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Indlånsrenterne over for
erhverv var rekordlave
Indlånsrenterne over for ikke-finansielle selskaber og
personligt ejede virksomheder er faldet med henholdsvis 0,21 og 0,27 procentpoint de seneste 12
måneder. Faldet har været særligt markant siden
september 2019. Ved udgangen af februar nåede de
gennemsnitlige indlånsrenter ned på henholdsvis
-0,38 og -0,14 pct.
Erhvervsvirksomhederne øger deres indskud
Erhvervsvirksomhederne fortsatte til trods for de
faldende indlånsrenter med at øge deres indskud.
Således er indskuddene blevet øget med 21 mia. kr.
de seneste 12 måneder og var ved udgangen af fe-
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Renteudgifter på næsten trekvart mia. kr.
De negative renter har betydet, at de ikke-finansielle
virksomheder har haft renteudgifter på bankindskud
for 716 mio. kr. det seneste år. Samtidig har de personligt ejede virksomheder haft renteindtægter på
32 mio. kr. At de personligt ejede virksomheder i
gennemsnit havde renteindtægter det seneste år,
skyldes, at gennemsnitsindlånsrenten over for denne
virksomhedsform først blev negativ i december
2019. Disse virksomheder har i stort omfang været
undtaget fra de negative renter.
Samme renteniveau som F&P-sektoren
Med det seneste niveauskifte i de gennemsnitlige
indlånsrenter er de ikke-finansielle selskaber kommet ned på samme renteniveau som F&P-sektoren,
der har en gennemsnitlig indlånsrente på -0,38 pct.
Det betyder også, at det gennemsnitlige renteniveau
for de ikke-finansielle selskaber er lavere end for flere af de andre finansielle selskaber, fx investeringsforeningerne.
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bruar oppe på 426 mia. kr. Ud af de 426 mia. kr. stod
de ikke-finansielle selskaber for 337 mia. kr., mens de
resterende 89 mia. kr. tilhørte de personligt ejede
virksomheder.
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Anm.: Betegnelsen erhvervsvirksomheder bruges her som en
fællesbetegnelse for de ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder. Den sidste observation for
indskudsbevisrenten er fra 24. marts 2020, mens de sidste
observationer for gennemsnitsindlånsrenterne er fra februar 2020.

Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for
'Bank og realkredit, renter', som er fra februar 2020. Siden
da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen
af april denne statistik med marts måneds tal.

