
STATISTIK 

DANMARKS  
NATIONALBANK 2 5 .  N O V E M B E R  2 0 2 1  

 

BANK OG REALKREDIT, BALANCER, OKTOBER 2021 

Erhvervskunderne har mere 
indskud end bankgæld 

Danske erhvervskunder havde ved udgangen af ok-

tober indskud for 467 mia. kr. i bankerne. Samtidig 

havde de bankgæld for 435 mia. kr. Indskuddet 

oversteg altså gælden med 32 mia. kr. Dermed fort-

sætter den tendens, som vi har set siden maj 2020, 

hvor indskuddet første gang oversteg gælden.1  

 

Pandemien skubbede på udviklingen 

Indskuddet har over en længere årrække halet ind 

på gælden, og udviklingen tog fart hen over foråret 

og sommeren 2020. Det er sket på trods af udbre-

delsen af negative renter. Indskuddet oversteg for 

første gang gælden i maj 2020, hvor erhvervskun-

derne både øgede deres indskud og reducerede 

deres bankgæld. 

Flere forhold under pandemien har forventeligt 

medvirket til udviklingen: For det første kan virk-

somhederne have valgt at polstre sig i en tid med 

mere økonomisk usikkerhed. For det andet kan virk-

somhederne have været tilbageholdende med at 

investere, og dermed har de ikke haft et lånebehov. 

For det tredje kan likviditetsvirkningen fra de ud-

skudte skatte- og momsbetalinger, som var en del af 

regeringens hjælpepakker, have bidraget til at øge 

virksomhedernes indskud i bankerne midlertidigt.  

Flere elementer i hjælpepakkerne er stadig aktive og 

kan derved fortsat medvirke til et øget indskud og 

mindsket lånebehov. For eksempel blev fristen for 

tilbagebetalingen af momslån, som tillod virksom-

hederne at udskyde deres momsbetalinger, udskudt 

til 1. april 2022 for små og mellemstore virksomhe-

der. Ligeledes skal en del af A-skattelånene først til-

bagebetales i 2022 og 2023. 

Realkreditgæld for 1.298 mia. kr. 

Ud over bankgælden har erhvervskunderne også 

realkreditgæld på 1.298 mia. kr. ved udgangen af 

oktober. Realkreditgælden er således tre gange 

større end erhvervskundernes bankgæld og er de 

seneste to år vokset med 71 mia. kr. 
1 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
 Dog ikke i marts 2021, hvor erhvervskunderne reducerede deres indlån 

kraftigt bl.a. som følge af udbyttebetalinger. Se Danmarks Nationalbank, 

Virksomhedsindlån faldt markant i marts 2021, Danmarks Nationalbank 

Statistik, maj 2021. 

 Erhvervskundernes indskud i bankerne er større 

end deres bankgæld 
  

 

 

 

 

Anm.:   Betegnelsen erhverv dækker over ikke-finansielle selska-

ber og personligt ejede virksomheder. Find figurdata her 

(link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Bank-og-realkredit-Balancer-20211125.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Balancestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/20211125_STATISTIK_figurdata.xlsx

