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Væksten i indlån med 
negativ rente er stoppet 

Efter flere år hvor virksomheder har betalt negative 

renter på en stadigt stigende andel af deres indlån, 

ser niveauet nu ud til at have toppet. I oktober 2018 

havde 56 pct. af indlånet fra virksomheder en nega-

tiv rente, den del var faldet til 53 pct. i april 2019.  

Bankernes rentepolitik i forhold til at anvende nega-

tive renter over for virksomhedsindlån har overord-

net set været uændret over det seneste år. Politik-

ken er indført for virksomhedsindlån i de fleste store 

og mellemstore banker. De er især målrettet større 

kunder med store indskud, dog varierer de berørte 

kundesegmenter og beløbsgrænser en smule fra 

bank til bank. Ofte er der tale om en forhandlingssi-

tuation, hvor der ses på hele kundens engagement. 

Dykket i andelen af virksomhedsindlån med negative 

renter de seneste par måneder skyldes således ikke, 

at bankernes renter har ændret sig. Derimod har 

virksomhederne reduceret deres indlån i bankerne 

fra 410 mia. kr. i oktober 2018 til 387 mia. kr. i april 

2019. Reduktionen er primært sket på konti, hvor de 

har haft en negativ indlånsrente. Udviklingen ser 

især ud til at være drevet af store virksomheder. 

I nogle tilfælde vælger virksomhederne at have ind-

lån i bankerne, selv om de betaler negative indlåns-

renter. Det skyldes, at virksomhederne har indlån for 

at kunne gennemføre transaktioner. Og i takt med at 

økonomien vokser, og behovet for transaktioner 

dermed stiger, vil behovet for indlån også stige. Når 

renteforskellen mellem indlån og obligationer er be-

grænset, er omkostningen ved at have indlån i ste-

det for fx at købe obligationer eller afdrage på eksi-

sterende gæld også til at overse. Dermed er det me-

re attraktivt at have likvide indlån i stedet for de 

mindre likvide alternativer.1 

Oplysningerne om andelen af indlån med henholds-

vis negativ, nul- og positiv rente fremgår af Natio-

nalbankens halvårlige undersøgelse af negative ind-

lånsrenter, som pr. april 2019 dækkede 18 af de 

største banker, svarende til ca. 97 pct. af det samle-

de indlån fra danske virksomheder.2 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 

1
 Pedersen, Erik Haller og Jonas Ladegaard Hensch, Lave renter øger 

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

(link) 2
 Se alle offentliggjorte tal fra undersøgelsen her (link) 

 Andelen af virksomhedsindlån med negativ 

rente er faldet en smule fra toppunktet 

  

 

 

 

 

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

virksomheder og ikke-finansielle selskaber i store og mel-

lemstore banker. 

 

49 48

54

56

54 53

387 

360 

403 410 404 
387 

200

250

300

350

400

450

 45,0

 50,0

 55,0

 60,0

 65,0

 70,0

jan 18 apr 18 jul 18 okt 18 jan 19 apr 19

Samlet indlån,
mia. kr.

Andel af indlån med 
negativ rente, pct.

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2018/07/Lave-renter-oeger-indskud-i-banker.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

