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BANKALLIANCE
M Folkesparekassen er kommet

med i bankalliancen Global
Alliance for Banking on Values.
M 54 pengeinstitutter fra seks
kontinenter er med i alliancen.
M De har ca. 50 mio. kunder,
60.000 ansatte og aktiver for
1.100 mia. kr.
M Merkur Andelskasse er det
eneste andet danske medlem.

Direktør Martha Petersen (th.)
glæder sig over, at Folkesparekassen er kommet med i et
internationalt netværk af pengeinstitutter, der arbejder for en
økonomisk bæredygtig udvikling
med respekt for klima og miljø.
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Efter skandalesager: Kunder vælter
ind i sparekasse, der ikke jagter profit
FINANS: Mange danskere overvejer efter flere skandalesager at skifte bank.

Folkesparekassen tilbyder sig som et alternativ til storbankerne.
KRISTOFFER BRAHM
CLAUS IVERSEN
JETTE AAGAARD
kristoffer.brahm@finans.dk
claus.iversen@finans.dk
jette.aagaard@finans.dk

mennesker får en fordel ud af
det,« siger Folkesparekassens
direktør, Martha Petersen,
der iført sort læderjakke og
karryfarvet tørklæde ikke ligner en typisk bankboss.

Del af noget større
er findes alternativer til de banker, der
hjælper
kunder
med at hvidvaske
formuer, gemme penge i
skattely og spekulere i ikke at
betale udbytteskat.
Folkesparekassen er et af
dem.
Her er fokus ikke på profit,
men på bæredygtighed. Kunder får eksempelvis en lavere
rente på billånet, hvis den
nye øse kører langt på literen,
og boliglånet bliver billigere,
hvis det bruges på at bygge et
lavenergihus.
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Intet at krejle om
Til gengæld er der ikke noget
at forhandle om. Velhavere
med masser af bankforretninger betaler det samme
som andre. For hvis de fik
rabat, skulle andre betale mere for at få forretningen til at
hænge sammen. Det ville
ikke være retfærdigt.
»Vi tænker alternativt.
Profit er ikke vigtigt hos os. Vi
skal blot sørge for, at pengene
kanaliseres rundt i systemet.
Det gør vi, uden at en masse

I sig selv fylder Folkesparekassen med sine 9.000 kunder ikke meget. Men den er
netop blevet en del af noget
større. Den lille sparekasse fra
Silkeborg er blevet indlemmet i det internationale netværk Global Alliance for
Banking on Values, der omfatter 54 bæredygtige pengeinstitutter med ca. 50 mio.
kunder.
Folkesparekassens direktør
forventer, at medlemskabet
vil gøre sparekassen mere
synlig, ligesom den bliver en
del af et setup, der aktivt arbejder på at påvirke det politiske system på EU-niveau.
»På langt sigt håber vi, at
det giver os bedre mulighed
for at påvirke udviklingen,«
siger Martha Petersen.

Hvidvask og spekulation
Det er ikke ubetinget en
ulempe, at konkurrenterne
har skabt enorme mængder
dårlig omtale til banksektoren med sager om hvidvask
og skattespekulation. Nok er
der en tendens til, at banksektoren skæres over en kam.

FOLKESPAREKASSEN
M Folkesparekassen

havde et
overskud på 4,5 mio. kr. i det
seneste regnskabsår (2017).
M Forrentningen af egenkapitalen har de seneste fem år ligget
i niveauet 1,4 til 4,4 pct. efter
skat.
M Udlånet udgør 341 mio. kr. og
indlånet 615 mio. kr.
M Folkesparekassen har filialer i
Silkeborg, Aarhus og Odense.

Men stadig flere får øjnene
op for, at de traditionelle
banker har et problem.
»De seneste fire måneder
har vi fået dobbelt så mange
nye kunder, som vi plejer, og
de kommer primært fra Danske Bank og Nordea. Vi får at
vide, at de vælger os, fordi vi
har andre værdier,« siger
Martha Petersen.
Der er dog ikke tale om en
folkevandring. Sparekassen
får normalt 50 nye kunder
om måneden.

Fordobling mærkes
Men en fordobling kan mærkes. Og det er vigtigt, ikke
mindst fordi kravene for

overhovedet at få lov til at
drive en bank er steget kontinuerligt siden finanskrisen.
Det gør det stadig sværere
for Folkesparekassen at gennemføre sin kongstanke: at
tilbyde et pengesystem helt
uden renter.
»Det kan vi ikke indføre,
fordi vi har omkostninger,
der skal dækkes. Vores
sparekasse er en deleøkonomi – et fællesskab. Folk kan
bruge systemet, men der ligger nogle regninger på bordet, som vi deler, så retfærdigt som vi kan. En stadig
større regning går til it og den
regulering, som vi skal leve
op til,« siger Martha Petersen.

Rigeligt med kapital
Der er til gengæld ingen omkostninger til aflønning af
ejerne. Sparekassen har ingen aktionærer. Kapitalen,
der skal bruges for at holde
forretningen kørende, kommer fra kunder, der også er
garanter. Men de får ingen
rente.
Alligevel er der rigeligt
med kunder, der gerne vil
stille kapital til rådighed.
»Et af de største problemer
i verden er, at kapitalen koncentreres på stadig færre
hænder. Den udvikling er
pengeinstitutter med til at
accelerere. Det modvirker vi

De seneste fire
måneder har vi
fået dobbelt så
mange nye kunder,
som vi plejer.
Martha Petersen,
direktør, Folkesparekassen

med vores model, hvor der
ikke er aktionærer,« siger
Martha Petersen, som mener,
at det etablerede pengesystems jagt på profit indebærer et mere overordnet
problem for kloden og klimaet.
»Der skabes stadig mere kapital, og den skal have et afkast. Men jo mere afkast der
skal genereres til at aflønne
kapitalen, jo mere produktion skal der være. For det er
produktionen, der skaber
afkastet. Mere produktion
giver et større forbrug af
jordens ressourcer og skaber
en kultur med køb og smid
væk. Det kan jorden ikke
holde til. Derfor er vi nødt til
at tænke bæredygtighed ind i
banksektoren,« argumenterer Martha Petersen.

Kæden er hoppet af
Ifølge hende har jagten på
profit fået en alt for central
rolle i de etablerede banker.
»Hvad er vigtigst? Er det
mennesker, der arbejder for
kapitalen, eller er kapitalen
bare et middel for mennesker. Kæden er i den etablerede banksektor hoppet af. For
kapitalen er blevet Gud. Vi
har brug for, at samfundsøkonomien bliver skruet
sammen på en helt anden
måde,« mener Martha Petersen.

