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Lavere efterspørgsel og
øget konkurrence
I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal
2019 svarer 5 af de 17 adspurgte banker, at de har
oplevet en lavere låneefterspørgsel fra erhvervskunder sammenlignet med forrige kvartal. Det er især
efterspørgslen fra nye erhvervskunder, som ifølge
bankerne har været lavere. Bankerne svarer, at lavere efterspørgsel både gælder store såvel som små
og mellemstore erhvervskunder. Der meldes samtidig om øget konkurrence mellem bankerne om disse
kunder.

kvartal. Her er det dog især efterspørgslen fra de
små og mellemstore erhvervskunder, som har været
lavere.

Lavere efterspørgsel fra nye og eksisterende kunder
Efterspørgslen falder ikke kun fra nye erhvervskunder. I forhold til bankernes eksisterende erhvervskunder svarer 4 af de 17 banker, at efterspørgslen
har været lavere i 3. kvartal sammenlignet med 2.

Konkurrence om kunderne
Der er derimod forholdsvis bred enighed blandt
bankerne om, at der er konkurrence om erhvervskunderne. 7 store og mellemstore banker svarer, at
konkurrencen er spidset yderligere til i 3. kvartal, og
flere banker forventer, at denne udvikling vil fortsætte i 4. kvartal.

Flere banker melder om lavere efterspørgsel
Efterspørgslen efter lån fra erhvervskunder
Nye kunder

Eksisterende kunder

Delte forventninger til 4. kvartal
Bankerne har også svaret på, hvordan de forventer,
efterspørgslen vil udvikle sig i 4. kvartal. I modsætning til udviklingen i 3. kvartal er der her delte meninger om, hvorvidt efterspørgslen vil stige, falde
eller være uændret i forhold til det aktuelle kvartal.

Begrænset ændring i bankudlånet
Bankernes samlede udlån til deres danske erhvervskunder er det seneste år reduceret med ca. 1 pct.
Udlånet er dermed 438 mia. kr. ved udgangen af
august 2019. Heraf står de adspurgte banker for de
393 mia. kr., svarende til 90 pct.
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Anm.: Betegnelsen erhvervskunder dækker i udlånsundersøgelsen over private ikke-finansielle selskaber og personligt
ejede virksomheder.

