STATISTIK

DANMARKS
NATIONALBANK

25. FEBRUAR 2022

B ANK OG R E AL KRE DIT, B AL ANC ER , JANUAR 2 02 2

Virksomheder låner
markant mere i bankerne
Med en vækst på 12,6 pct. svarende til 54 mia. kr.
har det seneste år budt på den største stigning i lån
fra bankerne til danske erhvervsvirksomheder siden
2008. Kreditvæksten er for alvor accelereret siden
september efter flere år med afdæmpet kreditvækst i
kølvandet på finanskrisen og fald i månederne efter
udbruddet af covid-19. Bankudlånet til erhverv udgør 477 mia. kr. ved udgangen af januar 2022 og er
dermed ca. 35 mia. kr. over niveauet før covid-19.
Udløb af statslån øger låntagning i bankerne …
Efterspørgslen efter lån i bankerne har været begrænset siden udbruddet af covid-19. Den begrænsede efterspørgsel skyldes dels afdæmpet aktivitet,

Største stigning i banklån til erhverv siden 2008
År til år-ændring i pct.
30

dels at staten under pandemien har ydet betydelig
likviditetsstøtte til erhvervslivet. Støtte i form af udskudt skat og moms samt statslån var ca. 90 mia. kr.
i 2021.1 En udfasning af den statslige kreditgivning til
virksomhederne er i gang: Udskudt skat og moms
forfaldt op til januar 2022, og en væsentlig del af
skatte- og momslån forfalder april 2022. Udfasningen medfører et skifte fra offentlig til privat kreditgivning via bankerne. Dette skifte stemmer overens
med Nationalbankens udlånsundersøgelse, hvor flere af de adspurgte banker ved årsskiftet svarede, at
de netop forventer øget låneefterspørgsel fra erhverv grundet udløb af statslig likviditetsstøtte.212
… og investeringslyst vil gøre det samme
En del af kreditvæksten kan også være et udtryk for
en begyndende investeringslyst hos de danske erhvervsvirksomheder: Usikkerhed forbundet med
pandemiens udvikling kan have betydet, at virksomheder har udskudt investeringer, som nu langsomt
kan iværksættes.
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Anm.: Figuren viser år til år-vækst i pct. i udlån til erhverv. Dvs.
den procentvise forskel mellem niveauet i en given måned
sammenlignet med samme måned året inden. Betegnelsen
erhverv dækker over ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder. Find figurdata her (link).

Realkreditlån til erhverv stiger mere afdæmpet
Lån fra realkreditinstitutter til danske virksomheder
er vokset 3,2 pct. svarende til 40 mia. kr. det seneste
år. I alt er realkreditudlån til erhverv ca. tre gange
større end bankudlånet og udgør 1.306 mia. kr. ved
udgangen af januar 2022. Samlet betyder det, at
danske erhvervsvirksomheder har lånt 94 mia. kr.
mere i bankerne og realkreditinstitutterne det seneste år, svarende til en samlet kreditvækst på 5,5 pct.
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