STATISTIK

DANMARKS
NATIONALBANK

27. AUGUST 2020

B ANK OG R E AL KRE DIT, R ENT ER, JUL I 20 20

Store udsving i renter på
erhvervsindlån i valuta
Der har de seneste par år været store udsving i bankernes renter på erhvervsindlån i valuta sammenlignet med renterne på indlån i kroner. Renten på indlån i valuta er blevet reduceret markant siden september 2019 og har været forholdsvis stabil siden
maj 2020.
Indlån i danske kroner fylder mest
Langt størstedelen af erhvervsindlånene (84 pct.) er
dog i danske kroner. Her har renteudviklingen været
mindre dramatisk, om end renten er blevet reduceret gennem en længere periode. Virksomhedernes
gennemsnitlige rente på deres samlede indlån afspejler derfor i høj grad bankernes renteforhold for
virksomhedernes indlån i danske kroner. Den gennemsnitlige rente på erhvervsvirksomhedernes ind-

Indlånsrenterne afspejler de pengepolitiske renter
Indlånsrenterne fastsættes af bankerne og afspejler
bl.a. de pengepolitiske renter, der fastsættes af centralbankerne i de respektive valutaområder. Udviklingen i renten på indlån i valuta er i høj grad drevet
af udviklingen i renten på indlån i dollar, som ved
udgangen af juli stod for 45 pct. af virksomhedernes
valutaindlån. Udviklingen i dollarrenten er i tråd
med, at den amerikanske centralbank forhøjede renten fra slutningen af 2016 til begyndelsen af 2019,
hvorefter renten blev nedsat, særlig markant under
coronakrisen i marts 2020.
Opdaterede data for udbredelsen af negative renter
I efteråret 2020 gennemfører Nationalbanken igen
sin undersøgelse af udbredelsen af negative renter.
Seneste undersøgelse viste, at 70 pct. af erhvervsvirksomhedernes indlån blev forrentet negativt i februar 2020.
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lån er -0,37 pct. p.a. i juli. Den aktuelle rente betyder,
at de danske erhvervsvirksomheder i juli betalte 148
mio. kr. for at have deres indlån i bankerne. Til
sammenligning var renteudgiften på virksomhedernes indlån i september 2019 på 39 mio. kr.
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Anm.: Betegnelsen erhvervsindlån bruges her som en fællesbetegnelse for danske ikke-finansielle selskaber og personligt
ejede virksomheder.

