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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, OKTOBER 2022 

Høj vækst i udlån til erhverv 

Bankernes udlån til danske erhvervsvirksomheder har 

været stigende og er over det seneste år øget med 

20,1 pct. til 521,6 mia. kr. Denne år til år-vækstrate er 

dog aftaget en smule siden august måned, hvor den 

toppede med hele 27,9 pct. Det er den højeste år til 

år-vækst for bankudlån til erhverv i nyere tid. Før 

dette var den højest målte vækstrate på 26,6 pct. i juli 

2006. 

Det samlede bankudlån til erhverv ligger fortsat un-

der det tidligere topniveau grundet en lang årrække 

med aftagende udlånsvækst. Det tidligere topniveau 

var på 701 mia. kr. tilbage i januar 2009. 

Udløb af hjælpepakker, opsving og inflation bidrager 

De seneste år har været stærkt præget af 

ekstraordinære tiltag med hensyn til kreditgivning. I 

forbindelse med covid-19-nedlukningen tilbød staten 

en betydelig likviditetsstøtte til erhvervslivet. Dette 

var både i form af direkte lån, men også tiltag såsom 

udskydning af skat og momsbetalinger, hvoraf en væ-

sentlig del forfaldt i april 2022. Med udfasningen af 

disse likviditetstiltag forventede flere banker også en 

øget låneefterspørgsel fra erhverv, jf. Nationalban-

kens udlånsundersøgelse.  

Det seneste opsving i udlånet kan desuden påvirkes 

af en udskudt investeringslyst. Dertil kan komme en 

øget efterspørgsel efter kredit til at opbygge lagerbe-

holdninger som følge af forstyrrelser i globale forsy-

ningskæder. Ligeledes kan den aktuelle situation med 

høje energipriser og høj inflation også bidrage til ef-

terspørgsel fra virksomheder efter kredit.     

Fremstilling og handel bidrager mest  

Den seneste stigning i bankudlånet til erhverv har væ-

ret forholdsvis bredt funderet på tværs af brancher. 

De største bidrag til stigningen er dog kommet fra 

brancherne fremstillingsvirksomhed og engros- og de-

tailhandel, som tilsammen står for 12,6 procentpoint 

ud af den samlede år til år-stigning på 20,1 pct. i okto-

ber 

Både kassekreditter og lån bidrager til udvikling 

Historisk set har udviklingen i bankudlån til erhverv 

været meget drevet af virksomhedernes træk på kas-

sekreditter. De seneste høje kreditvækstrater adskiller 

sig dog ved, at de også kommer som følge af stignin-

ger i almindelige banklån, som er steget med 33 mia. 

kr. over det seneste år. Foruden bankkredit har virk-

somheder også mulighed for finansiering ved hjælp af 

fx realkreditlån, kapitalmarkedslån og koncernfinan-

siering. 

MERE INFORMATION OM STATISTIKKEN HER 

 Vækstraten i august var den højeste i længere tid   

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser år til år-vækst i pct. i udlån til erhverv. Det vil 

sige den procentvise forskel mellem niveauet i en given 

måned sammenlignet med samme måned året inden. Er-

hverv dækker over ikke-finansielle selskaber og personligt 

ejede virksomheder. Den stiplede linje refererer til den tid-

ligere højest målte (siden årtusindeskiftet) vækstrate fra 

juli 2006 på 26,62 pct. Find figurdata her (link). 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Bank-og-realkredit-Balancer-20221125.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Balancestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/20221125_STATISTIK_figurdata.xlsx

