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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 4. KVARTAL 2019 

Lidt strammere 
kreditstandarder 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 

2019
1
 svarer kreditcheferne i 4 af de 17 adspurgte 

banker, at de har strammet kreditstandarderne lidt 

sammenlignet med forrige kvartal. Vægtes kredit-

chefernes svar med deres respektive banks mar-

kedsandel, er kreditstandarderne ved udlån til er-

hvervs- og privatkunder strammet i gennemsnit med 

henholdsvis -6 og -3 (hvor 0 svarer til uændrede 

kreditstandarder og -50 svarer til at alle banker har 

strammet lidt).  

Flere strammer, og ingen lemper 

Kreditcheferne i 4 af de 17 adspurgte banker har 

meldt om mindre stramninger for kreditstandarden 

ved udlån til erhvervskunder, mens det for udlån til 

privatkunder drejer sig om 3 banker. Ingen af de 

adspurgte kreditchefer melder om at deres over-

ordnede kreditstander er blevet lempet. 

Konkurrence presser kreditstandarderne 

Som det generelt har været tilfældet siden 2013 

melder flere af bankernes kreditchefer om, at kon-

kurrenternes adfærd har påvirket bankens kredit-

standarder i retning af, at de er blevet mere lempe-

lige ved udlån til især erhvervskunder i 4. kvartal. 

Den øgede konkurrence er dog ikke slået igennem 

som en lempelse i bankernes samlede kreditstan-

dard. 

Lavere efterspørgsel, især fra eksisterende kunder 

4 banker melder om lavere efterspørgsel efter lån fra 

deres eksisterende erhvervskunder. Ingen banker 

melder om øget efterspørgsel. For nye erhvervskun-

der peger bankernes svar om efterspørgsel efter lån 

derimod mere i hver sin retning, dog med en over-

vægt over imod lavere efterspørgsel. 

Konverteringsbølge smitter af 

Enkelte banker melder også om, at efterspørgslen 

efter banklån fra privatkunder er faldet i 4. kvartal. 

Faldet er bl.a. en direkte konsekvens af, at flere lån-

tagere i forbindelse med konverteringen har øget 

deres realkreditlån på bekostning af deres banklån. 

Bankernes udlån til privatkunder er i 2019 reduceret 

med ca. 16 mia. kr. svarende til 4 pct.
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1
 Besvarelser af udlånsundersøgelsen er modtaget i perioden 5. til 19. 

december 2019. 

 Flere strammer, og ingen lemper   

 

 

 

 

Anm.: Erhvervskunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Priva-

te ikke-finansielle selskaber' og 'Personligt ejede virksom-

heder', mens privatkunder dækker over 'Lønmodtagere, 

pensionister mv.' 

 

Ændring i kreditstandarder i 4. kvartal 2019

Privatkunder

Uændret Strammet

Erhvervskunder

Uændret Strammet
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