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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 4. KVARTAL 2020 

Yderligere fald i låne-
efterspørgslen fra erhverv  

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 

2020 svarer 11 af de 19 adspurgte banker, at låneef-

terspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er fal-

det fra 3. til 4. kvartal 2020. 9 af de 11 banker meldte 

også om fald i efterspørgslen fra 2. til 3. kvartal og 

har altså oplevet et yderligere fald fra 3. til 4. kvartal. 

Vægtet med bankernes respektive markedsandel 

svarer faldet i låneefterspørgslen fra 3. til 4. kvartal 

til et nettotal på -27,6. 

Falder for både store og mellemstore banker 

Opdeler man bankernes svar på henholdsvis store 

og mellemstore banker, svarer flertallet af bankerne 

i begge grupper, at låneefterspørgslen fra eksiste-

rende erhvervskunder er faldet fra 3. til 4. kvartal. 

Flere af bankerne nævner fortsat især de statslige 

hjælpepakker som forklaring på den lavere efter-

spørgsel, idet pakkerne har betydet et mindre behov 

for finansiering fra bankerne. 

Ikke enige om efterspørgslen fra nye kunder 

Efterspørgslen fra nye erhvervskunder er samlet set 

uforandret fra 3. til 4. kvartal (nettotal 1,3). På tværs 

af bankerne er kreditcheferne dog ikke enige om 

ændringen. 6 af de 19 adspurgte banker svarer, at 

de har oplevet et fald i efterspørgslen fra nye er-

hvervskunder, mens 6 banker svarer, at efterspørgs-

len fra nye erhvervskunder hos dem er steget. De 

resterende 7 banker melder om uændret efterspørg-

sel fra nye erhvervskunder fra 3. til 4. kvartal.  

Forventningerne til 1. kvartal 2021 

Knap halvdelen af bankerne forventer, at låneefter-

spørgslen fra eksisterende erhvervskunder vil være 

uændret fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Kredit-

cheferne i 6 banker, heraf flere af de store banker, 

forventer, at låneefterspørgslen fra eksisterende er-

hvervskunder stiger, mens 4 banker forventer, at 

den falder. 

Udlånsundersøgelsen, især bankernes forventninger, 

er behæftet med en vis usikkerhed, da bankernes 

svar kan være påvirket af, hvornår de har svaret – 

især i lyset af nye udmeldinger på regeringens pres-

semøder i forbindelse med corona. Svarene på un-

dersøgelsen for 4. kvartal er modtaget i perioden fra 

den 7. til 22. december 2020.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Kvartalsvis ændring i låneefterspørgsel fra 

eksisterende erhvervskunder i 2020 
  

 

  

 

 

Anm.: Erhvervskunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Priva-

te ikke-finansielle selskaber' og 'Personligt ejede virksom-

heder'. Nettotallet er bankernes svar vægtet med deres 

respektive markedsandel. Skalaen går fra 'faldet en del'      

(-100) til 'øget en del' (100). 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Udlaansundersoegelsen-20210111.aspx

