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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, JULI 2020 

Erhvervskunders indskud 
er nu større end deres lån 

Hvor bankerne tidligere lånte mere ud til erhvervs-

kunder, end de modtog i indlån, har det været lige 

omvendt siden maj. I juli blev bankernes overskud af 

indlån i forhold til udlån øget med 35,3 mia. kr. til 

56,6 mia. kr.  

Stigning i indskud og fald i lån 

De danske erhvervsvirksomheder øgede deres ind-

skud med 29,4 mia. kr. i juli til næsten 480 mia. kr. 

Dermed har de øget deres indskud med hele 23 pct. 

(90 mia. kr.) siden marts. Forøgelsen kan formentligt 

delvist tilskrives muligheden for at udskyde moms 

og andre skattebetalinger for 2. kvartal. En anden 

forklaring kan være, at flere virksomheder har været 

tilbageholdende med at investere og i stedet har 

polstret sig. Udbytter modtaget af de danske virk-

somheder fra deres investeringer i udlandet har og-

så bidraget til stigningen i indlånet. 

 

Samtidig med at indlånet siden marts er øget mar-

kant, er bankernes udlån til de danske erhvervsvirk-

somheder i samme periode reduceret med 32,8 mia. 

kr. (heraf 5,8 mia. kr. i juli) til 423 mia. kr. Der kan 

dog være uudnyttede kreditrammer, som virksom-

hederne endnu ikke har benyttet, da statistikken 

alene omfatter udbetalte lån og trukne kreditter. 

Især stigning i bankernes indlån i danske kroner 

Det er især virksomhedernes indlån i danske kroner, 

som er øget. Virksomhedernes indlån i valuta er dog 

ligeledes øget siden marts (17,1 mia. kr., heraf 9,5 

mia. kr. i juli). Valutaindlånet er i meget høj grad 

drevet af øget indlån i dollar, som er blevet fordob-

let. 

Privatkundernes indskud øget med 9 mia. kr. 

Efter at privatkunderne i juni reducerede deres ind-

skud i bankerne med 10,5 mia. kr., har de i juli øget 

indskuddet med knap 9 mia. kr. Dermed er de dan-

ske privatkunders samlede indskud på 997 mia. kr. 

ved udgangen af juli. Til sammenligning har privat-

kunderne banklån for 370 mia. kr. og realkreditlån 

for 1.579 mia. kr. opgjort til nominel værdi. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Erhvervsindlånet overstiger nu udlånet   

 

 

 

 

Anm.: Betegnelsen erhverv bruges her som en fællesbetegnelse 

for ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksom-

heder. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Bank-og-realkredit-Balancer-20200827.aspx

