet som sikkerhed. I dag ser realkreditten også på låntagers
indkomstforhold. Uafklarede spørgsmål i
relation hertil er imidlertid: Hvor sikker skal
indkomsten være, og i hvor lang tid skal
den være sandsynlig? For at stille sagen på
spidsen: Skal en fotomodel kunne optage et
realkreditlån på basis af sin nuværende indkomst, eller skal realkreditinstituttet skønne
over den pågældendes forventede indkomst i
hele lånets løbetid?
Problemet er specielt interessant i forbindelse med pensionister og nærpensionister, jf. at der med virkning fra 1. marts
2013 indførtes eksplicitte regler for adgang
til optagelse af hhv. variabelt forrentede lån
og afdragsfri lån:8
”Et pengeinstitut eller et realkreditinstitut må som udgangspunkt kun tilbyde lån
med variabel rente til kunder, der har en økonomi, som efter instituttets vurdering medfører, at kunden kan godkendes til at optage et
30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed. Dette finder tilsvarende anvendelse på
lån med afdragsfrihed.”
Det var – og er i skrivende stund – meget
uklart, hvad der helt nøjagtigt skal forstås
ved denne såkaldte god-skik-§19-regel.9
Betragt pensionisten i et gældfrit hus, som

har en pension, der lige præcis gør, at han
kan få økonomien til at hænge sammen (han
har ikke en indkomst, der gør, at han kan
betale renter og afdrag). Betyder det, at han
ikke skal have lov til at optage et afdragsfrit
lån inden for f.eks. 40% eller 60% af boligens værdi, så han kan spise noget af formuen op? Umiddelbart ser det ud som om,
at det ikke skal være muligt, hvis god-skikreglerne skal overholdes. Det gælder for den
sags skyld ikke alene for realkreditlån, men
også for banklån. Nedsparingslån er som
udgangspunkt udelukket.
Finanstilsynet har efterfølgende – efter
henvendelse fra Finansrådet – givet udtryk
for, at ’sådan skulle det ikke forstås’. Derfor forventes i 2014 en ny bekendtgørelse og
vejledning om ’god skik’, som formodentlig
vil skabe klarhed både på bankområdet og
realkreditområdet. Men pensionister og nærpensionister har i mere end et år svævet i et
limbo om, hvilke regler der egentlig gælder
for dem på dette vitale område. Det er en
sådan usikkerhed om fremtidige regler, der
gør, at mange – ikke kun pensionister – har
en ide om, at det er godt at ’hamstre’ lån, selv
om man ikke har brug for dem her og nu. Det
kan føre til overflødige lån, hvor folk, der
nærmer sig pensionistalderen, optager lån,
mens de endnu er erhvervsaktive, af frygt
for at lånoptagelse bliver vanskelig, når de
er gået på pension eller er kommet for tæt på
pensionering.
Ældre Sagen har endvidere den 15. januar 201410 opfordret Erhvervs- og Vækstministeren til at sikre grundlag for ” … at
udbyde nedsparingslån bl.a. til pensionister,
selvom kunden ikke kan godkendes til et fastforrentet 30-årigt lån uden afdragsfrihed”.
Samtidig opfordres der til at give realkreditinstitutterne mulighed for at yde lån med
løbende rentetilskrivning.
Hvis den nuværende §19 fastholdes,
betyder det med en stram fortolkning, at en
pensionist eller nær-pensionist med betydelig friværdi i sin ejerbolig, få finansielle aktiver og beskeden løbende indkomst har fem
muligheder:
1. Han kan blive boende og dø med et ubelånt hus til glæde for sine arvinger. ’Lev
svagt, dø rig’ er åbenbart mottoet.
2. Han kan flytte i lejerbolig her og nu og
bruge hele sin frigjorte formue, i stedet
for at blive boende nogle år i sin ejerbolig, indtil han spist så stor en del af sin
formue op, at det er hensigtsmæssigt at
flytte.
3. Han kan optage et lån i en bank eller hos
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en anden kreditgiver, der ikke kræver
sikkerhed i fast ejendom. Renteforholdene vil blive derefter.
4. Han kan (muligvis) optage lån, hvis provenuet i sammenhæng hermed bliver
brugt til køb af en årlig ydelse (pension);
det være sig en livsvarig ydelse eller en
kortere løbende ydelse, da den årlige
indtægt så vil kunne indgå i bedømmelsen af hans økonomi. Men det kan
særligt pga. samspilsproblemer være
særdeles ufordelagtigt, og selv uden disse kan der ved større indbetalinger være
risiko for vanskeligheder ved at udnytte
skattefradraget for indskud.
5. Han kan (muligvis) løse problemet ved
forudseenhed, dvs. ved at optage lånet
mens han er erhvervsaktiv og så først
begynde at bruge pengene, når han går
på pension (balanceoppustning og indirekte subsidiering af den finansielle sektor). Det kommer an på, hvordan §19
skal fortolkes. Kan en 59-årig med 6
år tilbage på arbejdsmarkedet optage et
lån, som han vil være i stand til at forrente og afdrage de første 5 år, men ikke
efterfølgende?
Alle de ovennævnte muligheder stiller den
almindelige fornuftige pensionist ringere,
end han ville være stillet, hvis han kunne
optage et lån på basis af sikkerheden i sin
ejendom. Det er logisk, at han ikke kan låne
op til 80% af ejendommens værdi, fordi långiver mangler den ekstra sikkerhed i den
personlige hæftelse med basis i lønindkomsten, men hvad er i vejen for at yde ham et
lån på f.eks. 50 eller 60% af ejendommens
værdi?
Det er let at finde eksempler på pensionister eller næsten pensionister i ejerboliger,
der har det modsatte problem. De har allerede med de eksisterende regler lånt for meget
og er ’fanget i en gældsfælde’. Eksemplerne
er måske særligt udbredte uden for de største byer pga. den geografisk meget skæve
udvikling i boligpriserne.
Det vil ikke overraske, hvis eksemplerne
anvendes til støtte for en restriktiv fastholdelse af § 19. Men realkreditsystemet skal
ikke være så restriktivt, at ingen boliger
overhovedet går på tvangsauktion.

Sammenfatning
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Artiklen har fokuseret på kreditrestriktioner
indenfor ejerboligområdet med særligt fokus
på implikationerne for pensionister – og
nærpensionister – i ejerbolig.
Folk kan tage fejl på boligkøbsområdet
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som på alle andre områder. Men det er straks
mere vanskeligt at skønne, i hvilken retning
de fejler. Det er lettere med rygning og slik,
hvor få tror, at der ryges for lidt og spises
for lidt slik.
Det er muligt, at folk bliver grebet af
utidig optimisme og tro på ejerboligprisstigninger, og at for mange køber ejerbolig,
og at de, der køber, erhverver sig en for dyr
ejerbolig. Men det er fuldt så sandsynligt,
at for få erhverver sig ejerbolig på grund af
likviditetsfokusering og kortsigtethed samt
at de, som køber, køber sig en for billig
ejerbolig, fordi de overvurderer de sande
”user costs”.
Samlet er det højst usikkert, om en
begrænsning af folks mulighed for at optage
afdragsfri lån fører til en forringelse eller en
forbedring af deres beslutninger.
Reguleringen af boligkreditområdet
kompliceres af flere konfliktende mål og af
virkemidler med utilsigtede bieffekter.
Samfundet ønsker meget solvente
boligejere, så vi undgår indlåsningseffekter for insolvente boligejere (til skade for
arbejdsmarkedet), personlige tragedier og
selvforstærkende salgsbølger, når ejendomspriserne falder. Det taler for, at det skal være
obligatorisk med fastforrentede lån, der
afdrages.
Men en sådan regulering fører til, at færre bor i ejerboliger, og at de har for lille boligforbrug i forhold til det samfundsmæssige
optimum. Hvis folk skal erhverve ejerboliger kontant, får vi ikke mange tvangsauktioner, men vi får på sigt væsentligt færre
boligejere og væsentligt færre ejerboliger.
For så vidt angår effekten på opsparingen er virkningen af større obligatoriske
afdrag ganske uklar på lidt længere sigt, bl.a.
pga. substitutionen imellem ejer- og lejerbolig samt ikke mindst imellem billigere og
dyrere ejerboliger.
Hertil kommer, at politikeres og økonomers præferencer mht. opsparingsniveau er
relativt uklar.
Vi står reelt over for en dobbelt usikkerhed: Der er stor usikkerhed om, hvorvidt
det alle mål taget i betragtning er ønskeligt
at øge den private opsparing. Der er dernæst
stor usikkerhed om, i hvilken retning midlet
kreditregulering egentlig trækker mht. privat
opsparingsniveau. Denne dobbelte usikkerhed er et argument mod kreditrestriktioner
som styringsinstrument.
Det klassiske argument for større privat
opsparing, nemlig at sikre at folk ikke falder
samfundet til byrde ved at bruge for meget i

de erhvervsaktive år, dækkes bedst ved obligatorisk pensionsopsparing anvendt til livsvarige pensionsudbetalinger.
For pensionister – og ikke mindst nærpensionister – er det naturligt, at netop
overgangen til pensionisttilværelsen giver
anledning til grundige overvejelser om formueplanlægning. Aktuelt er mange ejerboligpensionister (næsten) gældfrie. Flere
forhold taler for, at en række pensionister er
særligt hårdt ramt af kapitalmarkedsufuldkommenheder.
Med den i 2012 gennemførte skærpelse
af God-skik-bekendtgørelsen bestemmer
§19, at folk kun kan optage f.eks. afdragsfrie
lån, hvis de har råd til at sidde i en bolig med
et fastforrentet lån med afdrag.
§19 er bizar på grund af den særlige situation, den sætter de ældre i. Vi skal passe på,
vi ikke søger at tvinge de ældre til at efterlade sig en større formue. For de ældre uden
børn vil det være helt bizart. Men selv for
dem med børn bør det være frivilligt, hvor
meget de efterlader sig. En del har ikke kontakt til deres børn, og derudover arver børn
jo typisk, når de er omkring 60, og de har
i øvrigt gennemsnitligt bedre indkomstforhold, end deres forældre har haft.
Det er vigtigt at have fokus på mangler i udbuddet af nedsparingslån. For pensionister med betydelig grundskyld er der
i mangel af markedsprodukter grund til at
fremhæve muligheden for ’indefrysning’ af
ejendomsskat. Men den absolutte likviditetseffekt er mange steder beskeden uden for de
største byer.
Den overordnede konklusion er: Det er
let at finde argumenter for næsten hvad som
helst. På boligområdet er der så mange og
så modsat rettede argumenter, at man skal
være forsigtig med en fast mening, hvor man
tror ved hjælp af indgreb at kunne sikre, at
parter, der frivilligt indgår aftaler efter nøje
overvejelse, træffer bedre beslutninger, end
de ville gøre uden indgreb. Men særligt for
pensionister i gældfrie ejerboliger og med
beskedne supplerende private pensionsindkomster er der behov for fokus på at sikre
imod unødigt lavt forbrug – og uønsket høj
efterladt arv.
Konklusionen er ikke, at man skal give
meget stor frihed på realkreditmarkedet. Der
er gode grunde til, at det offentlige gennem
regulering søger at sikre, at realkreditobligationer er og betragtes som fuldstændig sikre.
Pointen er kun, at afvejningen af de forskellige hensyn er mere kompliceret, end debatten nogle gange giver indtryk af.
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lovforslaget under såvel første som anden

ger det op, sikkerhed for, at han aldrig nogen

ditmarkedet, 2014: Barrierer for forbrugerens

behandling, jf. Folketingstidende, 1964-65, 2

sinde behøver at gå fra sit hus. Det giver ham

mobilitet på det danske realkreditmarked.

(3805-28, 6102-16 og 6326). Ophavsmand

sikkerhed allerede den dag, han køber hus,

Erhvervs- og Vækstministeriet, juni 2014.

var øjensynligt folketingsmedlem Erhard

og det vil i høj grad influere på mange almin-

Hamann, Henrik, 1996: Ny nedsparingsmulig-

Jakobsen (S), borgmester i Gladsaxe kom-

delige menneskers overvejelser af, om de kan

hed for ældre boligejere, Finans/Invest 4/1996,

mune. Allerede i 1964 vedtog Gladsaxe kom-

tillade sig at anskaffe et hus eller ej” (spalte

p. 13 – 15.

munalbestyrelse at ville iværksætte en politik

Møller, Michael og Claus Parum, 2013: Den

med store ligheder til lovforslaget, så snart det

6105).
8. Bekendtgørelse nr. 1406 af 20. december

omstridte ejendomsværdiskat, Finans/Invest

blev juridisk muligt.

2012 om god skik for finansielle virksomhe-

6/2013, p. 6 – 13.

Under første behandling anførte Socialdemo-

der, § 19, som afløste Bekendtgørelse nr. 769

Diverse lovforslag og cirkulærer mv.

kratiets ordfører Erhard Jakobsen (S) bl.a.: ”

af 27. juni 2011 om god skik for finansielle

… en psykologisk meget vigtig ting. Når man

virksomheder, og hvori retningslinjerne ikke

Noter

er kommet op i årene, så stifter man ikke ny

1. Fx er 1. og 3. delvist overlappende. Det sam-

gæld; man gør det i alt fald meget meget

me er 2. og 4.

fandtes.
9. Vejledning nr. 9055 af 13. februar 2013 til

nødigt. Og man overser én ting til: selv om de

bekendtgørelse om god skik for finansielle

årlige renter og afdrag ikke drejer sig om sær-

virksomheder, investeringsforeninger mv.

der lå bag, da man i 1960’erne forkortede

lig store beløb, skal der dog alligevel af et lån

rummer en nærmere beskrivelse af ”som

realkreditlåns løbetid fra de 50 – 60 år, som

på 10.000 kr. betales et for en folkepensionist

udgangspunkt”, jf. bemærkningerne til

var det normale tidligere, til de 20 – 30 år, der

ganske anseligt beløb. Det vil sige, at opta-

§19, hvor det bl.a. hedder: ”Det vil således

har været hovedreglen siden da.

gelse af et lån, hvorved man kunne frigøre

være muligt at tilbyde et lån til en kunde i

sig for nogle af disse skatter over en årrække,

betalingsvanskeligheder, selvom bestem-

borg, ”Udviklingen på ejerboligmarkedet i

vil medføre andre udgifter, hvorimod forud-

melsens krav ikke er opfyldt. Dette vil kunne

de senere år – Kan boligpriserne forklares?”,

sætningen for dette lovforslag er, at de ældre

være aktuelt, hvor en kunde som følge af

Nationalbankens Kvartalsoversigt, 1. kvartal

medborgere kan sidde i deres hus uden noget

sygdom, skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed

2011, del 2, side 1 – 79.

art af udgift til det offentlige” (spalte 3808).

og midlertidig indkomstnedgang, har behov

En lille del af debatten inddrog arvingerne.

for en lavere ydelse, som vil kunne afværge en

Home Equity Conversion Mortgage program

Johan Asmussen (De Uafhængige) anførte:

tvangsauktion. Tilsvarende vil der være mulig-

(HECM) i 1987.

”Det er også betænkeligt og i sig selv

hed for at fravige bestemmelsen i forbindelse

meningsløst at lægge skatterne over på arvin-

med et lån, der optages med henblik på afvik-

2. Det var argumentation om øget opsparing,

3. Dam, Hvolbøl, Pedersen, Sørensen og Thams-

4. Hamann [1996] omtaler det amerikanske

5. Man kan møde det argument for reguleringsmæssigt at vanskeliggøre belåning af pensio-

gerne. Det alene kunne der siges adskilligt

nisters ejerboligformue, at kapitalgevinster

om, hvad jeg dog skal afholde mig fra” (spalte

på ejerbolig herved via arveafgiften indirekte

3818). En tilgang, der dog ikke var opbakning

valget 2013-14, Almindelig del, bilag 135,

bliver underlagt beskatning. Det er en politisk

til.

henvendelse fra Ældre Sagen af 15. januar

beslutning, om kapitalgevinster på ejerbo-

Under anden behandling fremhævede Jakob-

2014.

ling af dyrere gæld”.
10. Folketinget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportud-

40 års jubilæum og nyt navn: FINANSFORENINGEN
Den Danske Finansanalytikerforening, der udgiver Finans/Invest, skifter navn til Finansforeningen, med det engelske
binavn ”The Danish Finance Society”. Det blev besluttet på foreningens ordinære generalforsamling den 24. juni 2014.
Navneændringen falder sammen foreningens 40 års jubilæum i år.
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Bevæger huspriserne sig op eller ned?
Udviklingen i huspriserne er et ofte diskuteret emne. Uanset om priserne bevæger sig op eller ned, skaber de debat
i dagspressen. Det kan undre, at der det ene øjeblik tales om, at priserne stiger, og dagen efter omtales, at priserne
falder. Hvordan kan dette hænge sammen? De boligstatistikker, der bliver gengivet i medierne, bygger på forskelligt
datagrundlag og forskellige statistiske modeller. Der er altså grobund for forvirring, hvis man ikke skeler til, præcis
hvilke boligprisindekser der er benyttet i omtalen af prisudviklingen. Denne artikel viser, at metoden er altafgørende
for forståelsen af prisudviklingen. Boligpriserne kan gå både op og ned samtidig, hvis man benytter samme datagrundlag men forskellige metoder.
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I Danmark er vi privilegerede med en lang
række af offentligt tilgængelige grunddata
på individniveau om boligmarkedet. Alle
bygninger, ejendomme, installationer, handler, vurderinger, ejere og meget mere er
tilgængelige gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS, www.ois.dk). Vi ved
utrolig meget om det, der er værd at vide
om hele boligbestandens sammensætning
og udformning. Det er meget værdifuldt,
når vi skal sammensætte et prisindeks for
ejendomshandler. Desværre er mange af
disse data ikke gemt historisk i de offentlige registre. Det er altså primært den aktuelle bestand, vi ved noget om, hvis vi da
ikke selv har gemt data. Det kan give os
nogle udfordringer, hvis vi vil beregne vores
indeks tilbage i tiden. Der er dog en række
boligportaler, ejendomsmæglere og andre
interessenter, der har gemt data om boliger,
der har været udbudt til salg.
Den rige mængde af boligdata, der findes i Danmark, giver os en god start og vide
muligheder, når vi skal konstruere et prisFINANS/INVEST 4/14

Metoder til beregning
af et husprisindeks
Når vi skal lave et husprisindeks, må vi først
bestemme os for, hvad vi mener med et hus,
og hvad vi mener med prisen – eller mere
præcist prisudviklingen.
Et godt sted at starte er at beslutte, hvilke
huse og hvilke handler der skal danne grundlag for prisindekset. I det efterfølgende definerer vi ”et hus” som en ejendom, der ved
de seneste to offentlige vurderinger inden
handlen er benyttet som enfamiliehus. Derudover skal den ved vurderingen i 2012 også
være benyttet som enfamiliehus. I mangel
af historiske BBR-data kan denne definition
sikre, at der er tale om huse.
For at komme så tæt på den generelle
prisudvikling er tinglyste handler med ekstreme salgspriser også sorteret fra.1
Det konkrete valg af datagrundlag er
ikke af stor betydning for denne artikel. Det
vigtige at hæfte sig ved er, at dette datagrundlag vil være præcis det samme for alle
de metoder, vi vil bruge. Eventuelle forskelle

Figur 1
Beregningsgrundlag – hushandler pr. måned fra januar 1998 til februar 2012
6.000

5.000
Antal handler

E-mail: ca@boligsiden.dk

i prisudviklingen for de forskellige metoder
vil altså kun komme fra metoderne selv.
Beregningsgrundlaget pr. måned kan ses
i figur 1.
Næste skridt er at beslutte, hvad vi
mener med huspris og prisudvikling.
Husprisindekset kan beregnes ud fra
forskellige priser: Handelspris, udbudspris,
lånetilbud, købstilbud, forskellige former
for vurderinger. Listen er lang, men beregningerne er de samme. Her vil vi se på tinglyste handelspriser, men metoderne vi vil
gennemgå kan lige så godt benyttes på andre
mål for husprisen.
Til sidst må vi bestemme os for, hvad vi
forstår ved prisudviklingen. Er vi interesseret i at vise prisudviklingen for de omsatte
boliger, den gennemsnitlige prisændring pr.
bolig, eller i prisændringen for den samlede
boligbestand?
For at illustrere forskellen i begreberne vil vi tage et simpelt eksempel, som er
vist i tabel 1. Vi forestiller os et boligmarked, der består af to boliger A og B. I den
første periode er bolig A 100 enheder værd.
I periode 2 er den steget med 10% til 110
enheder. Bolig B er 10 enheder værd i
periode 1, og falder med 10% i periode 2 til

4.000

3.000

2.000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kilde: Egne beregninger på baggrund af den offentlige informationsserver (OIS)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BOLIGPRISER

Tabel 1
Taleksempel på prisudviklingen på
et boligmarked
Periode 1 Periode 2

Ændring

A

100

110

10,0%

B

10

9

-10,0%

Bestanden

110

119

8,2%

Handler

10

110

1.000%

9 enheder.2 Desuden forestiller vi os, at bolig
B bliver handlet i første periode, mens bolig
A bliver handlet i anden periode.
Prisen for de solgte boliger går altså fra
10 til 110, hvilket er en stigning på 1.000%.
Den typiske – eller gennemsnitlige – prisændring per bolig på vores lille boligmarked er derimod 0%, da den ene bolig stiger
med 10% i værdi, mens den anden falder
med 10% i værdi. Værdien af den samlede
boligbestand stiger med ca. 8%, da den samlede værdi af boligerne går fra 110 til 119
enheder. Vi har altså tre vidt forskellige prisudviklinger, alt efter hvordan vi måler. Hvilken, der er den ”rigtige”, afhænger af, hvad
vi gerne vil vide og forklare om vores boligmarked. Hvis vi planlægger at starte en ejendomsmæglerbutik og gerne vil have et bud
på vores salær, vil vi interessere os mest for
de solgte boliger. Ejer vi derimod en bolig,
vil vi nok være mere interesseret i, hvordan
den gennemsnitlige prisændring har været,
for at få et bud på prisændringen for vores
hus. Hvis vi derimod er et finansielt institut med udlån med pant i de to boliger, vil
prisændringen for den samlede bestand også
være relevant for kreditrisikoen.
Hver af disse indgangsvinkler har sin
egen måde til beregning af prisen og prisudviklingen.

Vi vil nu dykke ned i disse vidt forskellige beregningsmetoder:
• Gennemsnitlig og median kvadratmeterpris, som bygger på en simpel gennemsnitsbetragtning
• Det stratificerede husprisindeks, som
ud over gennemsnitsbetragtningen også
kan tage højde for andre egenskaber,
eksempelvis geografi
• Hedonisk prisindeks beregnet ud fra
time-dummymetoden eller skyggeprismetoden
• Regression baseret på gentagne salg
• Indeks for salgspris i forhold til vurdering

Gennemsnitlig og median
kvadratmeterpris
Den simpleste måde at lave et husprisindeks
på er at tage den gennemsnitlige eller midterste salgspris per kvadratmeter for hver
periode og sammenligne dem. Typisk bruges kvadratmeterprisen eller en vægtet kvadratmeterpris i stedet for den fulde salgspris
for at standardisere salgsprisen til en fælles
enhed.
Udgangspunktet er, at salgsprisen for en
bolig bliver valgt ”tilfældigt” og uafhængigt
af andre salgspriser fra en eller anden fordeling, som kan være forskellig fra periode
til periode. Fordelingen kan beskrives ved
middelværdien, som estimeres med gennemsnittet af salgsprisen for de boliger, der faktisk er handlet. En anden måde at beskrive
fordelingen er ved at bruge medianen, som
estimeres ved medianen af de faktiske salgspriser i perioden. Herefter kan vi sammenligne værdierne for de forskellige perioder
og se, hvordan den gennemsnitlige pris hhv.
medianværdien har udviklet sig.
Metoderne beskriver i teorien udviklin-

Figur 2
Prisudvikling med 95% konfidensinterval beregnet med gennemsnitlig og
median kvadratmeterpris januar 1998 til februar 2012. Gennemsnitsværdien
for 1998 er benyttet som indeks 100.
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gen i værdien af den samlede boligbestand
estimeret ud fra de handlede ejendomme.
Men fordi der bliver handlet en forholdsvis lille del af bestanden i hver periode3,
og fordi der ikke bliver taget højde for, om
de solgte boliger er repræsentative, bliver
det et meget usikkert estimat for den samlede bestand. Derfor er det i praksis bedst at
bruge disse metoder alene til at vise prisudviklingen for de solgte boliger; For dem er
det ikke et estimat men den sande værdi.
I figur 2 er en sammenligning af prisudviklingen beregnet med den gennemsnitlige
kvadratmeterpris, vægtede kvadratmeterpris
og med de tilsvarende medianer.
Hvis vi ser på udviklingen beregnet
ud fra kvadratmeterprisen og den vægtede
kvadratmeterpris, er den stort set ens. Konfidensintervallet bliver dog en smule smallere for den vægtede kvadratmeterpris. Det
skyldes, at den vægtede kvadratmeterpris
tager højde for, hvor meget kælder, garageplads, udhus med videre der er til ejendommen. Det har betydning for prisen, da disse
arealer giver værdi for køber, men de indgår
ikke i beregningen af boligarealet. Derfor vil
to boliger med samme boligareal have større
forskel i deres kvadratmeterpriser end i deres
vægtede kvadratmeterpriser.
Til gengæld er der stor forskel på udviklingen i den gennemsnitlige pris og medianprisen. Figur 3 viser histogrammer over
kvadratmeterpriserne for hvert år fra 1998 til
2012. Her kan man se, at de mest almindelige salgspriser er rykket fra lige over 5.000
kr. pr. m2 i 1998 til lige under 10.000 kr. pr.
m2 i 2012. Derudover er der kommet flere
handler med høje kvadratmeterpriser, uden
at der er kommet betydelig færre handler
med lave priser. Der er kommet større spredning i priserne, og det betyder, at medianen
ikke har flyttet sig så meget som gennemsnittet.
Det har altså stor betydning for, hvordan
prisudviklingen ser ud, om vi vælger at
beskrive prisfordelingen ved gennemsnittet
eller ved medianen.
Begge metoder er simple at beregne og
nemme at forstå. Alle kan forholde sig til, at
salgsprisen i en måned var 10.000 kr. pr. m2,
mens den i en anden måned var 12.000 kr.
pr. m2. Derudover vil metoderne i gennemsnit give et centralt estimat på middelværdien
henholdsvis medianen i den underliggende
fordeling af salgspriser, vi prøver at beskrive.
Ulempen ved metoderne er, at indekset kan svinge meget, uden at det reelt er et
udtryk for, at den underliggende prisudvikFINANS/INVEST 4/14
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Figur 3
Histogram over kvadratmeterpriserne pr. år, 1998-2012
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Figur 4
Prisudviklingen med 95% konfidensintervaller for enfamiliehuse januar 1998
til februar 2012 beregnet med stratificeret prisindeks. Gennemsnitsværdien
for 1998 er benyttet som indeks 100.
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ling, altså fordelingen af salgspriserne, har
ændret sig. Hvis der i en periode er solgt
forholdsvis mange dyre, flotte eller specielle
boliger, kan de trække estimatet op, fordi
der er en skævhed i de boliger, der er solgt,
i forhold til hele bestanden. Omvendt kan
mange håndværkertilbud trække estimatet
ned. Prisindekset tager altså ikke højde for,
om kvaliteten af de solgte boliger er repræsentativ.

Stratificeret husprisindeks
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Metoden her er langt mere præcis end den
gennemsnitlige kvadratmeterpris. Til gengæld kræver den, at vi er præcise omkring
definitionen af de celler, indekset bygger på.
FINANS/INVEST 4/14

Et stratificeret husprisindeks bygger på
samme grundidé som den gennemsnitlige
(eller midterste) kvadratmeterpris. Vi vil
gerne beskrive den fordeling, som salgspriserne bliver ”valgt” ud fra, ved at estimere
middelværdien. Denne gang gør vi det ved
at opdele handlerne i celler (strata), og vi
beregner den gennemsnitlige pris for hver
celle. Derefter beregner vi gennemsnittet af
cellepriserne vægtet efter sandsynligheden
for, at boligen tilhører cellen.
En celle kan for eksempel være rækkehuse i Jægersborg Sogn på 100 til 110 kvadratmeter med carport, kælder, 4 værelser,
2 etager, tagpap, murstensvægge, to toiletter og et bad. Når vi skal beregne indekset

for hele landet, vil denne celle indgå i det
samlede indeks, hvor der bliver taget højde
for forholdet mellem antallet af boliger, der
tilhører cellen, og den samlede boligbestand.
Det giver os et bud på prisændringen for den
samlede bestand af boliger.
Figur 4 viser prisudviklingen beregnet
med to forskellige celleinddelinger sammenlignet med de to simple metoder. Det
simpleste stratificerede prisindeks har 98
celler – en for hver kommune. Det mere
avancerede stratificerede prisindeks opdeler i celler efter kommune, om boligen har
kælder, om boligen har carport/garage, om
boligarealet er over eller under 150 m2, og
om der er udhus. Dette giver i vores tilfælde 1.533 celler. Der er ikke stor forskel på
de to stratificerede prisindeks, hvilket skyldes, at der allerede ved en inddeling på 98
celler er celler med få handler. Eksempelvis
står Frederiksberg Kommune for omkring
0,09% af de årlige handler på landsplan.
Med omkring 3.000 handler pr. måned, giver
dette rundt regnet 3 handler i cellen der hører
til Frederiksberg Kommune.
Til gengæld er der betydelig forskel
mellem de stratificerede prisindeks og prisudviklingen beregnet ved den gennemsnitlige kvadratmeterpris.
Figur 5 viser, hvor stor en andel af
årets bolighandler hver kommune står for
i ni udvalgte år. Her ser vi, at fra 1998 til
2007, hvor priserne topper, flytter flere og
flere handler væk fra storbyerne, hvorefter
de flytter ind mod storbyerne igen. Huspriserne er typisk højere i og omkring de store
byer, mens de typisk er lavere i landområder
og mindre byer. Når handlerne rykker væk
fra byerne i opgangstider, vil den gennemsnitlige kvadratmeterpris stige mindre end
det stratificerede prisindeks, som netop kan
tage højde for det ændrede handelsmønster.
Omvendt vil den gennemsnitlige kvadratmeterpris falde mindre, når handlerne rykker
tilbage til storbyerne i nedgangstider.
Dette ses tydeligt, hvis vi forestiller os
et simpelt boligmarked med to kommuner.
I Kommune A ligger 10 boliger, mens der i
Kommune B ligger 100 boliger. Prisen for
boligerne er 100 enheder i Kommune A og
10 enheder i Kommune B. Hvis der i den
første måned bliver solgt 1 bolig i Kommune A og 10 i Kommune B, bliver gennemsnitsprisen på landsplan (1*100+10*10)/11
= 18,18 enheder, mens den stratificerede
pris bliver (100*10+10*100)/110=18,18.
Bliver der i den næste periode solgt 2 boliger i Kommune A og 9 boliger i Kommune

BOLIGPRISER

Figur 5
Kommunernes andel af beregningsgrundlaget for udvalgte år, 1998-2012
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B, bliver den stratificerede pris stadig 18,18,
da hverken prisen eller antallet af boliger
i de to kommuner har ændret sig. Derimod bliver gennemsnitsprisen denne gang
(2*100+9*10)/11=26,36, altså 8 enheder
højere, uden at der reelt er en eneste bolig,
der er steget i pris.
Fordelen ved den stratificerede metode
er, at vi får smallere konfidensintervaller –
vi rammer altså mere præcist – i forhold til,
hvis vi beregner prisindekset ud fra den gennemsnitlige salgspris, fordi vi bruger flere af
de informationer, der findes om de handlede
boliger end bare arealet, og fordi vi samtidig udnytter, at udsvingene i boligpriserne er
mindre inden for cellerne end cellerne imellem. Dermed kan et veludviklet stratificeret prisindeks tage højde for forskellen i de
handlede boliger fra periode til periode. Alt i
alt bevirker stratificeringen, at vi får et mere
præcist billede af den underliggende prisudvikling end med de simple metoder.
Metoden er ligesom den gennemsnitlige pris simpel at beregne og fortolke. Desuden giver det stratificerede prisindeks også
(i gennemsnit) den sande middelværdi af
kvadratmeterpriserne fra den underliggende
fordeling af salgspriser, som vi ønsker at
beskrive.
Ulempen ved beregningsmetoden er, at
vores celler er svære at vælge. Hvis vi vælger dem for store, bliver boligerne inden for
hver celle for forskellige, så der ikke i høj
nok grad bliver taget højde for kvaliteten af

boligerne. Bliver cellerne omvendt for små,
vil der være for mange celler med få observationer og med meget upræcise estimater på celleprisen, og så bliver beregningen
mere usikker.

Hedonisk husprisindeks
Metoden kan tage højde for alle tænkelige
forskelle på boligerne og kan få dem med
i beregningen over prisudviklingen. Men
denne force er også metodens svaghed, da
det kan gøre den kompliceret og beregningstung.
I et hedonisk husprisindeks er grundidéen at bruge salgspriserne i en periode til at
vurdere værdien af hver enkelt bolig og dens
karakteristika samt en fælles basisværdi. Det
gør man ved hjælp af lineær regression. Der
er to grundlæggende metoder.
I den såkaldte ”time-dummy”-metode inddrager man salgsperioden som en
egenskab for den handlede bolig. Man kan
eksempelvis lade husprisen afhænge af
boligarealet, boligtypen og salgsmåneden.
Derved får man et estimat på, hvor meget
mere boligen er værd, når den er handlet i
én periode frem for i en valgt basisperiode
(eksempelvis den første man har data fra).
Man kan også bruge en anden metode,
”skyggeprismetoden”, hvor man laver den
lineære regression for hver enkelt periode.
Denne gang afhænger husprisen af boligarealet og boligtypen for den salgsmåned, vi ser
på. På den måde får man et estimat på værdi-

en af hver enkelt egenskab i hver enkelt periode. For at beregne prisudviklingen kan man
eksempelvis beregne værdien af de boliger,
der blev handlet i den første periode, hvis de
også blev handlet i de senere perioder.
I time dummy-metoden får vi altså et
estimat på den typiske prisudvikling, mens
vi med skyggeprismetoden får et estimat på
prisudviklingen i den samlede bestand.
Derudover antager vi i time dummymetoden, at betydningen af de enkelte
karakteristika er konstant over tid, og at prisændringen kan sorteres fra. I skyggeprismetoden er prisændringen bestemt af ændringen
i betydningen af de enkelte karakteristika
samt ændringen i basisværdien.
I figur 6 vises en simpel udgave af et
hedonisk prisindeks beregnet ved hjælp af
time dummy-metoden. Regressionsligningen, der er brugt, udtrykker, at logaritmen
af salgsprisen afhænger af: salgsmåneden,
kommunen, boligarealet, om boligen er
under 250 m, 250 m-500 m eller over 500 m
fra kysten og tilsvarende for skov og større
søer.
Fordelen ved det hedoniske prisindeks
er, at vi udnytter al den information, vi har
om boligerne, til at justere for kvalitetsforskelle. Derudover giver metoden den marginale værdi af hver enkelt egenskab ved
boligen. Når vi eksempelvis har kommunen
med i regressionsligningen, giver metoden et
bud på, hvor meget mere eller mindre boligen er værd, hvis den ligger i Gentofte i stedet for Tønder – og boligerne ellers er ens.
Tilsvarende kunne man finde værdien af,
at en ejerlejlighed har altan, en villa har et
ekstra værelse, eller at et rækkehus er 20 m2
større. Det gør samtidig, at vi kan vurdere
prisen på alle boliger, også selvom de ikke er
solgt i perioden.
Ulempen ved metoden er, at den kræver,
at vi finder en god model, der fanger alle de
egenskaber, der har en værdi ved en bolighandel. Der er nogle oplagte grunde til, at
det er et problem. For det første er der højst
sandsynligt kvaliteter ved en bolig, der har
betydning for prisen, men som vi ikke kan
måle. Det kunne være om køberen kan lide
indretningen af køkkenet og badeværelset,
eller om haven er pæn og velholdt. Det kunne også være, om kvarteret er indbydende,
eller om ejendomsmægleren er god til at
sælge. Ingen af disse kvaliteter er registreret
i Bygnings- og Boligregistret. Dette bliver
i stedet lagt ind i den generelle usikkerhed
i metoden. Den anden ulempe er, at vi hurtigt kan finde mange egenskaber, som vi kan
FINANS/INVEST 4/14
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Figur 6

Tabel 2

Prisudvikling med 95% konfidensinterval beregnet som Hedonisk- og Repeat
Sales Regression indeks

Oversigt over antallet af gensalg i
beregningsgrundlaget

Indeks (indeks 100:1998)

210

Antal gange
ejendommen
er handlet

180

150

120
Hedonisk
Repeat Sales Regression

90
1998

1999

2000

2001
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2005

2006
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2008

2009

2010

2011
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Antal
Ejendomme

Antal
Handler

1

344.826

344.826

2

118.273

236.546

3

31.166

93.498

4

6.512

26.048

5

1.091

5.455

6

157

942

7

36

252

8

3

24

9

3

27

502.067

707.618
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I alt

forestille os har betydning for prisen, og de
kan komme fra mange kilder. I vores regressionsligning fra før, har afstanden til kyst,
skov og sø krævet beregninger, der ikke kun
bygger på bygnings- og boligregistret. Vi
kunne også forestille os, at den lokale skoles
karaktergennemsnit, antallet af værtshuse i
nærheden eller om det lokale pizzeria har en
sur smiley kan påvirke prisen i større eller
mindre grad. Alle tre ting vil kræve data og
beregning fra forskellige kilder. Sidst men
ikke mindst er en stor udfordring ved det
hedoniske prisindeks, at en god model for
husprisen hurtigt bliver meget stor og indviklet. Vi når hurtigt frem til mange kvaliteter ved en bolig, der kan have betydning for
prisen, og det kræver meget beregningskraft
og efterfølgende modelkontrol. Desuden
kan modellen blive endnu mere kompliceret,
hvis vi tillader os at tænke, at det ikke er lige
meget for prisen, om boligarealet går fra 70
til 80 m2 eller fra 500 til 510 m2.
Det hedoniske prisindeks bliver altså i
praksis meget beregningstungt og kompliceret at lave ordentligt.

Gentagne salg-metoden
(Repeat Sales Regression)
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Vi så med det hedoniske prisindeks, at vi
skulle holde styr på mange egenskaber ved
boligerne for at få en ordentlig kvalitetsjustering. For at gøre det mere simpelt,
bruger vi i gentagne salg-metoden prisændringen mellem to handler af samme bolig
som beregningsgrundlag. Hvis boligen ikke
har ændret størrelse og indretning, må vi
regne med, at ændringen mellem to handler skyldes den underliggende prisændring
på boligmarkedet. Denne gang laver vi altså
lineær regression, hvor logaritmen til forholdet mellem de to salgspriser bliver forklaret
ved de perioder, der er mellem de to handler.
FINANS/INVEST 4/14

På den måde kan vi få estimater på prisændringen mellem perioderne. Et godt matematisk eksempel på beregningerne for tre
boliger kan læses i Geltner og Pollakowski
(2007) appendiks C.
Ligesom time dummy-metoden i det
hedoniske prisindeks giver gentagne salgmetoden et bud på den typiske prisudvikling,
da alle handler vægter lige i regressionen.
Figur 6 viser prisudviklingen beregnet
med gentagne salg-metoden. Resultatet er
sammenlignet med det hedoniske prisindeks. De to metoder følger hinanden tæt,
hvilket ikke er overraskende, da de begge
udtrykker den typiske prisudvikling. Konfidensintervallerne i vores eksempel er en
smule smallere i det hedoniske prisindeks,
end når vi bruger gentagne salg-metoden.
Fordelen ved gentagne salg-metoden er,
at kvalitetsjusteringen bliver markant simplere end i det hedoniske prisindeks. Med denne metode behøver vi heller ikke at have data
på alt, der kan påvirke boligens pris, som vi
gjorde i det stratificerede og i det hedoniske
prisindeks. Med gentagne salg-metoden skal
vi kun bruge nok data til at vide, om boligen
har ændret karakter. Derudover bruger metoden alle salgspriserne på én gang til at estimere udviklingen i hver måned. Det betyder,
at data bruges mere effektivt.
En ulempe ved metoden er, at vi smider
handelsinformationer ud om alle de boliger,
der ikke er handlet to gange. I vores regneeksempel er alle boliger, der ikke er handlet to
gange siden 1998, altså udelukket fra beregningsgrundlaget. Som man kan se af tabel
2, er det næsten halvdelen af alle handlerne.
Det kan være en udfordring for metoden,
hvis boliger med forholdsvis kort tid mellem handlerne udvikler sig anderledes i pris
end boliger med lang tid mellem handlerne.
Derudover kan vi komme i problemer, hvis

vores boligmarked består af delmarkeder
med forskellig prisudvikling. Ændrer andelen af handler i hvert delmarked sig markant,
vil dette også ændre prisindekset. Beregner
vi eksempelvis et indeks på enfamiliehuse,
hvor den gennemsnitlige prisændring på villaer er anderledes end prisændringen på rækkehuse, vil en ændring i forholdet af handler
mellem de to boligtyper ændre indekset,
uden at prisændringerne bliver anderledes.
En anden ulempe er, at prisudviklingen revideres tilbage i tiden ved fremtidige
handler, idet en handel, der gennemføres i
en periode, bliver parret med den foregående
handel af samme bolig. Historiske handelsinformationer for denne bolig inddrages først,
når boligen igen handles, hvilket ændrer alle
de tidligere estimater på prisudviklingen.

Salgspris-vurderingsforhold-indeks (SPAR-indeks)
Sidste metode er baseret på forholdet mellem salgsprisen og en vurdering (Sales Price
Appraisal Ratio forkortet SPAR på engelsk).
Det er en model, der er simpel at beregne,
men som i sagens natur kræver, at der ligger
nogle solide og præcise ejendomsvurderinger til grund. Vi kan forstå SPAR-indekset
på to måder.
I den mere teoretiske sammenhæng vælger vi en basisperiode, hvor vi bruger regression – som i det hedoniske prisindeks – til
at estimere værdien af hver enkel bolig på
markedet. Nu kan vi matche hver enkel handel i de senere perioder med en estimeret
værdi i basisperioden. På den måde har vi
to matchende handler – som i Repeat Sales
Regression – som vi kan bruge til at estimere
prisudviklingen fra basisperioden til handelsperioden.
I den mere pragmatiske sammenhæng
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Figur 7
Prisudvikling med 95% konfidensinterval beregnet med Sales Price Appraisal
Ratio Indeks
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Figur 8
Sammenhæng mellem salgspriser i januar og vurdering året før
1998

2002
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udnytter vi, at en anden part har lavet en
prisvurdering for os. I Danmark kan vi
udnytte, at SKAT hvert år estimerer værdien
af danske ejendomme, for at vi kan betale
ejendomsværdiskat. Vi kan altså tage SKATs
vurdering som basispris i stedet for selv at
lave regressionen og vurderingen. Vi kunne
selvfølgelig bruge vurderinger foretaget af
andre end SKAT, men efter vores overbevisning er SKATs vurderinger de eneste,
offentligt tilgængelige ejendomsvurderinger
i Danmark.
Når vi har vurderingerne, kan vi beregne
SPAR-indekset på to måder. Som et ligevægtet og et værdivægtet indeks. I det ligevægtede indeks beregner vi det gennemsnitlige
forhold mellem salgsprisen og vurderingen
for handlerne i hver periode, og omregner
dette til et indeks. Ligesom i gentagne salgmetoden og det hedoniske prisindeks ser vi
altså her på den gennemsnitlige prisændring.
I det værdivægtede prisindeks beregner
vi forholdet mellem den samlede salgspris
og den samlede vurdering for handlerne i
hver periode og omregner det til et indeks.
Her estimerer vi altså prisudviklingen for
den samlede boligbestand. Da der er lige
mange salgspriser og vurderinger i hver
periode, er forholdet, vi beregner, det samme
som forholdet mellem den gennemsnitlige
salgspris og den gennemsnitlige vurdering.
Det betyder, at ændringen i et værdivægtet
SPAR-indeks er det samme som ændringen i
et prisindeks beregnet med den gennemsnitlige kvadratmeterpris, men korrigeret med
ændringen i den gennemsnitlige vurdering.
I figur 7 er vist prisudviklingen beregnet
med de to SPAR-metoder. Det er tydeligt, at
der er forskel på de to metoder, specielt når
prisen stiger eller falder meget. Derudover er
de to metoder også uenige om, hvornår priserne toppede.
Fordelen ved metoden er, at den er simpel at beregne i forhold til det hedoniske
indeks og gentagne salg-metoden. Derudover behøver vi kun handelsdata og vurderingsdata for at beregne indekset. Begge dele
er tilgængelige som historiske data i Danmark i modsætning til bygningsinformationer.
Ulempen ved metoden er, at vi er afhængige af at have gode vurderinger. Der har
især i perioder med større prisændringer
været en del udfordringer omkring vurderingernes præcision. De Haan m.fl. (2008)
viser, at den værdivægtede metode kun giver
den sande prisudvikling, hvis salgspriserne
og vurderingerne er fuldstændig korrelerede.
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I vores eksempel rammer SPAR-metoden
dog kun ganske lidt forbi, så vi vælger at se
bort fra dette. Det skyldes, at der er en relativt høj korrelation mellem de danske vurderinger og salgspriserne, som det kan ses af
Figur 8.

og det stratificerede prisindeks viser et fald i
slutningen af 2007 i forhold til året før, mens
resten viser en stigning på op til 5%. Forskellene skyldes dels de forskellige mål for
prisudvikling men også forskellige grader
af kvalitetsjustering og forskellige grader af
usikkerhed i indeksene.

Sammenligning af
de forskellige metoder

Danske husprisindeks

Der er altså mange måder at konstruere et
husprisindeks på. Alle metoderne har varianter og sammenblandinger, som vi ikke vil
gå videre ind i her.
Figur 9 viser prisudviklingen beregnet
ved de forskellige metoder.
Det er tydeligt, at det gør en afgørende
forskel, hvilken metode vi vælger. Prisudviklingen er forskellig, selvom beregningerne bygger på præcis samme datasæt. I
figur 10, hvor årsændringen er vist, kan vi
endda se, at det værdivægtede SPAR-indeks

Der udgives jævnligt en række indeks,
der viser boligprisudviklingen i Danmark,
blandt andet Danmarks Statistiks Prisindeks
for ejendomssalg, Boligmarkedsstatistikken, Homes Husprisindeks og Boligsidens
Markedsindeks, som alle offentliggøres på
internettet. Når vi skal til at sammenligne
dem, skal vi dels være opmærksomme på,
at indekserne bygger på forskellige metoder, dels være opmærksomme på at datagrundlaget også er forskelligt, og eventuelt
sæsonkorrigeret. Derudover er udgivelsesFINANS/INVEST 4/14
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handler. Der korrigeres lige som Danmark
Statistik også for andelen af handlerne.
Tallene udgives omkring 2½ måned
efter perioden. Der udgives indeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse.
Tallene korrigeres tilbage i tiden.

Figur 9
Sammenligning af forskellige husprisindeksmetoder
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Figur 10
Sammenligning af årsændring ved forskellige husprisindeksmetoder
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tidspunkterne vidt forskellige. Så når den
enes nyeste tal siger, at nu er priserne steget, mens den andens siger, at nu er de faldet, skal vi være opmærksomme på, hvilke
perioder der er tale om.

Danmarks Statistik

30

Danmarks Statistik har i flere årtier udgivet
et månedligt og kvartalsvis prisindeks for
enfamiliehuse. De benytter et værdivægtet
SPAR-indeks på tinglyste frie almindelige
handler.
Indekset beregnes ved at sammenligne mellem perioder med samme andel af
handlerne er tinglyst. Så hvis der beregnes
et prisindeks på baggrund af informationer
om eksempelvis 75% af handlerne, skal
der sammenlignes med en værdi fra forrige
måned, hvor der også var tinglyst 75% af
handlerne. Det skyldes, at der for dyre boliger typisk går forholdsmæssigt længere tid
mellem salgsdatoen og overtagelsesdatoen,
og de bliver typisk tinglyst, lige før de bliver
overtaget. På den måde går der forholdsvis
lang tid, før boligen kommer med i beregningerne. Det kan give en skævvridning af
de første beregninger, medmindre man reguFINANS/INVEST 4/14

lerer for det. Det kan give udfordringer, hvis
de dyre boliger er kommet med i de forudgående perioder men ikke den nyeste beregning.
Den månedlige statistik udkommer cirka
2 måneder efter perioden. Den udgives for
ejerlejligheder og enfamiliehuse. Den kvartalsvise statistik udkommer senest 3 måneder efter perioden og udgives for en lang
række boligtyper og handelsformer. Tallene
korrigeres tilbage i tiden.

Boligmarkedsstatistikken
Boligmarkedsstatistikken udgives hvert
kvartal af Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening
og Finansrådet. Det er et stratificeret husprisindeks for vægtede kvadratmeterpriser.
Cellerne er inddelt efter kommune, arealintervaller samt boligtype, og de vægtes
efter boligbestanden. Datagrundlaget er tinglyste frie almindelige handler, som har været
udbudt på internettet af en ejendomsmægler.
Statistikkerne er beregnet for de seneste 20
år. Handler til mindre end 1.000 kr. pr. m2
sorteres fra. Det samme gør handler til mere
end 200.000 kr. pr. m2 samt andre ekstreme

Boligsidens Markedsindeks udgives månedligt af Boligsiden A/S. Det er et simpelt
stratificeret husprisindeks for vægtede kvadratmeterpriser. Hver kommune er en celle,
som vægtes efter boligbestanden. Hvis der
ikke er nogle handler i en af cellerne, bruges den senest kendte værdi for cellen. Celler, der aldrig har haft en værdi, indgår ikke.
Dette gælder eksempelvis for enkelte kommuner for fritidshuse.
Datagrundlaget er indberettede handler
fra ejendomsmæglere til Boligsiden.dk. Der
indgår altså kun boliger, der har været indberettet til Boligsiden.dk, og de indgår i den
kategori, de har været udbudt i. Der bruges
kun handler med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 50.000 for at undgå udsving på
grund af ekstreme handler.
Prisindekset er et tre måneders glidende gennemsnit, som også korrigeres tilbage
i tiden. Udgivelsen sker cirka en uge efter
måneden er afsluttet. Ud over enfamiliehuse
udgives tal for ejerlejligheder og fritidshuse.

homes Husprisindeks
homes Husprisindeks udgives månedligt
af home og Danske Bank og beregnes på
baggrund af handler gennem home. Det er
ligesom de to foregående et stratificeret husprisindeks for vægtede kvadratmeterpriser.
Her er celleopdelingen lavet med kommuner
og boligtype. Igen er det boligbestanden, der
vægtes efter, og der tages højde for manglende handler. Indekset sæsonkorrigeres og
udgives som tre måneders glidende gennemsnit. Datagrundlaget er boliger handlet
gennem home. Det udgives omkring to uger
efter periodens afslutning. Ud over enfamiliehuse udgives også et indeks for ejerlejligheder.

Sammenligning af danske
husprisindeks
Figur 11 viser de omtalte husprisindeks samt
et tre måneders glidende gennemsnit for
Danmarks Statistiks månedlige indeks. Med
de forskellige metoder og forskellige datagrundlag, kan det ikke overraske os, at der er
afvigelser mellem indeksene. I det store hele
ser de dog ud til at følge hinanden.

BOLIGPRISER

Figur 11
Sammenligning af danske husprisindeks – udvikling pr. måned
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densintervaller for de største indeks, selvom
det er muligt med de anvendte metoder. For
det datasæt, vi har anvendt her til artiklen,
var konfidensintervallerne ±1-2% af indeksværdien afhængigt af antallet af handler i
måneden for både det værdivægtede SPARindeks og det stratificerede indeks.
Så hvad betyder det for din avislæsning,
når du skimmer artiklerne om boligpriserne,
der går både op og ned? Først og fremmest
vil vi anbefale, at du holder prisændringerne, som du læser om, op mod den generelle udvikling over tid. Ofte skriver aviserne
om prisændringerne siden sidste måned, og
det er ikke altid retvisende for det store billede. Priserne kan være steget markant siden
måneden før, mens de stadig kan ligge langt
under niveauet for sidste år. Vær især også
opmærksom, når du læser om finanskrisen i
2007 og boligboblen. Boligpriserne kan stige meget og stadig være langt fra niveauet i
boble-årene. Derudover skal du have metoderne for de anvendte indeks i baghovedet, hvis du begynder at sammenligne flere
indeks. Og endelig skal du være opmærksom
på, hvilken periode der er tale om.
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Holmgaard, Jakob, 2013: Beregning af prisindeks for ejendomssalg. Notat, Danmarks
Statistik.

I figur 12 kan vi se årsændringen i de
forskellige prisindeks. Også her kan vi finde
forskelle fra indeks til indeks. Vi kan endda
finde perioder, hvor nogle melder om en årsstigning i prisen, mens andre melder om fald.
I Danmark benyttes grundlæggende kun
to metoder. Værdivægtet SPAR og den stratificerede metode. Begge metoder forsøger
at estimere den underliggende prisudvikling
for den samlede boligbestand. Vi har altså
kun én af de fortolkninger af prisudviklingen, som vi tidligere har været inde på. Forskellene i beregningerne afhænger således
primært af, hvilket datagrundlag der bruges,
og hvilke justeringer der laves til metoden
for hver enkelt beregning af de danske prisindeks.
Eventuelle forskelle i salgsprisen blandt
mæglere og private sælgere kan give forskellige priser for Boligsidens Markedsindeks og Boligmarkedsstatistikken i forhold
til Danmarks Statistiks prisindeks. Men hvis
forholdet mellem handler af private sælgere
og ejendomsformidlere ikke ændrer sig, vil
det ikke føre til forskelle i prisudviklingen.
Desuden bliver der ikke beregnet konfi-

Holmgaard, Jakob, 2013, Revisioner af
ejendomssalgsstatistikken. Notat, Danmarks
Statistik.
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Noter
1. Ved ekstreme priser forstås handler, hvor
salgsprisen er mindre end 10% eller mere end
1000% af seneste ejendomsvurdering.
2. Enhver bolig har til enhver tid en værdi. I
den virkelige verden kender vi som regel kun
markedsværdien, når boligen bliver handlet af
uafhængige parter.
3. I 2012 blev under 3% af enfamiliehusene
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