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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, NOVEMBER 2020 

Bankudlånet til erhverv 
er faldet i løbet af 2020 

I et år præget af coronavirus og restriktioner er ban-

kernes samlede udlån til danske erhvervsvirksomhe-

der faldet med 18,5 mia. kr. Ved udgangen af no-

vember var bankudlånet til erhvervsvirksomhederne 

449,5 mia. kr., hvilket er 4,4 pct. mindre end samme 

periode sidste år.   

Hjælpepakker tilførte ekstra likviditet 

Corona-situationen i Danmark og dermed faldet i 

økonomisk aktivitet har betydet færre indtægter for 

særligt nogle brancher. Heriblandt har hotel- og re-

staurationsbranchen været hårdt ramt som følge af 

restriktionerne i forbindelse med coronavirus. Isole-

ret set kunne det betyde et øget lånebehov for at 

dække de faste udgifter, men ikke desto mindre er 

bankudlånet til denne branche faldet i løbet af 2020. 

Det skal ses på baggrund af de forskellige offentlige 

hjælpepakker, som har givet virksomhederne ekstra 

likviditetstilførsel. Bankerne havde ved udgangen af 

november udlån til hotel- og restaurationsbranchen 

for 5,5 mia. kr. 

Erhvervsindlån øget med hele 56,2 mia. kr. 

Indlån fra virksomheder i hotel- og restaurations-

branchen blev i marts reduceret med hele 15 pct. til 

4,8 mia. kr. Siden er branchens indlån dog øget med 

mere end 40 pct. og er senest opgjort til 6,8 mia. kr.  

Mens det samlede bankudlån til erhverv faldt i årets 

første 11 måneder, så steg indlånet for erhverv med 

hele 56,2 mia. kr. Den store stigning i indlånet skal 

ses i lyset af udskudte skatter og moms kombineret 

med en dæmpet investeringslyst.  

Realkreditlån til erhverv øget i 2020 

Det faldende bankudlån afspejler også, at erhvervs-

virksomhederne har fortsat en bevægelse over mod 

realkreditlån og væk fra banklån. Det forudsætter 

naturligvis, at låntagerne kan stille sikkerhed i fast 

ejendom. 

Det samlede realkreditudlån til erhverv var 1.263 

mia. kr. i november og er øget med 32,2 mia. kr. si-

den starten af 2020. Realkreditudlån udgør nu 74,5 

pct. af det samlede udlån til erhverv.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Lavere bankudlån og øget indlån i 2020    

 

 

 

 

Anm.: Erhverv dækker over ikke-finansielle selskaber og person-

ligt ejede virksomheder. Nominel værdi.  
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Bank-og-realkredit-Balancer-20210106.aspx

