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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 2. KVARTAL 2021 

Bankerne melder om lavere 
tab og nedskrivninger 

I Nationalbankens Udlånsundersøgelse for 2. kvartal 

2021 melder knap halvdelen af de 17 adspurgte ban-

ker om et fald i andelen af nedskrivninger og tab fra 

1. til 2. kvartal 2021. Det gælder både for privat- og 

erhvervskunder. Faldet står i kontrast til bankernes 

svar i 1. kvartal, hvor de samlet set forventede, at an-

delen af nedskrivninger og tab på udlån ville være 

uændret 2. kvartal. 

 

Vægtes svarene med de respektive bankers markeds-

andel lander nettotallet for ændringen i andelen af 

tab og nedskrivninger for privatkunderne på -22, hvor 

0 svarer til en uændret andel, og -100 svarer til, at alle 

banker melder om, at andelen er faldet en del. For  

erhvervskunderne er nettotallet -19,9. Samme billede 

gør sig gældende for realkreditinstitutterne. 

Påvirket af ejendomspriser og corona 

Flere banker nævner i undersøgelsen, at de oplever 

lavere nedskrivninger som følge af de stigende ejen-

domspriser og en fortsat god økonomi hos privat-

kunderne. For erhvervskunderne beskriver flere af 

bankerne faldet som uventet. Enkelte banker peger 

på, at de under corona har hensat et større beløb til 

nedskrivninger, som indtil videre ikke er blevet reali-

seret. 

Forventer uændrede tab i næste kvartal 

I forhold til udviklingen i 3. kvartal så forventer stør-

stedelen af bankerne, at andelen af nedskrivninger og 

tab vil være på samme niveau som i 2. kvartal. Flere af 

bankerne svarer, at de forventer, at udløbet af coro-

na-relaterede hjælpepakker vil medvirke til, at tabet 

på erhvervskunderne ikke falder yderligere i det 

kommende kvartal.  

Ændringer i låneefterspørgslen 

Bankerne melder i 2. kvartal om en lille stigning i lå-

neefterspørgslen fra privatkunderne (nettotal 7,4), 

svarende til deres forventninger. For erhvervskunder-

ne er låneefterspørgslen derimod faldet yderligere 

(nettotal -17,5), som det har været tilfældet i de fore-

gående 3 kvartaler. Det står i kontrast til realkreditin-

stitutterne, hvor efterspørgslen fra erhvervskunderne 

er steget med et nettotal på 36,7 i 2. kvartal.1 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
 Nettotal for realkreditinstitutterne kan ikke direkte sammenlignes med 

nettotal for bankerne grundet forskellige populationer og et begrænset 

antal svarmuligheder (-100, -50, 0, 50, 100).   

 Faldende andel af nedskrivninger og tab i 2. kvartal    

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser ændringen i bankernes andel af nedskrivninger og 

tab sammenlignet med foregående kvartal. Nettotal er banker-

nes svar vægtet med deres markedsandele. Erhvervskunder 

dækker i udlånsundersøgelsen over "Private ikke-finansielle sel-

skaber" og "Personligt ejede virksomheder". Find figurdata her. 
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