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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, APRIL 2020 

Øget låneaktivitet, men 
begrænset effekt på  
samlet udlån til erhverv 

I marts og april nåede omfanget af helt nye og aktivt 

genforhandlede lån fra bankerne til danske er-

hvervskunder op på henholdsvis 40 og 44 mia. kr. 

Omfanget er over niveauet for 2019, men ikke aty-

pisk set i forhold til tidligere års låneaktivitet. Låne-

aktiviteten har indtil videre haft en begrænset effekt 

på bankernes samlede erhvervsudlån, som fra fe-

bruar til april er øget med 7,1 mia. kr.  

Den begrænsede ændring i det samlede udlån indi-

kerer, at låneaktiviteten især har været i form af gen-

forhandlinger af vilkår for erhvervskundernes eksi-

sterende lån frem for udbetalinger af helt nye lån. 

Ved udgangen af april var erhvervsvirksomhedernes 

samlede låntagning i bankerne 447 mia. kr.  

Samlet set har bankernes erhvervskunder til og med 

april ikke umiddelbart fået udbetalt lån i større stil, 

som følge af konsekvenserne af udbruddet af coro-

navirus. Det er dog ikke ensbetydende med, at er-

hvervskunderne ikke har indgået aftaler om fx øgede 

kreditrammer. 

Udlånet opgøres først, når det er udbetalt 

Nationalbankens statistik for bankernes udlån er 

transaktionsbaseret. Det betyder, at opgørelsen af 

bankernes udestående udlån alene omfatter udlån, 

som er udnyttet, dvs. udbetalt til kunderne. Det be-

tyder samtidig, at uudnyttede aftalte kreditrammer 

og andre former for allerede aftalte tilsagn om kredit 

eller henstand ikke er inkluderet, så længe virksom-

hederne ikke har gjort brug af dem.  

Stigning i garantier fra offentlige fonde 

Selv om de samlede tal fra bankerne ikke viser en 

stor udlånsstigning, har de to offentlige fonde EKF 

Eksportkreditfonden og Vækstfonden bidraget til 

øget långivning via garantistillelse til danske er-

hvervsvirksomheder igennem deres COVID-19 ord-

ninger. Til og med 25. maj havde fondene således 

stillet garantier for henholdsvis 0,26 og 2,9 mia. kr., 

svarende til lånebeløb fra bankerne på 0,35 og 4,2 

mia. kr. I alt 36 virksomheder havde til og med 25. 

maj fået en garantiordning fra EKF Eksportkredit-

fonden og 143 fra Vækstfonden. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Intet ekstraordinært udlånstræk endnu   

 

  

 

 

Anm.: Udestående udlån ultimo måneden fra banker til danske 

erhvervskunder (ikke-finansielle selskaber og personligt 

ejede virksomheder).  
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Bank-og-realkredit-Balancer-20200527.aspx

