
STATISTIK  

DANMARKS  
NATIONALBANK 2 1 .  D E C E M B E R  2 0 1 8  

 

BANK OG REALKREDIT, RENTER, NOVEMBER 2018 

Virksomheder øger indlån 
trods negative renter 

Danske personligt ejede virksomheder og ikke-

finansielle 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 virk-

somhedernes indlån, der er med negativ rente. Det 

svarer til, at de betaler lidt over 1 mia. kr. i indlåns-

renter. 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. Virk-

somheder betaler altså netto omkring 500 mio. kr. i 

indlånsrenter.  

Oplysningerne fremgår af Nationalbankens halvårli-

ge undersøgelse af negative indlånsrenter, som pr. 

oktober 2018 dækkede 16 af de største banker, sva-

rende til ca. 95 pct. af det samlede indlån fra danske 

virksomheder.1 

Indlånsvæksten skyldes bl.a. den stigende økonomi-

ske aktivitet, og at forskellen mellem indlåns- og ob-

ligationsrenten er faldet. Virksomheder har indlån 

for at kunne gennemføre transaktioner. Så i takt 

med at økonomien vokser, og behovet for transakti-

oner dermed stiger, vil behovet for indlån også sti-

ge. Når renteforskellen mellem indlån og obligatio-

ner 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 eksem-

pel er hele 86 pct. af forsikrings- og pensionssekto-

rens indlån med negativ rente. Selv om enkelte ban-

ker 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. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
 

 

1
  Se alle offentliggjorte tal fra undersøgelsen her (link). 
2
 Pedersen, Erik Haller og Jonas Ladegaard Hensch, Lave renter øger 

indskud i banker, Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 9, juli 2018 (link) 

 Virksomheders indlån med negativ rente 

er steget over det seneste år  

Figur   

 

 

 

 

Anm.: Der ses på det samlede indlån fra danske personligt ejede 

virksomheder og ikke-finansielle selskaber. 

 

0

100

200

300

400

500

Oktober 2017 Oktober 2018

Samlet indlån Indlån med negativ rente

Mia. kr.

+ 59 mia. kr.

+ 27 mia. kr.

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Bank-og-realkredit-Renter-20181221.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Rentestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/Udbredelsen%20af%20negative%20indl%C3%A5nsrenter%20og%20udl%C3%A5nsrelaterede%20indl%C3%A5n.xlsx
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2018/07/Lave-renter-oeger-indskud-i-banker.aspx

