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Moderat udlånsvækst
Det samlede udlån til danske husholdninger og ikkefinansielle selskaber var 3.546 mia. kr. i marts 2019. I
forhold til marts 2018 er der tale om en moderat
vækst på 2,1 pct.
Realkreditinstitutterne har stået for hovedparten af
udlånsvæksten, mens bankernes udlånsvækst har
været begrænset. Realkreditinstitutterne har haft en
positiv udlånsvækst i de seneste ti år, mens bankerne har haft negativ udlånsvækst i størstedelen af
perioden. Realkreditinstitutterne står for 76 pct. af
det samlede udlån til husholdninger og ikkefinansielle selskaber.
Væksten i udlån til de ikke-finansielle selskaber har
været noget højere end væksten i udlån til husholdninger. Væksten for husholdninger er især drevet af

Moderat årlig kreditvækst dækker over
forskelle i vækst mellem instituttyper og
sektorer
Instituttype

øgede realkreditlån, mens banklånet er faldet. Til
sammenligning har de ikke-finansielle selskaber øget
deres lån i både banker og realkreditinstitutter.
Husholdningernes samlede lån er noget større end
de ikke-finansielle selskabers og står for 68 pct. af de
to sektorers samlede lån.
Sammenligner man udlånsvæksten i det nuværende
opsving med væksten forud for den seneste krise, så
har væksten i de senere år været begrænset. Især
har væksten i banklån været begrænset sammenlignet med perioden forud for seneste krise.
Selv om kreditvæksten er moderat, er den samlede
gæld i forhold til BNP nu større, end den var op til
seneste krise. I en international sammenligning er
gælden også stor i forhold til økonomiens størrelse.
Det høje udlån i Danmark modsvares dog af endnu
større aktiver, bl.a. fordi husholdningerne har store
formuer i pensioner og fast ejendom.
Ud over udlån til danske husholdninger og ikkefinansielle selskaber har banker og realkreditinstitutter udlån til udlandet og andre indenlandske sektorer, som fx det offentlige og andre finansielle institutter.
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Anm.: Fordelingen af udlånsvæksten fra marts 2018 til marts
2019 i det nominelle udlån fra banker og realkreditinstitutter til danske husholdninger og ikke-finansielle selskaber.

