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Låneefterspørgslen fra
privatkunder flader ud
I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal
2021 melder enkelte af de adspurgte banker og realkreditinstitutter, at låneefterspørgslen fra privatkunderne – efter en længere periode med vokseværk – er faldet lidt fra 2. til 3. kvartal 2021.1 Institutterne nævner bl.a. dæmpet aktivitet på boligmarkedet som en forklaring på udviklingen. Samtidig forventer stort set alle de adspurgte institutter, at efterspørgslen fra privatkunderne vil være uændret i
4. kvartal – både når det gælder låneefterspørgslen
fra eksisterende og nye privatkunder.

Kvartalsvis ændring i eksisterende privatkunders
efterspørgsel efter bank- og realkreditlån i 2021
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Låneefterspørgslen stadig højere end i 2020
Institutternes melding om et mindre fald i efterspørgslen fra 2. til 3. kvartal skal ses i forlængelse af
det seneste års udvikling. Her har institutterne gentagne gange meldt om øget låneefterspørgsel fra
deres privatkunder, især pga. aktiviteten på boligmarkedet. Institutternes melding om et mindre fald i
lånefterspørgslen fra 2. til 3. kvartal er derfor ikke et
udtryk for, at efterspørgslen er forsvundet. Det er
snarere et udtryk for, at efterspørgslen ikke er øget
yderligere, men er fladet ud.
Erhvervskunder øger efterspørgsel efter realkredit
Med et nettotal på +19,8 er låneefterspørgslen fra
eksisterende erhvervskunder samlet set øget lidt fra
2. til 3. kvartal 2021. Det er 6. kvartal i træk, at låneefterspørgslen fra erhvervskunderne er øget. Ændringen drives dog udelukkende af øget efterspørgsel efter realkreditlån. Bankerne melder tværtimod
for 5. kvartal i træk om fald i lånefterspørgslen fra
deres eksisterende erhvervskunder. Find flere resultater i statistikbankens tabel DNUDERHV. 1
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Kvalitativ undersøgelse
Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse,
hvor institutternes kreditchefer giver deres vurdering af udviklingen det seneste kvartal i fx kreditstandarderne og låneefterspørgslen. Man skal derfor
være varsom med at summere de aggregerede nettotal for de enkelte kvartaler over tid.

2021

Anm.: Privatkunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Lønmodtagere, pensionister mv.' Nettotallet er bankernes og
realkreditinstitutternes svar vægtet med deres respektive
markedsandel. Skalaen går fra 'faldet en del' (-100) til
'øget en del' (100). Find figurdata her (link).
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Vægtet med institutternes andel af det samlede udlån til privatkunder
svarer faldet i låneefterspørgslen fra eksisterende kunder i 3. kvartal til
et nettotal på -8,1.

