
Rentekrig i Horsens?
Aktivbanken liar forhøjet renten for 12 måneders  indlån til
9 pet. De øvrige pengeinstitutter holder måske allerede i dag
mode om situationen

Så  er rentekrigen I Horsens
erklæret! Det er Horsens
Bank, der som den lokale part
I bankfusionen . Aktivbanken
nu har introduceret en rente-
sats pa, ni procent for indlån
pa 12 måneders opsigelse

procent over den gldende
renteaftale. Beslutningen om
tie ny rentesatser blev buffet
pa Aktivbankens forste besty-
relsesmode i gar. Dermed har
Aktivbanken som helhed (Hor-
sens Bank, Veile Bank, Kol-
ding Folkebank og Kolding
Lane- og Diskontokasse) gjort
Veile Banks hidtidige rentepo-
litik til sin.

At Aktivbanken ikke følger ren-
teaftalen kommer ikke som nogen

overraskelse. Den blev bl. a. bebudet
i Horsens Folkeblad I april efter
Aktivbanken åbning at en

Fredericia-filial  med den høje rente.
Spørgsmålet  har istedet været , hvor-
når ville finde sted.

Jyske Bank følger
Aktivbanken

Derlmod kommer det uventet, at
Jyske Bank med hovedsæde i Silke-
borg og dermed i flare distrikter
konkurrent Aktivbanken også vil
gå aktivt ind i rentekrigen.

Af konkurrencemæssige  hensyn
mener Jyske Banks bestyrelse ikke
at kunne bibeholde sin nuværende

rente. Jyske Bank vii opsige sit
medlemsskab af Provinsbankforenin-
gen, hvorefter den ikke vii
bundet af nogen renteaftale. Udmel-
delsen kan tidligst trade i kraft til 1.
februar, fordi banken vil overholde
spillets regler om opsigelsesvarsel.
Veile Bank blev i 1967 ekskluderet
af foreningen, da den brad
renteaftalen.

De tre øvrige  banker i Aktivban-
ken er fortsat medlemmer af Pro-
vinsbankforeningen, men den ny
banks fire deltagere har i en intern
overenskomst vedtaget, at Aktivban-
ken ikke kan tilsluttes nogen foren-
ing eller organisation, der kan

træffeaftale om rentesatser på dens
vegne.

Aktivbankens bestyrelse begrunder
renteforhøjelsen med henvisning til
den direkte rente af „lange" obliga-
tioner. Det er almindelig praksis, at
renten fastsættes i relation til Natio-
nalbankens diskonto-politik.

Aktivbankens og senere altså også
Jyske Banks højere indlånsrente  vil
fjerne en del af grundlaget for sam-
arbejdet mellem pengeinstitutterne
og Nationalbanken om tilrettelæggel-
se af landets kredit- og pengepolitik.

Provinsbankforeningen
beklager

- Jeg via meget strkt beklage,
hvis Aktivbankens og Jyske Banks
højere indlånsrente  skulle vre ind-
ledningen til en rentekrig, siger for-
manden for De danske

ProvinsbankersForening, bankdirektørK. 0.
Petersen, Næstved .

- Det, der skate i gar, var det, at
der er bankledere som mener, at
når . Nationalbanken stter
diskontoenned, så kan man samtidig I
bankerne sætte  rentesatserne op,

fortsætter K. 0. Petersen. En sådan
reaktion er ikke velovervejet, og
man har da heller ikke tidligere væ-
ret ude for det. Men det er netop
tilfældet for tre af de banker, der er
indgået i Aktivbanken, slutter
bankdirektøren .

Aktivbankens rentesatser for Ind-
ian på tre måneders opsigelse ligger
på linie med renteaftalens - 6 1/2. For
indlån på anfordring giver Aktiv-
banken imidlertid  1/2 pct, mindre end
andre banker - 4 pct . mod 4 1/2 pct.

Spørgsmålet er nu, hvilket udspil
de øvrige horsensianske pengeinsti-
tutter vil tage I rentekrigen. Situa-
tionen var till morgen endnu uafkla-
ret, fordi de forskellige banker og
sparekasser afventer et fællesmøde ,
som det hidtil har været sædvanen I
Horsens, når renten har skullet  ju-
stores, oplyser bankdirektør Erik
Thomsen, Horsens Landbobank.

- Mødet mellem de lokale bankle-
dere vil muligivs allerede finde sted
i dag, siger Erik Thomsen. Jag kan
da sige så meget til den aktuelle si-
tuation fortsætter  han, at når . Jyske
Bank nu også stter renten i vejret,
så må vi til at diskutere, am vi af
hensyn til konkurrence bør følge ef-
ter.

De lokale pengeinstitutter vil for-
mentlig også snarest holde et made
med banker og sparekasser fra Vej-
le, Fredericia og Kolding for at
drøfte den fremtidige rentepolitik.

„En Veile-filial"
- De rentevarianter vi nu har væ-

ret vidne till er en tydelig demon-
stration af, at Horsens Bank nu for
alvor er blevet en filial af Veile
Bank, siger direktør  Bojle Klaysen,
Horsens Sparekasse, I en kommentar
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til renteforhøjelsen. Horsens Bank
må nemlig acceptere Voile Banks
ønsker  om en afvigende rentepolitik.

Situationen minder om den, man
kender fra moderne salgsteknik in-
denfor detailhandelen, hvor man
nedsætter priserne på enkelte vare-
grupper f. eks. snaps og mælk, fort-
sætter direktør Klaysen. Det er
imidlertid indlysende, at en
købmand  ikke kan sælge sin vase under
indkøbsprisen, og at industrien ikke
kan sælge  under fremstillingsprisen,
hvorfor  man nødvendigvis  må tage
mere for andre varer.

Det er mit indtryk, at offentlighe-
den er bedst tjent med ro på rente-
markedet. Men hvis vi i sparekassen
bliver vidner til kapitalflugt, vii vi
naturligvis konkurrere på alle
der - herunder rentens højde, slutter
direktør Klavsen.

Det var til morgen ikke muligt at
If en kommentar fra Egnssparekas-
sen på grund af direktionsmøde.

Evt. yderligere renteforhøjelser i
Horsens vil i første omgang blive
I aktuel for Sr arekassen Horsens,
Horsens Landbobank og Egnsspare-
kassen. De er alle tre rent lokale
pengeinstitutter, som uden videre
kan beslutte sig for en ny rentepoli-

tik. Handelbanken er begge afdelingeraf
landsbanker, hvor hovedsderne
dikterer rentepolitikken. Og at de
skulle gå med i rentekrigen fore-
kommer usandsynligt pa nuvrende
tidspunkt.

est.
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