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Bankudlån til erhverv på
laveste niveau i 6 år
De danske erhvervsvirksomheder reducerede deres
lån fra danske pengeinstitutter med 12,5 mia. kr. i
maj. Det svarer til en udlånsvækst på -1,6 pct. i forhold til samme måned året før. Dermed er det samlede udlån til erhverv nu nede på 432 mia. kr. År-tilår-væksten i bankernes udlån til erhverv har ikke
været negativ siden slutningen af 2017. Selv om realkreditudlån til erhverv har været stigende, har det
ikke været nok til at opveje faldet i bankernes udlån
til erhverv.
Fald på tværs af næsten alle brancher
Udlånet er faldet på tværs af stort set alle brancher. I
de få brancher, hvor der ikke ses et direkte fald, er

Bankudlån til erhverv er nu
432 mia. kr.

Faldet i udlånet er dermed bredt funderet på tværs
af brancher - også dem, der har været hårdest ramt
af coronanedlukningen, som fx hotel- og restaurationsbranchen samt transport- og godshåndteringsbranchen.
Potentielt modsatrettede effekter
Faldet i udlånet dækker potentielt over to modsatrettede effekter. På den ene side kan nedlukningen
af landet have ført til, at en del virksomheder har
polstret sig og øget deres låntagning i bankerne. På
den anden side kan virksomhederne holde igen med
nye investeringer på grund af kombinationen af lavere økonomisk aktivitet og økonomisk usikkerhed.
Der kan dog være uudnyttede kreditrammer, som
erhvervsvirksomhederne ikke har benyttet, da statistikken kun indeholder udbetalte lån.
Stigende låntagning igennem offentlige fonde
En række virksomheder har fået lån igennem de offentlige fonde EKF Danmarks Eksportkreditfond og
Vækstfonden. Danske virksomheder havde således
lånt for over 6,7 mia. kr. d. 26. juni 2020 i de danske
pengeinstitutter ved hjælp af de offentlige covid-19ordninger. EKF står for 1,4 mia. kr., og Vækstfonden
for 5,3 mia. kr. Tilsammen har 71 virksomheder fået
garantistillelse igennem EKF, og 209 igennem Vækstfonden.
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Anm.: Den lilla streg viser gennemsnittet over perioden. Erhverv
omfatter ikke-finansielle selskaber og personligt ejede
virksomheder i Danmark.
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