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Renten på forbrugslån er
faldet mere end renten
på boliglån
Renten på bankernes forbrugslån til danske privatkunder er faldet over en årrække og er nu historisk
lav. Sammenlignet med andre typer banklån er renten på forbrugslån faldet mest. I gennemsnit er renten på forbrugslån faldet med 0,5 procentpoint om
året siden oktober 2013, mens renten på boliglån er
1
faldet med 0,23.
Renten på forbrugslån er højere end renten på boliglån. Det hænger bl.a. sammen med den højere
risiko på forbrugslån, som ofte gives, uden at der
stilles sikkerhed. Selv om bankernes samlede boligudlån er omkring 2,5 gange så stort som deres sam-

Renten på forbrugs- og boliglån i
bankerne

Figur

lede forbrugsudlån, er tabet på forbrugslån målt i
kroner større end tabet på boliglån.
Nationalbankens udlånsundersøgelse – der ikke
skelner mellem bolig- og forbrugslån – indikerer, at
faldet i bankernes udlånsrenter til privatkunder også
hænger sammen med konkurrencen. Bankernes besvarelse af undersøgelsen viser, at priserne er blevet
lempet, mens kreditstandarderne samlet set er blevet strammet. Årsagen til den samlede stramning af
kreditstandarderne kan bl.a. findes i bankernes risikovurdering af kunderne.
Samlet set er bankernes forbrugslån til husholdninger øget fra 114 til 121 mia. kr. fra oktober 2013 til
juli 2018. Der findes også andre aktører end banker
og realkreditinstitutter, der yder forbrugslån til husholdninger, men omfanget af disse lån er ret begrænset.1
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Anm.: Renten på pengeinstitutters udlån til danske lønmodtagere, pensionister mv. (sektor 1430) fordelt på formålstype.
1

Renten på forbrugslån er først tilgængelig fra oktober 2013.

