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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 4. KVARTAL 2021 

Bankerne forventer øget 
efterspørgsel fra erhverv 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 4. kvartal 

2021 melder flere af de adspurgte banker, at de for-

venter en øget låneefterspørgsel fra erhvervskun-

derne i 1. kvartal 2022. Flere begrunder deres for-

ventning med corona-relaterede statslige kreditter 

(særligt udskudt skat og moms), som begynder at 

forfalde d. 1. april 2022. 

I september 2021 vedtog regeringen og Folketinget 

at udvide den maksimale periode for afdragsordnin-

ger på de corona-relaterede statslige kreditter fra 12 

til 24 måneder med en rente på knap 9 pct. pr. år. 

Hvis virksomhederne stadig har brug for kreditterne, 

kan kravet om rentebetalingen umiddelbart øge 

virksomhedernes incitament til at søge finansiering 

hos bankerne. Idet rentetilskrivningen træder i kraft i 

april 2022, er der enkelte banker, som forventer, at 

stigningen i efterspørgslen først indtræffer i 2. kvar-

tal 2022. 

Efter udbruddet af corona forventede bankerne øget 

låneefterspørgsel til brug for midlertidig driftslikvidi-

tet. Låneefterspørgslen blev dog dæmpet af bl.a. ud-

skydelsen af moms- og skattebetalinger, som gav et 

betydeligt bidrag til virksomhedernes likviditetsbe-

redskab. 

Corona betyder øget usikkerhed om forventninger 
Som figuren også viser, har bankernes samlede svar 

i forhold til den faktiske udvikling i låneefterspørgs-

len ikke matchet deres forventninger de to foregå-

ende år. Forskellen afspejler især den løbende usik-

kerhed om corona-udviklingen og mulige ændringer 

i restriktioner, som kan have betydet, at virksomhe-

derne har udskudt deres investeringer, og at den 

forventede låneefterspørgsel herfra derfor også er 

udeblevet. 

Erhvervsudlån er øget i 4. kvartal 2021 
Til trods for 6 kvartaler med faldende kreditefter-

spørgsel er bankernes udlån til erhverv i november 

2021 igen nået op på niveau med udlånet før co-

rona. Det indikerer, at erhvervskunderne er begyndt 

at udnytte deres kreditfaciliteter i et større omfang 

end tidligere.   

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

 

 

 Kvartalsvis ændring i eksisterende 

erhvervskunders kreditefterspørgsel hos bankerne 
  

 

 

 

 

Anm.: Erhvervskunder dækker i udlånsundersøgelsen over 'Private 

ikke-finansielle selskaber’ og ’Personligt ejede virksomhe-

der’. Nettotallet er bankernes svar vægtet med deres respek-

tive markedsandel. Skalaen går fra 'faldet en del' (-100) til 

'øget en del' (100). Find data her (link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Udlaansundersoegelsen-20220110.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Nationalbankens%20udl%C3%A5nsunders%C3%B8gelse/20220110_STATISTIK_figurdata.xlsx

