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Uændret låneefterspørgsel fra erhvervskunder
Nationalbankens Udlånsundersøgelse viser, at låneefterspørgslen fra bankernes eksisterende erhvervskunder samlet set er uændret fra 1. til 2. kvartal 2020
(nettotal 1,7). Det står i kontrast til, at kreditcheferne
havde en klar forventning om, at efterspørgslen ville
stige. Flere af bankerne nævner bl.a. de offentlige
hjælpepakker som en mulig forklaring på, at forventningerne ikke blev indfriet. 7 banker forventer
dog, at låneefterspørgslen øges i 3. kvartal, mens 10
banker forventer, at efterspørgslen er uændret.

rende til et nettotal på -21,2. Det er et større fald,
end bankerne forventede og indikerer, at erhvervskunderne i mindre grad er på udkig efter en anden
bank end tidligere.

I forhold til nye erhvervskunder svarer 12 banker, at
efterspørgslen er faldet fra 1. til 2. kvartal. Samlet set
er efterspørgslen fra nye erhvervskunder faldet sva-

Ændret låneefterspørgsel hos de enkelte banker
Selv om låneefterspørgslen samlet set er uændret fra
1. til 2. kvartal, er det blot 3 af de 19 adspurgte banker, som melder om uændret efterspørgsel. 11 af
bankerne svarer, at efterspørgslen fra eksisterende
erhvervskunder er faldet. De resterende 5, især flere
store banker, svarer, at efterspørgslen er øget, hvilket er i tråd med deres forventninger, og forklarer,
hvorfor efterspørgslen samlet set er uændret.

Låneefterspørgsel fra eksisterende erhvervskunder
i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal

Lavere bankudlån til danske erhvervskunder
I løbet af april og maj faldt bankernes udlån til erhverv med samlet 18,8 mia. kr. Det samlede bankud1
lån er 428 mia. kr. De adspurgte banker dækker 92
pct. af det samlede udlån.
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Anm.: Erhvervskunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Private
ikke-finansielle selskaber' og 'Personligt ejede virksomheder'.
Nettotallet er bankernes svar vægtet med bankernes respektive markedsandele. En større vægt for en givet bank betyder, at et svar har større betydning for nettotallet.

Færre melder om øget tab på udlån end forventet
I 1. kvartal forventede alle de adspurgte banker, at
2
deres tab på erhvervsudlån ville øges i 2. kvartal
sammenlignet med 1. kvartal, hvilket gav et forventet nettotal på hele 57,4. Nettotallet for 2. kvartal
endte noget lavere på 10,8. Det tyder på, at flere af
bankerne ikke oplevede en stigning i tab som først
forventet. Omtrent halvdelen af bankerne forventer,
at tabene øges i det kommende kvartal, mens den
anden halvdel forventer, at tabene er uændrede.
KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
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Ekskl. uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn, men inkl. lån optaget
gennem de to offentlige fonde EKF Danmarks Eksportkreditfond og
Vækstfonden.
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Stigning i andelen af nedskrivninger og tab.

