De lokalt forankrede
pengeinstitutters

betydning for
væksten i Danmark

Danmark har brug
for vækst
Dansk økonomi er udfordret. Væksten er beskeden, og den voksende ulighed mellem land
og by er bekymrende. Danmark har brug for
tiltag, som sikrer gode vilkår for befolkning og
erhvervsliv i hele landet.
En afgørende forudsætning for aktivitet og
vækst er, at erhvervslivet har adgang til finansiering på rimelige vilkår. Her spiller pengeinstitutterne en væsentlig rolle.

Tænketanken Cevea har for Lokale Pengeinstitutter og Finansforbundet analyseret den
samfundsmæssige værdi af lokalt forankrede
pengeinstitutter og deres brug af relationel
bankvirksomhed, hvilket blandt andet indebærer, at pengeinstitutterne aktivt bruger deres
filialnet og de ansatte her til at skabe relationer
og kendskab til kunder og lokalområde.

GRUNDLAGET FOR ANALYSEN
Analysen bygger på to dele.
Den første analysedel er en kvantitativ
undersøgelse foretaget på baggrund af et
specialudtræk af erhvervsdatabasen BIQ, der
indeholder en række data om virksomhedernes bankforbindelse og regnskabstal. Hertil
kommer Ceveas egenudviklede oversigt over
pengeinstitutternes antal af filialer og deres
placering af dem.
I denne denne del af analysen er pengeinstitutterne opdelt i tre grupper:
•	
De lokalt forankrede pengeinstitutter, der
omfatter godt 60 medlemmer af Lokale
Pengeinstitutter, Spar Nord Bank,
Arbejdernes Landsbank samt enkelte
små selvstændige andelskasser.
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•	
De landsdækkende banker: Danske Bank,
Nordea Bank Danmark, Jyske Bank,
Sydbank og Nykredit Bank, der alle har en
arbejdende kapital over 75 mia. kr., samt
FIH Erhvervsbank, der historisk har været
en stor landsdækkende bank inden for
erhvervsfinansiering.
•	
Udenlandske banker samt nogle få udpræ
gede nicheinstitutter som eksempelvis Saxo
Bank og Coop Bank.
Den anden del af undersøgelsen bygger
på en række kvalitative interviews med
lokale bankdirektører, en erhvervsdirektør, en
borgmester, formanden for Landdistrikternes
Fællesråd samt en virksomhedsejer.
Som supplement hertil er der i foråret 2016
foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt
direktørerne i de lokale pengeinstitutter.
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Undersøgelsens
hovedresultater
De lokalt forankrede pengeinstitutter servicerer hovedsageligt de mindre og mellemstore
erhvervsvirksomheder, mens de større virksomheder vender sig mod de landsdækkende banker. Geografisk har de landsdækkende banker
deres filialnet koncentreret i storbyerne, mens
de lokalt forankrede pengeinstitutter står stærkt
i den øvrige del af landet.
Analysen viser, at den relationsbaserede strategi
har stor betydning for Danmarks mulighed for
vækst. Det skyldes, at strategien og den lokale
forankring giver mulighed for en individuel kreditvurdering, som særligt gavner iværksættere
og mindre virksomheder i landdistrikterne.
Baggrunden er, at de lokalt forankrede pengeinstitutter er meget aktive lokalt, og at de yder
større lån til deres erhvervskunder. De lokalt
forankrede pengeinstitutter er ganske enkelt
villige til at tilbyde mere likviditet til virksomheder i deres markedsområde.

Samlet set konkluderes det, at den relationelle
strategi er en fornuftig forretning, idet pengeinstitutterne kan tilpasse priser og tilbud til
kunderne ud fra risikoen og den merviden, de
opnår gennem en tættere relation.
Det konkluderes også, at erhvervslivets kreditmuligheder forbedres mærkbart, når der er
konkurrence mellem flere pengeinstitutter og
filialer i lokalområdet. Jo flere pengeinstitutter
og filialer, jo bedre kreditadgang har den enkelte virksomhed.
Den klare opdeling af større og mindre virksomhedskunder mellem de landsdækkende
banker og de lokalt forankrede pengeinstitutter
understreger imidlertid også vigtigheden af
at sikre en mangfoldighed af pengeinstitutter
med forskellig profil og størrelse, hvis der skal
skabes vækst i hele Danmark.
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Hvor stor en del af
markedet har de lokalt
forankrede pengeinstitutter?

FIGUR 1: Pengeinstitutternes markedsandele målt på antal virksomhedskunder i 2014

De lokalt forankrede pengeinstitutter har en
markedsandel på 32 procent målt på antallet af
virksomhedskunder, mens de landsdækkende
banker har 64 procent af markedet. De udenlandske banker og nicheinstitutterne har til
sammen 4 procent.
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Hvem låner de ud til?

Der er markant forskel på de typiske erhvervskunder hos henholdsvis de lokalt forankrede
pengeinstitutter og landets øvrige pengeinstitutter. Mens de lokalt forankrede pengeinstitutter samlet set yder 67 procent af deres lån til
virksomheder med under 20 ansatte, så har de
øvrige pengeinstitutter - dvs. de landsdækkende
og udenlandske banker samt nicheinstitutterne - samlet set 65 procent af deres udlån til
virksomheder med mere end 50 ansatte.

I vores bank har vi på erhvervssiden et
specifikt fokus på de små og mellem
store virksomheder. Typisk inden for
håndværk og lokal detailhandel. Det
er dels et strategisk fokus og dels en
nødvendighed i forhold til at sikre en
god risikospredning i pengeinstituttets
aktiviteter.
Holger Bruun, direktør i Nordfyns Bank

FIGUR 2 & 3: Pengeinstitutternes andel af udlån fordelt efter antallet af
ansatte hos virksomhedskunderne i 2014
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De lokalt forankrede penge
institutter spiller en væsentlig
rolle uden for de store byer
Analysen viser, at der er meget klare regionale
forskelle på, hvor i landet pengeinstitutterne
står stærkt på markedet for erhvervsudlån.

Gruppen af landsdækkende banker er derimod
markedsdominerende i Region Hovedstaden og
på store dele af Sjælland.

Gruppen af lokalt forankrede pengeinstitutter
er markedsdominerende i Nordjylland og er
stærkt repræsenteret i Region Midtjylland og
Region Syddanmark.

Gruppen af udenlandske banker og niche
institutter er tilsvarende koncentreret i Region
Hovedstaden og i Region Midtjylland, nærmere
bestemt Århus.

FIGUR 4: Pengeinstitutternes markedsandele målt på antal virksomheder efter regioner
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DE LOKALT FORANKREDE PENGEINSTITUTTER SPILLER EN VÆSENTLIG ROLLE UDEN FOR DE STORE BYER

Af kortet fremgår det, at de lokalt forankrede
pengeinstitutter er stærkt repræsenteret i de
nord- og vestjyske kommuner samt på Vestfyn
målt på antallet af virksomhedskunder.

FIGUR 5: Lokalt forankrede
pengeinstitutters markedsandel
målt på antal virksomhedskunder
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Filialnettet understøtter
erhvervslivet
Ved udgangen af 2014 var der ca. 1.200 filialer
i Danmark.
De lokalt forankrede pengeinstitutter dækker
med deres filialnet store dele af landet, men
koncentrationen af filialer er størst i Nordjylland, Midtjylland og i det sydlige Danmark.
Der er altså - ikke overraskende - en sammenhæng mellem de lokalt forankrede pengeinstitutters placering af deres filialer og deres
andele af markedet for erhvervsudlån.

I vores områder fylder de lokale og
regionale pengeinstitutter og har en
betydning for vækst og understøttelsen
af livsvilkårene på landet. Omvendt
har vi historisk haft en mindre rolle i
de store byer og i særdeleshed i
København.

FIGUR 6: Koncentrationen af ﬁlialer
af lokalt forankrede pengeinstitutter
opgjort pr. postnummer

0
1
2 til 3
4 til 6
Over 6

8

De lokalt forankrede pengeinstitutters betydning for væksten i Danmark

Flemming Bisgaard Nielsen,
administrerende direktør i Sparekassen Fyn

FILIALNETTET UNDERSTØTTER ERHVERVSLIVET

Ser man i stedet på placeringen af filialer for de
øvrige pengeinstitutter - dvs. de landsdækkende
og udenlandske banker samt nicheinstitutterne
- er deres filialnet mindre fintmasket og har
hovedvægt på større byer.
Sammenholder man filialkortene, kan man
konkludere, at der fortsat i Danmark er et
udbredt filialnet på trods af et stigende antal

filiallukninger i de seneste år. Der er dog også
flere, større ”bare pletter” rundt om i landet, og
det giver stof til eftertanke, eftersom analysen
også konkluderer, at erhvervslivets kreditmuligheder forbedres mærkbart, når der er konkurrence mellem flere pengeinstitutter og filialer
i lokalområdet. Jo flere pengeinstitutter og
filialer, jo bedre kreditadgang har den enkelte
virksomhed.

FIGUR 7: Koncentrationen af ﬁlialer
af de landsdækkende og udenlandske banker samt nicheinstitutter
opgjort pr. postnummer
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Kredit- og risikovilligheden
er til stede lokalt
Analysen viser også, at de lokalt forankrede
pengeinstitutter er meget aktive i forhold til de
lokale erhverv.
Sammenligner man ved hjælp af statistisk
analyse pengeinstitutternes kredit- og risikovillighed i forhold til virksomheder med under
30 ansatte – altså virksomheder, der har en
størrelse, som gør dem til mulige kunder i såvel
store som små pengeinstitutter – viser det sig,
at de virksomheder, der er kunder i de lokalt
forankrede pengeinstitutter i gennemsnit opnår
et større lån end virksomheder, der er kunder
hos de øvrige pengeinstitutter.

Hertil kommer, at de lokalt forankrede pengeinstitutter i gennemsnit yder deres lån til virksomheder
med lidt lavere soliditet. En spørgeskemaundersøgelse blandt direktørerne i de lokale pengeinstitutter indikerer dog samtidig, at pengeinstitutterne tager sig betalt for at løbe den højere
risiko. Kun 16 procent af de adspurgte kan ikke
genkende dette billede.
Af grafen fremgår det, at medianen af soliditetsgraden har været højere i perioden fra 2007 til
2014 hos de virksomheder, der har fået kredit i
de øvrige pengeinstitutter, sammenlignet med
dem, der har fået kredit i de lokalt forankrede
pengeinstitutter.

FIGUR 8: Median af soliditetsgrad
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KREDIT- OG RISIKOVILLIGHEDEN ER TIL STEDE LOKALT

”LOKALKENDSKAB
BETYDER, AT VI ER VIL
LIGE TIL AT TAGE EN
LIDT STØRRE RISIKO –
OG DET FÅR VI EN LIDT
HØJERE BETALING FOR”
Kun 16 % af de adspurgte
direktører er ikke enige

De lokalt forankrede pengeinstitutter er altså
villige til at tilbyde mere likviditet til lidt mindre
solide virksomheder – og de sikrer dermed et
stort antal virksomheder en kreditadgang, som
de ellers ikke ville have haft. Dermed kommer
de lokalt forankrede pengeinstitutter til at spille
en helt afgørende rolle for vækst og udvikling
bredt set og i særdeleshed for mindre virksomheder i landdistrikterne.
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Relationel bankvirksomhed
er centralt for det lokale
vækstmiljø
”LOKALKENDSKAB
BETYDER, AT VI OFTE
KAN TILBYDE BEDRE
KREDITA DGANG –
SIMPELTHEN FORDI
VI KENDER VORES
KUNDER BEDRE”
90 % af de adspurgte
direktører er enige

Når de lokalt forankrede pengeinstitutter i
højere grad kan og vil løfte denne opgave, skyldes det deres stærke tilknytning til nærområdet,
og at deres forretningsmodel i langt højere grad
bygger på et udbredt filialnetværk og en tættere
relation til kunderne, hvilket giver dem mulighed for at yde kredit på mere individuelle vilkår.
At pengeinstitutterne arbejder med en form
for relationel bankvirksomhed underbygges af
undersøgelsens kvalitative interviews og af en
supplerende spørgeskemaundersøgelse blandt
direktørerne i de lokale pengeinstitutter.
Samlet set understreges det dermed, at dét, der
kaldes ”relational banking”, og som er undersøgt gennem studier i andre lande, herunder i
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Norge og USA, også har en betydning for virksomhedernes adgang til kredit i Danmark.
I den relationelle bankvirksomhed er det helt
centralt, at der er en menneskelig relation mellem rådgiver og kunde, og at de informationer,
som kommer ud af denne relation, har en betydning, når man laver forretning.
Den relationelle bankvirksomhed står dermed i
modsætning til de transaktionsbaserede udlån,
hvor pengeinstitutterne baserer deres kreditgivning på algoritmiske beregninger af virksomhedens nøgletal.
Forståelsen af pengeinstituttets rolle og dermed
også deres ansvar for at bidrage på alle måder
til at udvikle det omkringliggende område, som
pengeinstituttet selv lever af, virker til at være
langt stærkere i de lokalt forankrede pengeinstitutter end i de banker, der i højere grad synes
at benytte sig af ”hårde data” og matematiske
modeller i deres kreditvurderinger.

Den enkelte kundes personlighed og
historie får en plads i den samlede vur
dering. Eller sagt på en anden måde,
så lægger vi empati og menneskekund
skab til vores kvantitative analyser.

De lokalt forankrede pengeinstitutters betydning for væksten i Danmark

Petter Blondeau, direktør i Fynske Bank

RELATIONEL BANKVIRKSOMHED ER CENTRALT FOR DET LOKALE VÆKSTMILJØ

Der hersker således en strategisk erkendelse af,
at man som lokalt forankret pengeinstitut skal
bidrage til at skabe det, man lever af, hvilket
rækker ud over en snæver forståelse af pengeinstitutter som et system, der sikrer transaktioner og et samspil mellem dem, der gerne vil
sætte penge i banken og dem, der gerne vil låne.
Forskellen på de lokalt forankrede pengeinstitutter og de øvrige pengeinstitutter anerkendes
også af andre uden for sektoren.

Vi ser det på iværksættere og også på
villigheden til at bistå med finansie
ring af innovation og i det hele taget
erhvervsmiljøer i landdistrikterne.
Her er det de lokale og regionale
pengeinstitutter, som holder for. Og
naturligt nok, for de selvsamme penge
institutter er jo afhængige af at have
økonomisk aktivitet inden for udsigten
fra kirketårnets top.

”VORES LOKALE FORAN
KRING AFSPEJLER SIG I
VORES FORRETNINGS
STRATEGI OG INDEBÆ
RER, AT VI TAGER SÆR
LIGE HENSYN TIL VÆKST
OG AKTIVITET I LOKAL
OMRÅDET”
90 % af de adspurgte
direktører er enige

Steffen Husted Damsgaard,
formand for Landdistrikternes Fællesråd
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Historien om Lars
”For en del år siden var der en mand
ved navn Lars, som gerne ville åbne en
butik og havde ideer til en kæde inden
for detailhandel.
Han gik forgæves i mange banker, men
endte med at få finansiering i et lille
lokalt pengeinstitut i Nordjylland, fordi
de kendte lidt til Lars og troede på Lars
og hans evne til at arbejde hårdt og
drive forretning.
De lagde den vurdering oveni vurderingen af tal, som havde fået en del andre
større pengeinstitutter til at sige nej.
I dag kender de fleste Lars Larsen og
Jysk. Det gør de især, fordi Lars var
branddygtig, men også fordi nogle så
bag tallene og lod det indgå i deres
kreditvurdering.

Lars har stadig loyalitet over for den
bank, der hjalp ham dengang, og et
engagement i den bank, selv om hans
virksomhed Jysk er vokset ud af den for
længe siden.
Man ved ikke, hvilke virksomheder der
bliver store.
Vestas startede som en lille smedje på
landet. Det samme gjorde Grundfos.
Det væsentlige er i dag, at de blev
etableret, og at nogle turde gå med i
udviklingen af disse virksomheder, også
da de var små og bare var mennesker
med store planer. ”

Det faktum kan synes trivielt, for nu vil
alle jo låne penge til Lars, og i bagkundskabens lys vil de fleste nok hævde, at
Lars helt sikkert havde udviklet Jysk
lige meget hvad.
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Petter Blondeau, direktør i Fynske Bank

Større risiko giver
forretningsmæssig mening
Analysen viser, at de lokalt forankrede pengeinstitutter har oplevet lidt flere konkurser blandt
deres virksomhedskunder end deres markedsandel tilsiger, men forskellen er både beskeden og
faldende, og i 2014 var den stort set elimineret.
I 2014 betjente de lokalt forankrede pengeinstitutter således 31,8 pct. af landets virksomheder, mens deres andel af de virksomheder,
som gik konkurs, kun var marginalt højere og
udgjorde 32,5 pct. Det tyder på, at den relationelle strategi er en fornuftig forretning, idet
pengeinstitutterne kan tilpasse priser og tilbud
til kunderne ud fra størrelsen af risiko og den
merviden, de opnår gennem en tættere relation,
og samtidig bruge denne viden til at træde til
med ekstra rådgivning, når virksomheden har
behov for det.

I mange tilfælde ender vi med at få
tingene på ret køl igen. Det kræver, at
vi følger virksomhederne tættere og
bruger mere tid på rådgivning for at
kunne bidrage til, at virksomhederne
kommer på ret køl eller i hvert fald ud
af det på en ordentlig måde. Det kræver
nærhed, tillid og et godt kendskab til
det lokale erhverv.
Holger Bruun, direktør i Nordfyns Bank

FIGUR 9: Lokalt forankrede pengeinstitutters markedsandel
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STØRRE RISIKO GIVER FORRETNINGSMÆSSIG MENING

Samtidig synes kundekontakten at have en
meget stor betydning. Ét er, at den fungerer
som løftestang for, at pengeinstitutterne kan
få ”blød” information om menneskene, deres
netværk og forretningen, men det synes også at
være sådan, at rådgivningselementet i forhold
til såvel det finansielle som det bredere forretningsmæssige kan være meget væsentligt for
understøttelsen af iværksættere og de mindre og
mellemstore virksomheder.
I vækstsammenhæng er den relationelle strategi
vigtig, fordi strategien giver mulighed for, at
pengeinstitutterne gennem personlig kundekontakt og rådgivning kan øge långivningen
uden, at det giver en dårligere bundlinje. Man
kan altså tillade sig at tage større risiko og derved sikre bedre muligheder for levedygtighed
og udvikling i de virksomheder, man rådgiver
og har som kunder.
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Der, hvor vores kreditvurderinger måske
adskiller sig fra de store pengeinstitut
ters, er, at vi kan tage nogle mere sub
jektive vurderinger af forretninger og
personerne bag på grund af det tætte
kendskab og det partnerskab, vi arbejder
efter. Det er måske det, der gør, at vi kan
arbejde med virksomheder, som – målt
på soliditetsgrad – adskiller sig fra virk
somheder i de større pengeinstitutter.
Altså netop fordi vi kender vort område,
er tæt på kunderne og også kender vores
begrænsninger.
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Flemming Bisgaard Nielsen,
administrerende direktør i Sparekassen Fyn

Den relationsbaserede
strategi har stor betydning
for væksten
Hovedkonklusionen i den kvantitative del af
analysen er, at det er helt afgørende for væksten, at der er pengeinstitutter i Danmark, der
baserer deres forretning på relationel bankvirksomhed, fordi de derved sikrer likviditet og
finansiering til en stor gruppe virksomheder,
som ellers ikke ville få det. Dette underbygges
også af de kvalitative interviews.

Det er vigtigt, at vi fortsat har lokalt
forankrede banker, der er i stand til at
hæve sig lidt over tasterne på regnema
skinen, når de skal vurdere en lokal in
vestering. Her tæller et stærkt kendskab
til kunderne også meget, i kombination
med indsigt i den gensidige afhængighed
mellem lokalsamfundet og pengeinsti
tutterne. Vi er afhængige af hinanden,
og vi er i særdeleshed afhængige af
pengeinstitutterne som aktive medspil
lere i udviklingen af vore lokalsamfund.
Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune

”PERSONLIG KONTAKT
ER AFGØRENDE I EN
RÆKKE TILFÆLDE FOR
AT SIKRE GOD SERVICE.”
96 % af de adspurgte
direktører er enige

Danmark er differentieret, og der skal
være plads til også at drive bankfor
retninger i udkanten. Ellers kommer vi
ingen vegne. Som eksemplerne med Jysk,
Vestas og Grundfos illustrerer, så kan
væksten komme alle steder fra, og meget
er faktisk kommet fra delene uden for
København.
Steffen Husted Damsgaard,
formand for Landdistrikternes Fællesråd
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Der er behov for et bredt
udsnit af pengeinstitutter
i Danmark
Den klare opdeling af større og mindre virksomhedskunder mellem de landsdækkende banker
og de lokalt forankrede pengeinstitutter, som
tidligere er påpeget, understreger vigtigheden
af at sikre en mangfoldighed af pengeinstitutter
i Danmark.
Det bekræftes desuden af rapportens resultater,
som viser, at erhvervslivets kreditmuligheder
forbedres mærkbart, når der er konkurrence
mellem flere pengeinstitutter og filialer i lokalområdet. Jo flere pengeinstitutter og filialer, jo
bedre kreditadgang har den enkelte virksomhed.
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Hvis der skal skabes vækst i hele Danmark,
er det afgørende, at vi har en banksektor, der
afspejler den danske erhvervsstruktur med
få store og en underskov af mange mindre
virksomheder, og det er en nødvendighed, at
pengeinstitutterne samlet set evner og er villige
til at håndtere de behov, som de forskellige
typer af virksomheder har for finansielt samspil
og kreditadgang.
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