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Forventer øgede tab og
efterspørgsel fra erhverv
I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal
2020 melder kreditcheferne i 8 af de 17 adspurgte
1
banker om en stigning i tab på erhvervsudlån.
Samtlige 17 banker forventer, at deres tab på erhvervsudlån stiger yderligere i 2. kvartal. 14 af bankerne forventer ydermere, at deres tab på udlån til
privatkunder stiger. Undersøgelsen er foretaget, efter at regeringen i midten af marts gennemførte en
række midlertidige tiltag for at mindske smittespredning af coronavirus.
Størstedelen af bankerne melder om uændret låneefterspørgsel i 1. kvartal for både privat- og erhvervskunder. 11 af de 17 adspurgte banker forven-
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Om udlånsundersøgelsen
Udlånsundersøgelsen supplerer statistikker for kreditinstitutternes faktiske udlån og renter. Deltagerne
er kreditcheferne i de store og mellemstore banker,
realkreditinstitutterne samt filialer af udenlandske
kreditinstitutter med betydelige privat- og erhvervsudlån. Ud over det samlede realkreditudlån, dækker
de deltagende institutter tilsammen 88 pct. af bankudlånet til privat- og erhvervskunder.
Kreditchefernes svar på undersøgelsen for 1. kvartal
er modtaget i perioden fra 19. marts til 3. april.
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Bankernes svar om udviklingen i kreditstandarderne
peger i flere retninger, især når det gælder forventningerne til 2. kvartal. Størstedelen af bankerne forventer, at kreditstandarderne ændres. Der er dog
ikke enighed blandt bankerne om, hvorvidt det er i
retning af en strammere eller mere lempelig kreditstandard.
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ter øget efterspørgsel fra eksisterende erhvervskunder, især små og mellemstore virksomheder i 2.
kvartal.

Forventning til 2. kvartal 2020

Anm.: Betegnelsen privat dækker over lønmodtagere, pensionister mv., mens erhverv (virksomheder samlet set) og SMV
(små og mellemstore virksomheder) dækker over private
ikke-finansielle selskaber og personligt ejede virksomheder.

Ved besvarelsen af undersøgelsen er der fem valgmuligheder rangeret fra faldet/strammet en del (100) til steget/lempet en del (+100). Til brug for analyse og offentliggørelse i Nationalbankens statistikbank vægtes svarene til et såkaldt nettotal (-100 til
100), hvor vægtene er de respektive institutters
1
markedsandel.
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Stigning i andelen af nedskrivninger og tab.

