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Danske virksomheder
havde 426 mia. kr.
i banken
De danske erhvervsvirksomheder, som her dækker
over ikke-finansielle selskaber og personligt ejede
virksomheder, havde ved udgangen af februar 426
mia. kr. i indestående i de danske banker. Erhvervsvirksomhedernes indestående har overordnet set
været stigende siden 2012, hvor det er øget med ca.
150 mia. kr., svarende til lidt mere end 50 pct.
Indestående på anfordring udgør langt størstedelen
Indestående på anfordring udgør 90 pct. af erhvervsvirksomhedernes samlede indlån. De resterende 10 pct. er indestående med binding, dvs. indestående, som ikke umiddelbart kan benyttes til

Stigende tendens i erhvervsvirksomhedernes
indestående i banker siden 2012
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betalinger mv., fx tidsindskud og indestående med
opsigelsesvarsel. Erhvervsvirksomhedernes indestående på anfordring forrentes i gennemsnit med
-0,37 pct., mens indestående med binding forrentes
med 0,18 pct.
Indestående i valuta for 65 mia. kr.
En forholdsvis stor del af erhvervsvirksomhedernes
indestående er i valuta: 65 mia. kr., svarende til 15
pct. af deres samlede indestående. Især indestående
i euro og dollar fylder, med henholdsvis 7,5 pct. og
5,4 pct. Indestående i svenske og norske kroner udgør 1,2 pct. Renterne på indestående i valuta afspejler bl.a. de pengepolitiske renter, der fastsættes af
centralbankerne i de respektive valutaområder.
Andre finansielle aktiver end indestående i banker
Indestående i bankerne er ikke erhvervsvirksomhedernes eneste omsættelige aktiver. Ved udgangen af
februar havde de danske erhvervsvirksomheder således aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer til en værdi svarende til lidt over tre gange
deres bankindskud.
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Anm.: Betegnelsen erhvervsvirksomheder bruges her som en
fællesbetegnelse for de ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder.

Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for
'Bank- og realkredit, balancer', som er fra slutningen af
februar 2020. Siden da er der sket ekstraordinært store
forandringer i økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen af april denne statistik med
marts måneds tal.

