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Samlet finanssektor arbejder for København som finansielt centrum
Den danske finansielle sektor træder nu frem med budskabet om, at den finansielle sektor er en
dansk styrkeposition med stærke aktører og en solid infrastruktur, der bidrager med både
arbejdspladser, vækst og eksport.
En kreds af topfolk fra den danske finansielle sektor med PFA’s CEO Allan Polack i spidsen har
gennem en længere periode arbejdet for at afdække Københavns muligheder i lyset af Brexit, som
på en række områder kommer til at ændre det finansielle landkort i Europa.
”Der kan være en gevinst for samfundet ved at se den finansielle sektor som et eksporterhverv.
Finanssektoren kan bidrage til at skabe arbejdspladser, vækst og velstand i Danmark – både
gennem finansiering af danske virksomheder, men også ved at tiltrække udenlandske aktører, som
efterspørger de særlige kompentencer, vi har i Danmark på finansområdet. Det er meget positivt,
at den finansielle sektor i Danmark på tværs af banker, pensionsselskaber, kapitalfonde og
sektororganisationer nu går sammen for at tiltrække udenlandske finansvirksomheder og fintechvirksomheder til København. Beregninger viser, at 1000 jobs udefra kan give os skatteindtægter
på mindst 800 mio. kr.” siger Allan Polack.
Brexit vil markant ændre det finansielle landkort i Europa, og selvom det endnu er for tidligt at spå
om, hvor omfattende ændringerne bliver, er det ikke usandsynligt, at aktiver til en værdi af op til 1,8
billioner € vil blive udflyttet fra London til det europæiske kontinent. Et beløb, der svarer til otte
gange Danmarks BNP. Op mod 100.000 ansatte forventes også at flytte, fordi England forlader
Det Indre Marked, og dermed mister retten til at lave bankforretninger i det øvrige EU. I første
omgang vil bankerne vælge traditionelle destinationer som Frankfurt, Paris, Dublin og Amsterdam,
men navnlig på områder som kapitalforvaltning og fintech-området er der betydelige muligheder for
Danmark og København.
Også Finans Danmarks adm. direktør Ulrik Nødgaard tror på, at danske finansielle virksomheder
kan spille sig selv endnu mere på banen i den internationale konkurrence:
”Den finansielle sektor i Danmark bygger ikke mindst på tillidsfulde kundeforhold, gode produkter
og høj datasikkerhed. På grund af den finansielle infrastruktur med NemId og mobile
bankløsninger, er vi førende inden for digital udvikling, og det bekræftes af, at kunderne er digitale
og har tillid til systemerne. Det er værdifuldt for den enkelte, og for samfundet. Den finansielle
sektor udgør 6 pct. af den danske økonomi, og vokser hurtigere end andre brancher, bl.a. fordi vi
er gode til at tiltrække aktiviteter udefra,” siger Ulrik Nødgaard.
På trods af alle Københavns kvaliteter er byen et stykke nede på listen over de mest
betydningsfulde finansielle centre i verden efter eksempelvis Stockholm, Oslo og Amsterdam. Men
det skyldes mere opgørelsesmetoder end realiteter ifølge Christian Frigast, der er formand for
Axcelfuture.

”Axcelfuture gik ind i dette projekt, fordi vi er overbevist om, at vi har en række trumfer, der gør det
realistisk at tiltrække både virksomheder og dygtige individer til København i lyset af Brexit. Vi har
en fleksibel og meget veluddannet arbejdsstyrke, det økonomiske og politiske miljø er stabilt, og så
er byen placeret i hjertet af Europa med Københavns Lufthavn tæt på centrum med forbindelser til
mere end 150 internationale destinationer. Sidst, men ikke mindst, er København en af verdens
bedste byer at bo i med korte transporttider, nogle af verdens bedste spisesteder og storslået
arkitektur,” slutter Christian Frigast.
Også på Fintechområdet gør både små og store spillere sig gældende med innovative løsninger.
”Der findes mange eksemplar på, at Danmark har fat i den lange ende inden for fintech. MobilePay
udviklet af Danske Bank. VP, der opbevarer værdipapirer og Simcorp, der er førende indenfor
systemer til formueforvaltning kender mange. Men der er masser andre, nye talentfulde start-ups i
pipelinen. Vores veludbyggede digitale infrastruktur gør sammen med det faktum, at de store og
veletablerede aktører i branchen bakker os op, at vi ser en stigende interesse for at investere i
området fra både ind- og udland,” siger Thomas Krogh Jensen, adm. direktør i Copenhagen
Fintech.

Læs mere:
Rapporten fra Copenhagen Economics ”Hovedstadsregionen som finansielt centrum” samt
Business profile om ”Copenhagen as a financial Hub” kan hentes på www.axcelfuture.dk.

