
Bankernes gebyrindtjening vokser til rekordhøjder 
Jonas Kylov Gielfeldt, 15. juni 2016 

De danske banker har over de sidste år øget deres indtjening på gebyrer og provisioner markant. Det viser 

tal fra Finanstilsynet som Enhedslisten har analyseret. Siden 2011 er gebyrer og provisioner steget 

uafbrudt. I 2011 tjente bankerne således 18,4 mia. kr. på gebyrer og provisioner. I 2015 var dette tal steget 

til 25,7 mia. kr. en stigning på 39,6 pct. Niveauet i 2015 må således betegnes som et år, hvor kundernes 

gebyr- og provisionsbetalinger satte ny rekord. 

Figur 1. Udviklingen i bankernes indtjening på gebyrer og provisioner 2005-2015 i mia. kr. 

 

Kilde: Finanstilsynet Statistisk Materiale 2005-2014. Egne beregninger. Tallet for gebyr- og provisionsindtægter er beregnet som den samlede indtjening på gebyrer og 

provisioner fratrukket de samlede udgifter til gebyrer og provisioner for pengeinstitutter i gruppe 1-4. Dermed er de udenlandske pengeinstitutter ikke taget med. Tallet 

fra 2015 er fra Markedsudvikling for pengeinstitutter 2015. Afrundet til første decimal.  

Bankerne argumenterer for, at grunden til den stigende regning til kunderne er, at bankerne har haft 

faldende renteindtægter, på grund af den negative rente bankerne har i Nationalbanken. Dette skal dog 

også forholdes til, at bankernes rentemarginal over for lønmodtagerne, stadig er placeret omkring 4 

procentpoint, hvilket en analyse af professor i økonomi Johannes Raaballe påpegede var for dyrt for 

kunderne1. Hvis man ser på figur 2, så kan man se, at renteindtægterne er svagt faldende. De er dog på 

ingen måde historisk lave, og ligger stadig over niveauet før krisen i 2005-2007.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://econ.au.dk/fileadmin/site_files/filer_oekonomi/Working_Papers/Management/2014/wp14_02.pdf  
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Figur 2. Udviklingen i bankernes Nettorenteindtægter 2005-2015 i mia.kr 

 

Kilde: Finanstilsynet Statistisk Materiale 2005-2014. Tallet for Nettorenteindtægter er beregnet som de samlede renteindtægter fratrukket de samlede renteudgifter, og 

figurerer som selvstændig post i Statistisk Materiale. Tallet er for pengeinstitutter i gruppe 1-4. Dermed er de udenlandske pengeinstitutter ikke taget med. Tallet fra 

2015 er fra Markedsudvikling for pengeinstitutter 2015. Afrundet til første decimal.  

Som det fremgår af figur 2, så er det rigtigt, at bankerne ikke længere har så enorme renteindtægter, som 

de havde i årene efter finanskrisen, hvor renteindtægterne voksede voldsomt. Dog skal det bemærkes, at 

renteindtægterne faktisk er svagt sigende fra 2013-2014, hvor bankerne tjente knapt 200 mio. mere på 

renter. Bankernes renteindtægter er også, trods de nævnte forhold, på et højere niveau i 2014 end de var i 

perioden 2005-2007. I et historisk perspektiv, har bankerne således ikke en regulær indtjeningskrise, hvad 

angår renteindtægterne, der kan retfærdiggøre de voldsomme stigninger i gebyrer og provisioner.   

Derimod ser det ud til, at bankerne i stigende grad ser kundernes gebyrer og provisioner som en regulær 

pengemaskine, der kan bruges til at øge overskuddet voldsomt.  

Figur 3. Udviklingen i bankernes resultat efter skat 2005-2015 i mia. kr. 

  

Kilde: Finanstilsynet Statistisk Materiale 2005-2014. Tallet fra 2015 er fra Markedsudvikling for pengeinstitutter 2015. Dette tal er afrundet til første decimal. 

Som det fremgår af figur 3, så havde bankerne kronede dage under det økonomiske boom op til krisen. 

Finanskrisen resulterede dog i underskud i bankerne. Herefter er man kommet oven vande, og i perioden 
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2012-2015, har man igen øget sine overskud således at man nærmer sig før-krise niveauet. Det er i samme 

periode, hvor man ser indtægterne på gebyrer og provisioner eksploderer.  

Enhedslisten har ligeledes påpeget de stærkt voksende udbytter betalt til aktionærerne i løbet af de 

seneste år. Kunderne betaler således regningen gennem deres gebyrer og provisioner for, at bankerne igen 

kan præstere pæne overskud, og at aktionærerne bliver forgyldt med stadigt større udbyttebetaling. 

Nationalbankdirektør Lars Rohde har kritiseret de store bankers opskruede krav til afkast, som ligger over, 

hvad Nationalbanken mener der er behov for2.     

                                                           
2 http://finans.dk/live/erhverv/ECE8764889/nationalbanken-bankerne-lover-aktionaererne-for-meget-og-det-er-farligt/?ctxref=ext  

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8764889/nationalbanken-bankerne-lover-aktionaererne-for-meget-og-det-er-farligt/?ctxref=ext

