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UDLÅNSUNDERSØGELSE, 3. KVARTAL 2020 

Lavere efterspørgsel 
og større nedskrivninger 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal 

2020 svarer 13 af de 19 adspurgte banker, at låneef-

terspørgsel fra eksisterende erhvervskunder er fal-

det fra 2. til 3. kvartal. Af de 13 banker svarer 4, at 

efterspørgslen er faldet en del. De resterende 9 ban-

ker svarer, at efterspørgslen er faldet lidt. Størstede-

len af de resterende banker svarer, at låneefter-

spørgslen er uændret. I samme periode melder 8 

banker om, at andelen af nedskrivninger og tab er 

øget sammenlignet med 2. kvartal. 6 af de 8 banker 

forventer, at nedskrivninger og tab øges yderligere i 

4. kvartal. 

 

Låneefterspørgslen er faldet mod forventning … 

Modsat flertallet af kreditchefernes forventninger i 2. 

kvartal svarer flertallet nu, at låneefterspørgslen fra 

bankernes eksisterende erhvervskunder faldt fra 2. 

til 3. kvartal. Vægtet med bankernes respektive mar-

kedsandel svarer faldet til et nettotal på -30,4, hvil-

ket er det største fald siden 4. kvartal 2011. Flere af 

bankerne nævner især de statslige hjælpepakker 

som forklaring på den lavere låneefterspørgsel. 

Hjælpepakkerne har medført et mindre behov for 

likviditet, samtidig med at virksomhederne også har 

været mere tilbageholdende med at investere end 

normalt. 

… og bankudlånet er faldet siden marts 

Bankernes udlån til erhverv er siden marts måned 

reduceret med i alt 19,2 mia. kr. I løbet af de første 

to måneder af 3. kvartal 2020 er bankernes udlån til 

erhverv steget med 3,2 mia. kr. Det samlede bankud-

lån er 427,9 mia. kr., hvoraf de adspurgte banker 

dækker 92 pct. Udlånet er ekskl. uudnyttede kredit-

rammer og lånetilsagn men inkl. lån garanteret gen-

nem de to offentlige fonde EKF Danmarks Eksport-

kreditfond og Vækstfonden.
 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Udvalgte nettotal for bankernes 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 markedsandele. Forventning er bankernes tidli-

gere indberettede svar fra kvartalet før vedrørende nuvæ-

rende kvartal. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/udlånsundersøgelse-20201007.aspx

