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Lave danske ind- og udlånsrenter for virksomheder
I Danmark er renterne for erhvervsvirksomhedernes
ind- og udlån lave sammenlignet med renterne i euroområdet. Det skal ses i lyset af, at de pengepolitiske
renter er en smule lavere i Danmark og har været det
i længere tid. De pengepolitiske renter i Danmark
fastsættes af Nationalbanken og er et af værktøjerne
til at sikre den danske fastkurspolitik over for euroen.
Samtidig er de danske indlånsrenter for erhvervsvirksomheder fortsat med at falde, mens renterne i andre
lande i højere grad har stabiliseret sig.

Danske virksomheders indlånsrenter er
faldet i forhold til tilsvarende renter i
landene i euroområdet
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På trods af de negative indlånsrenter har danske
virksomheder øget deres indlån. Årsagen kan bl.a.
findes i stigende økonomisk aktivitet og mangel på
1
mere attraktive alternative placeringer.
Også udlånsrenterne for danske erhvervsvirksomheder er typisk lavere end i landene i euroområdet.
Således er den gennemsnitlige renteomkostning lavere for en erhvervsvirksomhed, der låner kroner i
en dansk bank, end for en, der låner euro i en bank i
euroområdet.
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Sammenligner man indlånsrenten for erhvervsvirksomheders indlån i danske banker med tilsvarende
indlån i lande i euroområdet, ligger de danske renter lavere på de fleste typer af indlån. For eksempel
var renten på et "overnight deposit" for en erhvervsvirksomhed -0,30 pct. i en dansk bank i januar 2019,
mens den i gennemsnit var 0,03 pct. i euroområdet. I
gennemsnit er renteomkostningerne altså højere for
en erhvervsvirksomhed, der sætter kroner ind i en
dansk bank, end for en, der sætter euro ind i en
bank i euroområdet.
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Forskellen i bankrenterne kan også skyldes andre
forhold, som der ikke er korrigeret for her, fx nationale forskelle i markedsforhold, risici for banker og
erhvervsvirksomheder og sammensætningen af indog udlånsprodukterne.
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KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
Kilde: ECB (link).
Anm.: Figuren viser de gennemsnitlige indlånsrenter for ikkefinansielle selskabers nye/udestående transferable indlån
og dag til dag-indskud (overnight deposits), for nationale
residenter i henholdsvis kroner og euro. Danmark sammenlignes med gennemsnittet, maksimum og minimum i
euroområdet.
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Jf. Danmarks Nationalbank, Virksomheder øger indlån trods negative
renter, Danmarks Nationalbank Statistik, (Bank og realkredit, renter,
november 2018), december 2018 (link) og Erik Haller Pedersen og Jonas Ladegaard Hensch, Lave renter øger indskud i banker, Danmarks
Nationalbank Analyse, nr. 9, juli 2018 (link).

