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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, SEPTEMBER 2019 

En femtedel af virksom-
hedernes indlån er i valuta 

Danske virksomheders samlede indlån i bankerne er 

309 mia. kr. ved udgangen af september 2019. En 

femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta, sva-

rende til 60 mia. kr. Mange danske selskaber har, 

enten direkte eller via udenlandske datterselskaber, 

aktiviteter i udlandet i udenlandsk valuta. De kan 

derfor have behov for at kunne både trække og ind-

skyde beløb på konti i forskellige valutaer.  

Euro og dollar udgør størstedelen 

Langt størstedelen af virksomhedernes indlån i valu-

ta er indlån i euro og i dollar på henholdsvis 28 og 

23 mia. kr. Dernæst følger norske og svenske kroner 

samt britiske pund. Andre indlån i valuta er især i de 

fem valutaer polske zloty, australske dollar, schweizi-

ske franc, ungarske forint og kinesiske yuan, som 

tilsammen udgør indlån for næsten 2 mia. kr. 

Positiv forrentning af indlån i valuta 

Ser man bort fra virksomhedernes indlån i danske 

kroner, så er den gennemsnitlige rente på indlån i 

valuta 0,64 pct. Det skyldes især, at bankerne forren-

ter virksomhedernes indlån i dollar med i gennem-

snit 1,79 pct. Indlånet i euro trækker derimod i den 

anden retning, idet de i gennemsnit forrentes med  

-0,35 pct. Den gennemsnitlige rente på indlån i dan-

ske kroner er til sammenligning -0,33 pct. 

Indlånsrenterne afspejler de pengepolitiske renter 

Renterne på indlån i valuta afspejler bl.a. de penge-

politiske renter, der fastsættes af centralbankerne i 

de respektive valutaområder. Derfor er der fx en be-

tydelig forskel på forrentningen af indlån i henholds-

vis euro og dollar. 

Færre indlån i euro og flere i dollar 

Indlånet i valuta kan svinge forholdsvist meget fra 

måned til måned. Det seneste år har der dog været 

en tendens til, at indlån i euro er reduceret, mens 

indlånet i dollar er øget.
1
 Det er især virksomheder i 

brancherne maskinindustri samt forskning og udvik-

ling, der har nedbragt deres indlån i euro. Stignin-

gen i indlån i dollar drives næsten suverænt af bran-

chen forskning og udvikling. Denne branche har 

klart det største indlån i både dollar og euro. 
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1
  Værdien af indlånet i dollar opgjort i danske kroner er dog også på-

virket af, at dollaren i samme periode er blevet svækket over for kro-

nen, ca. 1 mia. kr. 

 Euro og dollar udgør størstedelen af danske 

virksomheders indlån i valuta 
  

 

 

 

 

Anm.: Ultimo værdi af ikke-finansielle selskabers indlån i septem-

ber 2019 og 2018. Over søjlen for 2019 er angivet den 

gennemsnitlige rente p.a. 
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