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VIRKSOMHEDERNES 
GÆLD OG 
INVESTERINGER

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

De danske virksomheder opbyggede en betydelig 

gæld i årene op til finanskrisen og reducerede 

under krisen deres investeringer kraftigt. Artik

len præsenterer en analyse af sammenhængen 

mellem de enkelte virksomheders gældskvote før 

krisen og udviklingen i deres investeringer under 

krisen. Analysen er baseret på data på virksom

hedsniveau, der dækker perioden 200012. 

I analysen fremgår det, at en mindre del af 

faldet i danske virksomheders bruttoinvesterin

ger skyldes, at en række virksomheder i årene 

før krisen opbyggede et højt gældsniveau og 

efterfølgende konsoliderede sig. Ca. en femtedel 

af dem havde i 2007 en gældskvote på mindst 80 

pct. af de samlede aktiver. Under krisen reducere

de de deres investeringer mere end virksomheder 

med lavere gældskvoter. Det gælder også, når 

man tager hensyn til, at virksomheder med høj 

gældskvote, der foretog store lånefinansierede 

investeringer før krisen, naturligt havde et lavere 

behov for at investere i de følgende år. Endvidere 

tages der i analysen højde for, at virksomheder 

med høje gældskvoter adskiller sig fra virksomhe

der med lavere gældskvoter på en række karakte

ristika (fx alder og størrelse). 

Det større fald i investeringerne hos mere 

gældstyngede virksomheder findes også inden 

for mere afgrænsede grupper af virksomheder 

defineret på baggrund af geografi, virksomhedsal

der, branchemæssigt tilhørsforhold, likviditet mv. 

Det indikerer, at sammenhængen er forholdsvis 

robust, og at den ikke er drevet af enkelte bran

cher eller enkelte typer af virksomheder. Det er 

særligt de mindre og mellemstore virksomheder, 

der har reduceret deres investeringer under kri

sen, og sammenhængen mellem gældskvote før 

krisen og investeringsudviklingen under krisen er 

derfor også tydeligst for disse størrelser virksom

heder. 

På baggrund af analysen kan der foretages et 

groft skøn for, hvordan investeringerne ville have 

udviklet sig under finanskrisen, hvis de virksom

heder, der havde en høj gældskvote, i stedet 

havde haft en lavere gældskvote. Det indikerer, 

at høj gæld hos nogle virksomheder kan forklare 

i omegnen af 1520 pct. af faldet i investeringer i 

perioden 200712. 

Selv om hovedårsagen til faldet i investerin

gerne er manglende efterspørgsel og ikke gælds

opbygning bidrog den kraftige gældsætning i 

årene op til finanskrisen således i et vist omfang 

til det efterfølgende fald i investeringerne. Virk

somheder med høje gældskvoter har i lyset af 

krisen ønsket at nedbringe deres gældsniveau 

for dels at få større modstandsdygtighed over for 

stød til økonomien, dels øget fleksibilitet i deres 

fremtidige finansieringsmuligheder. Endvidere 

kan finanskrisen have svækket virksomhedernes 

tillid til, at banksektoren i en konjunkturnedgang 

altid kan stille den efterspurgte kredit og likvidi

tet til rådighed. Det kan ligeledes have bidraget 

til nogle virksomheders ønske om at konsolidere 

sig. Endelig kan en høj gældskvote have reduce

ret mulighederne for at optage lån under krisen. 

Analysens resultater indikerer dog, at kreditbe

grænsninger ikke har spillet nogen væsentlig rolle 

for udviklingen i investeringerne. Gældskvoten 

havde en negativ indflydelse på investeringsom
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fanget under krisen for såvel virksomheder med 

god som med dårlig likviditet. 

Resultaterne indikerer, at høj gearing kan 

forstærke nedgangen i investeringer i kriseperio

der. Der kan derfor være gode argumenter for at 

søge at begrænse, at der opbygges gæld under 

økonomiske opsving. Bankerne havde for lempeli

ge lånevilkår i årene op til finanskrisen, men siden 

har de foretaget en nødvendig opstramning af 

kreditstandarderne. Myndighederne har endvide

re taget en række reguleringsmæssige initiativer 

for fremadrettet at reducere risikoen for uholdbar 

udlånsvækst. Favoriseringen i det danske skat

tesystem af gældsfinansiering frem for egenka

pitalfinansiering virker derimod isoleret set ikke 

fremmende på danske virksomheders soliditet. 

Favoriseringen ses ved, at virksomhederne med 

visse begrænsninger kan fradrage renteudgifter 

i indkomstopgørelsen på linje med øvrige drifts

omkostninger, mens aflønningen af egenkapitalen 

ikke kan fradrages. 

BAGGRUND

Udviklingen i investeringsaktiviteten i de europæ

iske lande, siden finanskrisen begyndte, kan i høj 

Virksomhedernes gældsopbygning og opsparingsoverskud Figur 1
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Anm.: Venstre figur: Data fra nationalregnskabets finansielle konti. Gæld er defineret som samlede finansielle passiver, bortset fra ejerandels
beviser, og opgjort til markedsværdi. Højre figur: 4 kvartalers glidende gennemsnit af finansielle transaktioner og bruttoværditilvækst, 
BVT, for ikke-finansielle selskaber i nationalregnskabet og statistikken over direkte investeringer. ”Likvide aktiver” er kontanter, indskud, 
obligationer, porteføljeaktier mv. ”Direkte investeringer” er danske virksomheders direkte investeringer i udlandet fratrukket udlandets 
direkte investeringer i danske virksomheder. ”Lån” er opgjort netto. ”Andet” inkluderer forsikringstekniske reserver, handelskreditter og 
andre forfaldne ikkebetalte mellemværender.

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.

grad forklares af den begrænsede økonomiske 

aktivitet og den øgede usikkerhed, som krisen 

medførte, jf. bl.a. Banerjee mfl. (2015) og IMF 

(2015). Andre faktorer kan dog også have haft be

tydning. I nogle lande steg virksomhedernes gæld 

kraftigt i årene op til krisen, så de efterfølgende 

fik et behov for at konsolidere sig. Derfor er krisen 

blevet kaldt en ”balancesheet recession”, se fx 

Koo (2008). Finanskrisen kan også have svækket 

virksomhedernes tillid til, at banksektoren altid 

kan stille den efterspurgte kredit og likviditet til 

rådighed i en konjunkturnedgang. Det kan have 

ført til, at virksomhederne generelt har ønsket at 

opbygge et større likviditetsberedskab, jf. Kramp 

og Pedersen (2015). Disse faktorer kan bidrage 

til at forklare, hvorfor investeringsomfanget og 

kreditgivningen har været lav siden begyndelsen 

af finanskrisen, selv om pengepolitikken har været 

meget lempelig. 

Virksomhederne i den danske ikke-finansielle 

selskabssektor opbyggede i årene op til krisen 

en relativt høj bruttogældskvote. Den steg fra 

omkring 80 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, 

i 2003 til omkring 140 pct. i 2009, jf. figur 1 (ven

stre). Forud for finanskrisen øgede virksomheder

ne deres beholdning af likvide aktiver betydeligt 

og finansierede sig i stort omfang ved lån, jf. figur 
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1 (højre). Siden midten af 2009 har bruttoop

sparingen oversteget de reale investeringer, så 

virksomhederne har haft et betydeligt opspa

ringsoverskud (positiv nettofordringserhvervel

se). Opsparingsoverskuddet er på nettobasis 

primært blevet anvendt til at nedbringe lån, 

placere i likvide beholdninger og foretage di

rekte investeringer i udlandet. 

 Analysens datagrundlag Boks 1

Datagrundlaget består af regnskabsdata for stort set 

samtlige danske virksomheder undtagen virksomheder 

i de primære erhverv, den finansielle sektor, energi- og 

vandforsyning og dele af transportbranchen (havne 

mv., jernbane og bustransport). Data er indsamlet af 

Danmarks Statistik til brug for opgørelsen af ”regnskabs

statistik for private byerhverv”, og dækker perioden 

200012. Data stammer fra spørgeskemaer kombineret 

med oplysninger fra Skat. Endvidere har Danmarks 

Statistik opregnet nogle variable hos de virksomheder, 

der ikke er omfattet af spørgeskemaundersøgelsen. For 

de centrale variable om investeringer og gældskvote vur

deres datakvaliteten til at være forholdsvis god, om end 

investeringerne er opgjort med en vis usikkerhed. 

I analysen er der set bort fra selvstændigt erhvervs

drivende. Det skyldes, at deres økonomi ikke er til

strækkeligt adskilt fra ejerens privatøkonomi til at gøre 

det muligt at sammenligne med større virksomheder. 

Desuden er investeringsdata for dem ufuldstændige. 

Der ses ligeledes bort fra virksomheder i underbranchen 

”udlejning af erhvervsejendomme”, da datakvaliteten for 

dem vurderes at være utilstrækkelig. Endelig ses der bort 

fra inaktive virksomheder, virksomheder, der ikke har no

gen aktiver registreret, samt virksomheder, der er ophørt 

i perioden 200612. I de økonometriske analyser fjernes 

endvidere de mest ekstreme observationer for at sikre, at 

resultaterne ikke kun drives af disse, jf. Kuchler (2015).

På trods af disse afgrænsninger og forskellige op

gørelsesmetoder følger investeringsudviklingen i det 

anvendte datasæt nogenlunde udviklingen i national

regnskabets opgørelse af faste bruttoinvesteringer for 

ikke-finansielle selskaber.

Investeringsudviklingen  
i danske private byerhverv

Figur 2
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Anm.: Virksomheder i underbranchen ”udlejning af erhvervsejen
domme” er udeladt på grund af utilstrækkelig datakvalitet.

Kilde: Danmarks Statistik.

Virksomheder fordelt på gældskvote (2007) og udviklingen  
i virksomhedernes investeringer fordelt på størrelse

Figur 3
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Anm.: Inddeling efter gældskvoter: Lav gæld: Gældskvote (gæld i forhold til samlede aktiver) op til 60 pct., Middel gæld: Gældskvote over  
60 pct. og op til 80 pct., Høj gæld: Gældskvoter over 80 pct. Virksomhedsstørrelser: Mikro: < 10 ansatte, Små: 1049 ansatte,  
Mellemstore: 50-249 ansatte, Store: 250 ≥ ansatte. Antallet af ansatte er opgjort som fuldtidspersoner. 

Kilde: Egne beregninger på data på virksomhedsniveau fra Danmarks Statistik.
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SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD  
OG INVESTERINGER

I det følgende ses nærmere på investeringerne i 

de private byerhverv på baggrund af registerdata 

for danske virksomheder, jf. boks 1 for en nær

mere beskrivelse af data. Metode og resultater er 

uddybet og dokumenteret i et nyligt arbejdspapir, 

jf. Kuchler (2015).

Faldet i investeringer under krisen har været 

mere udtalt i nogle brancher end i andre, jf. figur 

2. Mens virksomheder i bygge og anlægsbran

chen har reduceret deres investeringer betydeligt, 

øgede informations og kommunikationsvirksom

hederne samlet set deres investeringer. Virksom

hederne i de store brancher som industri samt 

handel og transport reducerede i gennemsnit 

deres investeringer med knap en tredjedel fra 

2007 til 2010. Den betydelige variation mellem 

brancherne afspejler bl.a. at der er forskel i efter

spørgsel og konjunkturudsigter.

Sammenlignet med de store virksomheder hav

de en større del af de små virksomheder en høj 

gældskvote (gæld i forhold til samlede aktiver) i 

perioden op til krisen, jf. figur 3 (venstre). Det skal 

bl.a. ses i lyset af, at de fleste større virksomheder 

er ældre end de små. Det var særligt mikrovirk

somhederne samt de små og mellemstore, der 

Sammenhængen mellem gæld og investeringsudvikling Figur 4
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Anm.: Lav gæld refererer til gældskvoter op til 60 pct., mens høj gæld refererer til gældskvoter over 80 pct. Figurerne er konstrueret som føl
ger: Først beregnes for hver virksomhed i hvert år investeringskvoten som investeringer divideret med værditilvækst. Dernæst indekseres 
virksomhedens investeringskvote i det pågældende år i forhold til den samme virksomheds investeringskvote i 2007. Endelig findes 
medianen af dette indeks inden for hvert år og hver gældsgruppe. Virksomhedsstørrelser: Mikro: < 10 ansatte, Små: 1049 ansatte, Mel
lemstore: 50-249 ansatte, Store: 250 ≥ ansatte.

Kilde: Egne beregninger på data på virksomhedsniveau fra Danmarks Statistik.
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reducerede deres investeringer under krisen, jf. 

figur 3 (højre). De stores investeringer var i 2011 

på niveau med 2007.

Man kan få en indikation af sammenhængen 

mellem virksomhedernes gearing op til krisen, og 

hvordan deres investeringer udviklede sig under 

krisen, ved at sammenligne udviklingen i investe

ringer for virksomheder med høje gældskvoter og 

virksomheder med lave gældskvoter. Virksomhe

der, der op til krisen havde høje gældskvoter, redu

cerede under krisen deres investeringskvote (brut

toinvesteringer i forhold til værditilvækst) mere 

end virksomheder med lavere gældskvoter, jf. figur 

4. Sammenhængen er tydeligst blandt mikrovirk

somheder samt små og mellemstore virksomheder, 

mens den er til stede, men knap så tydelig blandt 

de store virksomheder med over 250 ansatte. 

Sammenhængen mellem gældskvote før krisen 

og udviklingen i investeringer under krisen findes 

også ved at opdele virksomhederne efter andre 

karakteristika, jf. figur 5. Det indikerer, at sammen

hængen er forholdsvis robust, og at den ikke er 

drevet af enkelte brancher eller enkelte typer af 

virksomheder. 

I Kuchler (2015) er der foretaget en formel 

økonometrisk analyse af sammenhængen mellem 

gældskvote og investeringer, jf. boks 2. Analysens 

vigtigste resultat er, at også når der tages højde 

Sammenhængen mellem gældskvote og investeringsudvikling,  
udvalgte grupper af virksomheder

Figur 5
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Anm.: Virksomheder med høj likviditet er defineret som virksomheder, hvor likvide aktiver udgør over 10 pct. af de samlede aktiver, mens 
virksomheder med lav likviditet udgøres af de resterende. Likvide aktiver er defineret som beholdning af værdipapirer og kapitalandele, 
kontantbeholdning samt bankindskud mv. En mere snæver definition af likviditet giver samme billede. Eksportvirksomheder er defineret 
som virksomheder, der eksporterer mere end 5 pct. af deres omsætning, mens ikkeeksportvirksomheder udgøres af de resterende. 

Kilde: Egne beregninger på data på virksomhedsniveau fra Danmarks Statistik.
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for en række andre virksomhedskarakteristika 

end gældskvoten, reducerede de virksomheder, 

der før krisen havde en høj gældskvote, deres 

investeringskvote signifikant mere end sammen

lignelige virksomheder med lavere gældskvoter. 

Estimationsmetoden tager højde for det forhold, 

at virksomheder med høj gældskvote, der foretog 

store lånefinansierede investeringer før krisen, 

naturligt havde et lavere behov for at investere i 

de efterfølgende år.

Det større fald i investeringerne under kri

sen hos mere gældstyngede virksomheder kan 

Økonometrisk analyse af sammenhængen mellem gældskvote og investeringer Boks 2

For at belyse sammenhængen mellem virksomhedernes 

gældskvote og udviklingen i investeringerne estimeres føl

gende regressionsmodel:

���;�;�;����₋� = � + ����;�;�;���� + ����;�;�;���� + ���;�;�;���� 
 

6
 

4
+ ����;�;�;����₋���� + ����� + ����� + 𝜀�;�;�;�

 �˭¹ �˭¹
hvor ���;�;�;����₋� er ændringen i investeringskvoten (investe

ringer i forhold til værditilvækst) fra 2007 til år � ∈ (2008,2009, 
... ,2012). Fodtegnene refererer til virksomhed i i branche s, 

region r og år t. M og H er indikatorvariable for henholdsvis 

middel (6080 pct.) og høj (over 80 pct.) gældskvote (gæld i 

forhold til samlede aktiver), således at koefficienterne �� og 

�� angiver forskellen i ændringen i investeringskvoterne for 

to virksomheder, der er ens, bortset fra at den ene har en lav 

gældskvote og den anden har henholdsvis en middel eller 

en høj gældskvote. I vektoren med kontrolvariable, ��;�;�;���� 
, inkluderes variable, som typisk inkluderes i investeringsre

lationer. Der medtages omsætningsvækst, implicit rente på 

virksomhedens gæld, afkastningsgrad, eksportandel, egen

kapital i forhold til værditilvækst, virksomhedens alder samt 

logaritmen til antallet af ansatte. Endvidere kontrolleres for 

branchemæssigt og geografisk tilhørsforhold. For at tage 

højde for det forhold, at det er naturligt at investere mindre 

efter en periode med store investeringer, inkluderes varia

blen ���;�;�;����₋����, som angiver ændringen i investeringskvo

ten fra 2006 til 2007. I supplerende analyser inkluderes flere 

lignende variable fra en længere tidsperiode, men resultater

ne påvirkes ikke væsentligt heraf. 

Resultat af modelestimation

Afhængig variabel:  
Ændring i investeringskvote fra 2007 til 2008 2009 2010 2011 2012

Middel gældskvote (2007)
2,328*** 3,764*** 2,443*** 2,245*** 2,058***

(0,280) (0,298) (0,263) (0,251) (0,261)

Høj gældskvote (2007)
3,877*** 5,321*** 3,710*** 3,267*** 2,946***

(0,387) (0,405) (0,379) (0,374) (0,391)

Observationer 35.658 34.814 34.341 33.954 33.602

R2 0,085 0,108 0,022 0,018 0,022

Anm.: Investeringskvoten er defineret som bruttoinvesteringer i forhold til værditilvækst. Kontrolvariable inkluderet (se teksten ovenfor). Signifi
kans: *** p<0,01, ** p<0,05, * p < 0,10. Robuste standardfejl i parentes. 

Kilde: Kuchler (2015).

Resultatet af estimationen fremgår af tabellen. Som ek

sempel på tolkning kan udviklingen i investeringskvoterne 

fra 2007 til 2009 betragtes. Ifølge modellen reducerede 

virksomheder med høj gældskvote deres investeringskvote 

med i gennemsnit 5,3 procentpoint mere fra 2007 til 2009 

end lignende virksomheder med lav gældskvote. Tilsvarende 

reducerede virksomheder med middel gældskvote deres 

investeringskvote med 3,8 procentpoint mere end lignende 

virksomheder med lav gældskvote. Da medianen for inve

steringskvoten blandt alle virksomheder i 2007 var 6,3 pct., 

er størrelsesordenen af effekterne ganske betydelig for den 

enkelte virksomhed. 

Der er foretaget en række robusthedstjek og estimeret 

yderligere modelspecifikationer, jf. Kuchler (2015). Desuden 

estimeres modellerne separat for en række undergrupper af 

virksomheder defineret på baggrund af branche, virksom

hedsstørrelse, likviditet, eksportorientering, omsætnings

vækst og geografi. Resultaterne er robuste over for alle 

disse alternative specifikationer, dog med undtagelse af 

estimation udelukkende baseret på de store virksomheder 

med over 250 ansatte, hvor resultaterne peger i samme ret

ning men ikke er statistisk signifikante. Denne gruppe er dels 

mere heterogen end de øvrige virksomheder, dels er antallet 

af observationer begrænset. 

Endvidere viser yderligere modelestimationer, at effekten 

af høj gældskvote på ændringen i virksomhedernes inve

steringskvote ikke kun findes i kriseperioder, men dog at 

effekten er markant tydeligere i disse perioder. 
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genfindes i adskillige alternative specifikationer 

og robusthedsberegninger samt inden for mere 

homogene grupper af virksomheder, som defi

neres på baggrund af geografi, branchemæssigt 

tilhørsforhold, likviditet, eksportorientering og 

omsætningsvækst. Effekten er tydeligst for de 

mindre og mellemstore virksomheder med op til 

250 fuldtidsansatte. For de store er effekten ikke 

statistisk signifikant. Det skal ses i lyset af, at de 

største virksomheder ikke reducerede deres inve

steringer i lige så høj grad som de mindre under 

krisen. Desuden udgør de store virksomheder en 

mindre og mere heterogen gruppe end de mindre 

virksomheder. 

Den enkelte virksomheds gældskvote før kri

sen har således haft betydning for udviklingen i 

virksomhedens investeringer under krisen. For at 

vurdere, om effekten også har en væsentlig ma

kroøkonomisk betydning, kan der på baggrund 

af modellen foretages et groft skøn for, hvordan 

investeringerne ville have udviklet sig under 

finanskrisen, hvis de virksomheder, der havde en 

høj gældskvote (over 80 pct.), i stedet havde haft 

en gældskvote i kategorien middel (6080 pct.). 

Ved at bruge denne metode kan det skønnes, at 

høj gæld hos nogle virksomheder kan forklare ca. 

1520 pct. af faldet i de samlede investeringer i 

perioden 200712. Hovedårsagen til, at investerin

gerne faldt under krisen, og at de fortsat er på et 

lavt niveau, skal sandsynligvis findes i lav efter

spørgsel og øget usikkerhed, jf. Kramp og Peder

sen (2015), men ovenstående resultater indikerer, 

at gældsopbygningen op til krisen har bidraget. 

HVAD ER SAMMENHÆNGEN 
UDTRYK FOR?

Der kan være flere forklaringer på sammenhæn

gen mellem virksomhedernes gearing før krisen 

og udviklingen i investeringerne under krisen. For 

det første, at virksomheder med store gældsfinan

sierede investeringer i årene op til krisen naturligt 

har haft et mindre behov for at investere i de 

følgende år. Den effekt tages der dog specifikt 

højde for i den økonometriske analyse, idet der 

kontrolleres for investeringsudviklingen i årene op 

til krisen.

For det andet, at mere gældstyngede virksom

heder fik sværere ved at få adgang til kredit under 

krisen og dermed fik sværere ved at rejse den 

nødvendige kapital til investeringsprojekter. Effek

ten af en høj gældskvote for, hvordan virksomhe

dernes investeringer udviklede sig under krisen, 

findes dog også inden for grupper af virksomhe

der, hvor man ikke skulle forvente en effekt, hvis 

forklaringen alene var begrænsninger i adgang til 

kredit. Eksempelvis er sammenhængen også ty

delig, når der kun ses på virksomheder med god 

likviditet, jf. figur 5. Det er også tilfældet, når der 

kontrolleres for øvrige virksomhedskarakteristika, 

jf. Kuchler (2015). 

Gældsoptagelse før og under krisen Figur 6
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Kreditinstitutterne strammede under krisen deres 

lånevilkår fra et lempeligt niveau før krisen. Virk

somheder med høj gearing udgør alt andet lige 

en større kreditrisiko for pengeinstitutterne, da 

de har en højere sandsynlighed for konkurs, jf. fx 

Abildgren og Damgaard (2012). Det er givetvis 

medvirkende til, at andelen af virksomheder med 

høj gæld, der i et givet år optog ny gæld, både 

før, under og efter krisen har været lavere end 

den tilsvarende andel af virksomheder med lav 

gæld, jf. figur 6 (venstre). I figuren indikeres end

videre, at kreditstandarderne under krisen ikke 

blev strammet uforholdsmæssigt meget over for 

virksomheder med høje gældskvoter.1 Betydning

en af en høj gældskvote for, hvor sandsynligt det 

var, at en virksomhed optog ny gæld i et givet 

år, var stort set den samme før og under krisen, 

jf. Kuchler (2015). Det indikerer derfor ikke, at 

årsagen til det større fald i investeringerne for 

virksomheder med høj gældskvote skal findes i, 

at kreditinstitutterne skulle have strammet kre

ditstandarderne ekstraordinært meget over for 

dem.

Endvidere faldt andelen af mindre virksomhe

der, der i et givet år optog gæld, kun i begrænset 

omfang under krisen, mens den tilsvarende andel 

af større virksomheder faldt betydeligt, jf. figur 6 

(højre). Eftersom faldet i investeringer var størst 

for de mindre virksomheder, tyder heller ikke det

te resultat på, at en væsentlig forklaring på faldet 

i investeringer under krisen har været begræns

ninger i adgangen til kredit. 

En mere sandsynlig forklaring på, at inve

steringerne faldt mere hos gældstyngede virk

somheder, er, at de i lyset af krisen ønskede at 

konsolidere deres balancer for at blive mere 

modstandsdygtige over for stød til økonomien og 

få øget fleksibilitet i fremtidige finansieringsmulig

heder. Det er sandsynligvis både den lavere efter

spørgsel, den øgede usikkerhed og den generelle 

krisebevidsthed, som har bidraget til, at nogle 

virksomheder har haft et sådant ønske. Endvidere 

kan krisen have svækket virksomhedernes tillid 

til, at banksektoren altid vil være i stand til at 

imødekomme deres likviditetsbehov, jf. Kramp og 

Pedersen (2015). 

1 Derimod begyndte pengeinstitutterne under krisen især at lægge 
vægt på forhold som profit og likviditet ved vurdering af låneansøg
ninger, jf. Abildgren mfl. (2013).

VIRKSOMHEDERNES 
KAPITALSTRUKTUR OG 
MAKROØKONOMISK STABILITET

Tidligere analyser har vist, at den enkelte virksom

hed ikke har omkostninger, i form af mindre løn

somhed (før skat) eller ringere produktivitet, ved 

en kapitalstruktur med høj polstring med egen

kapital sammenlignet med en kapitalstruktur med 

en høj grad af gældsfinansiering, jf. Abildgren 

mfl. (2014). Omvendt øger en høj soliditetsgrad 

fleksibiliteten i virksomhedernes finansierings

muligheder og gør dem mere robuste over for 

stød til udviklingen i økonomien, jf. fx Abildgren 

mfl. (2013). Det fremgår tydeligt af Nationalban

kens konkursmodel, at jo mindre en virksomheds 

gældskvote er, desto mindre er virksomhedens 

konkursrisiko. Det gælder, selv om der kontrolle

res for virksomhedens størrelse, afkastningsgrad, 

selskabsform, alder, geografiske tilhørsforhold, 

branche og den generelle konjunktursituation, 

jf. Lykke mfl. (2004) og Abildgren og Damgaard 

(2012). En kapitalstruktur med høj polstring med 

kapital understøtter derfor stabiliteten i det finan

sielle system.

Resultaterne i denne analyse indikerer, at høj 

gearing kan forstærke den nedgang i investeringer, 

der normalt ses i en lavkonjunktur. Mere gene

relt har man ligeledes i en række andre lande set 

eksempler på, at virksomhederne i kølvandet på en 

finansiel krise har haft behov for en massiv konso

lidering i en længere årrække, jf. fx Koo (2008) og 

ECB (2012). En svagt kapitaliseret virksomheds

sektor kan således bidrage til at forstærke makro

økonomiske udsving. Der kan derfor være gode 

argumenter for at søge at begrænse opbygningen 

af høje gældskvoter under økonomiske opsving. 

Bankerne havde for lempelige kreditstandarder 

i årene op til finanskrisen, men siden er der fore

taget en nødvendig opstramning. Myndighederne 

har endvidere taget en række reguleringsmæssige 

initiativer for fremadrettet at reducere risikoen for 

uholdbar udlånsvækst. Favoriseringen i det dan

ske skattesystem af finansiering ved gæld frem for 

ved egenkapital virker derimod isoleret set ikke 

fremmende på danske virksomheders soliditet. 



DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 2015 71

Favoriseringen ses ved, at virksomhederne med 

visse begrænsninger kan fradrage renteudgifter 

i indkomstopgørelsen på linje med øvrige drifts

omkostninger, mens aflønningen af egenkapitalen 

(fx udbytte til aktionærer) ikke kan fradrages. En 

høj gældskvote reducerer derfor alt andet lige 

virksomhedens skattebetalinger. Siden slutningen 

af 1980’erne er den skattemæssige favorisering af 

gæld blevet reduceret ved at nedsætte selskabs

skatten. Det har medvirket til, at fremstillingsvirk

somheder er blevet mere solide, jf. Abildgren mfl. 

(2014). Selskabsskatten nedsættes yderligere i 

2015 og 2016. Det er endnu et skridt i retning af 

skattemæssig ligestilling af egenkapital og gæld. 

Der er dog stadig en betydelig favorisering af 

finansiering ved gæld frem for ved egenkapital i 

det danske skattesystem, og De Økonomiske Råd 

(2008) og Produktivitetskommissionen (2014) har 

derfor stillet forslag om, at de forskellige finan

sieringsformer skattemæssigt behandles mere 

ensartet. 
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