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Udlånet til danske  
virksomheder steg  
fortsat i 2017  

Det samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter 

til danske erhvervsvirksomheder steg med 2,1 pct. i 

2017, svarende til ca. 22 mia. kr. Dermed når virk-

somhedernes samlede bank- og realkreditlån op på 

1.101 mia. kr. ved udgangen af året. 

Den fortsatte stigning i virksomhedernes lån drives 

primært af høj udlånsvækst til de to brancher land-

brug mv. og fast ejendom på henholdsvis 5,7 og 3,6 

pct. Branchen fast ejendom, som dækker over ejen-

domshandel og udlejning, udgør ca. to tredjedele af 

det samlede erhvervsudlån, hvorimod kun knap 4 

pct. af udlånet er til landbrug mv.  

Det samlede erhvervsudlån steg dog ikke så hurtigt 

som i 2016. Det skyldes bl.a. faldende udlån til byg-

ge- og anlægsbranchen samt en markant reduktion i 

lån til industrivirksomheder, som tilsammen udgør 9 

pct. af det samlede erhvervsudlån.  

De danske virksomheders stigende låntagning er i 

tråd med resultater fra Nationalbankens udlåns-

undersøgelse. Her melder særligt realkreditinstitut-

terne og de mellemstore banker om tiltagende låne-

efterspørgsel fra både nye og eksisterende erhvervs-

kunder siden 2016.    

Den generelle udvikling i virksomhedernes lån skal 

ses i lyset af både det nuværende renteniveau på 

erhvervslån – som aldrig har været lavere – og finan-

sieringsbehovet under det økonomiske opsving.  

Ud over lån fra danske banker og realkreditinstitut-

ter inkluderer virksomhedernes eksterne finansie-

ringskilder primært en kombination af erhvervsobli-

gationer, aktieudstedelser og lån fra andre erhvervs-

virksomheder eller udlandet. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Væksten i udlån til danske 

erhvervsvirksomheder  

Figur   

 

 

 

 

Anm.:  De fem angivne brancher udgør i alt 85 pct. af udlånet til 

erhvervsvirksomheder pr. ultimo december 2017. 
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