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Virksomheder øger indlån
trods negative renter
Danske personligt ejede virksomheder og ikkefinansielle selskaber øgede i oktober 2018 deres
bankindlån til 409 mia. kr. Det er en stigning på 7
pct. i forhold til året før. Samtidig steg andelen af
virksomhedernes indlån, der har negativ rente fra 43
til 55 pct.
I gennemsnit er renten -0,5 pct. på den del af virksomhedernes indlån, der er med negativ rente. Det
svarer til, at de betaler lidt over 1 mia. kr. i indlånsrenter. Dog får de i gennemsnit 1,1 pct. i rente på
den del af deres indlån, der er med positiv rente, og
det giver dem renteindtægter på 500 mio. kr. Virksomheder betaler altså netto omkring 500 mio. kr. i
indlånsrenter.

Virksomheders indlån med negativ rente
er steget over det seneste år
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Oplysningerne fremgår af Nationalbankens halvårlige undersøgelse af negative indlånsrenter, som pr.
oktober 2018 dækkede 16 af de største banker, svarende til ca. 95 pct. af det samlede indlån fra danske
virksomheder.1
Indlånsvæksten skyldes bl.a. den stigende økonomiske aktivitet, og at forskellen mellem indlåns- og obligationsrenten er faldet. Virksomheder har indlån
for at kunne gennemføre transaktioner. Så i takt
med at økonomien vokser, og behovet for transaktioner dermed stiger, vil behovet for indlån også stige. Når renteforskellen mellem indlån og obligationer samtidig indsnævres, falder omkostningen ved
at have indlån i stedet for fx at købe obligationer
eller afdrage på eksisterende gæld. Dermed er det
mere attraktivt at have likvide indlån i stedet for de
mindre likvide alternativer.2
Virksomhederne er ikke den kundegruppe, der er
mest påvirket af negative indlånsrenter. For eksempel er hele 86 pct. af forsikrings- og pensionssektorens indlån med negativ rente. Selv om enkelte banker har luftet muligheden for at opkræve negative
indlånsrenter fra privatkunder, hvis lavrentemiljøet
fortsætter, er der fortsat ikke nogen privatkunder,
der betaler negative renter på deres indlån.

+ 59 mia. kr.
200

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION

100
0
Oktober 2017
Samlet indlån

Oktober 2018

Indlån med negativ rente

Anm.: Der ses på det samlede indlån fra danske personligt ejede
virksomheder og ikke-finansielle selskaber.
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