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Bankernes  
indtjening kan falde  
ved lavere vækst 

Der er fortsat fremgang i økonomien i både Dan
mark og mange steder ude i verden, men der er ud
sigt til, at fremgangen bliver svagere i de kommende 
år. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, 
vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og 
dermed lavere indtjening i bankerne, påpeger Na
tionalbanken i sin halvårlige analyse af den finansiel
le stabilitet i Danmark.

Danskerne er generelt økonomisk velpolstrede, og 
bankerne oplever bl.a. derfor begrænset efterspørg
sel efter nye lån. Samtidig har bankerne rigeligt med 
likviditet, som de gerne vil låne ud. Netop den situa

tion kan føre til, at bankerne slækker på kravene, når 
de låner ud, og dermed påtager sig større risici. Det 
er en situation, der kan føre til, at bankerne i sidste 
ende taber mere på deres udlån.

Siden 2010 er det først og fremmest realkreditlån, der 
har drevet væksten i udlån, mens bankudlånet i en 
stor del af perioden har været faldende. Begrænset 
efterspørgsel efter banklån har ikke ændret på, at 
danskerne er meget gældsatte. I en sammenligning 
med andre EUlande har Danmark fortsat det højeste 
udlån i forhold til BNP, men afstanden til sammenlig
nelige lande er blevet mindre i de seneste år.

Indtjeningen i de store banker holdes oppe af lave nedskrivninger

Lavere vækst 
kan give højere 
nedskrivninger 
i banker 

Kilde: Bankernes regnskaber
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De danske husholdningers høje gæld modsvares 
dog af, at husholdningernes aktiver, der bl.a. består 
af pensionsopsparinger eller friværdi i ejerboligen, 
er høje.  

På trods af at bankernes udlån kun vokser lidt, har 
bankerne rapporteret tæt på rekordhøj indtjening i 
de senere år. De store overskud siden 2010 skyldes 
bl.a. lave nedskrivninger på udlån. I perioder har 
nedskrivningerne været negative, fordi der har været 
store tilbageførsler af tidligere hensættelser.

De store bankers traditionelle indtjeningsområde, 
nettorenteindtægter, har været faldende i flere år. 
Det er et resultat af det lave renteniveau, der har ført 
til en indsnævring af forskellen mellem udlåns og 
indlånsrenter. I 2018 udgjorde nettorenteindtægter
ne 43 pct. af bankernes indtjening, mens de i 2010 
udgjorde 67 pct. 

Udsving i de store bankers resultater stammer ho
vedsageligt fra andre poster end almindelig bank

indtjening som nettorenteindtægter og gebyrer.
Faldet i bankernes samlede resultat siden midten af 
2017 skyldes således i høj grad lavere indtægter fra 
kursreguleringer.

Indtjeningen kan falde yderligere, idet lavere vækst 
kan føre til større nedskrivninger på bankernes 
udlån.

De store banker sendte samlet set mere end 
2018overskuddet tilbage til deres aktionærer. Udbe
talingerne skete i form af både udbytte og aktietilba
gekøb og medvirkede til, at bankernes kapitalover
dækning faldt. Det er endvidere sandsynligt, at de 
krav, der stilles til bankernes kapitalstruktur, vil blive 
skærpet i de kommende år, og det kan føre til, at 
bankernes overdækning falder, hvis de ikke opbyg
ger yderligere kapital inden da.


