Investeringer i banker skaber
vækst, velstand og udvikling
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Bankens egenkapital
giver mulighed for udlån til
virksomheder og borgere.
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Bankernes afkast er markant lavere
end afkastet fra andre store danske
virksomheder
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Danske bankers
gennemsnitlige
afkast fra 2017-21

er

Andre virksomheder i
C25’s gennemsnitlige
afkast fra 2017-21
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De seneste år er der udbetalt
markant lavere afkast til aktio
nærer i danske banker sam
menlignet med afkastet fra
andre store danske virksom
heder. Det skyldes bl.a. lave
renter og mange nye krav til
polstring, IT samt bekæmpelse
af økonomisk kriminalitet.
Kravene gør bankerne robuste
– men det udfordrer også bank
ernes indtjening og dermed
deres rolle som finansiel motor.

(f.eks. husholdninger, pensionskasser, borgere mv.)

Når investorer køber bankaktier,
giver det bankerne mulighed for at
finansiere vækst og udvikling i Danmark.
Investeringerne bliver til egenkapital i banken,
som skal kunne absorbere de eventuelle tab,
bankerne måtte opleve, hvis de og deres
kunder kommer i problemer. Egenkapital er
også vigtigt for at leve op til myndighedskrav
og sikre finansiel stabilitet.
Når investorer køber bankaktier, søger de
et udbytte og afkast på lige fod med andre investeringer. Mange bankaktier er ejet af pensionskasser, som skal sikre borgere et godt afkast på
deres pensionsopsparing.
Kredsløbet sikrer en sund samfundsøkonomi og opretholder muligheden
for udlån til borgere.

For hver milliard kroner danske banker
har i egenkapital, kan de i gennemsnit
give borgere og virksomheder lån for
13 milliarder kroner.

Bankens økonomi
Bankers indtjening kommer fra forskellige
forretningsområder. Det sikrer stabil drift og rimelig
aflønning af kapital fra aktionærerne.

Indtægter
Indtægter kommer bl.a. fra:
Rentemarginaler, Gebyrer, Provision,
Kursgevinster

Udgifter
Lønninger og IT er bankernes største udgifts
post. Udgifterne dækker bl.a.:
Rådgivning , Kreditvurdering, IT-systemer og
infrastruktur, Uddannelse, Forebyggelse af
økonomisk kriminalitet, Forretningsudvikling
Herudover har bankerne udgifter til tab på udlån.

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og
compliance presser bankernes forretning
Stram og detaljeret regulering øger bankernes
complianceomkostninger. Bankernes udgifter til be
kæmpelse af økonomisk kriminalitet er steget siden
2019, hvor der blev brugt 3,4 mia. kr. på lønudgifter til
compliancemedarbejdere.

