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BANK OG REALKREDIT, RENTER, MARTS 2021 

Fortsat lave renter på     
virksomhedernes bankgæld 

Over en længere periode har udviklingen i renten på 

virksomhedernes bankgæld været faldende. I marts 

2021 var gennemsnitsrenten 2,37 pct., mens den til 

sammenligning var over 4 pct. for blot syv år siden. 

Den gennemsnitlige rente på virksomhedernes 

bankgæld steg dog marginalt i marts 2021. 

Halvering af rentebetalinger over de seneste syv år 

Den faldende rente har haft en naturlig afsmitning 

på virksomhedernes løbende rentebetalinger. I 

marts 2021 betalte virksomhederne således 809 mio. 

kr. i renter på deres bankgæld. Det svarer næsten til 

en halvering af rentebetalingerne fra marts 2014, 

hvor den månedlige rentebetaling beløb sig til 1.477 

mio. kr. I samme periode er virksomhedernes bank-

gæld reduceret med omtrent 6 pct. 

Nye lån trækker gennemsnitsrenten ned 

Den faldende gennemsnitsrente på virksomhedernes 

bankgæld skyldes bl.a., at nye banklån, der har en 

relativt lavere rente end de ældre lån, med tiden vil 

udgøre en større andel af det samlede udlån. Ek-

sempelvis var renten på virksomhedernes nye og 

genforhandlede banklån (ekskl. kassekreditter) i 

gennemsnit 1,79 pct. i marts 2021. Dertil kommer 

bankernes løbende justering af renten på de eksiste-

rende lån, uden at der er tale om en decideret gen-

forhandling af kundens låneaftale.  

Forskel i renten på små og store lån 

Gennemsnitsrenten på virksomhedernes nye lån kan 

dække over relativt store forskelle i rentesatsen.  

Renten på nye lån større end 7,5 mio. kr. var fx i 

gennemsnit 1,60 pct. i marts 2021, mens renten for 

lån under 7,5 mio. kr. var 2,35 pct. 

Lån større end 7,5 mio. kr. udgør i kraft af deres 

størrelse hovedparten af den nye bankgæld. Renten 

på særligt de større lån har derfor en større afsmit-

ning på den samlede renteudvikling for nye lån.  

Lån udbetalt i kroner fylder mest 

Størstedelen af virksomhedernes bankgæld er i kro-

ner (85 pct.). Den gennemsnitlige rente på virksom-

hedernes bankgæld følger derfor renten på gælden i 

kroner tæt. Virksomhedernes bankgæld i uden-

landsk valuta (15 pct.) består hovedsageligt af euro 

og dollar. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Udlånsrenten til virksomhederne er næsten 

halveret på syv år 
   

 

 

 

 

Anm.: Virksomheder dækker over danske ikke-finansielle selska-

ber og personligt ejede virksomheder. 
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