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Virksomhedsindlån for 450
mia. kr. har negativ rente
Indlån med negativ rente er blevet hverdag hos de
danske banker og for mange af deres finansielle og
ikke-finansielle virksomhedskunder. I april 2018 var
der således indlån for 450 mia. kr. med negativ rente. Det svarer til 56 pct. af det samlede indlån fra
virksomheder på i alt 806 mia. kr.
Oplysningerne fremgår af Nationalbankens halvårlige undersøgelse, som pr. april 2018 dækkede 18 af
de største banker, svarende til 87 pct. af det samlede indlån ekskl. puljeordninger.
Undersøgelsen viser, at det især er bankernes finansielle kunder og særligt forsikrings- og pensionsselskaberne, som mærker gennemslaget af de negative
pengepolitiske renter. For denne kundegruppe er
negative indlånsrenter snarere reglen end undtagelsen.

Indlån med negativ rente – april 2018

Figur

For erhvervsvirksomheder er en stigende andel af
indlånet med negativ rente. I april var andelen 59
pct. af deres samlede indlån, svarende til 160 mia.
kr. Den gennemsnitlige rente for disse indlån var
-0,46 pct. Samlet set betaler erhvervsvirksomhederne ca. en halv mia. kr. årligt i indlånsrenter.
Det er ikke alle banker, som har erhvervsindlån med
negativ rente. Undersøgelsen viser, at det især er
udbredt hos de store banker, som også er dem, der
har de største indlån.
Generelt friholder bankerne fortsat deres privatkunder fra at betale indlånsrenter. Her har bankerne
indtil videre i praksis fastsat en nedre grænse på 0
pct. En grænse, som mere end 40 pct. af privatkundernes indlån var placeret på i april.
Ud over indlånet med negativ rente er der samlet set
indlån i bankerne med positiv rente for 499 mia. kr.
Dertil kommer indlån placeret i puljeordninger for
160 mia. kr., hvor renten afhænger af den underliggende investering. De resterende 567 mia. kr. bliver
forrentet til 0 pct.
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Fælles for kunder med negativ rente er, at deres indlån typisk er forholdsvis store, og at deres alternativ
til at sætte pengene i banken er at placere dem via
kapitalmarkederne, hvor renten også er negativ.
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