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Danskernes indlånsrente
er i gennemsnit -0,21 pct.
Renten på danske privatkunders almindelige indlån
var i gennemsnit -0,21 pct. p.a. i maj 2021. Indlånsrenten er dermed faldet 0,14 procentpoint i 2021.
Det store fald i gennemsnitsrenten skal ses i lyset af,
at andelen af privatkundernes indlån med negativ
rente i samme periode er steget fra 13 pct. til 30 pct.
Det svarer til, at 310 mia. kr. af danskernes samlede
indlån blev forrentet negativt i maj 2021.
Lavere rente skyldes lavere beløbsgrænser
Siden årsskiftet har flertallet af de større banker
sænket beløbsgrænsen for, hvornår privatkunders
indlån forrentes negativt, deriblandt flere af de
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største banker. I takt med at beløbsgrænserne er
sænket, er omfanget af indlån med negativ rente
øget, og den gennemsnitlige indlånsrente er som resultat heraf faldet.
Nyeste data er for maj, og siden da har fem af de
største banker sænket deres beløbsgrænse overfor
privatkunder til 100.000 kr. Det forventes at have
medført en betydelig stigning i andelen af indlån,
som forrentes negativt, og i andelen af privatkunder,
som betaler negativ indlånsrente. Tilsvarende må
gennemsnitsrenten forventes at være blevet mere
negativ end -0,21 pct. Effekten af de ændrede beløbsgrænser vil fremgå af data for juli, som offentliggøres i august.
Negativ rente på 86 pct. af virksomhedernes indlån
Trods en stigning i andelen af privatkundernes indlån med negativ rente er negative indlånsrenter fortsat mere udbredt hos andre af bankernes kundegrupper. Fx var andelen af indlån med negativ rente
86 pct. og 67 pct. for henholdsvis ikke-finansielle
virksomheder og personligt ejede virksomheder i
maj 2021.
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Anm.: Venstre: Indlån i danske kroner på anfordring fra danske
lønmodtagere, pensionister mv. ekskl. udlånsrelaterede
indlån, hvor udlånsrelaterede indlån svarer til den uudnyttede del af lånerammen på fx et prioritetslån og forrentes
typisk som udlån. Højre: Fordelingen af det samlede indlån
i alle valuta fra danske lønmodtagere, pensionister mv. En
puljeordning er en opsparingsordning med binding, hvor
indlånet investeres i værdipapirer. Find figurdata her.

Nationalbankens undersøgelse om indlån
Oplysningerne stammer fra Nationalbankens undersøgelse af Udlånsrelaterede indlån og Udbredelsen af
negative renter på indlån. Den seneste undersøgelse
dækker perioden til maj 2021, og de deltagende
banker dækker tilsammen 91 pct. af det samlede
indlån (ekskl. puljeordninger) fra danske privatkunder. Resultaterne fra undersøgelsen kan findes på
Nationalbankens hjemmeside (link).
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