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BANK OG REALKREDIT, BALANCE, MARTS 2020 

Udlånsvækst på 2,3 pct. i 
marts 

Bankernes udlån til erhverv steg med 2,3 pct. i marts 

sammenlignet med samme måned året før. Udlåns-

væksten er dermed omtrent på niveau med væksten 

i januar og februar. Ved udgangen af marts var ban-

kernes samlede udlån til erhverv 453 mia. kr.  

Negativ udlånsvækst for nogle udsatte brancher 

På tværs af brancher er det særligt el-, gas- og fjern-

varmebranchen samt fremstillingsbranchen, der har 

øget deres låntagning. Udlån til hotel- og restaurati-

onsbranchen, der er en af de brancher, der er hår-

dest ramt af nedlukningen, er derimod faldet. Næ-

sten alle brancher har øget deres låntagning i marts. 

Samtidig forventer 11 af de 17 adspurgte banker i 

Nationalbankens udlånsundersøgelse øget efter-

spørgsel fra eksisterende erhvervskunder, især små 

og mellemstore virksomheder i 2. kvartal.1  

Nedlukningen i forbindelse med coronavirus betyder 

færre indtægter til virksomhederne og for nogle et 

øget behov for låntagning til at dække udgifterne. 

Reduktionen i den økonomiske aktivitet kan dog og-

så føre til mindre efterspørgsel efter lån. 

Udlån på over 15 mia. kr. i marts 

Udlån til erhverv var 15,3 mia. kr. i marts, hvilket er 

højt sammenlignet med januar og februar, hvor der 

var et fald på henholdsvis 5 og 6 mia. kr. En stor del 

af stigningen i marts skyldes dog sæsoneffekter. Dis-

se omfatter bl.a. momsbetalinger, udbyttebetalinger 

og afregninger. Til sammenligning har gennemsnit-

tet af udlånet til erhverv i marts de sidste 5 år været 

12,5 mia. kr. Korrigerer man udlånsserien for sæson-

effekter, har udlånet i marts været ca. 4 mia. kr. 

Nye kassekreditter og træk på eksisterende står for 

9,7 mia. kr. af stigningen i udlånet i marts 2020. Det 

er ca. på samme niveau som gennemsnittet af udlå-

net for denne lånetype de sidste 5 år. 

Erhvervsvirksomhederne trækker på deres indlån 

Erhvervsvirksomhederne har også nedbragt deres 

indlån med over 33 mia. kr. i løbet af marts.
2
 Data 

for indlån er dog også påvirket af sæsoneffekter 

med nogle af de samme forklarende faktorer som for 

udlånet. Ved udgangen af marts var erhvervsvirk-

somhedernes samlede indlån 390 mia. kr. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 
 

1
 Jf. Forventer øgede tab og efterspørgsel fra erhverv. 
2
 Gennemsnittet for marts de sidste 5 år er -26 mia. kr. 

 Udlånsvækst i forhold til marts 2019   

 

 

 

 

Anm.: Erhverv er her defineret som både offentlige og private 

ikke-finansielle virksomheder samt personligt ejede virk-

somheder. Udlån er eksl. repoudlån. 
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Øvrige brancher

Kultur, forlystelser mv.

Landbrug

Sundhedsvæsen mv.

Engros- og detailhandel mv.

Liberale tjenester mv.

Information og kommun.

Hotel og restauration

Fast ejendom

Bygge og anlæg

Andre serviceydelser

Transport og gods

Administrative tjenester mv.

Fremstillingsvirksomhed

El- , gas- og fjernvarme

Pct.
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