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Øget kreditvækst til
dansk erhverv
Efter flere år med kreditvækst omkring nul er det
samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter til
danske erhvervsvirksomheder indtil nu steget med
2,9 pct. i 2018. Det er den største stigning i årets
første 10 måneder siden 2008. Kreditvæksten var
dog flere gange større i årene op til finanskrisen.
Handelsbranchen har med en kreditvækst på 6 pct.
haft den største stigning blandt de fem erhvervsbrancher, der låner mest fra bank og realkredit.
Modsat har landbrug mv. med en kreditvækst på 0
pct. haft den laveste vækst af de fem brancher. Lån
til disse to brancher udgør tilsammen godt en fjerdedel af det samlede erhvervslån.
Branchen fast ejendom, som primært dækker over
ejendomshandel og udlejning, står for næsten halv-

Større kreditvækst til erhverv i 2018
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delen af det samlede erhvervslån. Udlånet er her steget med 2,3 pct.
Virksomhedernes stigende låntagning er i god tråd
med resultater fra Nationalbankens udlånsundersøgelse. Her melder særligt realkreditinstitutterne og
de mellemstore banker om tiltagende låneefterspørgsel fra både nye og eksisterende erhvervskunder siden 2016.
Den generelle udvikling i bank- og realkreditudlån til
virksomheder skal ses i lyset af både det nuværende
renteniveau på erhvervslån – som aldrig har været
lavere – og stigende behov for lånefinansiering under det økonomiske opsving.
Det samlede bank- og realkreditudlån til danske erhvervsvirksomheder er 1.668 mia. kr. ved udgangen
af oktober. Ud over lån fra danske banker og realkreditinstitutter inkluderer virksomhedernes eksterne finansieringskilder primært en kombination af
erhvervsobligationer, aktieudstedelser og lån fra
andre erhvervsvirksomheder eller udlandet.
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Anm.: De fem angivne brancher udgør i alt 82 pct. af udlånet til
enkeltmandsvirksomheder og ikke-finansielle selskaber.
Kreditvæksten er opgjort over årets første 10 måneder.

