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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, JULI 2021 

Fast rente på stigende del 
af virksomhedernes gæld 

Danske virksomheder har øget andelen af deres 

bank- og realkreditgæld med fast rente gennem en 

årrække. Den udgør nu 28,9 pct. af deres samlede 

bank- og realkreditgæld på 1.727. mia. kr., mod 19,3 

pct. i 2014. Lån med fast rente udgør 499 mia. kr., 

hvoraf 41 mia. kr. er banklån. 

Danske virksomheders bank- og realkreditgæld er 

ikke desto mindre fortsat overvejende variabelt for-

rentet. Den stigende andel af gæld med fast rente vil 

dog, alt andet lige, bidrage til, at virksomhederne er 

mindre følsomme overfor kortsigtede renteudsving. 

Udvikling bredt funderet på tværs af brancher 

Udviklingen siden 2014 er bredt funderet, da næsten 

alle brancher har øget deres fastforrentede bank- og 

realkreditgæld. Det er dog primært virksomheder in-

denfor brancherne fast ejendom, landbrug samt 

bygge- og anlægsvirksomhed, som driver stigningen i 

fastforrentet gæld. Disse brancher står samtidig for 

en stor del af realkreditlånene grundet deres mulig-

hed for at stille fast ejendom som sikkerhed for deres 

lån.  

Omvendt har stigningen i andelen af fastforrentet 

gæld været mindre markant for brancher som fx han-

del og transport, som ikke nødvendigvis har samme 

muligheder for at stille sikkerhed i fast ejendom. 

Gældsfinansieringen for disse brancher er i højere 

grad banklån, som oftest er variabelt forrentet. 

Virksomheder kan have andre finansieringskilder 

Bank- og realkreditgæld udgør en betydelig del af 

virksomhedernes gældsfinansiering. Specielt større 

virksomheder har dog også andre muligheder for at 

optage lån, fx gennem koncernintern finansiering eller 

ved at udstede erhvervsobligationer.  

Erhvervsobligationsmarkedet udgør størrelsesmæs-

sigt dog kun omkring 10 pct. af den udestående 

bank- og realkreditgæld for danske virksomheder. Er-

hvervsobligationer er oftest fastforrentede. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Fastforrentet bank- og realkreditgæld er steget 

med 9,7 procentpoint siden 2014. 
   

 

 

 

 

Anm.:   Fastforrentet bank- og realkreditgæld for erhverv (ikke-fi-

nansielle selskaber og personligt ejede virksomheder). Find 

figurdata her (link). 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Bank-og-realkredit-Balancer-20210826.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Balancestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/20210826_STATISTIK_figurdata.xlsx?Web=1

