Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år
 AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT.

RESUMÉ
Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over
for både deres private kunder og erhvervskunderne. Siden indgangen til 2009 er den
gennemsnitlige bidragssats på realkreditlån til erhvervskunder mere end fordoblet fra
0,37 pct. til 0,76 pct., jf. figur 1. Stigningen i bidragssatserne er stoppet det seneste års
tid, men har betydet ekstra bidragsbetalinger fra erhvervskunder, der samlet set er
løbet op i knap 9 mia. kr. fra 2009 til juni 2015, når der korrigeres for stigningen i
udlånet over perioden.

Realkreditinstitutternes
bidragssatser er steget
markant siden finanskrisen

Der er ikke behov for yderligere kapitalisering, hvorfor satserne burde kunne sænkes.
Realkreditinstitutterne har altså allerede nu kapital nok til at overholde de kapitalkrav,
der implementeres frem mod 2019, samt en vis overdækning. Det betyder, at fortsat
stigende bidragssatser ikke kan begrundes med regulatoriske krav om yderligere kapital. Det må tværtimod betyde, at institutterne kan klare sig med lavere bidragssatser,
da de kun har behov for at fastholde det nuværende kapitalniveau.
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Stigende bidragssatser begrundes med øgede kapitalkrav
Bidraget på realkreditlån fungerer som realkreditinstitutternes indtægtskilde på deres
udlån, mens renten på lånet går til den investor, der køber de bagvedliggende realkreditobligationer. Bidraget dækker realkreditinstituttets omkostninger og genererer instituttets overskud. Overskuddet går bl.a. til at forrente egenkapitalen og opbygge reserver, der skal bruges i tilfælde af tab på udlånene.

Bidragssatser er realkreditinstitutternes pris for at
låne penge og går bl.a. til at
opbygge reserver

I 2014 blev ny regulering af banker og realkreditinstitutter implementeret i dansk lovgivning, der betyder øgede kapitalkrav. Disse krav vil være fuldt indfasede i 2019. Kreditinstitutternes begrundelse for den markante stigning i bidragssatserne har netop
været denne nye regulerings øgede krav til institutternes kapital.
Realkreditinstitutterne havde ultimo 2014 kapital nok til at dække de kapitalkrav, der
er indført og bliver indfaset frem mod 2019i, jf. figur 2. Det samme gør sig gældende,
hvis kapitalen gøres op på koncernniveau, jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. halvår 2015.

Realkreditinstitutterne
havde allerede ultimo 2014
kapital nok til at dække nye
krav, der indføres frem til
2019

Figur 2
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Realkreditinstitutterne har altså allerede nu kapital nok til at overholde de krav, der
implementeres frem mod 2019, samt en vis overdækning.ii Det betyder, at fortsat stigende bidragssatser ikke kan begrundes med regulatoriske krav om yderligere kapital.
Det må tværtimod betyde, at institutterne kan klare sig med lavere bidragssatser, da de
kun har behov for at fastholde det nuværende kapitalniveau.
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Realkreditinstitutterne bør
kunne klare sig med lavere
bidragssatser, da de er
velkapitaliserede

I princippet vil den øgede kapital medføre et øget krav til egenkapitalforrentningen i
kroner og øre. Men da en egenkapitalinvestering i et realkreditinstitut bliver en mindre
risikabel investering med mere kapital, vil afkastkravet fra investorer falde. Samtidig er
der alt andet lige mindre gæld at servicere, hvilket isoleret set sænker kravet til indtjeningen. Samlet bør den øgede kapital derfor ikke betyde en væsentlig stigning i institutternes indtjeningskrav.
Det må således kunne forventes, at fremtidig konkurrence om kunderne vil presse
bidragssatserne ned mod et niveau, der ligger – om ikke på – så tættere på niveauet fra
før finanskrisen. Det vil være en kærkommen udvikling for de danske virksomheder og
kan medvirke til at skubbe erhvervsinvesteringerne i en mere positiv retning, da finansieringen alt andet lige vil blive billigere.

Lavere bidragssatser vil
være kærkomment for
danske virksomheder

Regneeksempel på besparelser ved lavere bidragssatser
Nedenstående regneeksempel viser virksomhedernes potentielle besparelser ved to
forskellige scenarier for udviklingen i udlånsvæksten og bidragssatsen fra 2016 og
frem. I det optimistiske scenarie stiger realkreditlånet med 4 pct. om året (ca. svarende
til den gennemsnitlige årlige vækstrate siden 2010), mens bidragssatserne falder til
niveauet i 2003. I det andet scenarie stiger udlånet kun 1 pct. om året, mens bidragssatsen falder til 0,6 pct., svarende til, at stigningen i satserne fra 2009 og frem til medio 2005 halveres. I det første scenarie er den akkumulerede besparelse på knap 9 mia.
kr., mens besparelsen i det andet scenarie er på knap 4 mia. kr.
Som beregningerne indikerer, er den potentielle besparelse af en delvis annullering af
bidragssatsernes stigning ganske betydelig, men størrelsen afhænger i høj grad af udviklingen i långivningen, og hvor meget bidragssatserne falder.
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Dansk Erhverv.
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 NOTER

i

Kravene om mere kapital kommer gennem indførelsen af ”kapitalbevaringsbufferen” og ”SIFI-bufferen”. Dertil

kommer den ”kontracykliske kapital-buffer”, der sættes af erhvervs- og vækstministeren hvert kvartal på baggrund af anbefalinger fra Det Systemiske Risikoråd, jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. halvår
2015. Bufferen er pt. fastsat til 0, og indgår derfor ikke i opgørelsen af de samlede kapitalkrav i 2019 på samme
vis som Nationalbankens opgørelse.
ii

Internationale ratingbureauer kræver en vis overdækning for at give realkreditinstitutternes obligationsudste-

delser topratings, hvilket er nødvendigt for at holde renten på realkreditobligationerne så lav som muligt.
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