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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 1. KVARTAL 2022 

En række banker forventer 
strammere kreditstandarder 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 

2022 svarer 6 både store og mellemstore banker af 

de 16 adspurgte, at de forventer at stramme deres 

kreditstandarder overfor privatkunder fra 1. til 2. 

kvartal 2022. Bankerne begrunder bl.a. deres svar 

med, at de forventer, at privatkundernes økonomi-

ske robusthed svækkes, herunder risikoen for fal-

dende rådighedsbeløb. Kundernes robusthed er 

bl.a. påvirket af deres udgifter, der stiger som følge 

af stigende renter og inflation drevet af bl.a. sti-

gende energipriser. 

Øget risiko ved långivning 

Udover bankernes forventning til deres overordnede 

kreditstandarder svarer bankerne også på, hvordan 

de forventer, at en række faktorer vil påvirke deres 

kreditstandard i det kommende kvartal. Her 

forventer knap halvdelen af bankerne, at ændringer i 

bl.a. risikobedømmelse og risikovillighed vil trække i 

retning af strammere kreditstandarder i 2. kvartal, 

hvilket skal ses i relation til privatkundernes stigende 

udgifter. Finansieringsomkostninger og konkurren-

ternes adfærd er de andre faktorer, som bankerne 

bliver spurgt om i udlånsundersøgelsen. Bankerne 

forventer stort set ikke, at disse to faktorer påvirker 

deres kreditstandarder i 2. kvartal. 

I forhold til erhvervskunderne forventer halvdelen af 

de adspurgte banker, at risikobedømmelse og risi-

kovillighed vil trække i retning af strammere kredit-

standarder i 2. kvartal. Dog svarer størstedelen af 

bankerne, at de forventer, at deres overordnede 

kreditstandarder overfor erhvervskunder vil være 

uændrede. 

Ikke enige om efterspørgslen fra privatkunder 

Bankerne er ikke enige om, hvordan låneefter-

spørgslen fra eksisterende privatkunder vil ændre 

sig fra 1. til 2. kvartal. En tredjedel af de adspurgte 

banker forventer, at efterspørgslen falder som følge 

af bl.a. privatkundernes stigende udgifter. Men de 

resterende banker forventer, at efterspørgslen enten 

øges eller er uforandret. Efterspørgslen fra eksiste-

rende privatkunder forventes dog samlet set at 

falde, hvis svarene vægtes med bankernes respek-

tive markedsandele. 

Ser man på erhvervskunderne, er bankerne også 

uenige. Dog forventer halvdelen af bankerne, at ef-

terspørgslen øges fra 1. til 2. kvartal.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 6 af de 16 største banker forventer at stramme 

deres kreditstandarder fra 1. til 2. kvartal 
  

 

 

 

 

Anm.: Privatkunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Løn-

modtagere, pensionister mv.'.  

 

Uændret

Forventninger til ændring i kreditstandarder fra 1. til 2. kvt. 2022

Strammet

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Udlaansundersoegelsen-20220408.aspx

