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Lempede kreditstandarder
har begrænset effekt på
markedsandelene
I Nationalbankens udlånsundersøgelse svarer bankerne, at der i 1. kvartal 2019 har været omtrent
uændrede kreditstandarder for erhvervskunder (nettotal -0,5). Kreditstandarderne for erhverv er over de
seneste 5 år blevet både strammet og lempet, men i
overvejende grad er de blevet lempet.

ste 21 kvartaler. Til sammenligning har de store
banker lempet i 14 kvartaler. Dog har en større andel af de mellemstore banker end de store banker
haft mange lempelser. En meget stor gruppe af banker har dog haft uændrede kreditstander i de sidste
5 år.

Især har de mellemstore banker ifølge deres svar på
udlånsundersøgelsen lempet deres kreditstandarder. Det har de i gennemsnit gjort i 15 ud af de sid-

Kreditvæksten til erhverv har overordnet set været
begrænset over de sidste 5 år, selv om begge grupper har lempet deres kreditstandarder. De mellemstore bankers vækst (12,3 pct.) har dog været noget
større end de store bankers vækst (2,5 pct.). De forskellige vækstrater har haft en begrænset effekt på
markedsandelene – de mellemstore bankers andel af
udlånet til erhverv er vokset fra 14 pct. 15 pct.

En større andel af mellemstore banker end
store banker har mange lempelser af deres
kreditstandarder over for erhverv

Lempelsen af kreditstandarderne har altså ikke ført
til højere markedsandele for de mellemstore banker.
Det skyldes især, at deres andel af udlånet til erhverv
er forholdsmæssigt begrænset, så selv med en større vækst, fylder de stadig kun lidt i det store billede.
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Anm.: Figuren viser andelen af hhv. store og mellemstore banker, der netto har strammet 1-10 gange, aldrig har hverken lempet eller strammet, netto har lempet i 1-10 eller 1115 gange mellem 2014K1 og 2019K1. Erhverv er her ikkefinansielle selskaber og personligt ejede virksomheder.

Lempelserne af kreditstandarderne har ifølge bankerne i højere grad påvirket priserne – og ikke tilgængeligheden af lån. Således tyder de mellemstore
bankers svar på, at de langt oftere har lempet priserne på deres lån, end de har lempet krav til sikkerhedsstillelse eller andre betingelser og vilkår.
Bankerne har i deres svar i høj grad begrundet de
lempede priser med konkurrenceniveauet.
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