
D A N M A R K S

N A T I O N A L

B A N K 2 0 1 3

2013
 Danmarks
 Nationalbank

 Kvartalsoversigt
 2. kvartal
  Del 1

2
Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K

Telefon 33 63 63 63 Fax 33 63 71 25

www.nationalbanken.dk E-mail: kommunikation@nationalbanken.dk

D
a

n
m

a
rk

s N
a

tio
n

a
lb

a
n

k
 

K
v
a
rta

lso
v
e
rsig

t
13

2

1

Kvo_mon_13_1 del.indd   1 23-05-2013   10:04:53



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2013 
 
Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's clock", der blev tegnet til 

Nationalbank-byggeriet. 

 

Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtryk-

keligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. 

 

Kvartalsoversigten er tilgængelig på Nationalbankens websted: www.nationalbanken.dk 

under publikationer. Kvartalsoversigten oversættes til engelsk. 

 

Ansvarshavende redaktør: Per Callesen 

Redaktør: Niels Lynggård Hansen 

Redaktionen er afsluttet den 7. juni 2013. 

 

Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til: 

Danmarks Nationalbank, 

Kommunikation, 

Havnegade 5, 

1093 København K 

Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63 

Ekspeditionstider, mandag-fredag kl. 9.00-16.00 

E-mail: kommunikation@nationalbanken.dk 

www.nationalbanken.dk 

 

 

 

 

 

Rosendahls - Schultz Grafisk A/S 

ISSN 0107-1289 
(Online) ISSN 1398-3857 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



 

Indhold 

 
 

 
Aktuelle økonomiske og monetære tendenser .................................  1 

 
 
 
 
 

Kredit og konjunkturer .......................................................................  43 
Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling 

Under krisen er det blevet vanskeligere at få banklån, da kreditstandarderne er 

strammet fra et lempeligt niveau forud for krisen. Mange virksomheder og hus-

holdninger har valgt at konsolidere sig, og virksomhedernes tillid til, at banksek-

toren i en konjunkturnedgang altid vil (kunne) stille den efterspurgte kredit og 

likviditet til rådighed, kan være blevet svækket. Det har lagt en dæmper på ef-

terspørgslen efter kredit. Der er ikke indikationer på, at bankernes udlånskapa-

citet generelt har været en begrænsende faktor for udlånsudviklingen. Den sam-

lede kreditgivning ligger fortsat på et højt niveau set i et længere perspektiv.  

 
 
 
 
 

Forbrug, indkomst og formue .............................................................  59 
Jens Bang-Andersen, Tina Saaby Hvolbøl, Paul Lassenius Kramp og Casper Ristorp 

Thomsen, Økonomisk Afdeling 

De danske husholdninger har gennem de sidste 10-15 år øget deres nettoformue 

set i forhold til indkomsten. Samtidig har de øget balance, dvs. både aktiver og  

passiver. I hvilken betydning nettoformuen og dens sammensætning har haft på 

udsvingene i det private forbrug. Her analyseres, hvordan de finansielle strømme 

fra husholdningernes formue påvirker indkomsten og dermed forbrugsmulighe-

derne.. Analyserne viser bl.a., at udviklingen i boligpriserne var den væsentligste 

faktor bag forbrugsboomet under højkonjunkturen 2004-07 og det efterfølgen-

de kraftige fald. De seneste års rentefald, der er kommet som reaktion på den 

kraftige internationale afmatning, har bidraget væsentligt til at holde hånden 

under det private forbrug. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



 

 

 
 

Ubalancer i euroområdet ....................................................................  85 
Jacob Isaksen og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling 

I de seneste år har euroområdet opnået et betydeligt overskud på betalingsba-

lancen. En stor del af fremgangen skyldes, at GIIPS-landene (Grækenland, Irland, 

Italien, Portugal og Spanien) har nedbragt deres underskud. Det vises, at en del 

af forbedringen ud over permanente forhold skyldes den aktuelle konjunktur-

nedgang i landene. En normalisering af konjunkturerne forventes således at 

svække landenes betalingsbalancer. For at disse lande kan reducere deres aktuelt 

høje udlandsgæld til et holdbart niveau, er det derfor nødvendigt at forbedre 

betalingsbalancerne yderligere. 

 
 
 
 

Direkte Investeringer ...........................................................................  99 
Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, Bjarke Madsen og Sanne Veje 

Klausen, Statistisk Afdeling 

Danmarks direkte investeringer i udlandet og udlandets direkte investeringer i 

Danmark er siden 1999 øget markant. De danske direkte investeringer i udlan-

det er dog vokset hurtigere end de indadgående investeringer, så forskellen er 

ultimo 2012 på 26 pct. af BNP. Det er fristende at konkludere, at direkte investe-

ringer skaber beskæftigelse, men samspillet mellem direkte investeringer og re-

aløkonomien er komplekst og afhænger bl.a. af investeringsformålet. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1

Har kronen været en sikker havn under statsgældskrisen?  ..............  69 
Anders Jørgensen og Christoffer Christen Larsen, Handelsafdelingen, og Lars Ris-

bjerg, Økonomisk Afdeling 

Betegnelsen "sikker havn" bruges ofte om aktiver, der kan beskytte investorer 

mod tab i forbindelse med finansiel uro. Et tegn på, at et aktiv er sikker havn, er, 

at værdien heraf stiger ved finansiel uro. I artiklen ses nærmere på, om kronen 

har været sikker havn over for euroen, da statsgældskrisen i dele af euroområdet 

var på sit højeste i perioden fra juli 2011 til juli 2012.  Kronen blev i perioden 

styrket over for euroen samtidig med, at volatiliteten på de finansielle markeder 

steg. Kronens udvikling i forhold til euroen under statsgældskrisen er usædvan-

lig sammenlignet med tidligere perioder med finansiel uro. Der var tale om en 

ekstraordinær situation, hvor placering i kroner, givet den danske fastkurspolitik 

af nogle investorer blev set som en mulighed for at afdække risikoen for en op-

splitning af euroen. Det kom særligt til udtryk på valutaoptionsmarkedet mellem 

kroner og euro. Samlet peger analysen på, at kronen var sikker havn i forhold til 

euro, da statsgældskrisen var på sit højeste fra juli 2011 til juli 2012. 



 

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi ...............................  115 
Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling  

Efter nogle år med høj vækst sammenlignet med de fleste europæiske lande 

vendte udviklingen i grønlandsk økonomi i 2012. Det var især et mindre fiskeri og 

lavere aktivitet ved olieefterforskning, der påvirkede udviklingen negativt, mens 

bloktilskuddet fra Danmark og indtægter fra aftaler med EU er stabile indtægts-

kilder. Som følge af stigende priser på fisk og skaldyr har økonomien i fiskerier-

hvervet været god og bidraget til, at underskuddet på handelsbalancen blev 

mindsket lidt i 2012. Der har været forholdsvis moderate underskud på landskas-

sen DAU-saldo. Selvstyrets bruttogæld er fortsat beskeden, men er steget til lidt 

under fem pct. af BNP. I 2013 er der udsigt til et yderligere fald i aktiviteten som 

følge af lavere rejekvoter og mindre aktivitet ved råstofefterforskning. På trods 

heraf må råstofudvinding anses for det mest realistiske supplement til fiskeriet 

som eksporterhverv i fremtiden, men usikkerheden er stor. 

 

 

 

Lars Rohdes indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde 9. april 
2013 .......................................................................................................  129 

 
 
 

Pressemeddelelser ................................................................................  137 
 
 
 
Tabelafsnit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. årgang, nr. 2 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



1 
 

Aktuelle økonomiske og monetære 
tendenser 

SAMMENFATNING 

De internationale konjunkturer viser generelt tegn på fremgang, om 
end aktiviteten i euroområdet fortsat er svag. Opsvinget i USA drives af 
den private sektor, der har konsolideret sig og nedbragt gælden, hjulpet 
på vej af lempelig penge- og finanspolitik. I euroområdet er processen 
med at nedbringe gælden i den private sektor stadig i gang, primært i 
GIIPS-landene, dvs. Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien, 
hvilket sammen med nødvendige finanspolitiske stramninger dæmper 
den indenlandske efterspørgsel. På trods af positive takter på de finan-
sielle markeder er der tegn på finansiel fragmentering i euroområdet. 
Det kommer bl.a. til udtryk ved højere udlånsrenter og strammere kre-
ditvilkår i GIIPS-landene end i de nordeuropæiske eurolande. Disse for-
hold bidrager sammen med en svag efterspørgsel til, at kreditvæksten i 
euroområdet under ét er negativ. 

Fremgangen i den globale økonomi ventes at tage til i løbet af 2013 
og 2014. For euroområdet ventes økonomien at begynde at vokse i 2. 
halvår 2013, og væksten vil tiltage i 2014. I USA ventes noget højere 
vækst end i euroområdet, både i 2013 og 2014.  

Herhjemme steg bruttonationalproduktet, BNP, med 0,2 pct. i 1. kvar-
tal. Aktiviteten i dansk økonomi er således fortsat under potentialet, alt 
imens tilpasningen af økonomien efter overophedningen og finanskri-
sen skrider frem. Der er robuste overskud på betalingsbalancen, og den 
underliggende stilling på de offentlige finanser vil i år komme tæt på 
balance. I prognosen ventes et gradvist opsving med en bredt funderet 
fremgang i efterspørgslen. Produktions- og ledighedsgabene er ikke 
store og ventes at blive indsnævret de kommende år. Væksten i BNP i år 
skønnes til 0,5 pct. I 2014 og 2015 ventes en årlig vækst på 1,7 pct.   

Sammenholdt med, at de finansielle forhold er stærkt ekspansive, 
lægger konjunkturforholdene ikke op til en lempelse af finanspolitik-
ken, selv om normaliseringen af den private efterspørgsel har trukket 
ud. Den offentlige budgetsaldo skønnes frem til og med 2015 at ligge 
tæt på 3-procents-grænsen i stabilitets- og vækstpagten, når der renses 
for de ventede midlertidige indtægter i år og næste år fra fremryknin-
gen af beskatning af kapitalpensioner. Der er således hverken behov for 
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eller plads til finanspolitiske lempelser. Fokus bør være på, hvordan pro-
duktiviteten i den private og offentlige sektor øges. 

Givet de store samfundsmæssige omkostninger ved finansielle kriser er 
myndighedernes krav om mere egenkapital i penge- og realkreditinsti-
tutterne velbegrundet. Det vil ikke have væsentlige omkostningsmæssi-
ge konsekvenser for institutterne eller for produktion og beskæftigelse i 
samfundet. 

 
INTERNATIONAL ØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER 

Konjunkturudviklingen 
De internationale konjunkturer viser generelt tegn på fremgang, bortset 
fra euroområdet, hvor aktiviteten er svag.  

I euroområdet aftog BNP i 1. kvartal 2013 med 0,2 pct. og fortsatte så-
ledes med at falde, jf. figur 1. Især de sydeuropæiske økonomier gik 
tilbage, men også lande som Holland og Finland havde negativ vækst. 
Kun i enkelte lande, herunder Tyskland, var væksten svagt positiv. Det 
sammensatte PMI-indeks, som er en indikator for den økonomiske akti-
vitet, peger på, at væksten i euroområdet også er negativ i 2. kvartal 
2013.  

I USA synes opsvinget at være godt i gang. BNP steg i 1. kvartal med 
0,6 pct. drevet af en stærk privat sektor. Flere indikatorer tyder dog på, 
at aktiviteten midlertidigt modereres i 2. kvartal, bl.a. som følge af at 
skattestigningerne fra begyndelsen af året slår igennem med forsinkel-
se. 

Den japanske økonomi viser fremgang. BNP steg således med 0,9 pct. i 
1. kvartal, efter at aktiviteten havde været svag igennem det meste af 
2012. Fremgangen skyldes navnlig, at både penge- og finanspolitikken 

 

PMI OG BNP-VÆKST I EUROOMRÅDET OG USA Figur 1   

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Indeksene er det samlede Purchasing Managers' Index, PMI, for fremstillings- og servicesektoren (composite 
output).  
Markit og Reuters EcoWin. 
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har været lempelig. Det har til formål at fremme væksten og sikre, at 
priserne stiger i stedet for at falde. Effekterne af den lempelige politik 
har bl.a. været, at den indenlandske efterspørgsel er øget, og at yen er 
deprecieret over for andre hovedvalutaer, herunder euro og dollar, hvil-
ket har understøttet eksporten.  

I vækst- og udviklingsøkonomierne tager væksten generelt til i styrke. 
Fremgangen i Kinas økonomi foregår dog i et lavere tempo end før den 
internationale finanskrise. Den årlige BNP-vækst udgør nu omkring 8 
pct. mod tidligere over 10 pct.  

Fremgangen i den amerikanske økonomi har bidraget til, at ledighe-
den er reduceret til 7,6 pct. i maj. Beskæftigelsesfrekvensen har dog 
ligget omtrent fladt de sidste 3-4 år. Omvendt stiger ledigheden i euro-
området og udgjorde i april 12,2 pct., og beskæftigelsesfrekvensen fal-
der stadig. 

I lyset af den svage økonomiske situation og høje arbejdsløshed er in-
flationspresset i euroområdet og USA begrænset. Årsstigningstakten i 
forbrugerpriserne i euroområdet har vist en nedadgående tendens siden 
slutningen af 2011, bl.a. som følge af at stigningerne i energipriserne er 
faldet markant. Stigningstakten steg dog svagt i maj til 1,4 pct., jf. figur 
2 (venstre). I USA har bl.a. faldende energipriser reduceret inflationstak-
ten til 1,1 pct. i april. 

Den moderate styrkelse af det amerikanske arbejdsmarked afspejles 
også i lønudviklingen. Lønstigningerne i USA er fortsat afdæmpede, 
men er tiltaget i de sidste to kvartaler, jf. figur 2 (højre). 

Den økonomiske vækst har i en årrække været højere i USA end i eu-
roområdet. Det afspejler, at den amerikanske befolkning er vokset hur-
tigere. Udviklingen i BNP pr. indbygger har således ligget tæt op ad euro-
områdets frem til midten af 2011, jf. figur 3. Først herefter er USA truk- 

 

FORBRUGERPRISSTIGNINGER OG LØNSTIGNINGSTAKT I INDUSTRIEN Figur 2   

  
Kilde: Reuters EcoWin og OECD.  
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ket fra euroområdet i takt med, at det amerikanske opsving er taget til i 
styrke, og euroområdet har haft tilbagegang. 

Den økonomiske udvikling internt i euroområdet har været meget for-
skellig både før og efter den økonomiske og finansielle krise. De seneste 
års svage udvikling i euroområdet som helhed skal ses i lyset af, at GIIPS-
landene er gået kraftigt tilbage, mens de nordeuropæiske eurolande 
har klaret sig bedre. Aktiviteten i GIIPS-landene dæmpes af, at den pri-
vate sektor i landene langsomt er ved at genopbygge den finansielle 
formue, efter at den faldt kraftigt i perioden inden krisen, jf. figur 4 
(venstre), som følge af en uholdbar høj vækst i den indenlandske efter-
spørgsel. Den finansielle formue genopbygges bl.a. ved at reducere 
gælden. Denne proces er ikke tilendebragt og udfordres af et højt ren-
teniveau og finanspolitiske stramninger, der skal bringe de offentlige 
finanser tilbage på et holdbart spor. Samtidig er værdien af landenes 
ikke-finansielle aktiver aftagende, idet bl.a. boligpriserne falder, jf. figur 
4 (højre).  

Udviklingen i de nordeuropæiske eurolande har været mere stabil, 
idet både den private sektors finansielle formue og boligpriserne har 
udviklet sig nogenlunde fladt under krisen. Landene har derfor ikke haft 
behov for at foretage en tilsvarende balancetilpasning. I denne del af 
euroområdet begyndte økonomien at vokse igen allerede i 2009, og frem  

BNP PR. INDBYGGER Figur 3  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Baseret på realt BNP. Nordeuropæiske eurolande inkluderer Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Finland og 
Østrig. GIIPS-landene er eksklusiv Grækenland, fordi sæsonkorrigerede BNP-data ikke er tilgængelige.  
Reuters EcoWin, Eurostat, Europa-Kommissionen og egne beregninger. 
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til midten af 2011 voksede den hurtigere end den amerikanske, jf. figur 
3. Det skal bl.a. ses i lyset af, at landene lempede finanspolitikken, samt 
at renteniveauet faldt. Siden efteråret 2011 har væksten dog været svag 
i de nordeuropæiske eurolande. 

I USA har den private sektor i betydelig grad konsolideret sig og ned-
bragt gælden. Således steg den finansielle formue væsentligt gennem 
2009 og 2010, hvilket mere end opvejer det fald, der fandt sted i 2007 
og 2008, jf. figur 4 (venstre). Det skyldes især en stor stigning i den pri-
vate sektors opsparing, men kan også henføres til misligholdelse og ef-
tergivelse af bl.a. husholdningernes realkreditlån. Gældsnedbringelsen 
er blevet hjulpet på vej af, at renterne er faldet til et meget lavt niveau, 
og at penge- og finanspolitikken er blevet lempet. Førstnævnte har re-
duceret den private sektors rentebetalinger væsentligt. Boligmarkedet 
viser desuden gode takter med stigende boligpriser, jf. figur 4 (højre). 
Disse forhold understøtter udsigterne for den indenlandske efterspørg-
sel.  

USA lempede finanspolitikken, da krisen brød ud, og i noget større 
omfang end euroområdet, jf. figur 5. Selv om det i høj grad forringede 
de amerikanske offentlige finanser, førte det – i modsætning til i GIIPS-
landene – ikke til, at statsrenterne steg. Meget lave og faldende stats-
renter kombineret med finans- og pengepolitiske lempelser bidrog til 
at genoprette den private indenlandske efterspørgsel, hvilket er en 
væsentlig forklaring på, at den amerikanske private sektor er kommet 
sig hurtigere end euroområdets og nu trækker det begyndende op-
sving. 

DEN PRIVATE SEKTORS FINANSIELLE NETTOFORMUE OG BOLIGPRISER Figur 4  

  

Anm.: 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Den private sektor består her af husholdningerne og de ikke-finansielle virksomheder. Finansielle virksomheder 
indgår derimod ikke. For USA er den private sektors finansielle nettoformue beregnet som den samlede udlands-
formue fratrukket offentlig nettoformue og den finansielle sektors nettoformue. Nordeuropæiske eurolande 
inkluderer Østrig, Belgien, Finland, Frankrig og Tyskland. Holland indgår endvidere i figuren med boligpriser. 
GIIPS-landene inkluderer Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. Irland indgår endvidere i figuren med bolig-
priser. Boligprisindeksene er sammenvejet med vægte svarende til landets BNP's andel af landegruppens samlede 
BNP.  
Reuters EcoWin, OECD, ECB, Bureau of Economic Analysis og egne beregninger. 
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Finansielle forhold 
Spændingerne på de finansielle markeder er aftaget, hvilket afspejles i, 
at statsrentespændet mellem GIIPS-landene og Tyskland er indsnævret. 
Rentespændene blev udvidet kortvarigt i forbindelse med det italienske 
valg i slutningen af februar og i mindre omfang i forbindelse med uroen 
omkring vedtagelsen af låneprogrammet for Cypern i marts, men bevæ-
gelserne var mindre end i forbindelse med tilsvarende begivenheder de 
seneste par år. 

Den positive udvikling på aktiemarkederne er ligeledes fastholdt trods 
de afdæmpede vækstforventninger. De stigende aktiekurser er uden 
tvivl påvirket af den lempelige pengepolitik i de største økonomier.  

For euroområdet samlet set har væksten i kreditgivningen til hushold-
ninger og virksomheder været negativ det seneste år. Den Europæiske 
Centralbanks, ECB's, udlånsundersøgelse viser samtidig, at kreditvilkåre-
ne for euroområdet som helhed fortsat strammes. Det er især bankernes 
negative forventninger til den generelle økonomiske udvikling og der-
med til bankkundernes kreditværdighed, som ligger bag bankernes 
strammere kreditvilkår. Også bankernes kapital er en forklarende faktor 
bag stramningerne. Derimod er deres likviditet og adgang til markedsfi-
nansiering nu så god, at de to faktorer isoleret set bidrager til at lempe 
kreditvilkårene. 

Den negative kreditvækst i euroområdet under ét skyldes, at udestå-
ende kreditter i GIIPS-landene er faldet kraftigt. Derimod har kreditvæk-
sten været positiv i de nordeuropæiske eurolande de seneste år, jf. figur 
6 (venstre). 

I GIIPS-landene afspejler den negative kreditvækst, at efterspørgslen 
efter lån er svag som følge af den svækkede økonomiske situation og 
gældsnedbringelse blandt husholdninger og virksomheder. Samtidig hæm- 

FINANSPOLITISKE STRAMNINGER OG LEMPELSER SAMT 10-ÅRIGE 
STATSRENTER  Figur 5  

  

Anm.: 
Kilde: 

Statsrenterne er sammenvejet med vægte svarende til landets BNP's andel af landegruppens samlede BNP. 
OECD, Reuters EcoWin og egne beregninger. 

  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ændring i den primære strukturelle saldo

USA Euroområdet

Pct. af BNP

Finanspolitiske 
stramninger

Finanspolitiske 
lempelser

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-årige statsrenter

USA Nordeuropæiske eurolande GIIPS

Pct.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



7 
 

mes kreditgivningen på udbudssiden. Bankernes udlånsrenter i GIIPS-
landene er noget højere end i resten af euroområdet, og ECB's udlåns-
undersøgelse viser, at kreditvilkårene er strammet i GIIPS-landene især 
siden midten af 2010, mens kreditvilkårene i de nordeuropæiske euro-
lande har været omtrent uændrede, jf. figur 6 (højre). Kapitalstrømme-
ne til GIIPS-landene vendte ellers i efteråret 2012, så privat kapital er ved 
at vende tilbage efter kraftig udstrømning frem til sensommeren 2012. 

I USA har kreditvæksten været positiv siden begyndelsen af 2011 og er 
nu også højere end i de nordeuropæiske eurolande. Tilsvarende er kre-
ditstandarderne i USA blevet lempet siden begyndelsen af 2010, jf. figur 
6. Kreditvilkårene er forbedret hurtigere i USA end i euroområdet, hvil-
ket skal ses i lyset af, at banksektoren i USA er kommet sig hurtigere 
efter finanskrisen.  

Den amerikanske banksektor oplevede betydelige problemer under 
krisen, og flere finansielle institutioner kom i nød. Myndighedernes re-
aktion var massiv. Centralbanken trådte til med likviditetsstøtte til ban-
kerne ved at indføre nye lånefaciliteter og udvide de eksisterende. Sam-
tidig foretog det amerikanske finansministerium direkte kapitalindskud i 
bankerne, bl.a. via Troubled Asset Relief Program, TARP, ligesom flere 
nødlidende finansielle institutioner blev reddet. Den amerikanske ind-
skydergarantifond blev også styrket. Under TARP blev der i alt udbetalt 
419 mia. dollar, hvoraf 95 pct. ifølge ministeriet er kommet ind igen. Det 
har også gavnet genopretningen af den amerikanske banksektor, at 
virksomhederne i USA i mindre grad end de europæiske baserer deres 
finansiering på banklån. De amerikanske banker har derfor ikke været så  

UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER OG IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER SAMT 
ÆNDRING I KREDITVILKÅR Figur 6  

  

Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Nordeuropæiske eurolande inkluderer Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland og Holland. GIIPS-landene 
består af Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien. Dog indgår Finland, Belgien, Frankrig og Grækenland 
ikke i figuren med kreditvilkår. Serierne for kreditgivningen i Italien, Grækenland og Holland er korrigeret for et 
databrud i juni 2010. Værdier for kreditstandarder angiver andelen af banker, som angiver strammere kreditvilkår, 
minus andelen, som angiver lempeligere kreditvilkår. Kreditstandarderne for de enkelte lande er sammenvejet 
med vægte svarende til det enkelte lands BNP's andel af landegruppens samlede BNP. 
Reuters EcoWin, ECB og egne beregninger. 
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eksponerede som de europæiske været over for tab på udlån til de ikke-
finansielle virksomheder. I stedet har ejerne af virksomhedsobligationer 
og andre gældspapirer lidt tab.  

Siden begyndelsen af 2013 har bankerne i euroområdet kunnet tilba-
gebetale lån under ECB's 3-årige lånefacilitet, Longer-Term Refinancing 
Operations, LTRO, før tid. Frem til begyndelsen af juni havde bankerne i 
alt tilbagetalt 296 mia. euro svarende til 29 pct. af den oprindelige sam-
lede lånesum på 1.019 mia. euro. Tilbagebetalingen afspejler, at forhol-
dene på pengemarkedet gradvist er forbedret. Selv om tilbagebetalin-
gen har mindsket overskudslikviditeten i euroområdet, er der fortsat 
rigelig likviditet, og de korte pengemarkedsrenter ligger tæt på ECB's 
indlånsrente, jf. figur 7.  
 
Økonomisk politik 
I USA ventes finanspolitikken at blive strammet med ca. 2 pct. af BNP i 
2013, primært som følge af udløb af skattelettelser i begyndelsen af året 
samt den automatiske sparemekanisme, der trådte i kraft 1. marts. På 
trods heraf ventes BNP-væksten at udgøre ca. 2 pct., drevet af solid 
fremgang i den private sektor. OECD venter i sin prognose fra maj, at 
det offentlige underskud vil blive reduceret fra 8,7 pct. af BNP i 2012 til  

OVERSKUDSLIKVIDITET SAMT PENGEPOLITISKE RENTER OG 1-MÅNEDS 
PENGEMARKEDSRENTE (EONIA) I EUROOMRÅDET Figur 7  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Overskudslikviditet er opgjort som udestående pengemarkedsoperationer fratrukket reservekravsindeståender og 
autonome faktorer. 
Reuters EcoWin. 
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5,4 pct. af BNP i 2013. Selv om underskuddet på de offentlige finanser 
ventes reduceret i de kommende år, mangler USA stadig en troværdig 
mellemfristet finanspolitisk strategi. Der skal forhandles om finanspoli-
tikken over sommeren, hvor man også skal blive enige om en aftale om 
at forhøje gældsloftet. Det er usikkert, hvorvidt der kan opnås en aftale, 
som giver den fornødne mellemfristede konsolidering. 

I euroområdet ventes hastigheden, hvormed finanspolitikken konsoli-
deres, at aftage fra 1,5 pct. af BNP i 2012 til 0,75 pct. af BNP i 2013 målt 
ved ændringen i den strukturelle saldo. Det afspejler bl.a., at det offent-
lige underskud i euroområdet som helhed er væsentligt nedbragt de 
seneste år. Underskuddet forventes således reduceret til 2,9 pct. af BNP i 
2013 fra 6,4 pct. af BNP i 2009, hvor det var størst. En række eurolande 
planlægger dog at konsolidere deres offentlige finanser betydeligt i de 
kommende år, jf. figur 8. Det skal især ses i lyset af disse landes udfor-
dringer med at genoprette holdbarheden af de offentlige finanser. Sam-
tidig er finanspagten trådt i kraft 1. januar i år, hvilket indebærer, at 
eurolandene hurtigt skal reducere deres strukturelle underskud til som 
udgangspunkt højst 0,5 pct. af BNP.1  

1
 Finanspagten gælder for alle EU-landene undtagen Tjekkiet og Storbritannien.  

PLANLAGTE FINANSPOLITISKE STRAMNINGER Figur 8   

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Den forventede finanspolitiske konsolidering i de enkelte år er angivet ved landenes egne forventninger til 
ændringen i den strukturelle saldo i forhold til året før som angivet i deres stabilitetsprogrammer fra 2013. 
Europa-Kommissionen og stabilitetsprogrammer 2013. 
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En del EU-lande overholder allerede deres mellemfristede mål for den 
strukturelle saldo (Medium-Term Objective, MTO) eller planlægger at  
opnå MTO inden for de næste tre år. Frankrig, Holland, Irland, Malta, 
Slovakiet, Slovenien, Spanien og Tjekkiet forventer dog ikke at nå deres 
MTO inden 2016. Det skyldes enten, at tilpasningsbehovet er stort, eller 
at den forventede årlige tilpasning ikke overholder stabilitets- og 
vækstpagtens bestemmelse om at forbedre den strukturelle saldo med 
som udgangspunkt 0,5 pct. af BNP om året, når MTO endnu ikke er op-
nået. 

En række EU-lande har henstillinger under stabilitets- og vækstpagten 
om at bringe deres offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP inden 
for en årrække. Flere af dem har imidlertid haft vanskeligt ved at over-
holde deres frister for at efterleve henstillingerne. Det skyldes bl.a., at 
konjunkturerne har udviklet sig dårligere end antaget, da landene i sin 
tid fik henstillingerne. I lyset heraf har Europa-Kommissionen foreslået 
at forlænge fristen for flere lande. Holland og Portugal foreslås at få ét 
år mere. Selv om hovedreglen er, at fristen kan forlænges med ét år, har 
Kommissionen foreslået at forlænge den med to år for Frankrig, Spani-
en, Slovenien og Polen. Kommissionen har endvidere foreslået, at Belgi-
en som næste skridt i underskudsproceduren modtager et pålæg, dvs. 
en skærpet henstilling. I forhold til Malta har Kommissionen foreslået 
at give landet en henstilling om at korrigere det uforholdsmæssigt store 
underskud senest i 2014.  

Derudover har Kommissionen foreslået at ophæve underskudsproce-
duren for Italien, Letland, Litauen, Rumænien og Ungarn, da landene 
vurderes at have bragt deres offentlige underskud holdbart under 3 pct. 
af BNP. Ophævelse af underskudsproceduren for Letland er nødvendig 
for, at landet kan få en positiv konvergensvurdering med henblik på at 
blive optaget i eurosamarbejdet 1. januar 2014. 

Alle forslagene i forhold til underskudsproceduren skal endeligt be-
handles af Ecofin-Rådet den 21. juni. 

ECB besluttede den 2. maj at nedsætte udlånsrenten fra 0,75 til 0,5 
pct. med henvisning til, at prisstigningstakten er faldende, og at det 
underliggende inflationspres er lavt. Samtidig henviste ECB til, at kredit-
givningen er afdæmpet, og at den svage økonomiske udvikling er fort-
sat ind i foråret. Rentenedsættelsen har således ifølge ECB til formål at 
bidrage til at understøtte forventningen om økonomisk fremgang sene-
re i år. Rentenedsættelsen vil især gavne de banker, som finansierer sig 
ved lån i ECB, dvs. primært banker i GIIPS-landene.  

I begyndelsen af året vedtog det japanske parlament ekstraordinære 
finanspolitiske lempelser svarende til 2,2 pct. af BNP samtidig med, at 
det normale budget blev udvidet med 0,5 pct. af BNP i forhold til sidste år.  
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Det skete, selv om Japan i forvejen havde et underskud på de offentlige 
finanser på omkring 10 pct. af BNP i 2012, og den offentlige bruttogæld 
udgør omkring 240 pct. af BNP. De ekstraordinære lempelser fordeler 
sig på rekonstruktion efter jordskælvet og katastrofeforebyggelse (0,8 
pct. af BNP), vækstfremmende tiltag såsom tilskyndelse til private inve-
steringer, støtte til små og mellemstore virksomheder og uddannelses- 
og beskæftigelsestiltag (0,7 pct. af BNP) samt forbedring af sundhedssy-
stemet, politi og forsvar (0,7 pct. af BNP).  

Samtidig besluttede Bank of Japan at tilrettelægge pengepolitikken 
efter en målsætning om at få inflationen op på 2 pct. så hurtigt som 
muligt. I april fulgte Bank of Japan op på denne målsætning og annon-
cerede et nyt opkøbsprogram, hvor banken bl.a. præciserede, at målet 
om at øge inflationen til 2 pct. skal nås inden for to år, jf. boks 1. Det 

 

JAPANS PENGEPOLITIK  Boks 1 

Bank of Japan, BoJ, annoncerede 4. april et nyt opkøbsprogram. Det følger op på må-
let om at få inflationen op på 2 pct. så hurtigt som muligt, som blev aftalt med rege-
ringen i januar. Målet er nu præciseret til at skulle nås inden for to år. 

Opkøbsprogrammet er en del af en ny strategi, som indebærer, at BoJ ændrer den 
operationelle målsætning fra en rentesats til at styre pengemængden. BoJ vil stort set 
fordoble pengebasen fra 138.000 mia. yen ultimo 2012 til 270.000 mia. yen ultimo 
2014, dvs. fra ca. 30 til ca. 55 pct. af BNP. Til sammenligning udgør pengebasen i USA 
og euroområdet under 20 pct. af BNP. Stigningen skal primært ske ved, at BoJ's be-
holdning af japanske statsobligationer mere end fordobles til 190.000 mia. yen sva-
rende til ca. 40 pct. af BNP. Brutto skal der om måneden opkøbes for 7.500 mia. yen. 
Hertil kommer opkøb frem til ultimo 2014 af bl.a. virksomhedsobligationer og real-
kreditobligationer med henblik på at reducere risikopræmien. Det giver yderligere 
1.200 mia. yen om måneden. Det samlede program indebærer dermed bruttoopkøb 
for 8.700 mia. yen om måneden eller ca. 87 mia. dollar. Den amerikanske central-
banks, Federal Reserve, igangværende opkøbsprogram for USA, hvis økonomi er ca. 
tre gange så stor som den japanske, er på nogenlunde samme niveau, nemlig 85 mia. 
dollar om måneden. BoJ har meddelt, at opkøbene vil fortsætte, så længe det er nød-
vendigt for at indfri inflationsmålet. 

Samtidig med at det nye opkøbsprogram blev iværksat, blev det eksisterende pro-
gram, som primært har indebåret opkøb af papirer med kortere løbetid, lukket. End-
videre blev begrænsningerne på løbetid og mængden af obligationer, som BoJ må 
ligge inde med, ophævet. BoJ vil nu øge den gennemsnitlige løbetid på de obligatio-
ner, som banken opkøber, fra 3 til 7 år. 

For finansåret 2013 planlægger Japans finansministerium at udstede for 170.500 
mia. yen japanske statsobligationer. BoJ's månedlige bruttoopkøb af statsobligationer 
på 7.500 mia. yen svarer på årsbasis til 53 pct. heraf.  

Hidtil har indenlandske investorer (husholdninger og virksomheder) finansieret 
langt størstedelen af statens underskud og gæld ved at købe statsobligationer. Uden-
landske investorer holdt i september 2012 kun 9 pct. af de japanske statsobligationer. 
Bank of Japan holdt på samme tidspunkt ca. 11 pct.  
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primære formål med programmet er at øge inflationsforventningerne.  
Den implicitte forventning til den japanske inflation frem mod slutnin-
gen af 2017 – opgjort som forskellen mellem renten på almindelige og 
inflationsindekserede statsobligationer – er steget fra omkring 0,75 pct. 
ved årsskiftet til nu at være tæt på 2 pct. De finans- og pengepolitiske 
lempelser ventes at blive fulgt op af strukturelle reformer af især ar-
bejds- og produktmarkederne efter valget til det japanske overhus i juli. 

I marts justerede den britiske regering Bank of Englands pengepoliti-
ske mandat. Prisstabilitet er fortsat hovedmålet, men det vil fremover 
være muligt at lade inflationen afvige midlertidigt fra inflationsmålet på 
2 pct. for ikke at skabe uønsket volatilitet i BNP. Derudover skal Bank of 
England til august fremlægge en vurdering af fordelene ved eventuelt 
at anvende eksplicitte fremadrettede retningslinjer (forward guidance), 
dvs. tilkendegivelser om, hvordan banken vil tilpasse pengepolitikken 
afhængig af den fremtidige økonomiske udvikling med henblik på at 
påvirke forventningerne. 

Cypern indgik i begyndelsen af april aftale med Kommissionen, ECB og 
Den Internationale Valutafond, IMF, om et låneprogram for 2013-16. 
Det indebærer finansiel støtte på op til 10 mia. euro, herunder 1 mia. 
euro fra IMF, jf. boks 2. 

 
Vækstudsigter 
Fremgangen i den globale økonomi ventes at tage til i løbet af 2013 og 
2014. For euroområdet skønnes økonomien at begynde at vokse i 2. halv- 
år 2013 efter at være gået tilbage siden slutningen af 2011. På grund af  

 

INTERNATIONALE ORGANISATIONERS VÆKSTSKØN FOR UDVALGTE LANDE Tabel 1  

 
Pct. 
 
 

2013 2014 

2012 OECD EU IMF OECD EU IMF 

USA  ..................................  2,2 1,9 1,9 1,9 2,8 2,6 3,0 
Euroområdet  ...................  -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 1,1 1,2 1,1 
   Tyskland  .......................  0,9 0,4 0,4 0,6 1,9 1,8 1,5 
   Frankrig  ........................  0,0 -0,3 -0,1 -0,1 0,8 1,1 0,9 
   Spanien  ........................  -1,4 -1,7 -1,5 -1,6 0,4 0,9 0,7 
   Italien  ...........................  -2,4 -1,8 -1,3 -1,5 0,4 0,7 0,5 
   Grækenland  .................  -6,4 -4,8 -4,2 -4,2 -1,2 0,6 0,6 
   Irland  ............................  0,9 1,0 1,1 1,1 1,9 2,2 2,2 
   Portugal  .......................  -3,2 -2,7 -2,3 -2,3 0,2 0,6 0,6 
Storbritannien  .................  0,3 0,8 0,6 0,7 1,5 1,7 1,5 
Sverige .............................  1,2 1,3 1,5 1,0 2,5 2,5 2,2 
Japan  ...............................  2,0 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 
Kina  .................................  7,8 7,8 8,0 8,0 8,4  8,1      8,2 
        
Kilde: Europa-Kommissionen, forårsprognose, maj 2013, OECD, Economic Outlook, maj 2013, IMF, World Economic 

Outlook, april 2013. 
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det svage 4. kvartal sidste år bliver væksten dog samlet set negativ i 
2013, jf. tabel 1. Eksporten vil drive det gradvise opsving, mens den in-
denlandske efterspørgsel dæmpes af bl.a. stramme kreditvilkår og ned-
bringelse af gæld i både den private og offentlige sektor. I 2014 ventes 
en moderat vækst på 1,1 pct., hvilket dog dækker over store forskelle 
mellem eurolandene.  

I USA ventes den økonomiske aktivitet at tage til fra 1,9 pct. i 2013 til 
2,8 pct. i 2014. Den moderate fremgang i 2013 skal ses i lyset af de fi-
nanspolitiske stramninger, der isoleret set dæmper forbruget. I 2014 
bliver bidraget fra finanspolitikken mindre negativt. 

Selv om den internationale økonomi viser tegn på opsving, er den 
økonomiske fremgang forbundet med usikkerhed. Risikoen for, at krisen 

CYPERNS LÅNEPROGRAM Boks 2 

Cypern anmodede 25. juni 2012 Kommissionen, ECB og IMF om finansiel assistance. 2. 

april 2013 blev der opnået enighed om et låneprogram for 2013-16 for at genoprette 

den cypriotiske økonomi. Det indebærer finansiel støtte på op til 10 mia. euro, herun-

der 1 mia. euro fra IMF. Programmet indebærer, at de offentlige finanser skal konso-

lideres, at der skal indføres strukturelle reformer, og at banksektoren skal nedskale-

res, herunder at landets to største banker skal rekonstrueres. 

De økonomiske udfordringer i Cypern skyldes bl.a. en bristet boligboble og en stor 

banksektor med høj eksponering over for Grækenland. Stor kapitalindstrømning fra 

udlandet betød, at den cypriotiske banksektor i 2011 nåede en størrelse, som svarede 

til mere end otte gange BNP. Samtidig havde Cypern offentlige underskud på mere 

end 5 pct. af BNP. Kombineret med usikkerheden om banksektoren medførte det, at 

statsrenterne steg kraftigt fra efteråret 2010.  

For at konsolidere de offentlige finanser blev der i december 2012 vedtaget tiltag 

svarende til omkring 5 pct. af BNP i 2013-16. Frem mod 2018 skal vedtages yderligere 

tiltag svarende til ca. 7 pct. af BNP, hvoraf de 2,2 pct. planlægges gennemført i 2013 

og primært består af skattestigninger, bl.a. at selskabsskatten stiger fra 10 til 12,5 

pct.  

En uafhængig konsulentrapport konstaterede i februar, at den cypriotiske banksek-

tor havde behov for et samlet kapitalindskud på ca. 9 mia. euro, og at landets to stør-

ste banker, Bank of Cyprus, BoC, og Cyprus Popular Bank, CPB, havde alvorlige sol-

vensproblemer. Der er derfor gennemført en restrukturering af de to banker, hvorved 

den mindste af dem, CPB, er blevet opdelt i en god og en dårlig del. Den gode del er 

overført til BoC, mens den dårlige er under afvikling. De to bankers græske afdelinger 

er blevet solgt til den græske bank Piraeus. Restruktureringen har givet betydelige 

tab til bankernes investorer og store indskydere. Indskud under 100.000 euro, der er 

omfattet af indskydergarantien, er ikke blevet berørt. Processen med at rekapitalisere 

og nedskalere banksektoren vil fortsætte i de kommende år, og målet er bl.a., at den 

ved udgangen af 2018 har samme størrelse som EU-gennemsnittet.  

I forbindelse med at aftalen blev implementeret, blev der indført en række kapital-

restriktioner for at forhindre kapitaludstrømning. Disse gælder fortsat, men er dog 

lempet i forhold til de oprindelige restriktioner. 
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i euroområdet blusser op, kan reduceres ved at fastholde reformdagsor-
denen og gennemføre de planlagte finanspolitiske tilpasninger, som vil 
bidrage til at genoprette holdbarheden af de offentlige finanser.  

USA og Japan står over for store udfordringer i forhold til at sikre 
holdbare offentlige finanser. Vedtagelse af troværdige mellemfristede 
finanspolitiske konsolideringsplaner vil bidrage til at skabe finanspolitisk 
holdbarhed og reducere risikoen for pludselige og markante ændringer 
i markedsrenter og valutakurser.  

 
PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Kronen har i de seneste måneder ligget stabilt over for euroen på et 
niveau tæt på centralkursen i ERM2, jf. figur 9. Kronen blev styrket mar-
ginalt i løbet af marts, hvor euroen svækkedes i takt med øget usikker-
hed relateret til den europæiske gældskrise, herunder særligt håndte-
ringen af gældsprogrammet for Cypern og usikkerheden om regerings-
dannelsen efter det italienske valg. Kronen blev styrket marginalt efter 
Nationalbankens og ECB's rentenedsættelse i begyndelsen af maj, og 
kursen har siden været stabil omkring 745,35 kr. pr. 100 euro.  

Nationalbanken nedsatte med virkning fra 3. maj udlånsrenten med 
0,10 procentpoint til 0,20 pct. Renten på indskudsbeviser og folioinde-
stående samt diskontoen forblev uændret. Rentenedsættelsen skete i 
forbindelse med, at ECB annoncerede en nedsættelse af renten på de  

 

KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 9 

 

Anm.: 
Kilde: 

Omvendt skala. Seneste observation er 4. juni 2013. 
Danmarks Nationalbank. 
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ugentlige primære markedsoperationer på 0,25 procentpoint til 0,50 pct. 
samt en nedsættelse af renten på den marginale udlånsfacilitet på 0,50 
procentpoint til 1,00 pct.  

Både i Danmark og i euroområdet blev de pengepolitiske indlånsren-
ter fastholdt. I en situation som den nuværende, hvor de danske penge-
politiske modparter har et betydeligt behov for at placere likviditet, 
hvilket kommer til udtryk i en positiv nettostilling over for Nationalban-
ken, er det netop de pengepolitiske indlånsrenter, der er bestemmende 
for pengemarkedsrenterne, jf. figur 10. Det samme gælder for sammen-
hængen mellem overskudslikviditeten og pengemarkedsrenterne i eu-
roområdet, jf. afsnittet om international økonomi. Pengemarkedsren-
terne var dermed stort set upåvirkede af nedsættelsen af udlånsrenten 
både i Danmark og euroområdet.  

Med de lave pengepolitiske renter er der begrænset råderum for Na-
tionalbankens udlånsrente i forhold til en rentereduktion. Udlånsrenten 
vil på den baggrund forblive positiv. Erfaringerne med negative renter 
er beskrevet i boks 3. 

Nationalbanken reducerede med virkning fra 7. juni rammerne for de 
pengepolitiske modparters folioindestående fra 101,1 til 67,6 mia. kr. 
Nedjusteringen skal ses i lyset af, at de pengepolitiske modparter har 
indfriet 3-årige lån for omkring 35 mia. kr. i maj. 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR 
NATIONALBANKEN, PENGEPOLITISKE RENTER OG DAG TIL DAG-RENTEN Figur 10 

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Dag til dag-renterne er et 5 dages glidende gennemsnit af den omsætningsvejede usikrede T/N-rente. Seneste 
observation er 3. juni 2013. 
Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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NEGATIVE RENTER Boks 3 

I begyndelsen af juli 2012 nedsatte Nationalbanken de pengepolitiske renter og ind-
førte negativ rente på indskudsbeviser af hensyn til fastkurspolitikken. Den negative 
rente skulle sikre, at renteændringen slog igennem på pengemarkedsrenterne, som er 
bestemmende for kronekursen.  

 
Kronekursen og pengemarkedet  
Da den negative indskudsbevisrente blev indført, nedsatte Nationalbanken også ud-
lånsrenten og diskontoen. Rentenedsættelsen skete som følge af, at ECB nedsatte sine 
pengepolitiske renter. Nationalbanken havde forinden i perioden fra august 2011 til 
og med juni 2012 købt valuta i markedet for 91 mia. kr. og havde gentagne gange en-
sidigt nedsat renten. Ved nedsættelsen i juli 2012 forblev spændene mellem National-
bankens og ECB's renter uændrede. Umiddelbart efter renteændringen blev kronen 
svækket over for euroen, og i løbet af efteråret 2012 blev kronen svækket yderligere i 
lyset af udviklingen i euroområdet, hvor tilliden til håndteringen af statsgældskrisen i 
en række europæiske lande overordnet set blev forbedret. I marts 2013 blev kronen 
styrket marginalt, og kursen over for euro har siden ligget omkring 745,35.    

Ved rentenedsættelsen i juli 2012 fulgte pengemarkedsrenterne med ned og har ef-
terfølgende generelt fulgt indskudsbevisrenten, der er toneangivende for pengemar-
kedsrenterne i den nuværende situation med en stor og positiv nettostilling. I januar 
2013 blev 1-3-måneders CITA-swaprenterne positive for første gang siden midten af 
juni 2012. Det afspejlede forventningen i markedet om, at Nationalbanken ville forhø-
je renten, hvilket Nationalbanken gjorde i slutningen af januar 2013. De tilsvarende 
renter i euroområdet steg også i januar, om end i mindre grad. Det sikrede pengemar-
kedsspænd blev dermed mindre negativt. Pengemarkedsspændet mellem Danmark og 
euroområdet blev ikke påvirket af ECB's og Nationalbankens rentenedsættelse i be-
gyndelsen af maj 2013. 

Efter indførelsen af negativ indskudsbevisrente faldt omsætningen i dag til dag-
pengemarkedet. Det lave niveau for omsætningen er fortsat ind i 2013, men penge-
markedsomsætningen ligger kun lidt under, hvad der tidligere er set. Der har også 
været en faldende tendens i pengemarkedsomsætningen i euroområdet.  

Omløbet af 500- og 1000-kronesedler, der primært benyttes til kontantopbevaring, 
var uændret efter indførelsen af negativ indskudsbevisrente. Omløbet steg i december 
2012 og marts 2013, men udsvingene afspejlede vanlige sæsonudsving. At seddelom-
løbet ikke er blevet påvirket, skal ses i lyset af, at det på en række områder er uhen-
sigtsmæssigt og forbundet med omkostninger både for pengeinstitutter og borgere at 
opbevare og afvikle betalinger i kontanter. Derudover har det givetvis været vigtigt, 
at pengeinstitutterne for alle praktiske formål ikke har indført negative detailrenter 
på indlån. Virksomheder har i enkelte tilfælde fået negativ rente på indlån, men der 
har primært været tale om særlige, korte indskud. 
 
Kapitalmarkedet og detailrenterne 
Renterne på danske stats- og realkreditobligationer er på et historisk lavt niveau. Det af-
spejler de lave pengepolitiske renter i euroområdet og Danmark samt stor udenlandsk 
efterspørgsel efter danske obligationer. Øget usikkerhed relateret til den europæiske 
statsgældskrise fik i efteråret 2011 investorerne til at søge mod Danmark. For en nærme-
re beskrivelse af danske aktiver, kapitalstrømme og kronekurs i perioden se artiklen "Har 
kronen været sikker havn under statsgældskrisen?" i denne Kvartalsoversigt. 
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FORTSAT Boks 3 

Den negative rente på indskudsbeviser medfører, at de pengepolitiske modparter har 

en udgift ved at holde indskudsbeviser. Fra negativ rente på indskudsbeviser blev ind-

ført i juli 2012 og til ultimo april 2013 har pengeinstitutterne tilsammen haft en samlet 

direkte udgift på knap 230 mio. kr.1 De pengepolitiske modparter havde 7. juni 2013 

indskudsbeviser for omkring 160 mia. kr. Ved en uændret beholdning og en uændret 

indskudsbevisrente er den årlige udgift ca. 160 mio. kr. svarende til 0,014 pct. af pen-

geinstitutternes samlede udlån til ikke-MFI'er.  

 

INDSKUDSBEVISRENTEN OG PENGEINSTITUTTERNES UD- OG 
INDLÅNSRENTER Figur 11 

 

Anm.: 
Kilde: 

Gennemsnitlig rente på udestående ud- og indlån. Seneste observation er april 2013. 
Danmarks Nationalbank. 

 

Det usædvanligt lave renteniveau har gjort det vanskeligt for pengeinstitutterne at 

sætte indlånsrenterne yderligere ned. For de fleste almindelige indlån på anfordrings-

vilkår var renterne allerede nul eller tæt på, inden den negative indskudsbevisrente 

blev indført. Det var derfor ikke muligt for institutterne i fuldt omfang at videreføre 

nedsættelserne af de pengepolitiske renter til deres indlånskunder, og indlånsrenterne 

er ikke faldet i samme omfang som indskudsbevisrenten siden rentenedsættelserne, 

som indledtes i sommeren 2011, jf. figur 11. Udlånsrenten for erhverv er siden ultimo 

juli 2012 faldet med 0,4 procentpoint til 3,9 pct. ved udgangen af april 2013. I samme 

periode er udlånsrenten for husholdningerne faldet 0,1 procentpoint til 5,4 pct. Ren-

ten på en stor del af pengeinstitutternes udlån til husholdninger med sikkerhed i bolig 

er kontraktmæssigt knyttet til indskudsbevisrenten. Gennemslaget fra rentenedsættel-

sen i forbindelse med indførelsen af negativ indskudsbevisrente til pengeinstitutternes 

detailrenter var ikke væsentligt anderledes end ved tidligere rentenedsættelser, hvor 

indskudsbevisrenten også har været lav, men dog positiv. Hensigten med indførelsen 
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Siden ultimo februar er valutareserven øget med 9,1 mia. kr. til 492,3 
mia. kr. ved udgangen af maj. Nationalbanken har ikke interveneret i 
valutamarkedet siden januar 2013. Ændringen i reserven kan især tilskri- 
ves, at staten netto optog lån i udlandet for 8,8 mia. kr. i april. Medmin-
dre Nationalbanken ønsker at forøge eller nedbringe valutareserven, 
optager staten som udgangspunkt gæld i udenlandsk valuta svarende til 
afdragene på den udenlandske gæld. I 2013 har staten afdrag på den 
langfristede udenlandske gæld svarende til 2,8 mia. euro (ca. 20,9 mia. 
kr.). Valutareserven er steget betydeligt siden 2008, og det ventes der-
for, at statens bidrag til reserven kan reduceres i 2013. 
 
Udviklingen på penge- og kapitalmarkederne 
De danske pengemarkedsrenter har fra marts til maj været nogenlunde 
uændrede. Det gælder både de sikrede og usikrede renter. Udviklingen 
har stort set været den samme i euroområdet. 

Statsobligationsrenterne er faldet de seneste måneder. Ved auktio-
nen over skatkammerbeviser 30. maj blev der solgt for 9,28 mia. kr. Skæ-
ringsrenterne faldt lidt, så 3-, 6- og 9-måneders skatkammerbeviser blev 
solgt til renter på henholdsvis -0,15, -0,12 og -0,10 pct. Renterne på de 
lange danske statsobligationer faldt fra midten af februar 2013 til be-
gyndelsen af maj, hvorefter renterne er steget lidt. Den 10-årige statsob-
ligationsrente var ultimo maj 1,5 pct., dvs. omtrent på samme lave ni-
veau som i efteråret 2012, jf. figur 12. Renten på den 10-årige obligation 
har stort set fulgt udviklingen i den tilsvarende tyske. Det dansk-tyske 
rentespænd var positivt, men tæt på nul det meste af marts og april, 
mens det var svagt negativt i den sidste del af maj. 

Den implicitte markedsbaserede inflationsforventning, der kan bereg-
nes ud fra forskellen mellem den effektive rente på den nominelle og 
den inflationsindekserede 10-årige statsobligation, er faldet fra knap 1,9  

FORTSAT Boks 3 

videre til detail
renterne og realøkonomien, men til pengemarkedsrenterne og dermed kronekursen. 

Pengeinstitutternes rentemarginal – forstået som forskellen mellem ud- og indlåns-

renten – steg fra 2008 og frem til begyndelsen af 2012. Udvidelsen af rentemarginalen 

stemmer overens med de forringede konjunkturer og skal ses i lyset af, at institutter-

ne under en lavkonjunktur har forhøjede kreditrisici på deres udlån og faldende ind-

tjening. Rentemarginalen har været nogenlunde uændret siden indførelsen af negativ 

indskudsbevisrente.  

1 Pengeinstitutterne har i gennemsnit haft 164 mia. kr. placeret i indskudsbeviser til negativ rente fra 6. juli 2012 
til ultimo april 2013. Indskudsbevisbeholdningen har været forrentet dels til -0,20, dels til -0,10 pct. 

 

af negativ indskudsbevisrente var ikke, at den skulle transmitteres  -
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pct. medio marts til knap 1,7 ultimo maj. Markedet forventer således 
implicit, at den gennemsnitlige inflation frem mod 2023 bliver omkring 
1,7 pct. Niveauet svarer nogenlunde til den tilsvarende tyske break-even-
inflation, hvor der dog har været marginalt større udsving i løbet af 
april og maj.  

De korte og lange realkreditobligationsrenter har også været faldende 
i de seneste måneder fra et i forvejen lavt niveau. Den korte rente blev 
mere end halveret fra ultimo januar til ultimo maj, hvor den var 0,2 pct. 
Den lange rente er faldet 0,4 procentpoint siden medio februar til knap 
3,2 pct. ultimo maj, jf. figur 12.  

Realkreditinstitutterne afholdt rentetilpasningsauktioner fra slutnin-
gen af februar til medio marts. Renten på et 1-årigt variabelt forrentet 
lån blev 0,5 pct., mens renten på et 3-årigt lån blev 0,8 pct. og på et 5-
årigt lån 1,3 pct. Auktionerne gav således et lille rentefald i forhold til 
sidste år. Der var stor udenlandsk efterspørgsel ved auktionerne. Varia-
belt forrentede lån uden afdrag er fortsat den mest udbredte udlånsty-
pe for ejerboliger og fritidshuse. Den udgjorde ved udgangen af april 
2013 godt 45 pct. af det samlede realkreditudlån. Grundet den lave ren-
te på realkreditobligationer har nogle boligejere konverteret deres lån 
enten til lån med en lavere rente, lån med en længere rentebinding eller 
fra variabelt forrentede lån til fastforrentede. Derudover har ændrin-
ger i realkreditinstitutternes bidragsstruktur gjort lån med afdragsfrihed,  

RENTER PÅ DANSKE STATS- OG REALKREDITOBLIGATIONER Figur 12 

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Ugentlige data. Den korte rente er den 1-årige rente baseret på rentetilpasningsobligationer. Den lange rente er 
en gennemsnitlig effektiv rente på 30-årige fastforrentede konverterbare obligationer. Den 10-årige statsobligati-
onsrente er en beregnet parrente. Seneste observation er uge 23. 
Nordea Analytics, Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 
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kort rentebinding og høj belåningsprocent dyrere. Andelen af lån med 
rentebinding op til og med 1 år er faldet fra at udgøre 53 pct. i april 
2012 til at udgøre 48 pct. i april i år. I perioden er især andelen af varia-
belt forrentede lån med længere rentebinding end 1 år steget, mens de 
fastforrentede låns andel har været stort set uændret. Størstedelen af 
de fastforrentede realkreditlån har stadig en kuponrente mellem 3 og 4 
pct. Andelen af fastforrentede lån med en kuponrente på 3 pct. eller 
derunder er steget siden sommeren 2012 og udgjorde ved udgangen af 
april 2013 22 pct., jf. figur 13. 

Pengeinstitutternes udlåns- og indlånsrenter over for husholdninger 
og erhverv har været nogenlunde uændrede det seneste år, jf. boks 3. 
Der har dog været en tendens til, at renterne over for erhverv i lidt høje-
re grad har tilpasset sig Nationalbankens renteændringer. Fra juli 2012 
til april 2013 er institutternes rentemarginal, målt som forskellen mellem 
de gennemsnitlige ud- og indlånsrenter, faldet med 0,3 procentpoint til 
3,5 pct. for erhverv, mens marginalen for husholdninger har været næ-
sten uændret på 4,4 pct.     

Penge- og realkreditinstitutterne fik i forbindelse med Bankpakke 2 
mulighed for at udstede seniorgæld med individuel statsgaranti med 
løbetid op til 3 år. I 2009-10 blev der udstedt for 193,6 mia. kr. under 
ordningen. Ultimo april 2013 var der 32,3 mia. kr. af de oprindelige ud-

FAST OG VARIABELT FORRENTEDE REALKREDITLÅN FORDELT PÅ 
HENHOLDSVIS KUPONRENTER OG RENTEBINDING Figur 13 

 
Anm.: 
Kilde: 

Kuponfordelingen er beregnet ud fra obligationernes nominelle værdi. Seneste observation er april 2013. 
Danmarks Nationalbank. 
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stedelser tilbage, og ved normalt afløb vil der ved udgangen af juni 2013 
blot være 12 mia. kr. tilbage af de oprindelige udstedelser. De små og 
mellemstore pengeinstitutter benyttede sig i høj grad af statsgarantiord-
ningen. For flere af disse har det krævet en tilpasning af forretningsmo-
dellen at komme ud af garantierne. En del af tilpasningen er sket ved at 
reducere indlånsunderskuddet. Finanstilsynets gruppe 2- og 3-institutter 
har siden 3. kvartal 2012 haft et indlånsoverskud. Nationalbankens likvi-
ditetstiltag i form af 3-årige lån og udvidelse af sikkerhedsgrundlaget 
supplerer institutternes adgang til finansiering og sikrer fleksibilitet i 
tilpasningen til en situation uden statsgarantier. 

Folketinget vedtog i december 2012 en lov om etablering af et sy-
stemisk risikoråd. Det Systemiske Risikoråd har til formål at bidrage til at 
forebygge og reducere systemiske finansielle risici og derved skærme 
realøkonomien og det finansielle system mod fremtidige finansielle kri-
ser. Rådet blev nedsat i begyndelsen af året og afholdt sit første møde 8. 
april. Rådet vil som minimum mødes kvartalsvist.   

Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark aflag-
de rapport i marts 2013. Udvalget anbefaler et system for identificering 
og regulering af systemisk vigtige finansielle institutter, SIFI'er. De finan-
sielle markeder skelner i dag tydeligt mellem pengeinstitutter med for-
skellig kapitalisering. Bedre kapitaliserede institutter står over for et 
lavere afkastkrav på både egenkapitalen og gælden. Internationale stu-
dier fra fx Basels Banktilsynskomite, BCBS, finder, at højere kapitalkrav 
vil give en begrænset forøgelse af pengeinstitutters udlånsrenter og 
begrænset negativ effekt på væksten. Effekten mere end opvejes af 
lavere risiko for finansielle kriser. Teoretisk kan institutter på grund af 
primært implicitte statsgarantier komme ud for, at deres samlede finan-
sieringsomkostninger stiger, hvis de har mere egenkapital, jf. Danmarks 
Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2013. Denne stigning skyldes omforde-
ling mellem institutterne og staten/indskydergarantifonden og kan – 
hvis det er politisk ønskeligt – afhjælpes gennem skattesystemet og for-
delingen af bidrag til Indskydergarantifonden. Stigende finansierings-
omkostninger er dermed et dårligt argument for, at pengeinstitutter 
ikke skal holde mere egenkapital. Derimod bevirker en høj egenkapital, 
at pengeinstitutter er i stand til at modstå større tab uden at blive nød-
lidende. Herved reduceres risikoen for finansielle kriser og de store sam-
fundsøkonomiske konsekvenser heraf.  

Det er Nationalbankens holdning, at anbefalingerne fra udvalget bør 
implementeres hurtigst muligt. Det er vigtigt, at der sikres de fornødne 
forsvarsværker omkring systemisk vigtige finansielle institutter, således 
at de ikke bliver nødlidende. Dermed reduceres risikoen for finansielle 
kriser med store samfundsøkonomiske omkostninger. 
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Penge- og realkreditinstitutternes udlån 
Udviklingen i penge- og realkreditinstitutternes samlede sæsonkorrige-
rede udlån til husholdninger og erhverv har været flad siden årsskiftet. 
Udlånet til husholdninger steg med 5,5 mia. kr. svarende til en fremgang 
på 0,2 pct., mens udlånet til erhverv faldt med 6,4 mia. kr. svarende til 
en reduktion på 0,7 pct., jf. figur 14. Udviklingen var dog præget af, at 
Finansiel Stabilitet A/S i marts 2013 omdannede Amagerbanken af 2011 
og Fjordbank Mors af 2011 til datterselskaber, der ikke har banklicens, 
hvorved udlånet udgik af statistikken. De to bankers udlån til erhverv 
udgjorde tilsammen omkring 8,4 mia. kr. Korrigeres udlånsstatistikken 
for dette, steg penge- og realkreditinstitutternes erhvervsudlån med ca. 
2 mia. kr. i årets første fire måneder. Danske virksomheders udstedelse 
af virksomhedsobligationer var i samme periode stort set uændret. Obli-
gationslånene udgjorde ved udgangen af april 177 mia. kr.    

Penge- og realkreditinstitutternes udlån til brancherne fremstillings-
virksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt engros- og detailhandel 
steg fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, jf. figur 15. I samme periode 
faldt udlånet lidt til en række mindre brancher. Den nævnte overdragel-
se af lån under Finansiel Stabilitet A/S bevirkede desuden, at pengeinsti-
tutternes udlån til branchen fast ejendom faldt knap 6 pct. 

Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse har kreditpolitikken over 
for erhverv været stort set uændret fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. 
Dog har enkelte pengeinstitutter lempet vilkårene lidt i form af lavere  
 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN Figur 14 

 
Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigeret udlån. Seneste observation er april 2013. 
Danmarks Nationalbank. 
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priser på erhvervslån. Kreditpolitikken over for private blev i samme 
periode strammet lidt, og tilpasningen skete også her gennem prisen, 
både for bank- og realkreditlån, jf. figur 16. I perioden har pengeinsti-
tutterne ikke oplevet væsentlige ændringer i efterspørgslen efter lån fra 
erhverv, mens efterspørgslen fra private er faldet lidt. Realkreditinstitut-
terne har oplevet en lille stigning i låneefterspørgslen fra såvel erhverv 
som private. 

Udvalget under Erhvervs- og Vækstministeriet om erhvervsobligatio-
ner som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder kom i 
november 2012 med en række anbefalinger bl.a. med henblik på at 
fjerne lovgivningsmæssige barrierer for udstedelse af erhvervsobligati-
oner.  Af aftalen baseret på anden del af Vækstplan DK, der blev ind-
gået 24. april 2013, fremgår det, at markedet for udstedelse af er-
hvervsobligationer i Danmark skal styrkes for derigennem at fremme et 
markedsbaseret alternativ til bankfinansiering. Det skal ifølge aftalen 
ske ved at skabe mulighed for dels at anvende en såkaldt trustee, dvs. 
et bindeled mellem obligationsudstederen og investorerne, der kan 
repræsentere investorernes interesser over for udstederen, dels at pen-
geinstitutterne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje 
af erhvervsudlån. 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅNSVÆKST TIL UDVALGTE 
BRANCHER Figur 15 

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Udlånet er ikke sæsonkorrigeret. Fast ejendom udgør 51 pct. af penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån 
til ikke-finansielle selskaber. Andelene for engros- og detailhandel, fremstillingsvirksomhed og bygge og anlæg er 
henholdsvis 9, 8 og 4 pct. Seneste observation er 1. kvartal 2013. 
Danmarks Nationalbank. 
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DANSK ØKONOMI 

BNP steg 0,2 pct. i 1. kvartal 2013, når der korrigeres for prisudvikling og 
sæsonbevægelser, jf. tabel 2. Den indenlandske efterspørgsel steg 0,6 
pct. som følge af en stor stigning i lagre, en lille stigning i det private 
forbrug og et fald i de faste investeringer. Det offentlige forbrug faldt 
2,1 pct. Den samlede eksport faldt 0,4 pct. i 1. kvartal, mens importen 
steg 1,6 pct., så nettoeksporten bidrog negativt til væksten. I forhold til 
samme kvartal sidste år er BNP faldet med 0,8 pct. 

Det private forbrug steg med 0,1 pct. i 1. kvartal 2013. Den fortsat 
svage udvikling skal ses på bagrund af, at husholdningernes disponible 
indkomster trods stadigt lavere rentebetalinger kun vokser svagt, samt 
at formuen stort set er uændret. Den lave inflation er med til at sikre 
indkomsternes købekraft.  

Forbrugskvoten, målt som husholdningernes forbrug i forhold til di-
sponibel indkomst, lå sidste år tæt på sit gennemsnit de seneste 20 år, jf. 
artiklen "Forbrug, indkomst og formue" i denne Kvartalsoversigt. Det er 
bemærkelsesværdigt i lyset af det lave renteniveau. I prognosens første 
år stiger det private forbrug omtrent i takt med husholdningernes di-
sponible indkomster, hvorefter forbrugskvoten går lidt op.  

ÆNDRINGER I KREDITPOLITIK OG PRISENS BIDRAG TIL KREDITPOLITIKKEN Figur 16 

 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Et negativt nettotal svarer til en stramning, mens et positivt nettotal svarer til en lempelse sammenholdt med det 
foregående kvartal. Bidrag til ændringer i kreditpolitikken opdeles i udlånsundersøgelsen i pris, krav til sikkerhed 
og øvrige faktorer. Institutterne er ikke forpligtede til at sammenveje faktorerne, så de summer til ændringen i 
kreditpolitikken. 
Danmarks Nationalbank. 
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Erhvervsinvesteringerne voksede 0,5 pct. i 1. kvartal 2013 og ventes at gå 
jævnt frem i resten af 2013, hvor materielinvesteringerne holdes oppe af 
det særlige investeringsvindue, der blev vedtaget med skattereformen i 
sommeren 2012 og frem til udgangen af indeværende år tillader større 
skattemæssige afskrivninger. Herefter ventes materielinvesteringerne at 
vokse i takt med værditilvæksten i byerhvervene, således at investe-
ringskvoten for materiel udvikler sig omtrent fladt i prognoseperioden 
på et niveau, som svarer til gennemsnittet siden 1995. Faldet i erhvervs-
byggeriet gennem 2012 og den første del af 2013 ventes at vende til en 
fremgang i 2. halvår. Behovet for at bygge nyt begrænses af den svage 
aktivitetsudvikling og af en betydelig lokaleledighed. De kommende år 
ventes en vis fremgang, således at investeringskvoten for bygninger og 
anlæg langsomt redresseres efter det bratte fald i 2008-09. Boliginveste-
ringerne ventes at vokse behersket i fremskrivningsperioden.  

Den private sektors opsparingsoverskud har været meget højt de sene-
ste tre år, især i virksomhederne, finansielle såvel som ikke-finansielle. 
For sidstnævntes vedkommende afspejler det, at profitkvoten har ligget 
højere end normalt, uden at investeringskvoten har været tilsvarende 
høj. Dertil kommer et betydeligt afkast af virksomhedernes udenlandske 
investeringer. Husholdningerne har traditionelt haft et betydeligt op-
sparingsunderskud, men har de senere år stort set været i balance. For 
2013-15 skønnes fortsat et betydeligt privat opsparingsoverskud.    

 

 

CENTRALE ØKONOMISKE STØRRELSER  Tabel 2  

Realvækst i forhold til perioden før, 
pct. 

 
2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

2012/2013 

3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 

BNP  .............................................  -0,5 0,5 1,7 1,7 0,8 -0,9 0,2 
Privat forbrug  .............................  0,6 0,5 1,7 1,8 0,0 -0,1 0,1 
Offentligt forbrug  ......................  0,2 0,6 0,9 0,7 1,0 0,9 -2,1 
Boliginvesteringer  ......................  -9,5 -0,4 4,3 2,6 -0,5 -0,6 -2,0 
Offentlige investeringer  ............  7,4 -6,6 1,4 0,9 -1,8 0,7 -3,3 
Erhvervsinvesteringer  .................  2,7 5,1 4,8 4,2 0,0 4,1 0,5 
Lagerinvesteringer1  ....................  -0,4 0,3 0,0 0,1 1,0 -0,7 1,9 
Eksport  .......................................  0,9 0,2 4,2 3,2 -0,9 -2,1 -0,4 
   Industrieksport  ........................  2,3 1,1 5,5 4,9 1,3 -4,7 1,0 
Import  .........................................  1,8 1,2 4,7 3,7 -0,4 -0,8 1,6 
        
Beskæftigelse, 1.000 personer  ..   2.759 2.748 2.758 2.772 2.762 2.757 2.751 
Ledighed, brutto, 1.000 personer  162 158 162 154 163 163 157 
Ledighed, netto, 1.000 personer 
  

118 122 128 122 123 123 120 
Betalingsbalance, pct. af BNP  ....  5,5 4,9 4,6 4,6 6,2 5,5 3,5 
Offentlig saldo, pct. af BNP  .......  -4,3 -1,5 -1,9 -2,8 -4,5 -3,2 -1,9 
Kontantpriser, pct. år-år  ............  -2,9 2,4 2,7 2,5 -2,1 0,9 1,1 
Forbrugerpriser, pct. år-år  .........  2,4 0,8 1,9 1,8 2,4 2,1 0,9 
Timeløn, pct. år-år  ......................  1,8 1,8 2,3 2,7 1,6 1,7 1,6 

1 Bidrag til BNP-vækst. 
Anm.: Beregningerne er baseret på statistisk information til og med den 3. juni 2013. 
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Den svage fremgang på mange af Danmarks største eksportmarkeder 
betyder, at eksporten i år vokser betydeligt under gennemsnittet. I 
fremskrivningen ventes eksportmarkederne efterhånden at løfte sig fra 
et svagt niveau. Markedsandelen for industrieksporten skønnes de 
nærmeste kvartaler at genvinde en del af tabet fra slutningen af 2012. I 
prognosens to sidste år ventes dog igen vigende markedsandele. Også 
importen vil vokse langsomt i år, fordi der kun er en lille fremgang i den 
indenlandske efterspørgsel.  

Samlet set er aktiviteten i dansk økonomi fortsat under potentialet, alt 
imens tilpasningen af økonomien efter overophedningen skrider frem. 
Både virksomhedernes og husholdningernes investeringer er stadig lave 
trods de lempelige finansielle forhold. Forbrugskvoten er tæt på et gen-
nemsnitligt niveau, og der er fortsat et stort opsparingsoverskud i sel-
skabssektoren. Fremadrettet ventes et gradvist opsving, hvor efter-
spørgslen øges jævnt gennem prognoseperioden. Det afspejler en bredt 
funderet fremgang i det private forbrug, boligbyggeriet og erhvervsin-
vesteringerne. En genopretning af lagrene ventes også at give et mindre 
bidrag til væksten i de kommende par år. Omvendt vokser den offentli-
ge efterspørgsel kun moderat i 2013-15. BNP skønnes på den baggrund 
at vokse med 0,5 pct. i år og 1,7 pct. i både 2014 og 2015.  

Risiciene i prognosen vurderes at være balancerede, men i forhold til 
marts-prognosen med en lidt større vægt i opadgående retning. Bolig-
markedet har vist positive takter det seneste år. Hvis udviklingen fort-
sætter med større omsætning, kan det fremskynde et løft i den private 
indenlandske efterspørgsel i forhold til forløbet i prognosen. Aktiviteten 
i udlandet, og specielt euroområdet, er vigtig for dansk økonomi, men 
forbundet med usikkerhed, jf. boks 4, der illustrerer betydningen af 
alternative forudsætninger om væksten på eksportmarkederne.  

Udviklingen i den danske økonomi er under stor indflydelse af lande-
ne omkring os. Danmark vokser i omtrent samme takt som euroområ-
det, jf. figur 17. Euroområdet er imidlertid tvedelt, med et Nordeuropa 
ekskl. Storbritannien, hvor væksten hidtil har været relativt høj, og et 
Sydeuropa i recession, jf. afsnittet om international økonomi. Den dan-
ske vækst har haft svært ved at følge med vores to vigtigste handels-
partnere, Tyskland og Sverige, som ikke havde den samme overophed-
ning forud for finanskrisen.    

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Værdien af vareeksporten ekskl. skibe og fly steg efter sæsonkorrektion 
0,9 pct. i 1. kvartal, og importen steg 3,3 pct. Tallene er præget af en 
betydelig stigning i importen af brændsel og et stort fald i eksporten 
heraf. I 1. kvartal 2013 var Danmark nettoimportør af energi for første  
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gang siden 1998, selv når der ses bort fra udgifterne til bunkring til den 
store danske handelsflåde. Det skal ses i lyset af, at 1. kvartal var koldere 
end normalt for årstiden, hvilket har øget den indenlandske efterspørg-
sel efter energi. Renset for energi steg eksporten med 2,8 pct., og im-
porten med 1,4 pct.   

Stigningen i eksporten dækker over store udsving mellem varegrup-
per, lande og over tid. I 1. kvartal var der bl.a. et stærkt salg af mink-
skind til især Kina. På importsiden øgede erhvervene deres import af 
halvfabrikata marginalt, mens de reducerede deres import af maskiner. 

Handelsoverskuddet var 15 mia. kr. i 1. kvartal. Det er det laveste kvar-
talsvise overskud siden 4. kvartal 2008, jf. figur 18. Samhandlen med 
lande uden for EU ikke mindst til de såkaldte BRIK-lande1 er stigende og 
udgør nu ca. en tredjedel af det samlede handelsomfang, men disse 
lande bidrog med 95 pct. af det samlede handelsoverskud i 1. kvartal. 
Det tilsvarende tal for 2009 var 67 pct.  

I lighed med tidligere var der også i år et lille underskud på betalings-
balancens løbende poster i marts. Det skyldes, at mange danske virksom-
heder betaler udbytte i denne måned, mens de udbytter, som danske 
investorer modtager fra udlandet, er mere jævnt fordelt over året. 

1
 BRIK-landene består af Brasilien, Rusland, Indien og Kina.  

BNP-VÆKST I DANMARK OG HOS DE NÆRMESTE HANDELSPARTNERE Figur 17  

 
Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. Europa-Kommissionens prognose for euroområdet og udvalgte 

EU-lande. Nationalbankens prognose for Danmark. 
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ALTERNATIVE SCENARIER FOR DANSK ØKONOMI Boks 4 

Den udbredte mangel på økonomisk tillid hos danske husholdninger og virksomheder 

i de senere år må ses i lyset af finanskrisens efterdønninger i Europa og USA og kon-

sekvenserne for danske eksportvirksomheder. De fortsatte udfordringer i de sydeuro-

pæiske økonomier er således en væsentlig del af risikobilledet for dansk økonomi. 

Svækkes tilliden til, at disse udfordringer bliver mødt med tilstrækkelig politisk hand-

ling, vil det føre til yderligere forringelse af danske eksportørers afsætningsmulighe-

der. Hertil kommer, at det vil svække tilliden yderligere i dansk økonomi og dermed 

også ramme den indenlandske private efterspørgsel negativt. Konsekvenserne af et 

sådant scenario for dansk økonomi er vist i tabel 3. Det kan reducere væksten i øko-

nomien markant i forhold til prognosen. 

 

GRUNDFORLØB OG ALTERNATIVE SCENARIER Tabel 3 

 
 

 
Grundforløb 

 
Svagere vækst 

Hurtigere 
opsving 

2013     
BNP, pct. år-år  ..........................................  0,5 0,3 0,8 
Ledighed, netto, 1.000 personer  .............  122 123 120 
Betalingsbalance, pct. af BNP  ..................  4,9 4,9 5,0 
Offentlig saldo, pct. af BNP  .....................  -1,5 -1,5 -1,4 
Inflation, HICP, pct. år-år  .........................  0,8 0,8 0,8 

2014    
BNP, pct. år-år  ..........................................  1,7 0,7 2,4 
Ledighed, netto, 1.000 personer  .............  128 139 118 
Betalingsbalance, pct. af BNP  ..................  4,6 4,4 4,7 
Offentlig saldo, pct. af BNP  .....................  -1,9 -2,4 -1,5 
Inflation, HICP, pct. år-år  .........................  1,9 1,8 1,9 

2015 
   

BNP, pct. år-år  ..........................................  1,7 1,1 2,0 
Ledighed, netto, 1.000 personer  .............  122 148 103 
Betalingsbalance, pct. af BNP  ..................  4,6 4,2 4,7 
Offentlig saldo, pct. af BNP  .....................  -2,8 -3,7 -2,2 
Inflation, HICP, pct. år-år  .........................  1,8 1,7 1,9 

Mens  risikoen for en sløjere  udvikling i  de internationale konjunkturer  primært 

knytter sig til udviklingen i Sydeuropa, har den økonomiske udvikling været mere ro-

bust i vore nærmeste økonomier som Tyskland og Sverige, der udgør de vigtigste 

markeder for danske eksportører trods en vis afdæmpning også i disse lande på det 

seneste. Her vurderes de økonomiske udsigter gunstigere end i euroområdet under ét. 

De forværrede udsigter for de sydlige eurolande kan dermed slå mindre igennem 

på dansk økonomi end anslået i prognosen, såfremt lande som Tyskland, Storbritanni-

en og Sverige følger med den øgede aktivitet i USA og den globale økonomi i øvrigt. 

Det kan give en gunstigere udvikling i eksportefterspørgslen end lagt til grund i 

prognosen. Hertil kommer, at udviklingen på boligmarkedet nu tegner lysere end 

gennem de senere kvartaler. Højere prisstigninger her kan hurtigt få en selvforstær-

kende effekt og understøtte boligbyggeriet, som i forvejen styrkes af, at bolig-

jobordningen er blevet forlænget. 
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FORTSAT Boks 4 

Konsekvenserne af et sådant forløb med stærkere efterspørgsel på vore vigtige ek-

sportmarkeder og stærkere fremgang på boligmarkedet er ligeledes medtaget i tabel-

len. Det giver anledning til et hurtigere opsving i dansk økonomi, idet tilliden styrkes, 

hvilket ansporer til højere privat forbrug og erhvervsinvesteringer, som øger BNP-

væksten. Dette scenario giver en markant fremgang i dansk økonomi de kommende 

år, og ledigheden vil nå sit strukturelle niveau i 2015.  

 Set over de seneste 12 måneder frem til og med marts 2013 var der et 
overskud på betalingsbalancens løbende poster på næsten 100 mia. kr., 
hvilket er ca. 10 mia. kr. mere end i den forudgående 12-måneders peri-
ode. Det skyldes især en stigning i overskuddet på løn- og formueind-
komst på 13,5 mia. kr. Et fald i overskuddet på handel med varer er stort 
set blevet opvejet af et stigende overskud på tjenester. 

 
Boligmarkedet 
Danmarks Statistik har i forbindelse med skift af vurderingsår revideret 
statistikken over prisudviklingen på ejerboliger. De nye tal tegner et 
mere positivt billede end hidtil af, hvordan boligmarkedet har udviklet 
sig det seneste år. Huspriserne, sæsonkorrigeret, er øget med 3,2 pct. 
siden midten af 2012, mens stigningen for ejerlejligheder har været 8,4  

 

VAREHANDLEN Figur 18  

 
Anm.: 
Kilde: 

Tallene er sæsonkorrigerede og ekskl. skibe og fly. 
Danmarks Statistik. 
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pct., jf. figur 19. Prisstigningerne har hovedsageligt fundet sted i ho-
vedstadsområdet og de store provinsbyer, mens boligmarkedet uden 
for de store byer mange steder stadig er svagt. Det københavnske 
ejerlejlighedsmarked har i tidligere omsving været det første til at 
reagere.  

Bedringen er dog også drevet af demografiske ændringer, hvor især 
unge søger mod de større byer. Udviklingen har været særlig markant i 
Syd- og Vestsjælland. Forud for krisen oplevede regionen en betydelig 
tilvandring fra hovedstadsområdet, med stigende ejendomspriser til 
følge. Efter krisen stoppede tilvandringen, og områdets boligmarked 
blev relativt hårdt ramt med vigende ejendomspriser og relativt flere 
tvangsauktioner end i resten af landet.  

Mens boligpriserne er begyndt at stige, ligger omsætningen stadig 
lavt. Alligevel er udbuddet af boliger til salg faldet 10 pct. siden begyn-
delsen af 2012, men ligger fortsat på et højt niveau. For ejerlejligheder 
er udbuddet faldet med en fjerdedel og er i København tilbage på 2005-
niveauet. Et stort boligudbud samtidig med en beskeden omsætning 
betyder høje liggetider. For landet som helhed er de dog faldet lidt på 
det seneste både for huse og ejerlejligheder. I prognosen skønnes frem-
gangen på boligmarkedet at fortsætte, om end moderat, med huspriser, 
der stiger med omkring 2,5 pct. i år og de næste to år.    

BOLIGPRISER Figur 19  

 
Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigerede månedstal. 
Danmarks Statistik. 
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Arbejdsmarked og kapacitet 
Ifølge nationalregnskabet steg beskæftigelsen lidt i 3. kvartal 2012, men 
faldt igen i de to følgende kvartaler. Det må ses på baggrund af den 
svage produktionsudvikling det seneste år. I prognosen forventes be-
skæftigelsen at stige moderat frem mod 2015.  

I årets første måneder er der gennemført reformer af kontanthjælps-
systemet og Statens Uddannelsesstøtte, SU, samt en vækstplan. Derud-
over er der aftalt en længere indfasning af dagpengereformen fra 2010, 
som reducerer dagpengeperioden fra fire til to år. Vækstplanen ventes 
at øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 11.000 fuldtidspersoner i 
2020.  

Bruttoledigheden, sæsonkorrigeret, faldt i de første fire måneder  
af 2013 med 6.500 personer til 5,9 pct. af arbejdsstyrken efter at  
have været stort set uændret siden begyndelsen af 2011. Samtidig har 
sammensætningen af bruttoledigheden ændret sig. Antallet af dag-
-pengemodtagere er faldet, antallet af kontanthjælpsmodtagere har 
været stort set uændret, mens antallet af personer på den nyoprettede 
uddannelsesydelse er steget. Det skyldes, at omkring 12.000 per- 
soner opbrugte deres dagpengeret i årets første tre måneder.  
Heraf skønnes 15 pct. at være kommet i seniorjob eller anden beskæf-
tigelse. 

Faldet i ledigheden i årets første måneder skyldes bl.a. seniorjobord-
ningen, der indebærer, at alle ledige 55-60-årige, som er tilmeldt efter-
lønsordningen, skal tilbydes et job på almindelige vilkår af deres kom-
mune, når deres dagpengeperiode udløber. De udgår derefter af ledig-
hedsstatistikken. Der var i februar ca. 1.800 personer beskæftiget i se-
niorjob og yderligere 200 visiteret til et seniorjob. Tallet forventes at 
stige de kommende år.  

Bruttoledigheden skønnes at stige gennem 2013 og 2014. Først i 2015 
ventes et fald i ledigheden.  

I vurderingen af kapacitetspresset i økonomien anvendes produkti-
onsgabet ofte som indikator, jf. figur 20. Produktionsgabet angiver, 
hvor meget den faktiske produktion afviger fra den potentielle forstået 
som det produktionsniveau, økonomien kan præstere, uden at der op-
står et inflationært pres. Produktionsgabet vurderes at være omkring     
-2,5 pct. af BNP i 1. kvartal 2013.   

Produktionsgabet er et resultat af, at produktivitet og arbejdsstyrke 
ligger under deres strukturelle niveauer, og den faktiske ledighed lidt 
over. I fremskrivningen lukkes gabet gradvist, men det skønnes ikke at 
være helt lukket ved udgangen af 2015. Indsnævringen af produktions-
gabet ventes i første omgang at komme fra, at produktiviteten løftes 
mod det strukturelle niveau.  
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Antallet af især private jobopslag på internettet har i årets første tre 
måneder ligget pænt over niveauet for 2012. En af årsagerne kan være 
akutjobordningen, hvor private virksomheder modtager en jobpræmie 
på 25.000 kr., når de ansætter en langtidsledig.  

 
Løn 
Den danske lønstigningstakt har generelt været faldende siden 2008. 
Lønningerne på området dækket af Dansk Arbejdsgiverforening vokse-
de med 1,8 pct. i 1. kvartal 2013. I bygge- og anlægsbranchen steg løn-
ningerne med 1,6 pct. og inden for handel 2,2 pct. Inden for de konkur-
renceudsatte fremstillingserhverv var lønstigningen 1,5 pct. i 1. kvartal 
mod 2,1 pct. hos de udenlandske konkurrenter. Selv om stigningstakten 
er gået lidt op i det seneste kvartal, er der tale om de laveste danske 
lønstigninger i lang tid.  

Væksten i de danske lønninger ligger i dag lige så meget under de 
udenlandske lønstigninger, som de lå over i årene med overophedning 
fra 2006 til 2008. En del af det tab af konkurrenceevne, der skete under 
overophedningen, er således indhentet igen. Samme billede tegnes af  de
 relative enhedslønomkostninger i samme valuta. Her er der også sket en
 markant forbedring de seneste år.  

PRODUKTIONSGAB Figur 20  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Produktionsgabet viser forskellen mellem faktisk produktion og den produktion, der er forenelig med en ikke 
inflationær vækst i økonomien. Årsgennemsnit.  
Egne beregninger.  
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Lønstigningerne i kommuner og regioner var i 1. kvartal 2013 henholds-
vis 0,4 og 0,3 pct. målt år til år. I staten var stigningen på 2,1 pct. Den 
store forskel skyldes forskellig tidsmæssig placering af de overenskomst-
aftalte lønstigninger. Siden 2009 er de offentlige lønninger steget mere 
end i den private sektor, jf. figur 21. Det vil via reguleringsordningen, 
der med en vis tidsmæssig forskydning sikrer en parallel lønudvikling 
mellem den offentlige og den private sektor, blive modregnet i 2013, 
hvor der derfor kan ventes en meget moderat offentlig lønudvikling. 
Det afspejler sig i de nye 2-årige overenskomster på det offentlige om-
råde, som trådte i kraft i 2. kvartal.  

I prognosen forventes væksten i lønningerne at forblive afdæmpet. 
Presset på arbejdsmarkedet er fortsat moderat, og de indgåede aftaler 
på både det offentlige og det private område giver meget lave lønstig-
ninger. De privatansatte under ét ser dog ud til at få en reallønsfrem-
gang i år trods den afdæmpede lønudvikling, jf. figur 22. 

 
Priser 
Inflationen, målt som den årlige stigning i det EU-harmoniserede for-
brugerprisindeks, HICP, er faldet fra 1,9 pct. i december 2012 til kun 0,4 
pct. i april 2013, jf. tabel 4. Det er 0,8 procentpoint lavere end inflatio-
nen i euroområdet. Det store fald i den danske prisstigningstakt har 
hovedsageligt baggrund i et lavere bidrag fra afgifter på bl.a. tobak og 
afskaffelse af den såkaldte fedtafgift ved årsskiftet. Prisstigningstakten  

LØNUDVIKLING I DEN PRIVATE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Figur 21  

 
Anm: 
Kilde: 

Sæsonkorrigeret. Egen sæsonkorrektion for staten samt kommuner og regioner. 
Danmarks Statistik. 
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holdes de seneste måneder også nede af lavere energipriser og faldende 
importpriser. Også den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI, er 
lav, fordi der er ledig kapacitet i økonomien. IMI var på 0,9 pct. i april, 
hvilket er lidt lavere end gennem 2012. 

Kerneinflationen, hvor der ses bort fra prisudviklingen på fødevarer, 
og energi, er efter årsskiftet faldet til et niveau omkring 0,5 pct. efter i 
en årrække at have været i omegnen af 1,5 pct. Prisindekset for inden-
landsk vareforsyning, engrosprisindekset, der belyser prisudviklingen i 
første omsætningsled og opgøres uden afgifter, lå i april 0,8 pct. under 
niveauet et år tidligere. Det er særligt priserne på energi og andre råva-
rer, som holder engrospriserne nede.  

Det danske forbrugerprisindeks, CPI, steg i april 0,8 pct. år til år. For-
skellen til HICP-inflationen var dermed større end normalt. Det skyldes 
hovedsageligt, at boligposten ikke har samme vægt i de to indeks. Ud-
gifter til ejerboliger indgår i CPI-indekset, men ikke i HICP-indekset. Bo-
ligposten i CPI-indekset steg 2,1 pct. i april.  

Det bratte fald i HICP-inflationen har ikke medført nogen væsentlig 
ændring i forbrugernes forventninger til prisudviklingen det kommende 
år. Forbrugernes inflationsopfattelse er faldet en smule, men ligger fort 
sat betydeligt højere end i efteråret 2009, hvor HICP-inflationen sidst var 
tilsvarende lav, jf. figur 23.  

PRIS- OG LØNUDVIKLING Figur 22  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Løn i fremstillingssektoren. "Løn, udland" er det vægtede gennemsnit af lønudviklingen i de 25 lande, der udgør 
dansk industris vigtigste konkurrenter. Seneste observation for løn er 1. kvartal og for HICP april 2013.    
Danmarks Statistik, OECD og Dansk Arbejdsgiverforening. 
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Inflationspresset i økonomien er således moderat for øjeblikket. Det 
gælder både den indenlandsk genererede og den udefrakommende. 
Det afdæmpede indenlandske prispres stemmer overens med, at der er 
ledig kapacitet i den danske økonomi. På den baggrund skønnes HICP-
indekset at stige med 0,8 pct. i år og 1,9 pct. næste år.  

 

INFLATION OG INFLATIONSFORVENTNINGER Figur 23  

 
Anm.: 
Kilde: 

Forbrugernes inflationsopfattelser og -forventninger er baseret på forbrugerforventningsundersøgelsen. 
Danmarks Statistik. 

 

 

 

FORBRUGERPRISER Tabel 4  

 
 
Pct., år-år 

 
 

Vægt1 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

2013 

1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. apr. maj jun. 

HICP  ..................   2,4 0,8 1,9 1,8 0,9 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

Nettoprisindeks   100 1,9 1,0 1,9 1,7 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 
Eksogene:            
   Energi  ............  7,6 3,2 -2,2 -0,1 -1,2 -0,1 -1,6 -3,8 -3,2 -1,6 0,1 
   Fødevarer  ......  13,7 2,5 2,6 2,6 2,3 3,1 2,5 2,5 2,9 2,5 2,3 
   Adm. priser  ....  4,5 2,3 2,2 2,0 2,4 2,7 2,2 2,0 2,6 1,9 1,9 
   Husleje  ...........  22,3 2,6 2,2 2,4 2,1 2,4 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 
Ekskl. eksogene   51,9 1,1 0,5 1,8 1,6 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 
   Import  ............  14,7 0,8 -0,4 2,0 2,2 0,2 -1,2 -0,3 -1,0 -1,4 -1,1 
   IMI ..................  37,2 1,2 0,8 1,7 1,4 0,2 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 

Anm.: Seneste faktiske tal er april 2013. 
1 Vægt i nettoprisindekset, pct. 
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Offentlige finanser 
Det reale offentlige forbrug skønnes at vokse med 0,6 pct. i år og 0,9 
pct. næste år. De senere år er det lykkedes kommunerne at holde sig 
inden for udgiftsrammerne, og fra og med 2014 vil kommunerne med 
baggrund i budgetloven blive yderligere sanktioneret, hvis det budget-
terede udgiftsniveau ikke holder. De offentlige investeringer ventes at 
falde i 2013. Set i et længere forløb forbliver niveauet for de offentlige 
investeringer dog højt både i år og de kommende år.  

Efter et ekstraordinært stort budgetunderskud i 2012 på 4,3 pct. af BNP 
som følge af udbetalingerne af efterlønsbidrag ventes underskuddet i år 
at blive på ca. 27 mia. kr., svarende til 1,5 pct. af BNP. Næste år skønnes 
underskuddet at blive 1,9 pct. af BNP. Den offentlige saldo påvirkes i 
både 2013 og 2014 af muligheden for førtidigt at betale skatten på kapi-
talpensioner. I prognosen er anvendt regeringens provenuskøn på 20 
mia. kr. i hvert af de to år, men det er meget usikkert. Omvendt ventes i 
år et lavere provenu fra pensionsafkastskatten, PAL, end sidste år.  

Skønnene betyder, at Danmark vil opfylde henstillingen fra EU om at 
nedbringe underskuddet på den offentlige saldo til under 3 pct. i 2013. 
Det er dog fortsat usikkert, om skatteindtægterne fra omlægningen af 
eksisterende kapitalpensioner kan medtages i opgørelsen af underskud-
det under underskudsproceduren. Ser man bort fra disse indtægter, vil 
underskuddet på saldoen udgøre tæt på 3 pct. af BNP i både 2013 og 

OFFENTLIGE SALDI Figur 24  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

"Strukturel saldo" er regeringens skøn, "Faktisk saldo" med og uden kapitalpensionsomlægning er Nationalban-
kens skøn. Provenuet fra kapitalpensionsomlægningen er skønnet til at blive 20 mia. kr. i både 2013 og 2014.  
Finansministeriet og egne beregninger. 
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2014, jf. figur 24. Regeringen skønner, at den strukturelle saldo i år vil 
være omtrent i balance. Vurderet herudfra synes kravet om en gennem-
snitlig strukturel forbedring på 0,5 pct. af BNP pr. år fra 2011 til 2013 
også at være opfyldt.  

Opfyldelse af henstillingen er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig 
betingelse for, at Danmark kan komme ud af underskudsproceduren. 
Det forudsætter også, at Europa-Kommissionen i sin forårsprognose i 
2014 vurderer, at Danmark i 2014 og 2015 ikke overskrider reference-
grænsen på 3 pct. af BNP. Nationalbanken skønner, at underskuddet 
bliver 2  pct. af BNP i 2015. Det vil således i alle tre år ligge lige under 
grænsen på 3 pct. af BNP, men ikke med nogen stor margin, givet at der 
er usikkerhed forbundet med skønnet.  

Der blev i maj indgået forlig om en langsommere indfasning af dag-
pengereformen, der nedsætter den maksimale dagpengeperiode fra fire 
til to år. Finansieringen kommer hovedsageligt fra et lavere offentligt 
forbrug og reserver, der tidligere først er taget i brug senere på året. 

 
Økonomisk politik 
Der ventes i prognosen et gradvist opsving med bredt funderet frem-
gang i efterspørgslen. Produktions- og ledighedsgabene i dansk økono-
mi er ikke store og ventes at blive indsnævret de kommende år, så BNP 
kommer tilbage tæt på potentialet. Samtidig ligger forbrugskvoten tæt 
på sit langsigtede gennemsnit, og investeringskvoten nærmer sig. Hertil 
kommer, at de finansielle forhold med historisk lave renter er stærkt 
ekspansive. Konjunkturudsigterne lægger derfor ikke op til finanspoliti-
ske lempelser, selv om en normalisering af den private efterspørgsel har 
trukket ud.   

De indtægter, der i 2013 og 2014 skønnes at komme fra mulighederne 
for førtidig indbetaling af skat på kapitalpensioner, er midlertidige og 
vil mangle på et senere tidspunkt. De bør derfor ikke anvendes til at 
finansiere løbende forbrug, øgede indkomstoverførsler eller skattelet-
telser, men til at nedbringe statsgælden. I konvergensprogrammet fra 
2013 indgår en lille del af provenuet fra de fremrykkede skattebetalin-
ger i finansieringen af initiativerne i vækstplanen. Fraregnet de ekstra-
ordinære indtægter holder den offentlige saldo sig reelt kun lige akku-
rat inden for budgetlovens og finanspagtens rammer. Der er således 
hverken behov for eller plads til ekspansiv finanspolitik. 

De senere år er der gennemført en række reformer med henblik på at 
øge arbejdsudbuddet for derigennem at sikre holdbare offentlige finan-
ser. Det er nok begrænset, hvor meget videre man kan komme ad den 
vej. Kommende reformer skal have fokus på at øge væksten i produkti-
viteten, som er en anden af de store udfordringer, det danske samfund 
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står over for. Skal den danske velstand vokse på linje med de lande, vi 
normalt sammenligner os med, og skal der samtidig blive råd til de øn-
skede forbedringer i den offentlige service, er det nødvendigt at øge 
produktivitetsvæksten i både den private og den offentlige sektor. Pro-
duktivitetskommissionen er netop kommet med det første katalog af 
forslag til, hvordan produktiviteten øges, og det danner et godt funda-
ment for fremtidige reformer.      

Der er en tæt sammenhæng mellem konjunktur og penge- og realkre-
ditinstitutternes udlån. I årene op til finanskrisen steg udlånene her-
hjemme hurtigere end set under tidligere højkonjunkturer. Der blev 
slækket på kreditstandarderne. Modstykket var, at der blev opbygget en 
meget stor gæld i husholdninger og virksomheder. Med finanskrisen fik 
økonomien en rystelse, som markant ændrede husholdningernes og 
virksomhedernes syn på høj gældsætning. Her fem år efter finanskrisens 
begyndelse er der fortsat en konsolideringsproces i gang, hvor hushold-
ningerne og især virksomhederne akkumulerer kapital og nedbringer 
gældsniveauerne. Krisen kan have svækket virksomhedernes tillid til, at 
banksektoren i en konjunkturnedgang altid vil (kunne) stille den efter-
spurgte kredit og likviditet til rådighed. Konsolideringen, der erfarings-
mæssigt kan stå på i lang tid efter en kraftig overophedning af økono-
mien, reducerer efterspørgslen i samfundet efter kredit. 

Det er under krisen blevet vanskeligere for virksomhederne at opnå 
banklån, da bankerne har strammet deres kreditstandarder fra et alt for 
lempeligt niveau forud for krisen. Bankerne har også øget deres rente-
marginaler. Begge dele er en normal reaktion i en lavkonjunktur for at 
dække øgede tab på udlån. Der er imidlertid ikke overbevisende indika-
tioner på, at bankernes udlånskapacitet generelt har været en begræn-
sende faktor for udlånsudviklingen, jf. artiklen "Kredit og konjunkturer" 
i denne Kvartalsoversigt. Det er ikke bankernes behov for konsolidering, 
der er årsagen til, at virksomhederne og husholdningerne ønsker at kon-
solidere sig. Overordnet set er det da også kun en begrænset del af virk-
somhederne, der de senere år har angivet finansielle begrænsninger 
som årsag til produktionsbegrænsninger, men billedet varierer mellem 
brancher. Bankernes samlede udlån er faldet, men er i vid udstrækning 
blevet erstattet af realkreditudlån. Selv om aktiviteten i samfundet i dag 
er mindre end før krisen, er det samlede udlånsomfang forblevet på et 
højt niveau.  

Den finansielle krise afslørede, at der herhjemme såvel som internati-
onalt var behov for større egenkapital af bedre kvalitet i kreditinstitut-
terne. Det har betydet, at myndighederne verden over har stillet krav 
om en større egenkapital i det enkelte institut, herunder ikke mindst i 
de systemisk vigtige institutter, SIFI'er. En høj egenkapital gør et kredit-
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institut i stand til at modstå større tab uden at blive nødlidende. Herved 
reduceres risikoen for finansielle kriser og de store samfundsøkonomiske 
konsekvenser heraf. Kravet om øget egenkapital er dermed velbegrun-
det og uden væsentlige omkostningsmæssige konsekvenser for institut-
terne eller for produktion og beskæftigelse i samfundet, jf. Danmarks 
Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2013. Pengeinstitutterne har siden 
2008 haft fokus på at styrke deres kapitalgrundlag. Størstedelen af insti-
tutterne har i dag tilstrækkelig egenkapital til at opfylde de kommende 
EU-krav til egentlig kernekapital. 
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APPENDIKS 1: ANTAGELSER I PROGNOSEN FOR DANSK ØKONOMI 

Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model 
MONA1

 og tager udgangspunkt i den foreliggende konjunkturstatistik, 
herunder Danmarks Statistiks foreløbige kvartalsvise nationalregnskab 
for 1. kvartal 2013. Fremskrivningen bygger på en række antagelser om 
den internationale økonomi, de finansielle forhold og finanspolitikken. 

 
International økonomi 
De internationale organisationer forventer en svag aktivitetsfremgang i 
den globale økonomi i år og lidt stærkere næste år. I euroområdet for-
ventes væksten i år at blive negativ. Væksten hos Danmarks vigtigste 
samhandelspartnere, bl.a. Tyskland og Sverige, vurderes dog at blive 
positiv i år. På den baggrund antages afsætningsmarkedet for den dan-
ske eksport at vokse med beskedne 2,6 pct. i år, hvorefter væksten øges 
til godt 5 pct. i 2014 og omkring 6 pct. i 2015, jf. tabel 5. 

De udenlandske priser ventes at stige moderat i år og frem mod 2015, 
hvor stigningstakten skønnes til 1,0 pct. Samme tendens gør sig gæl-
dende for priserne på eksportmarkedet. Lønnen i udlandet skønnes kun 
at stige lidt gennem fremskrivningsperioden som følge af fortsat svage 
arbejdsmarkeder i de fleste lande.  

 
Renter, valuta og oliepris 
Udviklingen i de korte og lange renter i prognosen er baseret på de 
forventninger til den fremtidige udvikling, der kan udledes af rentekur-
ven på de finansielle markeder. Den korte danske rente antages at følge 
pengemarkedsrenterne i euroområdet. 3-måneders pengemarkedsren-
ten målt ved Cita-swaprenten var i begyndelsen af juni 2013 lige under 0 
pct. og ventes at falde svagt i år, hvorefter der følger en mindre stigning 
frem mod 2015. 

Den gennemsnitlige obligationsrente er defineret som et gennemsnit 
af de effektive renter på udestående stats- og realkreditobligationer. 
Den var i begyndelsen af juni 1,4 pct. og ventes at stige til 2,4 pct. i slut-
ningen af 2015. 

Den effektive kronekurs er styrket lidt de seneste måneder. I frem-
skrivningen antages dollarkursen og den effektive kronekurs at holde 
sig konstant på niveauet fra begyndelsen af juni.  

Prisen på olie lå ved prognosens udarbejdelse på 104 dollar pr. tønde. I 
fremskrivningen antages olieprisen at følge futurepriserne, så den falder 
til ca. 93 dollar pr. tønde i slutningen af 2015.  

1
 Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003. 
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Finanspolitiske forudsætninger 
Finanspolitikken i fremskrivningen tager udgangspunkt i den tilrettelag-
te finanspolitik, herunder finansloven for 2013, de kommunale og regio-
nale budgetter for 2013 samt aftalen mellem KL og regeringen om, at 
kommunerne i år kan omprioritere op til 2 mia. kr. fra service- til an-
lægsudgifter. Aftalerne om Vækstplan DK er også indarbejdet i progno-
sen. 

Muligheden for at betale skat af eksisterende kapitalpensioner til re-
duceret skattesats antages at give 20 mia. kr. i fremrykket skatteprovenu 
i både 2013 og 2014, hvilket er lagt til grund i denne prognose. 

Det reale offentlige forbrug antages i år at stige 0,6 pct., jf. tabel 5. I 
2014 og 2015 forventes forbrugsvæksten at blive henholdsvis 0,9 pct. og 
0,7 pct. De offentlige investeringer ventes at falde 6,6 pct. i år, hvorefter 
de skønnes at stige moderat.  

 

OVERSIGT OVER PROGNOSENS ANTAGELSER Tabel 5  

 2012 2013 2014 2015 

International økonomi:      
  Eksportmarkedsvækst, pct. år-år  ................  1,8 2,6 5,2 6,1 
  Pris på eksportmarkedet1, pct. år-år  ...........  0,9 3,2 1,9 0,9 
  Udenlandsk pris2, pct. år-år  .........................  1,1 3,3 2,0 1,0 
  Udenlandsk timeløn, pct. år-år  ...................  2,6 2,1 2,3 2,6 

Finansielle forhold mv.:     
  3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a. .  0,1 -0,1 -0,1 0,1 
  Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a.  ..  1,7 1,5 1,7 2,2 
  Effektiv kronekurs, 1980 = 100  ...................  100,6 101,9 102,0 102,0 
  Dollarkurs, kroner pr. dollar  .......................  5,8 5,7 5,8 5,8 
  Oliepris, Brent, dollar pr. tønde  ..................  111,6 103,4 97,3 94,2 

Finanspolitik:      
  Offentligt forbrug, pct. år-år  ......................  0,2 0,6 0,9 0,7 
  Offentlige investeringer, pct. år-år  .............  7,4 -6,6 1,4 0,9 
  Offentlig beskæftigelse, 1.000 personer  ....  827 825 833 837 

1 Sammenvejet importpris for de lande, Danmark eksporterer til. 
2 Sammenvejet eksportpris for de lande, Danmark importerer fra. 
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APPENDIKS 2: REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE 

Den skønnede BNP-vækst er revideret ned med 0,3 procentpoint i år, 
mens den er uændret for 2014 og 2015 i forhold til marts-prognosen. 
Det fremgår af tabel 6, hvor revisionerne i BNP og forbrugerpriser er 
dekomponeret på vigtige baggrundsfaktorer. 

Det lavere vækstskøn i år kan overvejende tilskrives et svagere interna-
tionalt konjunkturbillede på de primære eksportmarkeder. Hvor den 
seneste revision af nationalregnskabet for 2012 i sig selv tilsiger en høje-
re vækst i 2013 på 0,1 procentpoint i forhold til marts-prognosen, er den 
indenlandske efterspørgsel generelt svækket som følge af en svagere 
udvikling i bl.a. det private forbrug end skønnet i marts; det giver under 
ét et bidrag på -0,1 procentpoint under posten andre faktorer. Svækkel-
sen af udlandets efterspørgsel efter danske eksportvarer dæmper også 
BNP-væksten i 2014. Det høje vækstbidrag under posten andre faktorer i 
2014 afspejler bl.a., at effekten af det svagere eksportmarked slår lidt 
hurtigere igennem i prognosen. 

Stigningen i forbrugerpriserne, HICP, er nedjusteret med 0,5 procent-
point til 0,8 pct. i år. Lavere oliepriser har mindsket brændsels- og øvrige 
energipriser i årets første måneder, men også prisen på andre importva-
rer er faldet mere end lagt til grund i marts-prognosen. I 2014-15 ventes 
samme prisudvikling som i marts-prognosen. 

 

 
 
 

 

 

REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE Tabel 6  

 BNP Forbrugerpriser, HICP 

Pct., år-år 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Prognose fra marts 2013  ................  0,8 1,7 1,7 1,3 1,9 1,8 

Bidrag til ændret skøn fra:       
   Eksportmarkedsvækst  .................  -0,3 -0,4 0,2 0,0 0,0 -0,1 
   Renteudvikling  ............................  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Valutakurser  ................................  0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Oliepriser  .....................................  0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 
   Andre faktorer  ............................  -0,1 0,5 -0,1 -0,4 0,0 0,1 

Denne prognose  ............................  0,5 1,7 1,7 0,8 1,9 1,8 

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer helt. Posten "Andre 
faktorer" omfatter også datarevisioner. 
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Kredit og konjunkturer 

 
Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Af-
deling 
 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og bankernes udlån. 
Efterspørgslen efter kredit er svag i en konjunkturnedgang som følge af 
en svag udvikling i forbrug og investeringer. Udbuddet af bankkredit vil 
ligeledes være mindre under en lavkonjunktur, da det er vanskeligere 
for låntagerne at overholde rente- og afdragsforpligtelser, når konjunk-
turerne er dårlige, og antallet af arbejdsløse personer og konkurstruede 
virksomheder stiger. Det giver sig udslag i, at bankerne typisk øger ren-
temarginaler og strammer kreditstandarderne i forbindelse med en lav-
konjunktur for at imødegå risikoen for øgede tab på udlån.  

I del 2 af denne Kvartalsoversigt bringes en analyse af samspillet mel-
lem konjunkturer og pengeinstitutter, jf. Abildgren og Kuchler (2013). 
Endvidere belyses forholdet mellem bankernes og realkreditinstitut-
ternes udlån over konjunkturerne. I denne oversigtsartikel gives et 
ikke-teknisk sammendrag af analysens vigtigste resultater og konklusi-
oner. 

Analysen viser, at det under krisen er blevet vanskeligere for virksom-
hederne at opnå banklån, da bankerne har strammet deres kreditstan-
darder fra et lempeligt niveau forud for krisen. Virksomheder med god 
økonomi har haft lettere ved at opnå lån end virksomheder med dårlige 
regnskabsmæssige nøgletal. Overordnet set er det kun en begrænset del 
af virksomhederne, der de senere år har angivet finansielle begrænsnin-
ger som årsag til produktionsbegrænsninger, men billedet varierer mel-
lem brancher. Inden for industrien har andelen af virksomheder, som 
har angivet finansielle begrænsninger som årsag til produktionsbe-
grænsninger, befundet sig på et meget lavt niveau under de senere års 
krise. Det har bidraget til, at arbejdsløsheden stadig er relativt lav i Dan-
mark. I de hjemmemarkedsorienterede erhverv – byggeri og service – er 
der en højere andel af virksomhederne, som har angivet produktionsbe-
grænsninger som følge af finansielle begrænsninger under krisen. Det 
er dog betydeligt større andele af virksomhederne i hjemmemarkedser-
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hvervene, som har angivet manglende efterspørgsel som årsag til pro-
duktionsbegrænsning. 

Erfaringerne viser, at det er en generel tendens, at bankerne strammer 
kreditvilkårene og reducerer udlånseksponeringen under en lavkonjunk-
tur, men der er ikke tvivl om, at de senere års finanskrise har givet an-
ledning til et betydeligt ekstra produktionstab i den danske økonomi. 
Ud over den negative indvirkning på realøkonomien af udlånstilbage-
holdenhed i en kriseramt banksektor har finanskrisen ligeledes mere 
generelt haft en negativ indvirkning på samfundsøkonomien. Den øge-
de opfattede usikkerhed om den fremtidige samfundsøkonomi og de 
økonomiske udsigter for husholdninger og virksomheder, som finanskri-
sen har fremkaldt, kan have ført til lavere forbrug og investeringer og 
dermed lavere produktion og kreditefterspørgsel. Hertil kommer, at 
virksomhedernes tillid til, at banksektoren i en konjunkturnedgang altid 
vil (kunne) stille den efterspurgte kredit og likviditet til rådighed, kan 
være blevet svækket. Det kan have forstærket konsolidering og gælds-
nedbringelse hos ikke-finansielle virksomheder og lagt en dæmper på 
kreditefterspørgsel, investeringsaktivitet og beskæftigelse. Der er et 
markant opsparingsoverskud hos de ikke-finansielle selskaber, og de 
danske virksomheders og husholdningers finansielle opsparingsoverskud 
opgjort i forhold til bruttonationalproduktet, BNP, er på det højeste 
niveau siden statistikkens start i begyndelsen af 1970'erne. Opsparings-
overskuddet er dermed højere end under de dybe lavkonjunkturer i 
begyndelsen af 1980'erne og 1990'erne. 

Der er ikke indikationer på, at bankernes udlånskapacitet generelt har 
været en begrænsende faktor for udlånsudviklingen. Endvidere vidner 
stigningen i realkreditinstitutternes udlån om, at en del af virksomhe-
dernes og husholdningernes kreditbehov er blevet dækket af realkredit-
sektoren. Det har sammen med betydelige statsindgreb under finanskri-
sen medvirket til, at der under de senere års krise ikke har været en 
mærkbar tilbagegang i den samlede kreditgivning fra penge- og real-
kreditinstitutter set i forhold til BNP. Den samlede kreditgivning ligger 
fortsat på et højt niveau set i et længere perspektiv. 

 
KONJUNKTURER, PENGEINSTITUTTER OG KREDITFORMIDLING 

Pengeinstitutterne spiller en vigtig kreditformidlende rolle i samfunds-
økonomien. Gennem indskud opsamles midler fra husholdninger og 
virksomheder med opsparingsoverskud, og disse midler videreudlånes til 
husholdninger og virksomheder med forbrugs- og investeringsbehov. 

De tætte relationer mellem banksektoren og realøkonomien indebæ-
rer, at der er et meget stort konjunkturelt element i pengeinstitutternes  
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kreditgivning. I figur 1 er vist realvæksten i pengeinstitutternes udlån 
siden begyndelsen af 1920'erne. De grå markeringer viser perioder med 
konjunkturnedgang.  

Som det fremgår, er der en klar tendens til fald eller lav vækst i ud-
lånsmassen i perioder med konjunkturtilbageslag. Det har baggrund i 
såvel efterspørgslen som udbuddet af kredit. Efterspørgslen efter kredit 
er normalt svag i en konjunkturnedgang som følge af en svag udvikling i 
forbrug og investeringer i realkapital. Udbuddet af kredit vil normalt 
ligeledes være mindre under en lavkonjunktur. Erfaringsmæssigt er det 
vanskeligere for låntagerne at overholde rente- og afdragsforpligtelser, 
når konjunkturerne er dårlige, og antallet af arbejdsløse og konkurstru-
ede virksomheder stiger. Det giver sig udslag i, at bankerne typisk øger 
rentemarginaler og strammer kreditstandarderne (fx øger kravene til 
sikkerhedsstillelse) i forbindelse med en lavkonjunktur for at imødegå 
risikoen for øgede tab på udlån.  

Erfaringerne viser endvidere, at det er en generel tendens, at banker-
ne strammer kreditvilkårene og reducerer udlånseksponeringen under 
en lavkonjunktur – og omvendt lemper kreditvilkårene og øger udlåns-
eksponeringen i en højkonjunktur. Det er med til at forstærke udsvin-
gene i konjunkturerne, såkaldt procyklikalitet. Procyklikaliteten kan 
endda blive særlig kraftig, såfremt kreditstandarderne lempes ufor-
holdsmæssigt meget under et udlånsboom i en overophedet økonomi, 
hvilket der er indikationer på har været tilfældet i Danmark forud for 

REALVÆKST I DANSKE PENGEINSTITUTTERS UDLÅN 1922-2012 Figur 1  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Kvartalsobservationer. Deflator er forbrugerprisindekset. De grå markeringer viser perioder med konjunkturned-
gang, jf. Abildgren mfl. (2011). 
Abildgren (2012), Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 
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finanskrisen. Det har givet behov for ekstra hårde stramninger af kredit-
standarderne efter krisen, og stramningerne er dermed kommet på et 
temmeligt ubelejligt tidspunkt.  

I kølvandet på finanskrisen er der derfor sat fokus på tiltag, som frem-
adrettet kan reducere procyklikaliteten i banksektoren, bl.a. gennem 
indførelse af modcykliske kapitalbuffere, som ventes implementeret på 
europæisk plan med det kommende kapitalkravsdirektiv. Hensigten med 
modcykliske kapitalbuffere er, at de bygges op i tider, hvor der er over-
normal udlånsvækst i økonomien, og nedbringes i dårlige tider, så der 
ikke fremover bliver behov for, at staten skal træde til med generelle 
støtteordninger og kapitalindskud for at sikre den finansielle stabilitet. I 
Danmark er endvidere Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Insti-
tutter kommet med anbefalinger for regulering af systemisk vigtige 
finansielle institutter, SIFI'er. Udvalget har bl.a. anbefalet en såkaldt 
krisehåndteringsstødpude i form af gældsinstrumenter på 5 pct. af de 
risikovægtede poster, der skal kunne konverteres til kernekapital eller 
nedskrives, hvis et SIFI kommer i krise. Endelig er Det Systemiske Risi-
koråd blevet oprettet med henblik på at forebygge og reducere systemi-
ske finansielle risici. 

 
UDLÅNSUNDERSØGELSER OG KREDITSTANDARDER 

Nationalbanken introducerede en kvartalsvis udlånsundersøgelse i be-
gyndelsen af 2009. I undersøgelsen bliver kreditcheferne i en række 
pengeinstitutter bl.a. bedt om at vurdere ændringer i låneudbud og -
efterspørgsel over det seneste kvartal.  

På baggrund af kreditchefernes besvarelser er der i Abildgren og Ku-
chler (2013) foretaget en opdeling af pengeinstitutternes udlånsvækst i 
udbuds- og efterspørgselsfaktorer. Det fremgår heraf, at det i høj grad 
er en svag kreditefterspørgsel, der har haft en negativ indvirkning på 
udlånsvæksten de seneste par år. Strammere kreditstandarder har pri-
mært haft betydning umiddelbart efter Lehman Brothers’ konkurs og 
under den sydeuropæiske gældskrise i slutningen af 2011 og begyndel-
sen af 2012.  

I Abildgren og Kuchler (2013) er der endvidere foretaget en nærmere 
analyse af de enkelte pengeinstitutters besvarelser af Nationalbankens 
Udlånsundersøgelse. Analysen bygger på omkring 15 bankers besvarel-
ser af undersøgelsen, siden den blev introduceret i begyndelsen af 
2009.  

Sammenhængen mellem ændringer i bankernes kreditstandarder over 
for erhvervskunder og stigninger i bankernes nedskrivningsprocenter er 
belyst i figur 2. Søjlen "højest vækst i nedskrivning" indeholder den tredje- 
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del af observationerne, hvor bankerne har haft den største kvartalsvise 
vækst i nedskrivningerne, mens søjlen "lavest vækst i nedskrivning" in-
deholder observationerne med den laveste vækst i nedskrivninger. Søj-
len "mellem vækst i nedskrivning" indeholder den resterende tredjedel. 
Som det fremgår af figuren, er der en vis sammenhæng mellem ændrin-
ger i kreditstandarder og nedskrivninger. De banker, der har haft den 
største vækst i nedskrivningsprocenten over det foregående kvartal, har 
haft større tendens til at stramme kreditstandarderne over for erhverv.  

Alt andet lige betyder dårligere konjunkturer, at bankernes kunder 
har sværere ved at overholde deres rente- og afdragsforpligtelser, hvil-
ket øger bankernes nedskrivninger og kan få bankerne til at stramme 
deres kreditstandarder. I Abildgren og Kuchler (2013) er der opstillet en 
model for udviklingen i bankernes kreditstandarder, hvor forskellige 
bankspecifikke og konjunkturelle faktorers påvirkning af sandsynlighe-
den for bankernes stramning af kreditstandarderne estimeres.  

Modellens forklarende variable omfatter såvel karakteristika for de 
enkelte banker som et antal konjunkturindikatorer. De bankspecifikke 
variable, der medtages for hver af de banker, som indgår i udlånsunder-
søgelsen, vedrører følgende størrelser: Andelen af udlån med nulstillet 
rente, kapitaloverdækning, bankens lånerente på pengemarkedet, ud-
lånsvækst og -omfang samt sektor- og branchefordelingen af udlån før 

ÆNDRINGER I BANKERNES KREDITSTANDARDER FOR UDLÅN TIL ERHVERV: 
BANKER GRUPPERET EFTER KVARTALSVIS VÆKST I NEDSKRIVNINGSPROCENT Figur 2  

 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Figuren er baseret på alle bankers besvarelser af Nationalbankens udlånsundersøgelse i 15 kvartaler. Inddelingen 
er foretaget på baggrund af den kvartalsvise vækst i nedskrivninger, således at der er lige mange observationer i 
hver gruppe. Eksempelvis henviser ”højest vækst i nedskrivninger” i figuren til den tredjedel af observationerne, 
hvor bankerne har den højeste vækst i nedskrivninger.  
Kuchler (2012). 
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finanskrisen. Endvidere medtages en række makroøkonomiske konjunk-
turindikatorer (BNP, pengemarkedsrenten samt antallet af konkurser og 
tvangsauktioner). 

Resultaterne af modelberegningerne viser, at det primært er konjunk-
turudviklingen, og dermed udviklingen i kundernes kreditværdighed, 
der har haft betydning for udviklingen i bankernes kreditstandarder de 
senere år. Den enkelte banks egen "markedsmæssige kreditværdighed" 
– målt ved bankens lånerente på pengemarkedet fratrukket den gen-
nemsnitlige pengemarkedsrente – har dog også haft betydning. Det er 
et udtryk for den enkelte banks finansieringsvilkår sammenlignet med 
vilkårene for banksektoren som helhed. Da der i analysen er kontrolleret 
for den enkelte banks solvensforhold og den generelle konjunkturudvik-
ling, afspejler den markedsmæssige kreditværdighed den markedsmæs-
sige vurdering af boniteten af den enkelte banks udlånsportefølje sam-
menlignet med banksektoren som helhed og den specifikke konjunktur-
udvikling inden for den enkelte banks kundesegmenter. Den markeds-
mæssige kreditværdighed afspejler således først og fremmest kvaliteten 
af udlånsporteføljen. 

Øvrige bankspecifikke forhold såsom bankernes solvensforhold har 
mod forventning ikke haft væsentlig betydning, når der tages hensyn til 
den konjunkturmæssige udvikling. Dette skal givetvis ses i sammenhæng 
med betydelige statsindgreb under finanskrisen, som bl.a. via Bankpak-
ke 2 gav mulighed for statslige kapitalindskud i banker. 

 
VIRKSOMHEDERS OPFATTELSE AF ADGANGEN TIL BANKLÅN FØR OG 
UNDER FINANSKRISEN 

Nationalbankens udlånsundersøgelser giver et indtryk af opfattelsen af 
vilkårene for husholdningernes og virksomhedernes adgang til bankkre-
dit set fra bankernes synsvinkel. Danmarks Statistik gennemfører regel-
mæssigt spørgeskemaundersøgelser af virksomhedernes egen opfattelse 
af vilkårene for adgang til bankkredit, jf. figur 3. 

I gennemsnit er det kun en begrænset del af virksomhederne, omkring 
10 pct., som i Danmarks Statistiks konjunkturbarometre de senere år har 
angivet finansielle begrænsninger som årsag til produktionsbegræns-
ninger, men billedet varierer mellem brancher. 

Inden for industrien har andelen af virksomheder, som i konjunkturba-
rometrene har angivet finansielle begrænsninger som årsag til produk-
tionsbegrænsninger, befundet sig på et meget lavt niveau under de 
senere års krise. Det har bidraget til, at arbejdsløsheden stadig er relativt 
lav i Danmark sammenlignet med andre lande. Konjunkturbarometeret 
for industrien dækker firmaer med mindst 20 beskæftigede, og inden for  
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 industrien tegner virksomheder med mindst 20 beskæftigede sig for 85
 pct. af den samlede beskæftigelse.  

I de hjemmemarkedsorienterede erhverv – byggeri og service – er der 
en højere andel af virksomhederne, som har angivet produktionsbe-
grænsninger som følge af finansielle begrænsninger under krisen. Det 
er dog betydeligt større andele af virksomhederne i hjemmemarkedser-
hvervene, som har angivet manglende efterspørgsel som årsag til pro-
duktionsbegrænsning. 

For byggeri og service dækker konjunkturbarometrene også de min-
dre virksomheder med helt ned til 5-10 beskæftigede. Såfremt der mere 
generelt har været en tendens til, at mindre virksomheder i højere grad 
er blevet ramt af finansielle begrænsninger under krisen end større 
virksomheder, kan det tænkes at få indflydelse på den strukturelle ud-
vikling i samfundsøkonomien, men effekten kan ikke entydigt fastslås 
til at være positiv eller negativ. En række studier finder, at det innova-
tive afkast af forskning og udvikling, målt ved fx antal patenter pr. an-
vendt kr., er større i små virksomheder end i store, jf. Andersen og 
Spange (2012). På trods af dette finder de fleste studier, at store virk-
somheder investerer relativt mere i forskning og udvikling end små 
virksomheder. 

ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED PRODUKTIONSBEGRÆNSNINGER SOM 
FØLGE AF FINANSIELLE BEGRÆNSNINGER I DANMARKS STATISTIKS 
KONJUNKTURBAROMETRE Figur 3  

 

(a) 
 
Anm.: 
 
Kilde: 

Sammenvejning af resultaterne for industri, bygge- og anlægsvirksomhed og service med erhvervenes beskæfti-
gelse. 
I 1. og 2. kvartal 2013 er spørgeskemaerne re-designet, hvilket har været medvirkende til et fald i besvarelserne 
"ingen begrænsninger" til fordel for besvarelser om begrænsninger. 
Beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks konjunkturbarometre. 
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Ovenstående er dog ikke ensbetydende med, at enkelte virksomheder 
eller virksomhedssegmenter ikke kan have fundet det vanskeligere at 
opnå banklån under de senere års finanskrise. I Abildgren og Kuchler 
(2013) er der foretaget en detaljeret analyse af udfaldet af virksomhe-
dernes ansøgninger om banklån i 2007 og 2009/10 og kreditkvaliteten af 
de låneansøgende virksomheder. Analysen er baseret på en spørgeske-
maundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik med svar fra omkring 
2.000 små og mellemstore virksomheder med 5-249 ansatte.  

Figur 4 illustrerer sammenhængen mellem udfaldet af virksomheder-
nes ansøgning om banklån i 2007 og 2009/10 og virksomhedernes regn-
skabsmæssige soliditetsgrad i året forud for låneansøgningen. Som det 
fremgår af figuren, var medianen for virksomhedernes soliditetsgrad i 
2008 betydeligt lavere i de grupper, som helt eller delvis fik afslag på 
deres låneansøgning til et pengeinstitut i 2009/10, end hos gruppen af 
virksomheder, som fuldt ud fik imødekommet deres ansøgning om 
banklån. Den var ligeledes lavere end hos de grupper af virksomheder, 
som enten slet ikke søgte lånefinansiering eller virksomheder, som søgte 
anden lånefinansiering end bankfinansiering. Det forhold, at soliditets-
graden for medianvirksomheden i samtlige grupper af virksomheder i 
2009/10 var højere end i 2007 skal ses i lyset af, at erhvervslivet generelt 
har konsolideret sig under krisen. 

 

VIRKSOMHEDERS ANSØGNING OM BANKLÅN I 2007 OG 2009/10 
- MEDIAN FOR SOLIDITETSGRAD ÅRET FØR ANSØGNING Figur 4 

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Banklån omfatter ikke adgang til kassekreditter. Anden lånefinansiering omfatter lån hos realkreditinstitutter og 
lånefinansiering fra ejere/direktører. Virksomheder, som ikke har søgt lånefinansiering, finansierer sig via egenka-
pitalfinansiering eller andre former for finansiering som fx kassekreditter, handelskreditter, leasing, factoring etc. 
Abildgren, Drejer og Kuchler (2012). 
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I figur 5 er der set nærmere på udfaldet af virksomhedernes ansøgning 
om banklån fordelt på virksomhedernes soliditetsgrad. Det fremgår ty-
deligt af figuren, at de mest solide virksomheder i 2009/10 i højere grad 
fik imødekommet deres låneansøgning fuldt ud end virksomheder med 
lav soliditet.  

Afslagsprocenterne var betydeligt højere i 2009/10 end i 2007. Det skal 
ses i lyset af konjunkturerne. I 2007 befandt virksomhederne sig i slut-
ningen af en højkonjunktur med forventning om en "blød landing", 
mens 2009/10 var bunden i den dybeste konjunkturnedgang siden 2. 
Verdenskrig. Stigningen i afslagsprocenterne fra 2007 til 2009/10 stem-
mer overens med, at pengeinstitutter ifølge Nationalbankens udlånsun-
dersøgelse strammede kreditstandarderne under finanskrisen. Det er 
dog bemærkelsesværdigt, at næsten alle virksomheder fik accepteret 
deres låneansøgninger fuldt ud forud for finanskrisen uanset den låne-
ansøgende virksomheds soliditetsgrad. 

Ovenstående analyse indikerer, at der har været en sammenhæng 
mellem virksomhedernes soliditetsforhold og udfaldet af pengeinstitut-
ternes behandling af låneansøgninger i 2009/10 under finanskrisen. Et 
tilsvarende indtryk får man ved at betragte en række andre nøgletal for 
de låneansøgende virksomheders økonomi. De grupper af virksomheder, 
som helt eller delvis fik afslag på en ansøgning om banklån i 2009/10, 
var således karakteriseret ved en lavere overskudsgrad, en højere andel 
af kort gæld, højere renteomkostninger og en ringere likviditetsgrad 
end øvrige virksomheder.  

Analysen ovenfor indikerer, at de sunde virksomheder under krisen 
har haft lettere ved at få accepteret ansøgninger om banklån end virk-
somheder med en anstrengt økonomi. Det er alt andet lige udtryk for en 
hensigtsmæssig allokering af lånekapitalen set ud fra en overordnet 

UDFALDET AF VIRKSOMHEDERS ANSØGNING OM BANKLÅN - OPDELT 
EFTER VIRKSOMHEDERNES SOLIDITETSGRAD Figur 5   

  

Anm.: 
Kilde: 

Banklån omfatter ikke adgang til kassekreditter. 
Abildgren, Drejer og Kuchler (2012). 
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samfundsmæssig betragtning. Det kan på sigt have negative konsekven-
ser for økonomiens produktivitet og omstillingsevne, såfremt urentable 
virksomheder holdes i live på ikke-markedsmæssige vilkår gennem stats-
støtte eller lignende. Det anføres ofte som en af årsagerne til en stærk 
produktivitetsvækst i Finland i begyndelsen af 1990'erne, at en dyb fi-
nanskrise fik tyndet ud blandt økonomiens mindst produktive virksom-
heder og frigav resurser til de mere produktive, jf. Andersen og Spange 
(2012). 

Der kan ikke konstateres nogen systematisk sammenhæng mellem 
virksomhedsstørrelse og udfaldet af en låneansøgning til en bank, 
hverken i 2007 eller i 2009/10, jf. figur 6. Det er dog værd at bemærke, 
at det under finanskrisen i 2009/10 ifølge Danmarks Statistiks undersø-
gelse var de mindste virksomheder med 5-14 ansatte, som i størst ud-
strækning fik imødekommet deres låneansøgning fuldt ud. Selv om der 
er tale om en spørgeskemaundersøgelse, som ifølge sagens natur er 
forbundet med en vis usikkerhed, giver tallene i hvert fald ikke indika-
tioner i retning af, at de små virksomheder skulle have været udsat for 
særligt høje afslagsprocenter ved ansøgninger om banklån under fi-
nanskrisen. Det skal formentlig ses i lyset af, at virksomheder med 5-14 
ansatte har en relativ større andel af deres aktiver i bygninger og 
grunde, som er lette at belåne. Endvidere har de små virksomheder, 
som søger om banklån, en højere overskudsgrad end større virksomhe-
der, som søger om banklån. 

Den betydelige stramning af kreditstandarderne under de seneste års 
krise har givetvis bevirket, at mindre kreditværdige virksomheder kan 
have fundet det vanskeligere at opnå banklån, hvilket også kan have 
reduceret deres efterspørgsel efter kredit. I analysen er der set nærmere 
på de virksomheder, der afholdt sig fra at søge lånefinansiering under 

 

UDFALDET AF VIRKSOMHEDERS ANSØGNING OM BANKLÅN - OPDELT 
EFTER VIRKSOMHEDERNES ANTAL BESKÆFTIGEDE Figur 6   

  

Anm.: 
Kilde: 

Banklån omfatter ikke adgang til kassekreditter. 
Abildgren, Drejer og Kuchler (2012). 
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finanskrisen, fordi de forventede et afslag på ansøgningen eller høje 
lånerenter. Analysen viser, at virksomheder, der i 2009/10 afholdt sig fra 
at søge om lån af frygt for afslag eller høje renter, var karakteriseret ved 
betydeligt dårligere regnskabsmæssige nøgletal end virksomheder, som 
søgte lånefinansiering.  

I Abildgren og Kuchler (2013) estimeres en model for sammenhængen 
mellem virksomhedernes karakteristika og sandsynligheden for, at en 
eventuel låneansøgning imødekommes. Modelberegningerne bekræfter 
ovenstående analyse. Virksomheder med højere overskudsgrad, solidi-
tetsgrad og likviditetsgrad har en større chance for at få godkendt en 
låneanmodning. Der er derimod mod forventning ikke tegn på, at ban-
kernes solvensforhold har haft signifikant betydning for udfaldet af en 
virksomheds låneansøgning under krisen. Dette skal givetvis ses i sam-
menhæng med betydelige statsindgreb under finanskrisen til understøt-
telse af den finansielle stabilitet. 

Der findes ingen signifikant effekt af virksomhedernes regnskabsmæs-
sige nøgletal på udfaldet af ansøgninger om banklån i 2007. Det kunne 
indikere, at den høje udlånsvækst i årene forud for krisen skete på be-
kostning af kreditkvaliteten af udlånsporteføljen. 

 

ALTERNATIVE FINANSIERINGSKILDER – REALKREDITSEKTOREN 

Danske virksomheder har adgang til andre finansieringskilder end lån 
fra danske banker. Realkreditfinansiering er det mest udbredte alterna-
tiv til bankfinansiering. I figur 7 er vist udlånet fra pengeinstitutter og 
realkreditinstitutter i 1922-1933, 1987-1993 og 2008-2012. Disse perioder 
har alle været præget af konkurser i banksektoren og en faldende eller 
stagnerende tendens i pengeinstitutternes udlån. Til gengæld har real-
kreditinstitutternes udlån i de samme perioder været i fremgang. 

Figur 7 viser ligeledes det såkaldte kreditmix, der her er defineret som 
pengeinstitutternes udlån i pct. af det samlede udlån fra penge- og re-
alkreditinstitutter. Kreditmixet har været karakteriseret ved en langsig-
tet nedadgående trend i takt med, at udlån fra realkreditinstitutter har 
fået en øget vægt i økonomien.  

Figur 7 indikerer, at der i perioder med krise i banksystemet er sket en 
relativ substitution af kreditgivningen væk fra banker og over mod real-
kreditinstitutter. Det skal ses i lyset af, at realkreditinstitutterne kun 
udlåner mod sikkerhed i fast ejendom – og endda den "sikreste" del af 
ejendomsværdien (1. prioritets pant). Realkreditinstitutterne har histo-
risk altid haft markant lavere niveauer for nedskrivninger i kriseperioder 
end bankerne, jf. figur 8, og har derfor ikke haft samme behov som 
pengeinstitutterne for at tilpasse deres krediteksponering i perioder med  
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UDLÅN FRA PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER OG KREDITMIX Figur 7   

 

 

  

Anm.: 
 
Kilde: 

Kvartalsobservationer. Omfatter udlån til indenlandske ikke-MFI'er. Kreditmixet er beregnet som pengeinstitut-
ternes udlån i pct. af det samlede udlån fra penge- og realkreditinstitutter). 
Abildgren (2012). 

  

 

NEDSKRIVNINGER I PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 8  

 

Kilde: Danmarks Statistik og Finanstilsynet. 
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krise i økonomien. Det har derfor været muligt for husholdninger og 
virksomheder at få dækket en del af deres kreditbehov hos realkredit-
sektoren i perioder, hvor banksektoren har haft behov for at reducere 
deres udlånseksponering. Det har bidraget til, at der under de senere års 
krise ikke har været en mærkbar tilbagegang i den samlede kreditgiv-
ning fra penge- og realkreditinstitutter set i forhold til BNP, jf. figur 9. 
Den samlede kreditgivning ligger fortsat på et højt niveau set i et læn-
gere perspektiv. 

Stigningen i kreditmixet i midten af 1930'erne og i den anden halvdel 
af 1990'erne er ikke et udtryk for, at udlånet fra realkreditinstitutter 
faldt i absolutte niveauer i årene efter perioder med bankkrise. Men 
udlånet fra banker steg i disse perioder kraftigere end udlånet fra real-
kreditinstitutter.  Da realkreditinstitutter kun foretager udlån mod sik-
kerhed i fast ejendom kan det være et udtryk for, at den marginale lån-
tagning under et konjunkturopsving – hvor udsigterne for virksomhe-
dernes og husholdningernes betalingsevne er gode – i højere grad fore-
går på usikret basis via banker. 

Ovenstående analyser er naturligvis ikke ensbetydende med, at enkel-
te husholdninger og virksomheder eller sågar hele brancher ikke kan 
have oplevet vanskeligheder med at opnå tilstrækkelig finansiering un-
der krisen, fx grundet manglende friværdi i fast ejendom. Der er heller 
ingen tvivl om, at de senere års finanskrise har givet anledning til et 

 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL DANSKE HUSHOLDNINGER 
OG IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER Figur 9  

 
Kilde: Abildgren (2012), Hansen (1983), Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 
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betydeligt ekstra produktionstab i den danske økonomi, jf. Abildgren 
mfl. (2011).  

Finanskrisens negative indvirkning på samfundsøkonomien har fundet 
sted gennem flere forskellige kanaler – ud over den negative påvirkning 
fra den internationale økonomi, som har været præget af finans- og 
gældskrise. Finanskrisen har forringet især virksomhedernes kreditvær-
dighed og betalingsevne, hvilket har givet bankerne behov for at 
stramme kreditstandarderne og begrænse udlånseksponeringen. Ud 
over den negative indvirkning på realøkonomien af udlånstilbagehol-
denhed i en kriseramt banksektor har finanskrisen ligeledes mere gene-
relt haft en negativ indvirkning på samfundsøkonomien. Den øgede 
opfattede usikkerhed om den fremtidige samfundsøkonomi og de øko-
nomiske udsigter for husholdninger og virksomheder, som finanskrisen 
har fremkaldt, kan have ført til lavere forbrug og investeringer og der-
med lavere huspriser, produktion og kreditefterspørgsel. Hertil kommer, 
at virksomhedernes tillid til, at banksektoren i en konjunkturnedgang 
altid vil (kunne) stille den efterspurgte kredit og likviditet til rådighed, 
kan være blevet svækket. Det kan have forstærket konsolidering og 
gældsnedbringelse hos ikke-finansielle virksomheder og lagt en dæmper 
på kreditefterspørgsel, investeringsaktivitet og beskæftigelse. Der er et 
markant opsparingsoverskud hos de ikke-finansielle selskaber, og de 
danske virksomheders og husholdningers finansielle opsparingsoverskud 
opgjort i forhold til bruttonationalproduktet, BNP, er på det højeste 
niveau siden statistikkens start i begyndelsen af 1970'erne. Opsparings-
overskudet er dermed højere end under de dybe lavkonjunkturer i be-
gyndelsen af 1980'erne og 1990'erne. 

Konsolideringen og gældsnedbringelsen i virksomhederne indebærer 
alt andet lige, at der ikke er grund til umiddelbart at forvente en kraftig 
vækst i efterspørgslen efter banklån, når konjunktursituationen forbed-
res. Det gælder navnlig ikke, når det tages i betragtning, at danske virk-
somheder traditionelt finansierer en del af deres faste bruttoinvesterin-
ger i begyndelsen af et konjunkturopsving via tilbageholdt indtjening 
frem for lån fra kreditinstitutter i ind- og udland, jf. Abildgren (2009). 
Såfremt et kommende konjunkturopsving ledsages af en behersket lå-
neefterspørgsel vil det være vigtigt for den fremtidige finansielle stabili-
tet, at pengeinstitutterne ikke svækker deres kreditstandarder til et for 
lavt niveau. 
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Forbrug, indkomst og formue 

Jens Bang-Andersen, Tina Saaby Hvolbøl, Paul Lassenius Kramp og Cas-
per Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling 

 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Det private forbrug udgør omkring halvdelen af den indenlandske efter-
spørgsel i Danmark og har stor betydning for konjunkturbevægelserne. 
En god forståelse af, hvad der bestemmer udviklingen i det private for-
brug, er derfor vigtig i forbindelse med bl.a. konjunkturanalyser for 
dansk økonomi.  

De danske husholdninger har gennem de sidste 10-15 år øget deres 
nettoformue set i forhold til deres indkomst. Samtidig har de øget deres 
balance, dvs. både deres aktiver og deres passiver. Det har betydet, at 
deres bruttogældskvote i dag er blandt de højeste i verden på trods af, 
at deres nettoformuekvote er på niveau med sammenlignelige lande. 
Den store bruttogæld har fået stor opmærksomhed både nationalt og 
internationalt.  

I del 2 af denne kvartalsoversigt analyserer vi, hvilken betydning net-
toformuen og dens sammensætning har haft på udsvingene i det private 
forbrug, først i et bredere internationalt perspektiv og efterfølgende i 
en særskilt analyse for Danmark. Vi ser også nærmere på, hvordan de 
finansielle strømme fra husholdningernes formue påvirker deres ind-
komst og dermed deres forbrugsmuligheder. I denne oversigtsartikel 
gives et ikke-teknisk sammendrag af analysernes vigtigste resultater og 
konklusioner. 

Stigende formue øger forbrugsmulighederne, og under normale om-
stændigheder forventes forbrugs- og nettoformuekvoten at svinge 
sammen. I en række lande er nettoformuekvoten dog steget, uden at 
forbrugskvoten er fulgt med. Væksten i nettoformuen dækker især over 
stigende boligformue og i nogle lande – herunder Danmark – stigende 
pensionsformue. Der kan peges på en række mulige forklaringer på, at 
den stigende nettoformuekvote ikke har ført til en højere forbrugskvo-
te, fx udbredelsen af opsparingsbaserede pensionsordninger.  

Danmark adskiller sig fra de fleste andre sammenlignelige lande ved 
at have større udsving i forbruget. Forskellene synes især at hænge 
sammen med forskelle på udsvingene i boligformuen og indkomsten. 
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Boligformuens store betydning for udsvingene i forbruget kan bl.a. 
skyldes, at stigende boligpriser reducerer kreditbegrænsninger. 

For at belyse formuens betydning for forbruget i Danmark opstiller og 
estimerer vi en model, hvor fokus især er på det korte og mellemlange 
sigt. Forbrugsfunktionens egenskaber undersøges inden for rammerne 
af Nationalbankens makroøkonomiske model, MONA. Hermed bliver det 
muligt at tage højde for afledte effekter af stød til forbrugsfunktionen, 
fx hvordan øget forbrug stimulerer indkomsten, der igen øger forbru-
get.  

I den samlede model får udsving i boligformuen stor betydning. Un-
der højkonjunkturen i 2004-07 steg boligpriserne med ca. 60 pct., mens 
de fra slutningen af 2007 til slutningen af 2009 faldt med omkring 15 
pct. Ifølge modellen var denne udvikling den væsentligste faktor bag 
forbrugsboomet under højkonjunkturen og det efterfølgende kraftige 
fald. Boligformuens store betydning for udsvingene i forbruget stem-
mer godt overens med observationerne fra den internationale sammen-
ligning. 

Modellen demonstrerer endvidere, at de seneste års rentefald, der er 
kommet som reaktion på den kraftige internationale afmatning, har 
bidraget væsentligt til at holde hånden under det private forbrug. Ren-
tefaldet har både reduceret nettorenteudgifterne og understøttet bo-
ligpriserne.  

Den store betydning af renterne skyldes bl.a., at husholdningerne 
igennem de sidste 15 år har opbygget en stor bruttogældskvote, uden at 
de har øget deres rentebærende aktiver tilsvarende. I modellen akkumu-
leres formueindkomsten fra pensionsformuen i stedet for at blive direk-
te overført til husholdningerne, således at den kun påvirker den dispo-
nible indkomst med en forsinkelse via de fremtidige pensionsudbetalin-
ger. Hermed vil renteændringer umiddelbart slå igennem på hushold-
ningernes renteudgifter, men de renteindtægter, der stammer fra pen-
sionsformuen, vil kun langsomt påvirke indkomsten. Alternativt kan 
pensionsformuen betragtes som værende fastforrentet som følge af 
garantier og renteafdækning. Også i dette tilfælde vil renteændringer 
især påvirke husholdningernes renteudgifter, men kun i mindre omfang 
deres renteindtægter. Derudover er gælden i dag i langt højere grad 
variabelt forrentet. Samlet betyder det, at husholdningernes disponible 
indkomst og dermed det private forbrug i dag er mere rentefølsom end 
tidligere.   

Den øgede rentefølsomhed betyder, at gennemslaget fra pengepoli-
tikken er øget, og at en normalisering af de internationale og danske 
pengepolitiske renter isoleret set vil dæmpe forbruget mere i dag, end 
en tilsvarende rentestigning ville have gjort for 10 år siden. Det under-
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streger, hvor vigtigt det er, at de finansielle markeder har tillid til den 
danske økonomi.  

 
FORBRUG, INDKOMST OG FORMUE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG 

I løbet af de seneste 30 år har der i mange lande været en stigning i 
husholdningernes nettoformuekvote, jf. figur 1 til venstre. Stigningen 
skyldes især en stigende boligformue, men i nogle lande, bl.a. Danmark 
og Holland, har stigende pensionsopsparing også bidraget væsentligt.  

Med en stigende formuekvote igennem de sidste 30 år kunne man 
forvente, at forbrugskvoten ligeledes var steget. Det har dog ikke været 
tilfældet i ret mange vestlige lande. I stedet har de gennemsnitlige for-
brugskvoter ligget stort set stabilt i de seneste tre årtier, jf. figur 1 til 
højre. Kun i Italien, Portugal og Japan er forbrugskvoten steget væsent-
ligt, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at den i disse lande var meget lav i 
forhold til andre OECD-lande i udgangspunktet. 

Flere faktorer kan have bidraget til, at nettoformuen er steget over 
tid, uden at forbrugskvoten er fulgt med op, fx kan den demografiske 
sammensætning have bidraget til udviklingen. I nogle lande kan æn-
dringer i pensionssystemet have været en faktor som følge af udbredel-
sen af opsparingsbaserede pensionsordninger. Derudover kan faldende 
renter øge formuen, fx er boligpriserne steget i de fleste lande. Bolig-
prisgevinsterne igennem de sidste 20 år er formentligt kun delvist blevet 
omsat til forbrug. Det kan både skyldes kreditrestriktioner – det er fx 
ikke muligt at belåne friværdi i en række lande – eller at husholdnin-
gerne ikke ønsker at øge belåningsgraden i boligerne.  

 

ÆNDRING I HUSHOLDNINGERNES FORMUEKVOTE I PERIODEN 1995 TIL 
2011 (VENSTRE) OG HUSHOLDNINGERNES GENNEMSNITLIGE 
FORBRUGSKVOTE (HØJRE) Figur 1 

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Figur til venstre: Inklusiv pensionsformue før skat. Figur til højre: Databrud er søgt korrigeret. For Østrig og 
Belgien dækker gennemsnittet i 1980'erne kun 1985-89. 
Figur til venstre: OECD, Danmarks Statistik og Isaksen mfl. (2011), figur til højre: OECD og Isaksen (2011). 
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Udviklingen i Danmark med en stigende formuekvote og stabil forbrugs-
kvote de seneste tre årtier er således ikke unik; der har været samme 
udvikling i bl.a. Sverige, Frankrig og i mindre grad Tyskland. Årsagerne til 
denne udvikling er dog ikke nødvendigvis ens på tværs af lande. I Dan-
mark er belåningsgraden i boliger steget i løbet af de sidste 20-30 år, 
hvilket formentligt skyldes det danske realkreditsystem, men også at den 
store pensionsformue reducerer behovet for at være gældfri ved pensio-
nering. Hermed er det muligt, at en større del af stigningerne i boligpri-
serne i Danmark igennem de sidste 20 år er blevet omsat til forbrug i 
forhold til andre lande. Det private forbrug i Danmark adskiller sig end-
videre fra andre sammenlignelige lande ved, at det svinger meget.  

Forskellen i forbrugsvækstens udsving synes især at skyldes forskelle i 
volatiliteten i indkomst og formue på tværs af lande, jf. figur 2. Udsving 
i disponibel indkomst kan fx stamme fra ændringer i beskæftigelsen, 
men også fra renteændringer. Renteændringer vil især påvirke hushold-
ningernes disponible indkomst i lande, hvor den rentebærende netto-
gæld er høj i forhold til indkomsten.  

Der er også en tydelig sammenhæng mellem konjunktursving i formu-
en og forbruget, jf. figur 2 til højre. Det skyldes hovedsageligt, at ud-
sving i boligformuen er stærkt korreleret med udsving i det private for-
brug over en konjunkturcykel. Det er dog ikke muligt ud fra de simple 
grafer at afgøre årsagerne til korrelationen. En mulighed er, at faldende 
renter eller en finanspolitisk lempelse øger både forbrug og boligpriser. 
En anden mulig forklaring er, at udsving i boligformuen påvirker kredit-
begrænsningerne og derigennem udsvingene i forbruget.  

Udsving i pensionsformuen har derimod kun været svagt korreleret 
med forbruget, især hvis man fokuserer på lande, hvor husholdningerne 
har store pensionsformuer (Danmark, Holland, Sverige, Storbritannien 
og USA).  

 

KORRELATION MELLEM UDSVING I FORBRUG, INDKOMST OG FORMUE Figur 2 

  
Anm.: 
Kilde: 

1996-2011. 
OECD, Danmarks Statistik og Isaksen mfl. (2011). 
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DET PRIVATE FORBRUG I DANMARK  

Forbruget i Danmark er vokset med næsten 2 pct. årligt igennem de 
sidste 30 år. Væksten har dog svinget meget, fx steg forbruget kraftigt i 
perioden op til finanskrisen, for efterfølgende at falde med næsten 6 
pct. fra 2. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. For at analysere årsagerne til 
denne udvikling opstiller og estimerer vi en model, hvor udsving i for-
bruget forklares af indkomst, formue og en række andre faktorer. 

Forbrugsrelationens egenskaber på kort og mellemlangt sigt bestem-
mes i høj grad af, hvordan den forbrugsbestemmende indkomst er af-
grænset, mens formueafgrænsningen har mindre betydning. Egenska-
berne afhænger især af, hvordan formueindkomst fra pensionsformuen 
behandles. Vi vælger en beskrivelse, hvor formueindkomsten fra pensi-
onsformuen bliver akkumuleret, således at den kun påvirker hushold-
ningernes disponible indkomst med en forsinkelse via de fremtidige 
pensionsudbetalinger.1 Hermed vil renteændringer umiddelbart slå 
igennem på husholdningernes renteudgifter, mens de renteindtægter, 
der stammer fra pensionsformuen, kun langsomt vil påvirke indkomsten. 
På kort og mellemlangt sigt vil rentestigninger derfor øge husholdnin-
gernes nettorenteudgifter.  

Alternativt kan renteindtægter fra pensionsformuen løbende medta-
ges direkte i den forbrugsbestemmende indkomst, fx ved at benytte den 
private sektors disponible indkomst. En sådan tilgang vil dog ikke nød-
vendigvis ændre gennemslaget af en renteændring på nettorenteudgif-
terne, idet pensionsformuen i vid udstrækning er fastforrentet som føl-
ge af garantier og renteafdækning. Hermed vil renteændringer også i 
dette tilfælde især påvirke husholdningernes renteudgifter, men kun i 
mindre omfang deres renteindtægter. 

Valget af forbrugsbestemmende formue er vanskeligt og forbundet 
med usikkerhed, men som nævnt ovenfor har formueafgrænsningen 
kun mindre betydning for forbrugsrelationens egenskaber på kort og 
mellemlangt sigt. De danske husholdningers formuekvote er – ligesom i 
en række andre lande – steget betydeligt igennem de sidste 30 år, uden 
at forbrugskvoten er fulgt med op, jf. figur 3 til venstre. En stigende 
formuekvote sammenholdt med en stabil forbrugskvote giver anledning 
til udfordringer i forbindelse med at opstille en stabil forbrugsrelation, 
som i udgangspunktet kræver, at de to kvoter udvikler sig ens. Det er ikke  
 

1
 Behandlingen af formueindkomsten fra tvungen pensionsopsparing svarer til nationalregnskabets 

opgørelse af den disponible indkomst. Andre makroøkonomiske modeller, bl.a. ADAM, har samme 
tilgang på kort sigt. 
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muligt ud fra de makroøkonomiske data entydigt at identificere, hvilke 
dele af formuen der er steget, uden at det har påvirket forbruget. Der er 
dog nogle empiriske og teoretiske ledetråde.  

Husholdningernes forskellige aktiver, bl.a. pensionsordninger, aktier, 
bankindskud og boliger, adskiller sig væsentligt fra hinanden, og de kan 
derfor have forskellig forbrugspåvirkning. Pensionsopsparing er fx bun-
det frem til pensionering, kan ikke pantsættes og udbetales typisk over 
en årrække.1 Det indikerer, at pensionsformuens forbrugspåvirkning er 
lille, især på kort og mellemlangt sigt. For nogle husholdninger, fx dem 
der er tæt på pensionering, har pensionsformuen givetvis en større be-
tydning.2 En dybdegående analyse af langsigteffekterne af øget privat 
pensionsformue ligger dog uden for rammerne af denne analyse. 

Aktieformue vurderes typisk også at have en relativt lille forbrugspå-
virkning, bl.a. fordi aktieformuen er meget skævt fordelt og især holdes 
af familier med høje indkomster. Endvidere betales der skat af eventuel-
le kursgevinster. 

De reale boligpriser er steget over de sidste 20 år, bl.a. som følge af fal-
dende renter og introduktion af nye låneformer. Stigende boligformue 
kan kun realiseres af husholdningerne ved enten at belåne friværdien 

1
 Endvidere reducerer udbetalingerne fra husholdningernes pensionsformue delvist offentlige pen-

sionsudbetalinger, bl.a. via reduktion af pensionstillægget. Udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner 
til tjenestemænd og en tilsvarende udfasning af tjenestemandspensioner kan også have øget pensi-
onsformuen uden at påvirke forbrugskvoten. 

2 Analyser på individniveau bekræfter dette, jf. Søren Arnberg og Mikkel Barslund, The crowding-out 
effect of mandatory labour market pension schemes on private savings: Evidence from renters in 
Denmark, De Økonomiske Råd Working Paper, 1, 2012. For yngre husholdninger betyder en krone 
ekstra i pensionsindbetaling, at deres samlede opsparing øges med en krone, dvs. de ikke reducerer 
anden opsparing. For ældre husholdninger tæt på pensionering reduceres anden opsparing derimod 
med omkring 30 øre, så deres samlede opsparing kun stiger med 70 øre. Aggregeret over alle hus-
holdninger skønnes en krone ekstra pensionsopsparing at øge den samlede opsparing med omkring 
80 øre. Det er ikke muligt at overføre disse estimater for husholdningernes opsparingsadfærd direkte 
til en konkret vægt af pensionsformuen i makroanalysen.  

FORBRUGS- OG FORMUEKVOTER I LOGARITMER Figur 3 

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Se artiklen: Forbrug, indkomst og formue i del 2 af denne kvartalsoversigt for de præcise indkomst- og formueaf-
grænsninger. 
Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og MONA. 
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eller sælge boligen. Det danske realkreditsystem giver gode muligheder 
for at belåne friværdi og dermed omsætte boligprisstigninger til forbrug, 
men der er dog grænser for, hvor meget husholdningerne kan og vil øge 
belåningsgraden. Det betyder, at stigningerne i boligpriserne gennem de 
sidste 20 år formentligt kun delvist er blevet omsat til forbrug. 

Ovenstående diskussion indikerer, at en betydelig del af årsagen til, at 
forbrugs- og formuekvoten har udviklet sig forskelligt, er stigende pen-
sions- og aktieformue, men at stigende boligformue også kan have spil-
let en rolle. En simpel estimation, hvor forbrugskvoten forklares ved 
hjælp af pensions-, aktie- og boligformuekvoten samt den resterende 
nettoformuekvote, bekræfter dette. De estimerede vægte på både pen-
sions- eller aktieformuekvoten bliver små og ikke statistisk signifikante, 
mens vægten på boligformuen bliver lidt mindre end vægten på den 
resterende nettoformuekvote. Det synes derfor oplagt i modelsammen-
hæng at reducere vægten af disse formuekomponenter.  

Konkret sættes vægten på pensionsformuen til 0,2, vægten på aktie-
formuen sættes til omkring 0,4, mens vægten på boligformuen sættes til 
0,8, hvilket tilsammen sikrer, at den forbrugsbestemmende formue stort 
set har svinget omkring et historisk gennemsnit, jf. figur 3 til højre. 
Vægtene afspejler et empirisk valg, men formelle estimationer bekræf-
ter, at ovenstående vægtning af formuen styrker langsigtssammenhæn-
gen mellem forbrug, indkomst og formue i forhold til at anvende hus-
holdningernes samlede nettoformue.  

Som allerede nævnt er informationen i data dog ikke tilstrækkelig til 
entydigt at identificere de korrekte vægte, fx kunne vægten på pensi-
onsformuen reduceres mod at øge vægten på bolig- og/eller aktiefor-
muen. En robusthedsanalyse viser, at sådanne ændringer af vægtene 
kun har mindre betydning for modellens egenskaber på kort og mellem-
langt sigt.  

Ovenstående beskriver en langsigtssammenhæng mellem forbrug, 
indkomst og formue. På kort sigt er der dog en række forhold, som kan 
betyde, at forbruget afviger fra langsigtsrelationen. Vi opstiller derfor 
en model, hvor de kvartalsvise ændringer i forbruget forklares med af-
vigelsen fra langsigtsmodellen samt en række variable, der kan påvirke 
forbruget på kort sigt, bl.a. arbejdsløshed og realrente. 

For bedst muligt at tage højde for afledte effekter af stød til forbrugs-
funktionen, fx hvordan øget forbrug stimulerer indkomsten, der igen 
øger forbruget, kobles den estimerede forbrugsfunktion med National-
bankens eksisterende makroøkonomiske model, MONA. Det kræver, at 
der opstilles en finansiel delmodel, som holder styr på sammenhængen 
mellem husholdningernes indkomst, forbrug og opsparing på den ene 
side og formue på den anden side.  
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Den estimerede model fanger generelt udsvingene i forbruget siden 
1974, jf. figur 4 til venstre, og det simulerede forbrug ligger tæt på det 
faktiske igennem boomårene forud for finanskrisen.  

 
Forbruget før finanskrisen – betydningen af boligboblen 
For at vurdere betydningen af de kraftige udsving i boligpriserne for det 
private forbrug i perioden 2004-09 beregnes, hvordan forbruget ville 
have udviklet sig, hvis boligformuen var vokset jævnt fra begyndelsen af 
2004 frem til begyndelsen af 2010, jf. figur 5 til venstre.  

Effekten på forbruget af de kraftige boligprisstigninger var ganske 
stor. En jævn vækst i boligformuen i 2004-09 ville have medført, at det 
private forbrug i slutningen af 2007 ville have været ca. 25 mia. kr. lave-
re, jf. figur 5 til højre, svarende til knap 1,5 pct. af BNP, mens boliginve-

FAKTISK OG SIMULERET FORBRUG Figur 4 

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Figur til venstre: dynamisk simulation, dvs. fejlkorrektionsleddet er baseret på forskellen mellem den simulerede 
kort- og langsigtsmodel. Start i 1. kvartal 1974. Figur til højre: statisk simulation. 
Egne beregninger.  

 
 

 

BOLIGFORMUENS PÅVIRKNING AF FORBRUGET Figur 5 

  
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Højre figur: Boligpriserne er i det kontrafaktiske forløb identiske med de faktiske boligpriser i 4. kvartal 2003 og i 
1. kvartal 2010. Den kontrafaktiske boligformue ligger lidt under den faktiske som følge af lavere investeringsni-
veau i det kontrafaktiske forløb. Venstre figur: Kontrafaktisk forløb: start i 1. kvartal 2004. 
Egne beregninger.  
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steringerne ville have været omkring 11 mia. kr. mindre, svarende til 
0,75 pct. af BNP. 

 
Forbruget efter finanskrisen – betydningen af lavere renter 
I kølvandet på den finansielle krise faldt det private forbrug med næ-
sten 6 pct. fra 2. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Siden da har det udvik-
let sig svagt på trods af, at både finans- og pengepolitikken er blevet 
lempet, og markedsrenterne er faldet kraftigt. Det skal ses i lyset af de 
meget svage internationale konjunkturer.   

Fra 2. kvartal 2009 til udgangen af 2012 faldt den 1-årige realkredit-
rente ca. 2,4 procentpoint, jf. figur 6 til venstre, men også længere real-
kreditrenter og bankrenter faldt næsten tilsvarende. Rentefaldet af-
stedkom, at husholdningernes nettorenteudgifter, opgjort som forskel-
len mellem betalte og modtagne renter i nationalregnskabet, faldt fra 
10,7 pct. til 5,9 pct. af disponibel indkomst.1  

For at vurdere betydningen af rentefaldet for forbruget beregnes, 
hvordan forbruget ifølge vores model ville have udviklet sig, hvis alle 
renter havde ligget konstant på niveauet fra 1. kvartal 2009 frem til 
udgangen af 2012, men med en uændret international konjunktursitua-
tion.2 Det kontrafaktiske eksperiment viser således, hvordan forbruget 
ville have udviklet sig givet en kombination af høje renter og den meget 
svage internationale konjunktursituation.  

Et højere renteniveau ville have medført en lavere disponibel ind-
komst (højere nettorenteudgifter) og lavere boligpriser. Beregningerne 
viser, at rentefaldet har betydet, at husholdningernes disponible ind-
komster er 7,7 pct. højere, end de ellers ville have været, jf. figur 6 ne-
derst til venstre, mens den forbrugsbestemmende formue er knap 400 
mia. kr. højere end den ellers ville have været. 

Faldet i renterne siden 2009 har således via lavere nettorenteudgifter 
og højere formue været med til at holde hånden under det private for-
brug. Uden rentefaldet ville det private forbrug ved udgangen af 2012 
have været ca. 60 mia. kr. lavere, svarende til 8,5 pct., jf. figur 6 øverst til 
højre.  

Rentefaldets store betydning for forbruget skyldes husholdningernes 
store gældskvote, som er vokset kraftigt igennem de sidste 15 år fra at ud-
gøre ca. 200 pct. af disponibel indkomst i år 2000 til over 300 pct. ved 
udgangen af 2012. Husholdningernes rentebærende aktiver er derimod  

1
 Rentebetalingerne i nationalregnskabet er opgjort efter FISIM, der er et skøn for, hvor stor en del af 

rentemarginalen, der kan betragtes som en betaling for en serviceydelse. Det betyder, at de viste 
nettorenteudgifter er lidt mindre end de faktiske nettorenteudgifter. Udviklingen er dog formodent-
lig stort set upåvirket af FISIM. 2

 Niveauet for fx den 1-årige realkreditrente i 1. kvartal 2009 svarer nogenlunde til dens gennemsnitli-
ge niveau siden år 2000. 
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ikke vokset – givet at formueindkomsten fra pensionsformuen akkumu-
leres i pensionsdepoterne, og derfor udbetales med en betydelig forsin-
kelse – men har ligget relativt stabilt nær 100 pct. af disponibel ind-
komst. Husholdningernes rentebærende nettogæld er derfor i dag om-
kring 200 pct. af disponibel indkomst. Samtidig er gælden i dag i langt 
højere grad variabelt forrentet. Alternativt kan pensionsformuen be-
tragtes som værende fastforrentet, hvorved renteændringer også i dette 
tilfælde især vil påvirke husholdningernes renteudgifter, men kun i 
mindre omfang deres renteindtægter. Samlet betyder det, at hushold-
ningernes disponible indkomst i dag er mere rentefølsom end tidligere.  

 
 

RENTENIVEAU, NETTORENTEUDGIFTER OG KONTRAFAKTISK UDVIKLING I 
FORBRUG, INDKOMST OG FORMUE Figur 6 

  

  
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Øverste figur til venstre: Nettorenteudgifterne er baseret på nationalregnskabet, dvs. efter FISIM. Nederste figur 
til højre: Den forbrugsbestemmende formue er både mindre og mere volatil end husholdningernes faktiske 
nettoformue. 
Figur øverst til venstre: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
resterende figurer: egne beregninger. 
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Har kronen været en sikker havn under 
statsgældskrisen? 

Anders Jørgensen og Christoffer C. Larsen, Handelsafdelingen, og Lars 
Risbjerg, Økonomisk Afdeling 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Betegnelsen "sikker havn" bruges ofte om aktiver, der kan beskytte 
investorer mod tab i forbindelse med finansiel uro. Et tegn på, at et ak-
tiv er sikker havn, er, at værdien heraf stiger ved finansiel uro. Sikker 
havn forbindes ofte med kapitalindstrømning. 

Danske aktiver er blevet nævnt som sikker havn i forbindelse med 
statsgældskrisen i dele af euroområdet. Under statsgældskrisen var der 
stor efterspørgsel efter danske stats- og realkreditpapirer. Udlandets 
beholdning blev øget, og renterne på danske statspapirer faldt til histo-
risk lave niveauer, mens renterne steg for periferilandene i euroområdet.  

Kronen blev styrket over for euro i perioden fra juli 2011 til juli 2012, 
hvor statsgældskrisen var på sit højeste. For at modgå tendensen til styr-
kelse af kronen foretog Nationalbanken betydelige interventionskøb af 
valuta og nedsatte sine renter både ensidigt og ved at følge Den Euro-
pæiske Centralbank, ECB, så Nationalbankens indskudsbevisrente blev 
negativ. 

Kronestyrkelsen var sammenfaldende med, at volatiliteten på de fi-
nansielle markeder steg. Sammenhængen var særlig stærk i perioden fra 
juli 2011 til juli 2012, også når der tages højde for påvirkningen fra valu-
tastrømme samt Nationalbankens rentebeslutninger og valutainterven-
tioner. Der var med andre ord en kurseffekt fra øget usikkerhed ud over 
den, som stammede fra valutastrømme.  

Kronens udvikling i forhold til euroen under statsgældskrisen er usæd-
vanlig sammenlignet med tidligere perioder med finansiel uro. Siden 
fastkurspolitikken blev indført i begyndelsen af 1980'erne, har der under 
finansiel uro typisk været en tendens til svækkelse af kronen i forhold til 
ankervalutaen, euroen og før 1999 D-marken. Det var senest tilfældet 
under finanskrisen i 2008, hvor kronen ligesom andre mindre valutaer, 
kom under pres.  

Der var tale om en ekstraordinær situation under statsgældskrisen. Gi-
vet den danske fastkurspolitik blev placering i kroner af nogle investorer 
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set som en mulighed for at afdække risikoen for en opsplitning af euro-
en. Det var opfattelsen, at kronen i et sådant scenario ville styrkes og 
blive knyttet til den stærke del af euroen med tysk deltagelse bl.a. i lyset 
af kronens tilknytning til D-marken forud for euroens indførelse. Det 
kom særligt til udtryk på valutaoptionsmarkedet mellem kroner og eu-
ro, hvor der var øget interesse for at købe optioner, der gav ejeren ret-
ten til at købe kroner mod euro til en på forhånd fastsat kurs. Kursen på 
kroner i optionerne var ofte stærkere end den stærkeste kurs i ud-
svingsbåndet i ERM2.  

Samlet set peger analysen i denne artikel på, at kronen var sikker havn 
i forhold til euro, da statsgældskrisen var på sit højeste fra juli 2011 til 
juli 2012. 
 
INDIKATIONER PÅ SIKKER HAVN 

Betegnelsen "sikker havn" bruges ofte om aktiver, der kan beskytte 
investorer mod tab i forbindelse med finansiel uro. Der er ikke nogen 
entydig definition af begrebet sikker havn. Udtrykket anvendes typisk 
under finansiel uro, hvor aktiver i lande, der betragtes som sikre havne, 
har tendens til at stige i pris. Sådanne placeringer giver dermed en af-
dækning af risiciene under finansiel uro. Det kan give anledning til stør-
re udenlandsk interesse for at investere og dermed øget kapitalind-
strømning under finansiel uro. 

I den voksende litteratur på området er der en række fælles funda-
mentale karakteristika, der er med til at definere en valuta som sikker 
havn, jf. fx Habib og Stracca (2011):  
1. Placering i valutaen giver afdækning over for øget finansiel risiko. 
2. Landet, der udsteder valutaen, har en høj kreditværdighed ved 

statslige udstedelser.  
3. Størrelsen og likviditeten af landets finansielle marked (kapital- og 

valutamarked) gør det muligt at afdække risici under finansiel uro.  
4. Landets finansielle marked tillader frie kapitalbevægelser. 

 
Ovenstående egenskaber varierer over tid og gennem finansielle kriser, 
så valutaers status som sikker havn kan variere over tid. Den snævre 
definition heraf er, at en sikker havn valuta er generisk over tid, dvs. den 
giver afdækning i forhold til forhøjet finansiel usikkerhed både i "nor-
male" tider og i perioder med decideret finansiel krise. 

Der findes adskillige indikatorer for finansiel uro og risikoen på de fi-
nansielle markeder. I denne artikel benyttes VIX-indekset som indikator 
for finansiel uro og risiko. VIX angiver den implicitte volatilitet i optio-
ner på det amerikanske aktieindeks S&P 500. Der er tendens til, at valu-
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taer identificeret som sikker havn styrkes på dage, hvor VIX stiger, jf. 
boks 1. Grisse og Nitschka (2013) argumenterer for, at VIX er et udtryk  
for den globale valutakursrisiko, da VIX er højt korreleret med volatilite-
ten på valutamarkederne.  

VALUTAER MED STATUS SOM SIKKER HAVN Boks 1 

Japanske yen, schweizerfranc og dollar er valutaer, der er blevet identificeret som sik-

ker havn, jf. Ranaldo og Söderlind (2009), Flatner (2009) og Grisse og Nitscka (2013). 

En valuta udviser ikke nødvendigvis sikker havn karakteristika over for alle hovedvalu-

taer. For eksempel har schweizerfrancen generelt udvist sikker havn status over for 

euro, men ikke over for dollar og yen, jf. Grisse og Nitschka (2013).  

For at få et billede af sammenhængen mellem ændringerne i valutakurser og VIX 

sorteres i det følgende de daglige ændringer i VIX-indekset i grupper. Gruppe 1 er de 

10 pct. af dagene, hvor VIX stiger mest, mens gruppe 10 er de 10 pct. af dagene hvor 

VIX falder mest. For hver af de ti inddelinger, ses på det gennemsnitlige afkast i pct. 

for hver valuta. Afkastet normeres med standardafvigelsen på afkastet for at lette 

sammenligning mellem valutaerne. 

Yen og schweizerfranc blev i perioden fra 1999-2013 generelt styrket i forhold til 

euro i perioder med forhøjet finansiel risiko og omvendt svækket i perioder med fal-

dende risiko, jf. figur 1. Dette er et udtryk for, at yen og schweizerfranc har været be-

tragtet som sikre havne. Amerikanske dollar tenderer ligeledes mod at være sikker 

havn. For danske kroner er det ikke muligt at danne et klart billede for perioden, da 

danske kroner som følge af fastkurspolitikken i høj grad følger udviklingen i euroen. 

 

SAMMENHÆNG MELLEM ÆNDRINGER I VIX OG VALUTAKURSEN OVER 
FOR EURO 1999-2013 Figur 1 
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Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Der anvendes dags-observationer, som opdeles i ti grupper, sorteret ud fra udviklingen i VIX-indekset. For 
hver gruppe beregnes det gennemsnitlige afkast i pct. for hver valuta. Dette er standardiseret ved at 
dividere med standardafvigelsen i de daglige afkast for hver valuta. Data for VIX optræder med en dags lag 
på grund af tidsforskellen mellem ECB's fixing af valutakurser og VIX-indekset. 
ECB, Bloomberg og Danmarks Nationalbank. 
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Danske kroner er en forholdsvis lille valuta, som givet fastkurspolitikken 
bevæger sig sammen med euroen over for tredjevalutaer. Investorer 
trækker sig typisk ud af mindre valutaer og søger mod større og mere 
likvide valutaer ved finansiel uro. Det var fx tilfældet under finanskrisen 
i 2008.  

Kronen blev imidlertid styrket over for euro i forbindelse med intensive-
ringen af statsgældskrisen fra juli 2011, til præsidenten for ECB, Mario 
Draghi, 26. juli 2012 i en tale udtalte, at ECB, inden for sit mandat, ville 
gøre alt for at bevare euroen.1 Der var tale om en ekstraordinær situation, 
hvor placering i kroner, givet den danske fastkurspolitik, af nogle investo-
rer blev set som en mulighed for at afdække risikoen for en opsplitning af 
euroen. Det var opfattelsen, at kronen i et sådant scenario ville styrkes og 
blive knyttet til den stærke del af euroen med tysk deltagelse bl.a. i lyset af 
kronens tilknytning til D-marken forud for euroens indførelse. I valutaop-
tionsmarkedet mellem kroner og euro kom det til udtryk ved, at der var 
øget interesse for at købe optioner, der gav ejeren retten til at købe kro-
ner mod euro til en på forhånd fastsat kurs. Kursen på kroner i optionerne 
var ofte stærkere end den stærkeste kurs i udsvingsbåndet i ERM2. Der er 
indikationer på, at positioner på valutaoptionsmarkedet for kroner mod 
euro bidrog til styrkelse af kronen, jf. boks 2. 

For at modvirke tendensen til kronestyrkelse foretog Nationalbanken i 

perioden august 2011 – juni 2012 interventionskøb af valuta og tilsva-

rende salg af kroner for 91 mia. kr. Yderligere nedsatte Nationalbanken 

ad flere omgange sine pengepolitiske renter både som følge af ECB's ren- 

1
 Nervøsiteten blev yderligere dæmpet, da ECB i begyndelsen af september 2012 annoncerede et nyt 

opkøbsprogram, Outright Monetary Transactions, OMT, som indebærer, at ECB under bestemte be-
tingelser kan opkøbe eurolandes statspapirer i det sekundære marked. 

KRONEKURS, INTERVENTION OG RENTESPÆND Figur 2 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Lodrette streger angiver henholdsvis 1. juli 2011 og 26. juli 2012. Interventionskøb angiver nettokøb af valuta mod 
kroner på måneds basis. Rentespænd er forskellen mellem renter i Danmark og euroområdet. Markedsrenter er 
spændet mellem 1-måneds Cita- og Eonia-swaprenter.  
Reuters og Danmarks Nationalbank. 
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OPTIONER PÅ DANSKE KRONER OVER FOR EURO  Boks 2 

En valutaoption på kroner mod euro giver ejeren retten, men ikke pligten, til at købe 

(call option) eller sælge (put option) euro mod kroner på fremtidigt tidspunkt til en 

aftalt kurs (strike-kurs). Markedet for optioner på kroner mod euro er normalt relativt 

begrænset som følge af den danske fastkurspolitik. Der var i forbindelse med stats-

gældskrisen i euroområdet en øget efterspørgsel efter put-optioner. Fra 2. kvartal 

2010, hvor der kom fokus på statsgældsproblemer i nogle lande i euroområdet, var 

der efterspørgsel efter optioner, der gav muligheden for at sælge euro mod danske 

kroner til en kurs tæt på ERM2-båndets grænse. På baggrund af priser på sådanne op-

tioner er det muligt at beregne den implicitte sandsynlighed i optionsmarkedet for, at 

danske kroner styrkes ud over den stærke side i udsvingsbåndet i ERM2, dvs. styrkes 

mere end 2,25 pct. i forhold centralkursen, jf. figur 3.  

 

IMPLICITTE SANDSYNLIGHED I OPTIONSMARKEDET FOR AT KRONEN 
BRYDER DET STÆRKE BÅND I ERM2 Figur 3 
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Kilde: 

Beregnet ud fra implicitte volatiliteter på 1-årige optioner og 1-årige terminskurs på kroner over for euro. 
Den implicitte volatilitet findes for optioner med strike-kurs tæt på den stærke side af ERM2-båndet (delta 
25). Lodrette streger ved henholdsvis 1. juli 2011 og 26. juli 2012. 
Nordea Analytics, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
Den beregnede implicitte sandsynlighed i optionsmarkedet for, at danske kroner ville 

bryde den stærke side i ERM2-båndet steg medio 2010. Det var dog først medio 2011, 

hvor statsgældskrisen for alvor tog fart, at den implicitte sandsynlighed steg markant. 

Stigningen i den beregnede sandsynlighed udtrykker formentlig ikke markedsdelta-

gernes opfattelse af sandsynligheden, men afspejler begrænset likviditet i markedet, 

hvor efterspørgslen efter (put)optioner var større end udbuddet. Den begrænsede li-

kviditet betød, at volatiliteten steg. Det førte til, at værdien af udestående optioner 

steg til  fordel for køberne af optionerne. Sælgere af optionerne, der ønskede at af-  
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tenedsættelser og ensidigt for at reducere rentespændet mellem Dan-
mark og euroområdet, jf. figur 2. Nationalbanken nedsatte i begyndel-
sen af juli 2012 sine pengepolitiske renter til historisk lave niveauer i 
forbindelse med ECB's rentenedsættelse. Indskudsbevisrenten blev ned-
sat til -0,20 pct. Ved rentenedsættelsen forblev forskellen mellem de 
pengepolitiske renter i Danmark og euroområdet uændrede. 

Kronen blev svækket umiddelbart efter indførslen af negativ indskuds-
bevisrente, som betød, at den tvivl, der måtte være i markedet, om, hvor-
vidt Nationalbanken faktisk ville indføre en negativ indskudsbevisrente, 
forsvandt. Den efterfølgende udvikling i kronekursen skal ses i lyset af 
situationen i euroområdet. Kronen blev svækket i forbindelse med, at tilli-
den til håndteringen af statsgældskrisen i en række europæiske lande blev 
forbedret bl.a. på baggrund af udtalelser fra ECB's præsident Draghi i slut-
ningen af juli 2012.  

 
VALUTASTRØMME 

Sikker havn forbindes ofte med valutaindstrømning. Statistik for om-
sætningen i valutamarkedet og betalingsbalancens finansielle poster 
giver information, som har betydning for kronekursen.  
 
Omsætning i valutamarkedet 
Nationalbanken indsamler på daglig basis omsætningen i kronevaluta-
markedet, dvs. køb og salg af valuta mod kroner fra en række banker1. 
Disse valutastrømme påvirker valutakursen. En overvægt af købsordrer 
på danske kroner vil normalt føre til en styrkelse af kronen.  

Bankkundernes samlede køb af kroner steg fra 2. halvår 2011, jf. figur 
4, hvilket stemmer overens med en tendens til styrkelse af kronen under 
den intensive del af statsgældskrisen i euroområdet. Udviklingen var i 

1
 I statistikken for valutaomsætning indgår bankers spot- og terminstransaktioner med kunder og 

andre valutahandlere. Valutaomsætningen opgøres på tidspunktet for indgåelsen af handlen. I op-
gørelsen af kapitalbevægelser på baggrund af betalingsbalancestatistikken indgår transaktionerne 
på betalingstidspunktet. 

FORTSAT Boks 2 

dække den øgede forpligtelse, kunne være nødsaget til at købe kroner, da markedet 

for de modgående optioner var begrænset. Det forstærkede det opadgående pres på 

kronen, hvilket initierede yderlige køb af kroner med en selvforstærkende effekt på 

kronekursen til følge. Den implicitte sandsynlighed for, at kronekursen ville bryde 

båndet, er faldet markant siden Mario Draghis tale i juli 2012. 
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høj grad drevet af pensionsselskaber, der købte kroner mod euro på 
termin til afdækning af deres placeringer i euro.  

 
Kapitalbevægelser 
Betalingsbalancestatistikken giver på månedsbasis information om kapi-
talbevægelserne. Kapitalbevægelserne giver anledning til bankkunders 
køb og salg af kroner mod valuta og påvirker derigennem kronekursen. 
Kapitalbevægelserne er i statistikken opdelt på investeringstype, fx por-
teføljeinvesteringer, og valuta. Det kan give ekstra information om på-
virkningen af kronekursen fra valutastrømme. 

Betalingsbalancens finansielle poster under ét peger på, at der samlet 
set var nettokapitaludstrømning fra Danmark i perioden fra 2. halvår 
2011 frem til Draghis udtalelse i juli 2012, jf. figur 5. Det afspejler over-
skuddet på betalingsbalancens løbende poster. 

Tidligere empiriske studier har vist, at porteføljeinvesteringer normalt 
har den stærkeste effekt på kronekursen, jf. Hansen og Storgaard (2005) 
og Abildgren (2007). Porteføljebevægelser vil kun påvirke kronekursen, 
hvis investorerne ikke afdækker valutakursrisikoen.1 Fastkurspolitikken 
kan betyde, at danske investorer afdækker valutarisikoen i forbindelse 
med køb af euroaktiver i mindre grad end ved køb af aktiver denomine-

1
 Jf. Danmarks Nationalbank (2009), s. 72. 

BANKKUNDERS KØB OG SALG AF KRONER MOD VALUTA Figur 4  
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Kilde: 

Nettokøb- og salg. Daglige data. Bankkunder omfatter indenlandske ikke-banker og udenlandske banker og ikke-
banker. Lodrette streger angiver henholdsvis 1. juli 2011 og 26. juli 2012, og markerer intensiveringen af stats-
gældskrisen i euroområdet. 
Danmarks Nationalbank. 
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ret i andre valutaer, mens investorer fra euroområdet afdækker køb af 
kroneaktiver i mindre grad end investorer fra resten af verden. Under 
statsgældskrisen i euroområdet kan indlændinge have haft et større be- 
hov end normalt for at afdække euroeksponeringen, mens investorer fra 
euroområdet kan have haft et mindre behov for at afdække investerin-
ger i kroneaktiver.   

Under statsgældskrisen var der stor efterspørgsel efter danske stats- 
og realkreditpapirer, og udlandets beholdning blev øget, jf. figur 6. Det 
var særligt investorer i euroområdet, som øgede beholdningen af kro-
neobligationer. Det kan have bidraget til styrkelse af kronen. Indlæn-
dinge, særligt pensionsselskaber, øgede på den anden side deres be-
holdning af euroudstedelser. Effekten på kronen herfra kan dog have 
været mindre end normalt som følge af øget valutaafdækning.   

Porteføljeinvesteringerne under ét gav anledning til nettokapitalud-
strømning. Ud over indlændinges køb af euroaktiver er en stor del af 
forklaringen, at danske pengeinstitutter reducerede deres finansiering 
via værdipapirudstedelser i dollar betydeligt. Pengeinstitutterne øgede 
samtidig andre former for låntagning i udlandet, hvilket medførte kapi-
talindstrømning. Den samlede effekt på kronekursen fra pengeinstitut-
ternes låntagning kan derfor have været begrænset. 

NETTOKAPITALIND- OG UDSTRØMNING UNDER FINANSKRISEN, 
STATSGÆLDSKRISEN OG EFTER STATSGÆLDSKRISEN Figur 5  
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Kilde: 

Finansielle poster i alt er betalingsbalancens finansielle poster i alt ekskl. Danmarks Nationalbank. Finanskrisen er 
perioden august 2007-december 2008. Statsgældskrisen er perioden juli 2011-juli 2012. Perioden efter Draghis tale 
er perioden august 2012-februar 2013.  
Danmarks Nationalbank. 
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Udlandets ejerandel af danske obligationer er steget gennem de senere 
år. Der er blevet færre AAA-ratede lande, hvilket har reduceret 
udbuddet af højt ratede gældsudstedelser. Øget usikkerhed har medført 
større efterspørgsel efter statspapirer med høj kreditværdighed. Danske 
statspapirer har den højest mulige kreditvurdering og har derfor været 
eftertragtede som en sikker havn, jf. Danmarks Nationalbank (2013) og 
Abildgren mfl. (2013). Det er primært danske statspapirer, der har været 
betragtet som sikker havn, og det lange danske statsrentespænd mellem 
Danmark og Tyskland er faldet og har i perioder været negativt. Samme 
tendens, om end i mindre grad, har også været observeret for danske 
realkreditpapirer. Udlandets øgede beholdning af korte danske udste-
delser er dog i høj grad knyttet til FX swapmarkedet, jf. boks 3. 

 

UDLANDETS EFTERSPØRGSEL EFTER KORTE DANSKE VÆRDIPAPIRER Boks 3 

En af forklaringerne på den markante stigning i udlandets beholdning af korte dan-

ske stats- og realkreditpapirer kan findes i FX swapmarkedet for dollar over for en 

række valutaer, herunder kroner, jf. Mindested mfl. (2012). Amerikanske pengemar-

kedsfonde nedbragte i stort omfang deres udlån til ikke-amerikanske banker, hvilket 

betød, at sidstnævnte øgede deres efterspørgsel efter dollarfinansiering via andre ka-

naler, herunder FX swaps. Dette øgede prisen på dollar via FX swaps. Investorer med 

adgang til dollar kunne derfor opnå et højt afkast ved at udlåne dollar i FX swaps med  

UDLANDETS BEHOLDNING AF STATS- OG REALKREDITPAPIRER I DANSKE 
KRONER, FORDELT PÅ RESTLØBETID Figur 6  
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Kilde: 

Nominelle værdier. Statspapirer under 5 år er inkl. skatkammerbeviser. 
Danmarks Nationalbank. 
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SIKKER HAVN EFFEKT PÅ KRONEKURSEN OVER FOR EURO  

Korrelationen mellem VIX og kronekursen over for euro er en simpel 
indikator for, om kronen har været sikker havn. Kronen blev styrket over 
for euro samtidig med, at VIX steg under den intensive del af stats-
gældskrisen i nogle eurolande, jf. figur 8.1  

1
 Finanskrisen dækker perioden fra 9. august 2007 – 31. december 2008. Hvis perioden indsnævres til 

at begynde ved Lehman Brother's kollaps 15. september 2008, er korrelationen mellem kronekursen 
og VIX positiv. 

FORTSAT Boks 3 

danske kroner. De kroner, der blev modtaget i en sådan swap, blev placeret i fx skat-
kammerbeviser (eller korte stats-, realkreditpapirer eller indskud hos danske banker), 
hvilket medvirkede til at presse renten på skatkammerbeviser ned, jf. figur 7.  

Dollarafkastet, som investor med adgang til dollarfinansiering kunne opnå ved at 
indgå FX swaps og investere i danske skatkammerbeviser, steg markant fra juli 2011, 
hvilket medførte øget udenlandsk interesse for korte danske papirer. Samme tendens, 
om end i mindre grad, sås ved FX swaps mellem euro og kroner.  

Transaktionerne blev ikke foretaget for at afdække finansiel risiko, men i højere 
grad for at udnytte det merafkast, der kunne opnås for investorer med adgang til dol-
lar og mulighed for at indgå FX swaps. Derfor var der ikke tale om en sikker havn ef-
fekt. Dog var en høj rating af dansk økonomi understøttende for interessen for at fo-
retage nævnte transaktion i forhold til mindre kreditværdige alternativer.  

 

RENTE PÅ SKATKAMMERBEVISER OG DOLLARAFKAST VED AT 
KOMBINERE FX SWAP MED PLACERING I SKATKAMMERBEVISER Figur 7   
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Kilde: 

Der ses på 3-måneders FX-swap mellem dollar og kroner samt 3-måneders skatkammerbevisrente. Skatkam-
merbevisrenten er estimeret ved at interpolere renten på de udestående skatkammerbeviser.  
Lodrette streger ved henholdsvis 1. juli 2011 og 26. juli 2012. 
Danmarks Nationalbank og Nordea Analytics 
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I korrelationsanalysen tages der ikke højde for, at kronekursen over for 
euro påvirkes af en lang række forhold ud over usikkerheden i marke-
det udtrykt ved fx VIX. For at undersøge om usikkerheden påvirker kro-
nekursen, når der tages højde for, at kronekursen også påvirkes af fx 
rentespændet til euroområdet, Nationalbankens valutainterventioner 
og valutastrømme, undersøges udviklingen i kronekursen i en regressi-
onsmodel. Hvis parameteren for VIX er statistisk signifikant og viser, at 
valutakursen styrkes, når risikoen stiger, tages det som en indikation på, 
at valutaen er sikker havn.  

Grisse og Nitschka (2013) finder, at koefficienten til VIX er signifikant i 
regressioner, hvor kursen på schweizerfranc forklares. Ranaldo og Söder-
lind (2009) opstiller også en model, hvor valutakurser over for dollar af-
hænger af forskellige risikofaktorer. Risikofaktorerne er bl.a. valuta-
kursvolatilitet og VIX. De finder på daglige data, at VIX ikke er signifi-
kant i bestemmelsen af valutakurser, men at valutakursvolatiliteten er 
det. Valutakursvolatiliteten opgøres på forskellige måder. Der anvendes 
primært realiserede volatiliteter.1 Alternative mål for valutakursvolatilite- 

KORRELATION MELLEM VIX OG KRONEKURSEN OVER FOR EURO Figur 8 
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Kilde: 

Der er benyttet ugedata. Korrelationskoefficient for ugentlige ændringer i kronekursen over for euro (kroner pr. 
euro) og ugentlige ændringer i VIX. En negativ korrelationskoefficient betyder, at kronen styrkes over for euro, 
når VIX stiger. Siden 1999 dækker over perioden fra begyndelsen af 1999 til 27. marts 2013. Finanskrisen dækker 
over perioden 10. august 2007-23. december 2008, Gældskrisen dækker over perioden 1. juli 2011-20. juli 2012. 
Efter Draghis tale dækker over perioden fra 27. juli 2012-27. marts 2013. 
Bloomberg og Danmarks Nationalbank. 
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1
 Den realiserede valutakursvolatilitet på en given dag beregnes som summen af de kvadrerede æn-

dringer i valutakursen inden for dagen med 5 minutters interval. For en given valutakurs over for 
dollar indgår gennemsnittet af de realiserede volatiliteter for andre valutakurser over for dollar som 
en forklarende variabel. Mere præcist er det første principal komponent af de realiserede volatilite-
ter for andre valutaer, som indgår, men et simpelt gennemsnit giver tilsvarende resultater, da den 
første principal komponent forklarer 70 pct. af variationen. 



 80 

ten giver lignende resultater. Det gælder fx JP Morgans indeks for impli-
cit volatilitet fra valutaoptioner, der er en sammenvejning af implicitte 
valutakursvolatiliteter fra valutaoptioner på G7-valutaerne. Der foreta-
ges derfor også estimationer, hvor dette indeks benyttes i stedet for VIX. 

Der foretages estimationer af koefficienterne til de forklarende vari-
able for hele estimationsperioden og af ændringen i koefficienterne i 
perioden, hvor statsgældskrisen i euroområdet var på sit højeste. Desu-
den estimeres ændringen af koefficienterne i perioden efter Draghis 
udtalelser i slutningen af juli 2012 samt under finanskrisen. Se boks 4 for 
nærmere beskrivelse af regressionsmodellen. 

dollar indgår gennemsnittet af de realiserede volatiliteter for andre valutakurser over for dollar som 
en forklarende variabel. Mere præcist er det første principal komponent af de realiserede volatilite-
ter for andre valutaer, som indgår, men et simpelt gennemsnit giver tilsvarende resultater, da den 
første principal komponent forklarer 70 pct. af variationen. 

 

EN MODEL FOR UDVIKLINGEN I KRONEKURSEN Boks 4 

Der estimeres som udgangspunkt en model på ugentlige data ved hjælp af mindste 

kvadraters metode, OLS. Den estimerede model kan sammenfattes i følgende ligning: 
 
∆(DKK/EUR) =  

 
β0 + β1∆(Rentespænd(-1)) + β2Intervention(-1) + β3(Kunders køb af kroner mod valuta) + 
β5∆VIX + β6∆(USD/EUR) +  

ΒD,0D + βD,1D*∆(Rentespænd(-1)) + βD,2D*Intervention(-1) + βD,3D*(Kunders køb af kro-

ner mod valuta) + βD,5D*∆VIX + βD,6D*∆(USD/EUR) + ε 
 
∆ angiver ugentlige ændringer i den pågældende variabel, dvs. værdien den sidste 

dag i ugen fratrukket værdien den sidste dag i ugen før.  

DKK/EUR kronekursen over for euro opgjort som kroner pr. euro. En stigning bety-

der, at kronen svækkes over for euroen. Ændringen i kronekursen er den procentvise 

ændring.  

Rentespænd er spændet mellem 3-måneders sikrede pengemarkedsrenter i Danmark 

og euroområdet. I undersøgelser af kronekursen over for euro skal der tages højde for, 

at fastkurspolitikken indebærer, at Nationalbankens renter og dermed rentespændet 

mellem Danmark og euroområdet afhænger af udviklingen i kronekursen. Dette kan 

rent teknisk løses ved, at det er den forudgående periodes rentespænd, som indgår. En 

forøgelse af rentespændet forventes at styrke kronen, dvs. det forventede fortegn er 

negativt. Ændringen er opgjort som ændringen i niveau i procentpoint. 
Intervention er Nationalbankens køb af kroner mod valuta i mia. kr. i løbet af en 

uge. Tilsvarende rentespændet afhænger Nationalbankens interventioner af krone-
kursen, og de er derfor heller ikke eksogene i forhold til kronekursen. I estimationer-
ne indgår derfor interventioner ugen før (lagget værdi). Interventionskøb af kroner 
forventes at styrke kronen, dvs. det forventede fortegn er negativt. 

Kunders køb af kroner mod valuta er bankkunders nettokøb af kroner mod valuta i 

løbet af en uge. Kunderne er indenlandske kunder, som ikke er banker, og udenland-

ske kunder (både banker og ikke-banker). Prisen på valuta forventes at falde, dvs. 

kronen forventes at styrkes, når valutahandlerne køber valuta. Det betyder, at det 

forventede fortegn er negativt.  

VIX indgår som den procentvise ændring. Hvis kronen giver afdækning på øget risi-

ko, styrkes den, når VIX øges, dvs. fortegnet er negativt. 
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FORTSAT Boks 4 

USD/EUR er dollarkursen opgjort som dollar pr. euro, og ændringen er den procentvi-
se ændring. Faktoren kan ses som et udtryk for valutarisikoen knyttet til kronen ud 
over den, som skyldes bevægelser i forhold til euroen. Berhardsen og Røisland (2000) 
har en lignende forklarende variabel i deres estimation af udviklingen i kursen på 
norske kroner. Grisse og Nitschka (2013) medtager schweizerfrancens gennemsnitlige 
valutakurs over for andre valutaer end euro som en forklarende variabel i en regressi-
on af kursen på schweizerfranc over for euro. Den gennemsnitlige valutakurs ses som 
en valutaspecifik risikofaktor for schweizerfranc. Resultaterne for regressionerne for 
kronekursen over for euro er nogenlunde uændrede, hvis kronekursen over for dollar 
eller den effektive kronekurs ekskl. euro anvendes i stedet for euroens kurs over for 
dollar. 

D er en dummy-variabel, der antager værdien 1 på dage i udvalgte perioder, mens 
den de øvrige dage har værdien nul. Koefficienten til disse dummy-variable angiver 
ændringen i de forklarende variable i den pågældende periode. 

For at tage højde for autokorrelation og heteroskedasticitet i residualerne anven-
des Newey-West-standardfejl i forbindelse med parameterestimater. Dataperioden 
strækker sig fra introduktionen af euroen i begyndelsen af 1999 til marts 2013.    

 
Robusthedstjek 
Som robusthedstjek er der foretaget estimationer, hvor VIX erstattes med JP Morgans 
valutakursvolatilitetsindeks. Det giver tilsvarende resultater, som når VIX indgår.  

Koefficienten til VIX er ikke signifikant, hvis kriseperioden udvides til at begynde i 
maj 2010, hvor der opstod en alvorlig krise på det græske statspapirmarked, der 
spredte sig til andre europæiske lande. Det gælder også, hvis perioden efter Draghis 
tale i slutningen af juli 2012 medtages i perioden for statsgældskrisen. 

En tilsvarende analyse kan foretages på månedsdata, hvor der desuden er data for 
porteføljeinvesteringer. Foretages den samme estimation som i tabel 1 på månedsda-
ta, er der også en tendens til, at kronen under gældskrisen styrkes mere end ellers, 
når VIX øges, men dummy-koefficienten til VIX er ikke statistisk signifikant. Anvendes 
data for porteføljeinvesteringer i stedet for valutahandlernes valutakøb, fås generelt 
en statistisk signifikant ændring i koefficienten til VIX under statsgældskrisen.  

Der er forskel på hvilket tidspunkt på dagen data for VIX og kronekursen er op-
gjort. Kronekursen er opgjort til kl. 14.15, mens VIX er opgjort senere nemlig til lukke-
tid på det amerikanske marked. Der anvendes data for kronekursen og VIX opgjort 
samme dag. Det betyder, at begivenheder, fx vedrørende statsgældskrisen, der er 
kommet til markedsdeltagernes kendskab i løbet af ugen inden opgørelsen af krone-
kursen den sidste dag i ugen, kan påvirke VIX. VIX kan også påvirkes af begivenheder 
senere på dagen den sidste dag i ugen, hvilket kan give anledning til støj i sammen-
hængen mellem kronekursen og VIX. Som et robusthedstjek lagges VIX en dag, hvor-
ved det implicit antages, at der er et lag i påvirkningen fra VIX af kronekursen.  Koef-
ficienten til ændringen af VIX under statsgældskrisen er i det tilfælde ikke signifikant, 
men fortegnet er fortsat negativ og af samme størrelsesorden som tidligere. Hvis JP 
Morgans valutakursvolatilitetsindeks lagget en dag anvendes, er dummy-koefficienten 
hertil fortsat signifikant negativ. 

Endelig er der foretaget instrumentvariabel-estimationer for hele perioden, hvor sam-
tidige værdier af rentespændet og interventioner indgår. Fortegnene er som forventet, 
og koefficienterne er generelt af samme størrelsesorden som i OLS-regressionerne. 
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Resultater 
Estimaterne af koefficienterne for hele perioden viser som forventet, at 
et højere dansk rentespænd til euro, kunders køb og Nationalbankens 
interventionskøb af kroner mod valuta styrker kronen over for euro, jf. 
tabel 1. Koefficienten til bankkunders køb af kroner mod valuta viser, at 
køb for 10 mia. kr. fører til en styrkelse af kronen på 10*0,00193 = 
0,0193 pct., svarende til 14 øre pr. 100 euro. Koefficienten til VIX er ikke 
signifikant i estimationen for hele perioden, hvilket indikerer, at kronen 
for den samlede periode under ét ikke har udvist sikker havn egenska-
ber i forhold til euro.  

I perioden, hvor statsgældskrisen i euroområdet var på sit højeste, er 
koefficienten til VIX statistisk signifikant. En stigning i VIX førte i den 
periode til større styrkelse af kronen end ellers. Tilsvarende gælder, hvis 
JP Morgans valutakursvolatilitetsindeks benyttes i stedet for VIX. Øget 
markedsvolatilitet tenderede dermed at styrke kronen, også når der 
tages højde for påvirkningen fra bl.a. valutastrømme.  

Efter Draghis tale i slutningen juli 2012 er effekten af Nationalbankens 
interventioner ifølge estimationerne blevet større. Dette kan afspejle, at 
signaleffekten fra interventionerne har været større i perioden, efter at 
Nationalbanken indførte negativ indskudsbevisrente.1 Resultatet skal 
også ses i lyset af, at tilliden til håndteringen af statsgældskrisen i euro-
området blev forbedret efter Draghis tale. 

1
 Det er den laggede værdi af interventionerne, som indgår i estimationen. 
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ESTIMATIONSRESULTATER FOR EFFEKTEN PÅ ÆNDRINGER I KRONEKURSEN Tabel 1  

 
 Grundmodel 

Statsgælds-
krisen  

Efter Draghis 
tale Finanskrisen 

Konstant  ...............................................  0,00123    0,00140    0,00100    0,00152    
 (0,00117)    (0,00121)    (0,00122)    (0,00120)    

Rentespænd (-1)  ...................................  -0,05064**  -0,05227**  -0,05094**  -0,03276    
 (0,02282)    (0,02317)    (0,02299)    (0,02327)    

VIX  .........................................................  -0,00004    -0,00001    -0,00004    0,00002    
 (0,00013)    (0,00014)    (0,00014)    (0,00014)    

USD/EUR (dollar pr. euro)  .....................  0,00299*** 0,00307*** 0,00280*** 0,00301*** 
 (0,00094)    (0,00099)    (0,00097)    (0,00099)    

Kunders køb af kroner mod valuta  .....  -0,00193*** -0,00191*** -0,00187*** -0,00214*** 
 (0,00044)    (0,00048)    (0,00045)    (0,00044)    
Nationalbankens interventionskøb af 
kroner (-1)  .............................................  -0,00108**  -0,00112**  -0,00107**  -0,00071*   
 (0,00042)    (0,00049)    (0,00043)    (0,00038)    

Ændring i koefficient     
Konstant  ...............................................   -0,00363    0,00470    0,00363    
  (0,00433)    (0,00337)    (0,00376)    

Rentespænd (-1) ....................................   0,15337*   0,04845    -0,06034    
  (0,08397)    (0,09581)    (0,04140)    

VIX  .........................................................   -0,00058*   0,00005    -0,00045    
  (0,00031)    (0,00038)    (0,00034)    

USD/EUR (dollar pr. euro)  .....................   -0,00351    0,00721**  -0,00333    
  (0,00337)    (0,00291)    (0,00445)    

Kunders køb af kroner mod valuta  .....   0,00032    -0,00028    0,00115    
  (0,00093)    (0,00079)    (0,00133)    
Nationalbankens interventionskøb af 
kroner (-1)  .............................................   

-0,00003    
(0,00068)    

-0,00386*** 
(0,00130)    

-0,00093   
(0,00106)    

Justeret R2  .........................................  0,10 0,10 0,09 0,11 

Anm.: Ugentlige data fra begyndelsen af 1999 til marts 2013. *, **, *** angiver signifikansniveauer på henholdsvis 10, 5 
og 1 pct. Standardafvigelse i parentes. "(-1)" efter variabelnavnet indikerer, at variablen er lagget en uge. 
"Grundmodel" er modellen estimeret uden dummy-variable. "Ændring i koefficient" viser estimater for koeffici-
enten til Dummy-variabel*(Forklarende variabel) i de udvalgte perioder: "Statsgældskrisen"(1. juli 2011 – 20. juli 
2012), "Efter Draghis tale" (27. juli 2012 – 27. marts 2013) og "Finanskrisen" (10. august 2007 – 23. december 
2008). Den forklarede variabel er ugentlige ændringer i kronekursen over for euro (kroner pr. euro) i pct. En stig-
ning i kronekursen svarer til en svækkelse af kronen. For nærmere forklaring se boks 4. 
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Ubalancer i euroområdet 

Jacob Isaksen og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling 

 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Den globale økonomiske krise og den efterfølgende statsgældskrise i en 
række lande i euroområdet har tydeliggjort problemerne forbundet 
med eksterne ubalancer. Vedvarende underskud på betalingsbalancen 
kan føre til opbygning af uholdbare gældsniveauer og usikkerhed om et 
lands kreditværdighed. Store negative ubalancer vil derfor være for-
bundet med øgede økonomiske og finansielle risici. I styrkelsen af det 
europæiske økonomiske samarbejde oven på krisen er der derfor kom-
met større fokus på eksterne ubalancer. Det sker bl.a. gennem øget 
overvågning af makroøkonomiske ubalancer. 

I de seneste år har euroområdet opnået et betydeligt betalingsbalan-
ceoverskud på næsten 2 pct. af bruttonationalproduktet, BNP. En stor 
del af fremgangen skyldes, at GIIPS-landene (Grækenland, Irland, Italien, 
Portugal og Spanien) har nedbragt deres underskud på betalingsbalan-
cen. Forbedringen skal ses i lyset af udviklingen i landenes indenlandske 
efterspørgsel, som i 2008 lå betydeligt over det underliggende niveau 
(overophedning) og aktuelt ligger noget under det underliggende ni-
veau. Normaliseringen af konjunkturen efter overophedningen har så-
ledes drevet en del af forbedringen i betalingsbalancen, mens den aktu-
elt svage indenlandske efterspørgsel har bidraget yderligere til styrkel-
sen i betalingsbalancen. En konjunkturrensning af betalingsbalancen 
viser endvidere, at en del af udviklingen i betalingsbalancen også skyl-
des strukturelle forbedringer. Det underbygges af, at Irland, Portugal og 
Spanien har vundet eksportmarkedsandele, samt at GIIPS-landenes en-
hedslønomkostninger er forbedret relativt til konkurrenternes. 

I Grækenland, Irland, Portugal og Spanien udgør en stor udlandsgæld 
en betydelig økonomisk og finansiel risiko. Trods den seneste tids frem-
gang i landenes betalingsbalance er det fortsat nødvendigt at forbedre 
betalingsbalancen for at nedbringe gælden til et holdbart niveau. En 
holdbar tilpasning i betalingsbalancerne vil kræve strukturøkonomiske 
reformer og fortsat tilbageholdenhed i den indenlandske efterspørgsel. 
Allerede gennemførte strukturelle reformer kan dog tænkes gradvist at 
føre til en yderligere forbedring af betalingsbalancen i de kommende år. 
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GLOBALE UBALANCER 

I årtiet op til den globale økonomiske krise blev der på globalt plan op-
bygget betydelige ubalancer på betalingsbalancerne, jf. figur 1. I USA 
steg underskuddet på betalingsbalancen, drevet af store offentlige un-
derskud og stærk vækst i den indenlandske efterspørgsel, der bl.a. af-
spejlede lempelige kreditforhold og et boligmarkedsboom.  

USA's underskud blev modsvaret af stigende overskud på betalingsba-
lancen i de eksportorienterede asiatiske økonomier, med Kina i spidsen, 
og i de olieproducerende lande. En del af de øgede ubalancer kan således 
tilskrives stigende oliepriser. Euroområdet havde, set under ét, stort set 
balance på betalingsbalancen, men det dækkede over voksende ubalan-
cer internt. En række nordeuropæiske økonomier uden for euroområdet 
havde i perioden også stigende overskud, heriblandt Norge, Sverige, 
Schweiz og Danmark, mens Storbritannien havde et stigende underskud. 

Under krisen er de globale ubalancer mindsket. De seneste år er de 
dog igen udvidet lidt bl.a. som følge af stigende oliepriser. De seneste 
skøn fra Den Internationale Valutafond, IMF, peger på, at de globale 
ubalancer vil blive fastholdt omkring det nuværende niveau. USA's un-
derskud vurderes at være nogenlunde stabilt, da den forventede reduk-
tion i det offentlige budgetunderskud skønnes modsvaret af et fald i 
den private sektors opsparingsoverskud. En anden faktor, der påvirker 

 

GLOBALE UBALANCER Figur 1  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Figuren viser saldoen på landenes/landeområdernes betalingsbalance. For hovedparten af de avancerede lande 
benyttes skøn fra 2012 og frem. Diskrepans er forskellen mellem overskud og underskud og opstår, fordi verdens 
landes import og eksport ikke udligner hinanden på grund af forskelle i opgørelsesmetoden. 
IMF, World Economic Outlook, april 2013. 
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USA's betalingsbalance i disse år, er den stigende indenlandske energi-
produktion, som isoleret set reducerer energiimporten. En del af ind-
snævringen af Kinas betalingsbalanceoverskud i de seneste år vurderes 
at være af konjunkturel karakter, da Kinas handelspartnere er gået 
gennem en periode med lav efterspørgsel. Overskuddet ventes derfor at 
stige i takt med, at konjunktursituationen på eksportmarkederne for-
bedres. Tilmed er der ikke sket væsentlige strukturelle ændringer, som 
vil nedbringe husholdningernes meget høje opsparing.  

De globale ubalancer øger risikoen for pludselige voldsomme tilpas-
ninger i valutakurser og kapitalstrømme. For at styrke stabiliteten af den 
internationale økonomi er der derfor behov for en række strukturelle 
tilpasninger, der kan bidrage til at nedbringe ubalancerne. I USA er der 
behov for reformer med henblik på at forbedre den langsigtede hold-
barhed af de offentlige finanser og nedbringe den offentlige gæld. En 
forbedring af den offentlige opsparingsbalance vil medvirke til en yder-
ligere nedbringelse af betalingsbalanceunderskuddet. For Kina er ud-
fordringen at gøre væksten mindre eksportafhængig ved bl.a. at redu-
cere husholdningernes og de statsejede virksomheders incitament til at 
spare op. Det kan bl.a. ske gennem en styrkelse af servicesektoren og af 
det sociale sikkerhedsnet samt reformer på pensionsområdet. 
 
UBALANCER INDEN FOR EUROOMRÅDET 

Betalingsbalancen for landene i euroområdet under ét svingede i årene 
op til krisen omkring 0-1 pct. af euroområdets samlede BNP og var såle-
des tæt på balance, jf. figur 2. De moderate udsving dækkede imidlertid 
over væsentlige forskelle i de enkelte landes udvikling.  

GIIPS-landene under ét havde i årene op til krisen stigende underskud 
på betalingsbalancen, mens overskudslandene (Tyskland, Østrig og Be-
nelux-landene) under ét havde stigende overskud. Frankrig havde et 
moderat, men stigende betalingsbalanceunderskud. Tendensen vendte i 
løbet af 2008, og ubalancerne inden for euroområdet aftog gennem 
2008-09 drevet af faldende overskud i overskudslandene og faldende 
underskud i GIIPS-landene. Siden 2009 er betalingsbalancesaldoen i 
overskudslandene vendt tilbage til niveauet fra før krisen, mens under-
skuddene i GIIPS-landene aftog yderligere fra 2011-12. Euroområdet 
havde derfor et betalingsbalanceoverskud på næsten 2 pct. af BNP ved 
udgangen af 2012, hvilket er en forbedring på ca. 2,5 pct. af BNP siden 
lavpunktet i begyndelsen af 2009. En gradvis reduktion af dette over-
skud vil kræve, at overskuddene i de nordeuropæiske lande reduceres. 

De enkelte GIIPS-lande havde alle stigende betalingsbalanceunderskud 
frem til 2008, jf. figur 3. Stigende offentlige underskud var med til at 
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BETALINGSBALANCE, EUROOMRÅDET OG LANDEGRUPPERINGER Figur 2  

 

Anm.: 
Kilde: 

4 kvartalers glidende sum. 
Eurostat. 

  

 

BETALINGSBALANCE, GIIPS-LANDENE Figur 3  

 

Anm.: 
Kilde: 

4 kvartalers glidende sum. 
Eurostat. 
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KONJUNKTURRENSNING AF BETALINGSBALANCEN Boks 1 

Betalingsbalancens løbende poster kan opdeles i balancerne for vare- og tjenestehan-
del, løn- og formueindkomst samt for løbende overførsler. Udviklingen i vare- og tje-
nestebalancen afhænger af de indenlandske og udenlandske konjunkturer, mens 
formueindkomster bl.a. afhænger af renteniveauet. Ændringer i den faktiske beta-
lingsbalance, der ikke kan forklares ved konjunkturudsving i hverken ind- eller ud-
land, betragtes som permanente ændringer, der kan følge af bl.a. strukturelle refor-
mer i et land eller varige konkurrenceevneforbedringer. I beregningerne antages de 
løbende overførsler ikke at være konjunkturfølsomme og betragtes dermed som 
strukturelle. 

Rensningen af formueindkomsten for renteudsving er foretaget ved at antage en 
konstant forrentning af bruttogælden og -formuen over for udlandet svarende til 
gennemsnittet i 2000-08. For Grækenland har vi tilladt et faldende renteniveau gen-
nem 2012 som følge af landets aftaler med de internationale organisationer om 
gældsafvikling, der forventes at have varig karakter. For Irland foretages rensningen 
ikke grundet landets særlige karakter som destination for direkte investeringer. Det 
bevirker, at en opgørelse af den implicitte forrentning af aktiver og passiver ikke giver 
et meningsfyldt billede. 

Land i's handelsbalance, HB, konjunkturrenses ved at korrigere for konjunkturerne i 
den reale effektive valutakurs og i den indenlandske og udenlandske efterspørgsel ud 
fra følgende formel (Bayoumi og Faruqee (1998)): 
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hvor Y er nominelt BNP, M er import i værdi, X er eksport i værdi. INDGAB er log til 
forholdet mellem faktisk indenlandsk efterspørgsel og en underliggende udvikling. 
Den underliggende udvikling beregnes ved hjælp af et såkaldt "band-pass filter" 
(Christiano og Fitzgerald (2003)). Metoden tager højde for, at vækstpotentialet kan 
være påvirket af krisen. UDGAB er en handelsvægtet sammenvejning af efterspørg-
selsgabene på land i's eksportmarked. KK er et mål for konkurrenceevnen defineret 
som afvigelsen mellem landets reale effektive valutakurs og et underliggende niveau 
for denne. β er en vektor, der afgør konkurrenceevnens påvirkning af import- og ek-
sportmængden samt importprisen. Land i er hvert af de 17 lande i euroområdet, mens 
t er kvartalsfrekvent og løber fra 1. kvartal 2000 til 4. kvartal 2012 for de fleste lande. 

Indenlandsk efterspørgsel består af privat og offentligt forbrug og investeringer. 
Dette gab er benyttet i stedet for alternativer såsom produktionsgab, da det har en 
mere direkte effekt på handelsbalancen. Baseret på historiske sammenhænge antager 
Bayoumi og Faruqee (1998), at aktivitetselasticiteterne på import og eksport begge er 
1,5 for samtlige lande1. Det betyder, at importen øges med 1,5 pct., når den inden-
landske efterspørgsel stiger 1 pct. Virkningen på handelsbalancen fra efterspørgsels-
gabene nedskaleres dog med importens og eksportens andel af BNP2. 

Det bør bemærkes, at vores konjunkturrensning er forbundet med usikkerhed. Det 
skyldes bl.a., at vi pålægger en række enslydende antagelser på tværs af lande og 
dermed ikke tager højde for eventuelle landespecifikke forhold. Endvidere er det mu-
ligt, at metoden brugt til at filtrere den indenlandske efterspørgsel tillægger kon-
junkturelle forhold en for stor betydning. 

1 Goldstein og Kahn (1985) finder, at disse elasticiteter varierer mellem 1 og 2 for import og eksport. 
2 For Irlands tilfælde nedskaleres påvirkningen yderligere, da import- og eksportandelene renses for reeksport. 
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forøge betalingsbalanceunderskuddene i Grækenland, Italien og Portu-
gal. I Grækenland, Irland og Spanien var øget låntagning hos hushold-
ningerne desuden med til at øge underskuddet, mens de italienske hus-
holdningernes opsparingsoverskud faldt. De ikke-finansielle virksomhe-
ders store låntagning var også en væsentlig årsag til udviklingen i Por-
tugal og Spanien.  

Siden krisens udbrud har GIIPS-landene haft en markant forbedring i 
deres betalingsbalance, og Irland havde ved udgangen af 2012 et stort 
overskud. Fælles for alle landene er, at virksomhederne har reduceret 
investeringerne og er begyndt at øge opsparingen. Husholdningerne har 
i Irland og Portugal også øget opsparingen. I Grækenland er hushold-
ningernes opsparing faldet, hvilket skal ses i lyset af den markante ind-
komstnedgang. 
 
KONJUNKTURENS BETYDNING FOR BETALINGSBALANCEN 

Konjunktursituationen i et land og dets samhandelspartnere har stor 
betydning for saldoen på betalingsbalancen. Uholdbar fremgang i den 
indenlandske efterspørgsel drevet af fx husprisbobler eller ekspansiv 
finanspolitik vil forværre landets betalingsbalance gennem øget import. 
Desuden vil det forringe konkurrenceevnen gennem et pres på løn og 
priser, hvilket reducerer eksporten. En tilsvarende udvikling hos et lands 
samhandelspartnere kan have den modsatte effekt for betalingsbalan-
cen. 

Som nævnt steg underskuddene på betalingsbalancen i Grækenland, 
Irland og Spanien betydeligt frem til 2008, hvorefter vendingen indtraf. 
For Portugal og Italien skete vendingen først senere. Det skyldes i høj 
grad forskellig udvikling i landenes indenlandske efterspørgsel. I perio-
den 2000-07 steg den indenlandske efterspørgsel i Grækenland, Irland 
og Spanien over 30 pct., mens væksten i Italien og Portugal nærmere var 
på linje med Tysklands, jf. figur 4. En del af denne forskel afspejlede 
strukturelle forhold. Siden 2007 er den indenlandske efterspørgsel faldet 
kraftigt i Grækenland, Irland og Spanien, mens den i Italien og Portugal 
først aftog fra 2010. 

Udviklingen i Grækenland, Italien, Portugal og Spaniens betalingsba-
lance gennem de seneste ti år er hovedsageligt drevet af handelsbalan-
cen. En væsentlig forbedret position de seneste år har medvirket til, at 
flere af landene nu har et lille overskud på handelsbalancen, jf. figur 5 
(venstre). Alle landene har underskud på balancen for løn- og formue-
indkomster, og kun Portugal og Grækenland har overskud på balancen 
for de løbende overførsler. Siden begyndelsen af 2000'erne er saldoen 
for løbende overførsler dog forværret for alle landene. 
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Reduktionen i betalingsbalanceunderskuddene i GIIPS-landene kan både 
været drevet af konjunkturforhold og underliggende forhold. De under-
liggende forhold kan fx være varige konkurrenceevneforbedringer 
og/eller stigninger i eksportmarkedsandelene. For at dele udviklingen i 
betalingsbalancen op mellem konjunkturelle og underliggende forhold 
er det nødvendigt at korrigere den for påvirkningen fra konjunkturer-
ne1, jf. boks 1. Konjunkturforholdene er primært drevet af efterspørgs-
len i indlandet og blandt handelspartnerne. De kan opdeles i en kom-
ponent, som afspejler en normalisering af den indenlandske efterspørg-
sel fra et højt niveau før krisen til et mere naturligt niveau, og en kom-
ponent som skyldes den yderligere svækkelse i den indenlandske efter-
spørgsel, der aktuelt er i flere af GIIPS-landene relativt til deres handels-
partnere. Forbedringen af betalingsbalancen, som skyldes sidstnævnte 
forhold, vil ikke nødvendigvis have en varig virkning, men kan tænkes 
reverseret, når den indenlandske efterspørgsel i GIIPS-landene normali-
seres.  Ydermere har der været en tilpasning i det underliggende niveau 
som følge de betydelige strukturelle reformer, som er gennemført. Det 
kan dog tænkes, at den underliggende saldo vil forbedres yderligere i 

1
 Det skal understreges, at en konjunkturrensning af betalingsbalancen ikke er det samme som at 

estimere en strukturel betalingsbalance og derfor ikke nødvendigvis svarer til en sådan. En estimeret 
strukturel betalingsbalance vil forsøge at tage højde for udviklingen i en række underliggende fak-
torer såsom demografi, skattestruktur, størrelsen på den offentlige sektor, finansiel liberalisering, 
der alle har indflydelse på et lands opsparingsniveau og konkurrenceevne, jf. IMF (2006). 

INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL, MÆNGDE Figur 4  

 

Anm.: 
Kilde: 

Indenlandsk efterspørgsel består af privat og offentligt forbrug samt investeringer. 
Europa-Kommissionens AMECO-database. 
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BETALINGSBALANCENS UNDERKOMPONENTER (VENSTRE). 
BETALINGSBALANCE, KONJUNKTURRENSET OG FAKTISK (HØJRE) Figur 5   

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egne beregninger, Reuters EcoWin, Eurostat, OECD, IMF, Europa-Kommissionens AMECO-database. 
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de kommende år som følge af et gradvist gennemslag af de allerede gen-
gennemførte strukturelle reformer. Den anvendte metode kan ikke tage 
højde for dette og kan således undervurdere den igangværende struktu-
relle forbedring. 

Grækenland, Portugal og Spanien havde i årene op til krisen vedva-
rende store underskud på den konjunkturrensede betalingsbalance, jf. 
figur 5 (højre). I samme periode gik Italien fra balance til et underskud. 
Efter krisen har landene gennemgået en forbedring af den konjunktur-
rensede betalingsbalance, men på trods af dette er der stadig tale om 
underskud på ca. 4 pct. af BNP for Portugal og Spanien, mens det er 
næsten 8 pct. af BNP for Grækenland. Italien er omtrent i balance.  

Siden 2008 er de faktiske betalingsbalancer i Grækenland, Irland, Por-
tugal og Spanien forbedret med omkring 8-9 pct. af BNP, mens der for 
Italien kun har været en forbedring på ca. 1 pct. af BNP, jf. figur 6 (ven-
stre). For Grækenland, Irland og Spanien kan størstedelen af ændringen 
tilskrives konjunkturelle forhold, hvor normaliseringen af landenes in-
denlandske konjunktursituation har betydet mere for udviklingen i be-
talingsbalancen end den aktuelle konjunkturnedgang. For Portugal er 
det primært en forbedring af den underliggende handelsbalance, der 
har drevet forbedringen på betalingsbalancen. Det harmonerer med, at 
Portugal ikke havde en kraftig indenlandsk efterspørgselsfremgang op 
til krisen, som tilfældet var i Grækenland, Irland og Spanien. 

For Grækenland, Irland, Portugal og Spanien betyder den aktuelle 
konjunktursituation, at den faktiske betalingsbalance ligger over den 

 

GIIPS-LANDENES BETALINGSBALANCE, DEKOMPONERING AF UDVIKLINGEN 
FRA 2008 TIL 2012 (VENSTRE), NIVEAU I 2012 (HØJRE) Figur 6  

  
Anm.: 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

I venstre figur er udviklingen i betalingsbalancen i perioden 2008-12 opdelt på tre bidrag: 1) Normalisering af 
konjunkturerne – dvs. tilpasningen siden 2008 af den overophedede indenlandske efterspørgsel (relativt til 
udlandets indenlandske efterspørgsel) ned til det underliggende niveau. 2) Den aktuelle lavkonjunktur, som 
indebærer, at den nuværende indenlandske efterspørgsel (relativt til udlandets) ligger lavere end det underlig-
gende niveau. 3) Ændringen i den konjunkturrensede betalingsbalance siden 2008. I højre figur er niveauet for 
betalingsbalancen i 2012 opdelt på to bidrag: A) Den aktuelle lavkonjunktur (som er identisk med bidraget i 
venstre figur). B) Niveauet for den konjunkturrensede betalingsbalance. 
Egne beregninger, Reuters EcoWin, Eurostat, OECD, IMF, Europa-Kommissionens AMECO-database. 
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konjunkturrensede, jf. figur 6 (højre). Det skal bl.a. ses i lyset af et fald i 
virksomhedernes investeringskvoter. En tilbagevenden til mere normale 
konjunkturforhold kan derfor medføre en svækkelse af betalingsbalan-
cerne, om end denne effekt skønnes at være begrænset i Italien, Portu-
gal og Spanien. 
 
UNDERLIGGENDE TILPASNING I EUROOMRÅDET 

Konjunkturrensningen af betalingsbalancen viser, at en del af de seneste 
års reduktion i GIIPS-landenes betalingsbalanceunderskud ikke kan til-
skrives efterspørgslen i hverken ind- eller udland. En del af tilpasningen 
er derfor af strukturel karakter bl.a. som følge af en forbedret konkur-
renceevne. For landene i eurosamarbejdet sker det ved, at stigningstak-
ten i et lands priser og lønninger er lavere end konkurrenternes, eller at 
landets produktivitet forbedres relativt til konkurrenternes.  

Udviklingen i de relative enhedslønomkostninger indikerer, at konkur-
renceevnen er forbedret i GIIPS-landene siden 2008, jf. figur 7. For Ir-
land, Portugal og Spaniens vedkommende er det især en forbedring af 
timeproduktiviteten, der har medvirket til at forbedre konkurrenceev-

 

INDIKATOR FOR KONKURRENCEEVNE, ÆNDRING FRA 2008-12 Figur 7   

 
Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Ændringen er 2008 til 4. kvartal 2012 med undtagelse af eksportformåen i Grækenland, der er ændringen 2008-
11. De relative enhedslønomkostninger er beregnet som udviklingen i enhedslønomkostningerne blandt konkur-
renterne i forhold til udviklingen i hjemlandet. En stigning indikerer derfor en konkurrenceevneforbedring for 
hjemlandet. Eksportformåen er beregnet som hjemlandets eksportvækst i forhold til importvæksten på eksport-
markedet. En stigning indikerer derfor, at hjemlandet har vundet markedsandele.  
Reuters EcoWin, OECD, Economic Outlook, nr. 92, 2012. 
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nen, mens den er blevet mærkbart forværret i Grækenland på trods af, 
at arbejdsløshedsraten er mere end tredoblet i landet siden 2008. En del 
af udviklingen i de relative enhedslønomkostninger kan dog være dre-
vet af konjunkturforholdene. Det skyldes, at timeproduktivitet kan for-
bedres ved at øge forholdet mellem kapital og arbejdskraft. Afskedigel-
ser som følge af konjunkturen kan derfor midlertidigt forbedre forhol-
det mellem kapital og arbejdskraft. En mere permanent produktivitets-
fremgang kræver til gengæld øget kapital eller fremgang i totalfaktor-
produktiviteten. Sidstnævnte sker bl.a. via forskning og udvikling eller 
ved at investere i et mere produktivt kapitalapparat. 

Timelønnen i den private sektor i Irland og Portugal er steget mindre 
end i Tyskland siden 2008. Det skal imidlertid ses i lyset af, at den i Irland 
steg 50 pct. fra 2000-08, mod en tysk fremgang på blot 19 pct. Den afta-
gende stigningstakt i timelønnen mangler dog stadig at slå igennem i 
eksportpriserne, der er steget relativt mere i GIIPS-landene i forhold til i 
Tyskland. På trods heraf er eksportformåen gået frem i Irland, Portugal 
og Spanien siden krisen. Det afspejler, at virksomhederne har vundet 
markedsandele på deres eksportmarked. Den græske eksport er mærk-
bart svækket, selv om de relative enhedslønomkostninger er forbedret 
betydeligt i perioden. 

GIIPS-landenes nuværende tilpasning i konkurrenceevnen er i høj grad 
drevet af en tilbageholdt indenlandsk efterspørgsel, hvilket har medført 
øget ledig kapacitet i økonomien. Dette indebærer normalt en nedad-
rettet tilpasning i priser og lønninger, men træghed i løndannelsen og 
ufleksible arbejdsmarkeder kan betyde, at den naturlige tilpasning 
trækker ud. Strukturelle reformer på bl.a. arbejdsmarkedet kan dog 
medvirke til en acceleration af tilpasningen. Ydermere kan reformer 
forbedre effektiviteten i økonomien og øge produktionspotentialet 
relativt til udlandet. I de låneaftaler, som Grækenland, Irland og Portu-
gal har indgået med eurolandene og IMF, er der således fremsat krav 
om, at landene opnår strukturelle forbedringer på arbejds- og produkt-
markederne for at sikre, at tilpasningen af økonomien forløber hurtigt 
og er holdbar. Det kan imidlertid tage tid, før effekterne af sådanne 
reformer viser sig i de økonomiske nøgletal.  

 
BEHOV FOR AT TILPASSE BETALINGSBALANCEN 

De store vedvarende betalingsbalanceunderskud har for Grækenland, 
Irland, Portugal og Spanien resulteret i en meget stor udlandsgæld på 
omkring 100 pct. af BNP, jf. figur 8. I modsætning hertil har de nordeu-
ropæiske overskudslande som Tyskland, Holland og Belgien oparbejdet 
udlandsformuer i omegnen af 50 pct. af BNP. 
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For Irlands vedkommende relaterer gælden sig desuden til den vold-
somme stigning i den offentlige gæld, som var en konsekvens af om-
kostningerne ved at restrukturere landets finansielle sektor. I Italien har 
husholdningerne store opsparingsoverskud, der til en vis grad modsvarer 
den offentlige sektors gældsætning. Italien har således ikke i samme 
grad et problem med udlandsgæld som de øvrige GIIPS-lande, men den 
store offentlige gæld udgør i sig selv et betydeligt problem. 

Før statsgældskrisen havde GIIPS-landene ikke problemer med at fi-
nansiere den stadig stigende udlandsgæld til lave renter. Oven på krisen 
er renterne på statsobligationerne dog steget, og den private markeds-
finansiering er i vid udstrækning erstattet med finansiering fra den offi-
cielle sektor, idet GIIPS-landenes banker finansierer sig via ECB's lånefa-
ciliteter. For Grækenland, Irland, Portugal og Spaniens vedkommende er 
dele af den eksterne gæld tilmed finansieret via lån fra de europæiske 
stabiliseringsfaciliteter (ESM og EFSF) og IMF. Uden disse finansierings-
kilder havde landene været nødsaget til at foretage en drastisk tilpas-
ning af betalingsbalancen. Den fortsat høje gæld kræver derfor, at lan-
dene reducerer deres underskud på betalingsbalancen, således at ud-
landsgælden nedbringes til et holdbart niveau. 

FINANSIEL NETTOPOSITION 2012, SEKTORER Figur 8  

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Tilsammen udgør den offentlige og private sektors nettoposition landets nettoposition over for udlandet. En 
positiv nettoposition indikerer, at landet har udlandsformue, mens en negativ nettoposition indikerer, at landet 
har udlandsgæld. Seneste observation er 4. kvartal 2012, på nær for Frankrig, der er 4. kvartal 2011, og for Italien, 
der er 3. kvartal 2012. 
Eurostat. 
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Vores beregninger af det konjunkturrensede niveau for betalingsbalan-
cen kan bruges til at vurdere, hvor stor en tilpasning i betalingsbalan-
cen, der er krævet, for at de enkelte lande kan opnå et givet niveau for 
udlandsgælden. Dette gøres ved at sammenligne niveauet for den kon-
junkturrensede handelsbalance inklusive balancen på overførsler (den 
konjunkturrensede primære betalingsbalance) med et niveau, der ud fra 
antagelser om vækst, inflation og renter vil medføre en stabilisering 
eller nedbringelse af udlandsgælden til et givet niveau1. 

Vores beregninger viser, at den eksterne stilling er holdbar for samtli-
ge GIIPS-lande med undtagelse af Grækenland, der har behov for at 
forbedre landets konjunkturrensede betalingsbalance næsten 5 pct. af 
BNP for at stabilisere landets udlandsgæld, jf. tabel 1. Eftersom bereg-
ningen er foretaget på saldoen for 4. kvartal 2012 tages der ikke højde 
for, at allerede gennemførte reformer vil påvirke konkurrenceevnen og 
handelsbalancen i de kommende år. Det gælder fx reformer af løndan-
nelsen på arbejdsmarkedet og af reguleringen af produktmarkederne. 
Dertil kommer skatte- og pensionsreformer, der også kan medføre til-
pasninger i opsparingsadfærden i de kommende år. 

Det er tvivlsomt, om en stabilisering af gælden er tilstrækkelig, da det 
nuværende gældsniveau har bevirket, at landene ikke har kunnet opnå 
tilstrækkelig finansiering i markedet. Det er således mere relevant at se 
på tilpasningsbehovet for at nedbringe udlandsgælden til fx 30 pct. af 
BNP inden for 20 år. Under disse antagelser mangler den konjunkturren-

1
 Metoden er beskrevet nærmere i IMF (2006). 

INDIKATOR FOR HOLDBARHED AF UDLANDSGÆLD FOR GIIPS-LANDENE Tabel 1  

Pct. af BNP 

Konjunktur-
renset  

betalings-
balance 

Tilpasnings-
behov 

for at stabilisere 
gæld 

Tilpasnings-
behov for at 

reducere gæld 
til 30 pct. af 

BNP efter 20 år 

IMF's 
mellemfristede 

skøn for 
betalings-
balancen 

Grækenland  .......................  -6,5 4,8 8,6 1,4 
Irland  ..................................  0,2 -2,0 1,0 4,0 
Italien  .................................  -1,3 0,0 -0,3 0,1 
Portugal  ..............................  -3,7 -0,2 3,8 1,1 
Spanien  ...............................  -2,8 0,0 2,9 3,6 

Anm.: Italiens udlandsgæld overstiger p.t. ikke 30 pct. af BNP, og derfor er tilpasningen ved et gældsmål på 30 pct. af 
BNP mindre restriktiv end en stabilisering af gælden. I beregningen af tilpasningsbehovet for henholdsvis at stabi-
lisere og reducere gælden er der anvendt vækstantagelser fra OECD's langfristede fremskrivninger fra juni 2012. 
Den anvendte realrente er 1 procentpoint højere end den antagede gennemsnitlige BNP-vækst. Tilpasningsbeho-
vet er beregnet ud fra den konjunkturrensede handelsbalance inklusive balance på overførsler. Den irske konjunk-
turrensede handelsbalance korrigeres yderligere for det gennemsnitlige niveau for balancen på direkte investe-
ringer. Dette er nødvendigt, da en del af Irlands store handelsoverskud skyldes indtægter, der føres ud af landet 
som afkast på direkte investeringer.  

Kilde: IMF, World Economic Outlook, april 2013, OECD, Economic Outlook, nr. 91, 2012, og egne beregninger. 
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sede betalingsbalance i Irland at blive forbedret med omkring 1 pct. af 
BNP1. Portugal og Spanien mangler en forbedring på henholdsvis 4 og 3 
pct. af BNP, mens den græske konjunkturrensede betalingsbalance skal 
forbedres næsten 9 pct. af BNP. En udlandsgæld på 30 pct. af BNP inde-
bærer stadig, at landene er eksponeret over for stigende renter. For at 
mindske denne risiko bør landene derfor sætte et mere ambitiøst mål 
for nedbringelse af udlandsgælden, hvilket kræver en yderligere tilpas-
ning. 

Et alternativt mål for den strukturelle betalingsbalance er IMF's mel-
lemfristede skøn for betalingsbalancen, jf. IMF (2006). IMF's seneste 
prognose forudser mellemfristede overskud på betalingsbalancen og en 
faldende udlandsgæld. Bedømt ud fra dette mål er den eksterne stilling 
holdbar. Det bør i den forbindelse bemærkes, at IMF's skøn tager højde 
for gradvise effekter af strukturelle reformer i de kommende år. Sådan-
ne skøn er forbundet med betydelig usikkerhed og fx baseret på, at den 
strukturelle reformproces forløber som planlagt i de kommende år. Des-
uden kan uforudsete stød til økonomien påvirke prognoserne, og det er 
derfor vigtigt, at de aftalte reformer gennemføres for at opnå en varig 
forbedring af betalingsbalancen og nedbringelse af udlandsgælden. 
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 I proceduren vedr. forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer, som er en del af det 

økonomiske samarbejde inden for EU, benyttes en tærskelværdi for udlandsgælden på 35 pct. af 
BNP. 
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Direkte investeringer 

Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og 
Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Direkte investeringer udtrykker summen af investeringer i udenlandske 
filialer og virksomheder, hvor investor besidder mindst 10 pct. af egen-
kapitalen eller stemmerettighederne. Som begreb viser det en del af et 
lands længerevarende økonomiske forbindelser på tværs af landegræn-
ser og er samtidig en indikator for, hvor åben landets økonomi er. 

Siden 1999 er både de danske direkte investeringer i udlandet og ud-
landets direkte investeringer i Danmark (målt i kroner) øget markant. 
Denne udvikling er en naturlig del af øget globalisering og frie kapital-
bevægelser, og det er en tendens, der også observeres internationalt. De 
senere år er de danske direkte investeringer i udlandet dog vokset hur-
tigere end udlandets i Danmark. Ultimo 2012 var værdien af danske 
direkte investeringer i udlandet 1.335 mia. kr., hvilket er 488 mia. kr. 
større end udlandets direkte investeringer i Danmark.  

I Danmark er der i dag flere personer ansat i virksomheder, hvor ud-
lændinge ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen, end der var for 15 år 
siden. Udenlandske virksomhedsejere har dermed fået større betyd-
ning på det danske arbejdsmarked. Danske virksomheder er via datter-
selskaber og filialer også blevet mere aktive i udlandet, og de har i dag 
mere end 1.200.000 ansatte i udlandet. Det kan derfor være fristende 
at konkludere, at direkte investeringer skaber beskæftigelse. Samspil-
let mellem direkte investeringer og den økonomi, hvori de foretages, 
er imidlertid komplekst og afhænger bl.a. af investeringsformålet og 
de konkrete alternativer for udførelse af produktionen i de uden-
landsk ejede virksomheder. Produktion i ejerens hjemland er kun et ud 
af mange alternativer til produktion i udlandet i en virksomhed med 
den samme ejer, herunder at virksomheden i udlandet ville have en 
anden ejer, eller at produktion fandt sted i andre virksomheder i sam-
me eller andre lande. Der bør derfor udvises forsigtighed i forhold til 
at konkludere håndfast omkring potentielle beskæftigelseseffekter af 
direkte investeringer. 

Der er dog ingen tvivl om, at de samlede direkte investeringer bidra-
ger positivt til Danmarks bruttonationalindkomst, BNI, idet de genererer 
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et betydeligt afkast til Danmark (formueindkomst). Den positive og sti-
gende indtægt fra formueindkomsten medfører med andre ord, at dan-
skernes forbrugsmuligheder overstiger den indenlandske værdiskabelse 
udtrykt ved bruttonationalproduktet, BNP.  
 
CENTRALE BEGREBER VEDRØRENDE DIREKTE INVESTERINGER 

En direkte investering1 er en finansiel investering og indgår dermed i 
betalingsbalancens finansielle poster, der sammen med de løbende po-
ster og kapitaloverførsler udgør Danmarks betalingsbalance over for 
udlandet, se boks 1. At investeringen er "direkte", betyder blot, at den 
går på tværs af landegrænser, og der er tale om et statistisk begreb. I 
praksis har hovedparten af direkte investeringer et egenkapitalengage-
ment på over 50 pct. (bestemmende indflydelse). Selv om en direkte 
investering i udgangspunktet er en finansiel investering, kan den også 
have realøkonomiske aspekter – eksempelvis i forbindelse med green-
field-investeringer (se nedenfor). 

Direkte investeringer kan foretages på tre måder, og hvilken type af 
investering, der er bedst for ens virksomhed, afhænger af formålet med 
investeringen: 

1. Greenfield-investeringer dækker over investeringer, hvor en virksom-

hed startes op fra bunden eksempelvis ved etablering af en ny fabrik. 

2. Fusion/opkøb af andre virksomheder – også kaldet "Mergers and 

Acquisitions" (M&A). 

3. Kapitaludvidelser i eksisterende virksomheder. 
 
De tre typer af investeringer er alle investeringer i en virksomheds egen-
kapital, som i praksis angiver virksomhedens værdi. Under direkte inve-
steringer hører også koncernlån, som dækker over grænseoverskridende 
lån mellem virksomheder inden for samme koncern. Det kan fx være lån 
fra moderselskab til et udenlandsk datterselskab. Selv om koncernlån 
betragtes som direkte investeringer, er det i praksis ofte mere et redskab 
til likviditetsstyring inden for koncernen. 

Direkte investeringer kan foretages fra en allerede eksisterende virk-
somhed, men de kan også foretages via oprettelse af et holdingselskab,  

 1
 En investering er en beslutning, der foretages i dag med henblik på at få et positivt udbytte 

(afkast) i fremtiden. En finansiel investering er erhvervelsen af et finansielt aktiv, fx købet af en 
obligation eller en aktie, med henblik på at få fremtidige afkast i form af rente- og udbyttebeta-
linger. Til forskel er en realøkonomisk investering købet af et fysisk (realøkonomisk) aktiv, eksem-
pelvis en ny produktionsmaskine, som forventes at give et afkast i form af det producerede out-
put. 
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BETALINGSBALANCE OG KAPITALBALANCE Boks 1 

Danmarks betalingsbalance er en opgørelse af værdien af de økonomiske transaktio-

ner mellem Danmark og udlandet i en given periode. Betalingsbalancen opdeles i lø-

bende poster, kapitaloverførsler mv. og finansielle poster, der i teorien skal balancere. 

Hvis Danmark således har overskud på de løbende poster og dermed indtjener valuta, 

bør det afspejles i de finansielle poster ved, at Danmark kommer til at eje flere uden-

landske aktiver eller have færre passiver over for udlandet. I opgørelsen er der næsten 

altid en forskel mellem de finansielle og de løbende poster. Dette kaldes i statistikken 

fejl- og udeladelser.  

Betalingsbalancen er altså transaktioner (flow) med udlandet, hvorimod kapitalba-

lancen er en opgørelse af værdien af Danmarks finansielle tilgodehavender og gæld 

over for udlandet på et givet tidspunkt (stock). Ændringer i kapitalbalancen kan enten 

skyldes nettoindtægterne på de løbende poster eller værdiændringer gennem valuta-

kurser og priser, fx børskurser. Nedenstående figur 1 viser sammenhængen mellem 

betalingsbalancen og kapitalbalancen.  

 

SAMMENHÆNG MELLEM BETALINGSBALANCE OG KAPITALBALANCE Figur 1
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De løbende poster består af tre elementer: 

Vare-tjeneste-balance, der dækker Danmarks import og eksport af varer og tjenester. 

Løn- og formueindkomst, som er lønindkomst tjent af udlændinge i Danmark eller af 

danskere i udlandet, samt formueindkomsten, som er afkastet af finansielle behold-

ninger ekskl. værdiændringer, det vil sige renter, udbytter og overskud af direkte in-

vesteringer. 

Løbende overførsler, hvilket bl.a. dækker over Danmarks ulandsbistand samt overførs-

ler til og fra EU. 
 
De finansielle poster opdeles i fem underposter (instrumenter):  

Direkte investeringer, som er investeringer i aktier (kapitalandele), hvor investor be-

sidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerettighederne. 

Porteføljeinvesteringer, der dækker investeringer i værdipapirer, herunder aktier hvor 

investor besidder mindre end 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerettighederne. 

Derivater, som er afledte finansielle instrumenter fx optioner, futures og swaps. 

Andre investeringer, som eksempelvis kan være handelskreditter, lån og indskud. 

Valutareserven, som består af likvide udenlandske aktiver holdt af centralbanken. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



 102 

hvor kapitalen løber igennem. Dette kaldes gennemløbsinvesteringer, 
idet investeringen løber fra ét land til et andet land via et holdingsel-
skab, som igen kan være beliggende i et tredje land. Gennemløbsin-
vesteringer frasorteres derfor ofte i analyser af direkte investeringer, da 
de blot er med til at puste balancerne op, jf. figur 1. Danmark opgør 
direkte investeringer både inkl. og ekskl. gennemløbsinvesteringer, men 
internationalt set kan de fleste lande ikke lave denne sondring, hvorfor 
sammenligninger med andre lande indeholder gennemløbsinvesterin-
ger1.  

Statistik om direkte investeringer opgøres efter transaktioner (flow) 
eller beholdninger (stock). Transaktioner afspejler værdien af direkte 
investeringer foretaget inden for en given periode, fx et år, mens be-
holdninger afspejler den samlede værdi af alle direkte investeringer på 
et givent tidspunkt, fx ved afslutningen af året. Udviklingen i værdien af 
de samlede direkte investeringer (beholdninger) fra et tidpunkt (t) til 
det næste (t+1) er summen af periodens transaktioner og værdiændrin-
ger. Se boks 2 for metode og begrænsninger i statistikken. 

 1
 Gennemløbsinvesteringer identificeres i praksis ud fra erhvervsregistret, som indeholder denne 

klassificering. Klassificeringen vedligeholdes af Danmarks Statistik med input fra Nationalbanken og 
udføres ved, at virksomhederne bl.a. vurderes ud fra antal ansatte samt produktion. 

METODE OG BEGRÆNSNINGER I STATISTIKKEN Boks 2 

Opgørelsen af direkte investeringer baserer sig på indberettede data fra en stikprøve 

af store og mellemstore danske virksomheder, som er ejet fra udlandet, eller som selv 

ejer virksomheder i udlandet. De indberettede data vurderes at dække ca. 90 pct. af 

det samlede beløb for direkte investeringer og er fordelt på 500-700 virksomheder i 

årene 2004-12. For de "resterende" 10 pct. foretages en opregning (korrektion). 

Landefordeling for direkte investeringer er opgjort på første modpartsland, dvs. 

landet som investeringen kommer fra eller går til. Hvis fx en direkte investering fra 

USA til Danmark går gennem et holdingselskab i Luxembourg, vil Luxembourg klassi-

ficeres som investeringsland i stedet for USA. Omvendt vil en investering fra Danmark 

til USA gennem Luxembourg blive registreret som en dansk direkte investering i Lu-

xembourg.  

Noget lignende gør sig gældende for branchefordelingen, idet branchen kun knyt-

ter sig til den direkte involverede danske virksomhed. Hvis en udenlandsk industrivirk-

somhed fx investerer i Danmark ved at oprette et finansielt holdingselskab i Danmark, 

der opkøber en dansk industrivirksomhed, vil investeringen i statistikken indgå i den 

finansielle branche. 

Endelig skal det nævnes, at det i statistikken ikke er muligt at skelne mellem kapi-

taludvidelser, fusioner/opkøb og greenfield investeringer, og de optræder alle som 

egenkapitaltilførsler.  
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UDVIKLINGEN I VÆRDIEN AF DIREKTE INVESTERINGER FOR DANMARK 
OG UDVALGTE LANDE 

Danske direkte investeringer i udlandet og udlandets direkte investerin-
ger i Danmark er i dag langt større (målt i kroner), end de var i 1999. I 
forhold til BNP har udlandets direkte investeringer i Danmark dog ligget 
relativt stabilt omkring 40 pct. siden 2005, jf. figur 2. Det står i kontrast 
til de udadgående direkte investeringer, der siden 2005 er steget bety-
deligt. I 2012 var forskellen mellem ind- og udadgående direkte investe-
ringer på 26 pct. af BNP i Danmark. 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet er steget støt gennem 
de senere år, hvilket hovedsageligt skyldes et overskud på de løbende 
poster, og nettoaktiverne har været positive siden 2008. I 1999 udgjorde 
direkte investeringer 22,5 pct. af Danmarks aktiver over for udlandet, 
mens andelen i 2011 er steget til 27,9 pct. I samme periode er andelen af 
direkte investeringer af Danmarks passiver over for udlandet faldet fra 
19,9 pct. til 19,0 pct.  

Siden 2005 er forøgelsen af de udadgående direkte investeringer 
primært drevet af kapitaludvidelser og fusioner/opkøb. Disse har, sam-
men med øvrige transaktioner, alene øget værdien af de samlede be-
holdninger med 538 mia. kr. Dertil kommer positive værdiændringer for 
153 mia. kr., som følge af valuta- og prisændringer. For de indadgående  

 

VÆRDIEN AF UD- OG INDADGÅENDE DIREKTE INVESTERINGER 
(BEHOLDNINGER) FOR DANMARK 1999-2012 I PCT. AF BNP Figur 2
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direkte investeringer har transaktioner i samme periode bidraget til en 
stigning i værdien af investeringerne på 270 mia. kr., mens værdiæn-
dringerne blot har været 12 mia. kr.  
 
Danmarks direkte investeringer i internationalt perspektiv 
Danmarks udadgående direkte investeringer var i 2011 større end de 
indadgående investeringer. En sammenligning med en række andre 
europæiske landes direkte investeringer viser samme billede, jf. figur 3. 
Således havde alle de viste lande i 2011 positive direkte nettoinvesterin-
ger, dvs. at de udadgående direkte investeringer var større end de ind-
adgående. Gennemsnittet for forskellen mellem ind- og udadgående 
direkte investeringer for EU var 11,7 pct., og både Danmark, Frankrig, 
Storbritannien og Finland lå markant over det niveau1. 

At disse lande har positive direkte nettoinvesteringer afspejler, at ud-
viklede økonomier investerer mere i resten af verden end omvendt. Fra 
2009 til 2011 har de udviklede økonomier således stået for 74 pct. af de 
samlede udadgående direkte investeringer (transaktioner), mens de 
tilsvarende kun har modtaget 47 pct. af de indadgående.2 Denne tendens  

 

 1
 For EU som helhed er der en tendens til, at nyere medlemslande som Polen og Slovakiet har større 

indadgående direkte investeringer end udadgående, mens de ældre medlemslande med undtagelse 
af Portugal og Luxembourg alle har større udadgående end indadgående direkte investeringer.  

2
 Jf. UNCTAD (2012). 

DIREKTE NETTOINVESTERINGER I PCT. AF BNP Figur 3
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vil alt andet lige bidrage til, at de udviklede økonomiers direkte netto-
investeringer øges. 

Danmarks udadgående direkte investeringer opgjort som andel af 
BNP var i 2011 10 procentpoint over EU-gennemsnittet, mens Danmarks 
indadgående investeringer lå 5 procentpoint under, jf. figur 4.  

Anskues disse tal fra et finansielt perspektiv, kan de bl.a. ses som et re-
sultat af, at Danmark gennem længere tid har haft et overskud på beta-
lingsbalancens løbende poster og deraf udenlandsk placeringsbehov1. 

Fra et realøkonomisk perspektiv er det blevet fremført i den offentli-
ge debat, at den beherskede stigning i de indadgående direkte investe-
ringer er bekymrende, idet det kan ses som en indikation på, at udlan-
det er skeptisk over for investeringsmulighederne i dansk økonomi. Ni-
veauet for de indadgående direkte investeringer i Danmark ligger dog 
stadig over niveauerne for de fleste af vores nabolande, selv om det er 
lavere end EU-gennemsnittet. Derudover indikerer hverken afkastgra-
derne på indadgående direkte investeringer eller det samlede transakti-
onsomfang, at Danmark skulle være særligt uattraktivt som investerings-
land (se afsnit vedrørende formueindkomst).     

 1
 Et overskud på betalingsbalancens løbende poster er et udtryk for, at landet "tjener" fremmed 

valuta (valutaindstrømning). Denne valuta skal placeres i udlandet, således at de finansielle poster 
modsvarer overskuddet fra de løbende poster. Dette overskud vil alt andet lige medføre, at netto-
formuen over for udlandet øges. 

UD- OG INDADGÅENDE DIREKTE INVESTERINGER FOR UDVALGTE LANDE I 
2011  Figur 4 

 
Anm.: 
Kilde: 

Tallene er inkl. gennemløbsinvesteringer. Tallene for EU er konsoliderede. 
OECD. 
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DANMARKS DIREKTE INVESTERINGER 

Værdien af Danmarks direkte investeringer i udlandet var 1.255 mia. 
kr. ultimo 2012, når gennemløbsinvesteringerne fratrækkes. En meget 
stor andel af disse var foretaget af nogle få store virksomheder. Såle-
des stod de 15 største direkte investorer i udlandet for 50 pct. af de 
direkte investeringer i udlandet. Her bidrog de tre største med 27 pct. 
af investeringerne. Med andre ord har nogle få store virksomheder 
afgørende indflydelse på værdien af danske direkte investeringer i 
udlandet. 

For de indadgående direkte investeringer er billedet anderledes, idet 
investeringerne her er spredt ud på flere investorer. Udlandets direkte 
investeringer i Danmark var i 2012 780 mia. kr., når der ses bort fra gen-
nemløbsinvesteringer. De tre største direkte investorer havde en andel 
på knap 11 pct. af de udenlandske investeringer i Danmark, mens de 44 
største investorer stod for 50 pct. af investeringerne. 
  
Danske investeringer fordelt på lande 
En opgørelse over Danmarks direkte investeringer i udlandet og udlan-
dets direkte investeringer i Danmark viser, at både de indadgående og 
udadgående investeringer er koncentreret om relativt få lande. Ti lande 
har således modtaget 75 pct. af danske direkte investeringer, og for de 
udenlandske investeringer i Danmark står de ti største investorlande for 
knap 85 pct., jf. tabel 1. 

Der er samtidig et stort sammenfald mellem de lande, Danmark inve-
sterer i, og de lande, som investerer i Danmark. For både de udad- og 
indadgående investeringer bemærkes, at det især er i de geografisk 
nære lande, der investeres kapital i eller hentes kapital fra. Det er sam-
tidig lande, som Danmark har stor samhandel med. 

Sverige er med en andel på knap 20 pct. af de danske direkte investe-
ringer i udlandet det største investeringsland for danske virksomheder. 
Niveauet påvirkes i høj grad af, at Carlsbergs store investeringer i Rus-
land ejes gennem svenske datterselskaber. I Carlsbergs seneste årsrap-
port oplyses, at værdien af Carlsbergs langfristede aktiver i Rusland er 
62,4 mia. kr. Hvis der korrigeres for denne værdi i beregningerne, såle-
des at Rusland tilføres investeringen i stedet, er Sverige stadig det stør-
ste investeringsland, men andelen falder til 14,5 pct. Derimod vil Rusland 
komme ind på en 6. plads med en investeringsformue på 70,3 mia. kr. og 
en tilhørende andel på 5,6 pct. 

59 pct. af de direkte investeringer foretages samlet set i EU-landene, 
og heraf er godt trefjerdedele koncentreret omkring Sverige, Storbri-
tannien, Holland og Tyskland. 
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I Asien er Singapore (4,4 pct.), Hongkong (1,8 pct.) og Kina (1,8 pct.) de 
største investeringslande. Når de direkte investeringer i Kina ikke er stør-
re, skyldes det bl.a., at statistikken er opgjort på første modpartsland, jf. 
boks 2. Det betyder, at investeringer, der kanaliseres ind i Kina gennem 
andre lande, ikke registreres som en direkte investering i Kina. De før-
nævnte asiatiske lande er blandt dem med størst vækst i investeringerne 
fra 2004 til 2012, men udgangspunktet er fra et meget lavt niveau. 

Listen over de ti største lande har været meget stabil siden 2004, 
hvilket understreger, at direkte investeringer er en god indikator for 
længerevarende økonomiske relationer landene imellem. Sverige har 
været det største investeringsland alle årene, og med undtagelse af Sin-
gapore har alle landene været repræsenteret i top 10 siden 2004. 
 
Udenlandske direkte investeringer i Danmark 
Ligesom ved de udadgående investeringer ligger Sverige i top med en 
andel på 22 pct. af de indadgående investeringer. EU-landene står for 71 
pct. af investeringerne i Danmark, hvoraf Luxembourg og Holland udgør 
33 pct. Bemærk, at landefordelingen kun siger noget om første modparts-
land, hvorfor investeringer, der går gennem finansielle holdingselskaber i 
fx Luxembourg, sagtens kan komme fra andre lande – også uden for EU1. 

 
1
 Ifølge UNCTAD 2012 er det i Europa i særlig høj grad netop Luxembourg og Holland, der er hjemlan-

de for finansielle holdingselskaber. Disse udgør henholdsvis 93 og 79 pct. af de indadgående direkte 
investeringer i de to lande. Den høje koncentration af holdingselskaber i disse lande er grundet en 
fordelagtig lovgivning på området. 

10 STØRSTE LANDE FOR UD- OG INDADGÅENDE DIREKTE INVESTERINGER 
FOR DANMARK, 2012 Tabel 1

 
Danske direkte investeringer i udlandet  

Udenlandske direkte investeringer i 
Danmark  

  
Land 

 
Mia. kr. Pct. 

Eksport-
andel pct.

 
Land 

 
Mia. kr. Pct. 

Import-
andel pct. 

1 Sverige ................ 244,1 19,5 13,1 Sverige .................. 175,0 22,4 13,3 

2 USA ..................... 137,4 10,9 7,4 Holland ................. 104,3 13,4 7,4 
3 Storbritannien 123,7 9,9 9,3 Luxembourg ..... 75,0 9,6 0,2 
4 Tyskland ............. 104,3 8,3 15,2 USA ....................... 58,1 7,4 2,8 
5 Holland ............... 70,7 5,6 4,3 Storbritannien ..... 56,8 7,3 5,6 
6 Norge ................. 69,9 5,6 6,8 Tyskland ............... 53,5 6,9 20,7 
7 Schweiz .............. 63,4 5,1 0,9 Norge ................... 50,7 6,5 5,4 
8 Singapore ........ 55,3 4,4 0,6 Japan ................. 36,6 4,7 0,5 
9 Frankrig .............. 41,8 3,3 3,3 Schweiz ................ 27,7 3,5 0,9 

10 Finland ............. 35,0 2,8 2,4 Frankrig ................ 24,8 3,2 3,0 

 10 største lande ..  945,7 75,4 63,5 10 største lande ... 662,3 84,9 59,6 

 Total ....................  1.254,9 100 100 Total ..................... 780,4 100 100 

Anm.: Ekskl. gennemløbsinvesteringer. Landene markeret med fed i tabellen er lande, som ikke optræder på top 10 for 
både de udadgående og de indadgående investeringer.   

Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik, Udenrigshandelsstatistikken. 
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De ti største investorlande har ligeledes været meget stabile. Således har 
otte ud af de ti lande været med siden 2004. Japan kom på listen i 2011 
som følge af, at japanske Takeda købte Nycomed-koncernen fra dens 
svenske ejere. 

 
DIREKTE INVESTERINGER OG BESKÆFTIGELSE 

Når danske virksomheder opretter nye virksomheder i udlandet (green-
field investeringer), fremstår det som en oprettelse af udenlandske ar-
bejdspladser. Tilsvarende fremstår det som danske arbejdspladser, når 
udenlandske virksomheder gør det samme i Danmark. Dette tolkes ofte 
som "flytning" af produktion, men det er reelt ikke oplagt at alternati-
vet er produktion i ejerens hjemland. En tilsvarende virksomhed kunne 
opstå med en ejer fra et andet land, eller ejeren i hjemlandet kunne 
vælge at undvære den pågældende produktion i udlandet eller impor-
tere varer eller tjenester fra udenlandsk ejede virksomheder. 

Hovedparten af de direkte investeringer er dog ikke greenfield. Det be-
tyder, at danske direkte investeringer i udlandet i reglen ikke afspejler en 
udflytning af produktion og dermed tab af arbejdspladser. Og alternati-
vet til dansk ejet produktion i udlandet er kun i få tilfælde dansk ejet 
produktion i Danmark. Tilsvarende gælder det for de indadgående direk-
te investeringer, der ikke er greenfield, at beskæftigelsen normalt ikke 

 

UDENLANDSKE DIREKTE INVESTERINGER I DANMARK OG ANTAL ANSATTE Figur 5
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.
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påvirkes af ejerforholdet. Fx vil en virksomhedsovertagelse ofte blot bety-
de, at de finansielle ejerforhold ændres - dvs. uden nogen form for real-
økonomisk effekt. Aggregeret set er der derfor ikke en entydig sammen-
hæng mellem direkte investeringer og beskæftigelse. Se boks 3 for ud-
dybning af overvejelser bag, hvorfor virksomheder foretager direkte inve-
steringer. 

Udenlandske virksomheder har gennem årene fået større betydning 
på det danske arbejdsmarked. Således var der i 2010 272.797 ansatte i 
virksomheder i Danmark, hvor udlændinge ejede mere end halvdelen af 
aktiekapitalen, svarende til 20 pct. af alle ansatte i den private sektor. 
Frem til og med 2008 var der en positiv udvikling i den danske beskæfti-
gelse knyttet til de indadgående direkte investeringer, mens den faldt 
svagt over perioden 2008-10, jf. figur 5. 

 

 

OVERVEJELSER BAG DIREKTE INVESTERINGER Boks 3 

Mange varer er i dag mere komplekse, end de var for bare 10-20 år siden. Produkti-

onsprocessen er blevet mere kompliceret og går ofte gennem flere led, der kræver 

mere specialiserede input. I dag er det derfor ikke unormalt, at virksomheder opsplit-

ter produktionen på flere lokaliteter på tværs af landegrænser, og derigennem øger 

deres direkte investeringer. Det er en naturlig del af globaliseringen. Udenlandske 

virksomheder har således fået større betydning på det danske arbejdsmarked, og sam-

tidig er danske virksomheder også blevet mere aktive i udlandet. 

I en økonomi sætter arbejdsstyrkens størrelse grænser for, hvor meget beskæftigel-

sen potentielt kan øges. Perioder med stærk efterspørgsel afspejler sig som regel i et 

stramt arbejdsmarked. Det var fx tilfældet under højkonjunkturen i Danmark i midten 

af 2000'erne. Nogle virksomheder havde svært ved at få dækket deres behov for ar-

bejdskraft indenlandsk, og der blev importeret arbejdskraft fra udlandet. Et alternativ 

for virksomheder i en sådan situation kan være at opbygge den ønskede produktions-

kapacitet uden for Danmark, fx ved at øge beskæftigelsen i udenlandske dattersel-

skaber. På den måde kan et stort indenlandsk kapacitetspres give sig udslag i øgede 

direkte investeringer i udlandet. 

Virksomheder, herunder kapitalfonde, investerer ofte i udlandet via opkøb med 

henblik på at skabe værditilvækst gennem aktivt ejerskab. Værditilvæksten kan fx be-

stå i at indhente efficiensgevinster gennem synergieffekter og stordriftsfordele gen-

nem specifik knowhow. Virksomheder kan også overtage udenlandske virksomheder 

med henblik på at opnå adgang til netværksresurser, fx ved at overtage distributions-

net og eksisterende kundebase eller intellektuelle kompetencer og patenter. 

Ved at foretage en direkte investering i et givet land får virksomheden en kommerciel 

tilstedeværelse og derigennem mulighed for at vinde nye markedsandele eller etable-

re sig på et nyt marked med henblik på lokal afsætning. Vælger virksomheden at 

producere og sælge sine produkter i det pågældende land, kan den direkte investe-

ring indebære mindre produktion i virksomhedens hjemland, end hvis virksomheden 

blot havde valgt at oprette en distributions- og salgsenhed i udlandet.  
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Den negative udvikling i årene 2008-10 skal ses i lyset af, at beskæftigel-
sen i Danmark faldt som følge af den generelle afmatning i internatio-
nal og dansk økonomi. De overordnede tal indikerer ikke, at udenlandsk 
ejerskab har givet anledning til et andet reaktionsmønster, end det der 
sås i de danskejede virksomheder. 

FORTSAT  Boks 3 

Danske virksomheders opkøb og virksomhedsovertagelser kan omvendt give anled-

ning til flere eksportordrer til danske virksomheder, ligesom stabsfunktioner i hoved-

kontorerne måske udvides. Det er fx tilfældet, når en dansk virksomhed etablerer en 

salgs- og distributionsenhed på et højvækstmarked for at få direkte adgang til den 

stærke efterspørgsel. Omvendt kan udenlandske opkøb i Danmark betyde øget kon-

kurrence for og tab af arbejdspladser i de virksomheder, der i forvejen opererer i 

Danmark. Derudover kan den nye ejer forsøge at skabe værditilvækst gennem enten 

nedskæringer eller ekspansion, hvilket kan betyde færre eller flere ansatte.  

Fra tid til anden fremføres historier om, at udenlandske virksomheder/kapitalfonde 

opkøber danske virksomheder for at udnytte et inoptimalt forhold mellem kapital og 

arbejdskraft med afskedigelser i Danmark til følge. Underforstået at direkte investe-

ringer fra udlandet reducerer beskæftigelsen. Generelt er omlægningerne i de opkøb-

te virksomheder dog et naturligt resultat af produktionsoptimering i en globaliseret 

verden med frie kapitalbevægelser. Og havde den udenlandske virksomhed ikke gjort 

det, ville man forvente, at virksomheden som følge af konkurrence på sigt ville være 

tvunget til at foretage en tilsvarende tilpasning. 

 

 

DANSKE DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET OG ANTAL ANSATTE Figur 6  
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.
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Til sammenligning beskæftigede danske virksomheder 1.208.395 ansatte 
i udlandet ultimo 2010, jf. figur 61. Set over perioden 2007-11 har dan-
ske virksomheders beskæftigelse i udlandet ligget nogenlunde jævnt. 
Det skal nævnes, at den store beskæftigelse i udlandet i høj grad kom-
mer fra ISS, som i 2010 alene beskæftigede 513.650 ansatte i udlandet.2 
 

FORMUEINDKOMST FRA DIREKTE INVESTERINGER 

Formueindkomsten fra virksomheders direkte investeringer har i perio-
den 2005-11 udgjort en betydelig andel af overskuddet på de løbende 
poster, jf. figur 7. Nettoafkastet på direkte investeringer har således 
været 173 mia. kr., hvilket svarer til mere end en tredjedel af det samle-
de overskud på de løbende poster i perioden. Den samlede formueind-
komst var i perioden 205 mia. kr. 

Formueindkomsten for de indadgående og udadgående direkte inve-
steringer har fulgt samme mønster i den seneste årrække. De år, hvor 
afkastet fra de udadgående direkte investeringer stiger, stiger afkastet 
på de indadgående investeringer, og de år, hvor afkastet på de udadgå-
ende direkte investeringer falder, falder afkastet på de indadgående 
direkte investeringer ligeledes. Resultatet har dog hele tiden været en 
positiv nettoformueindkomst fra direkte investeringer, jf. figur 8. 

Forskellen mellem formueindtægter og -udgifter kan dekomponeres i 
en beholdningseffekt (forskel i størrelsen på de udadgående og de ind-
adgående direkte investeringer) og en afkasteffekt (forskel i afkastgrad 
på investeret kapital)3. Afkastgraden for de udadgående direkte inve-
steringer ligger i perioden 2005-11 over den for de indadgående direkte 
investeringer, jf. figur 9. De gennemsnitlige afkastgrader er således på 
henholdsvis 9,6 pct. for de udadgående og 8,4 pct. for de indadgående. 

En afgørende grund til, at de udadgående direkte investeringer gene-
rerer et højere afkast, er direkte investeringer i udlandet foretaget af 
danske medicinalvirksomheder. Det gennemsnitlige afkast på medicinal-
virksomhedernes direkte investeringer er således 28,7 pct. Afkast i denne 
størrelsesorden kan bl.a. forklares ved, at medicinalvirksomhederne 
grundet patenter kan skabe relativt stor indtjening i forhold til kapita-
len investeret i de udenlandske dattervirksomheder. Direkte investerin-
ger fra medicinalvirksomheder udgør over perioden således kun 5,8 pct. 
af investeringerne i egenkapital for udadgående direkte investeringer, 

1
 Danmarks Statistik har kun indsamlet oplysninger omkring beskæftigelse fra 2007 og frem, så grafen 

kan ikke vises længere tilbage. 2
 Jf. årsrapport for ISS 2010. 3
  Se artiklen "Formueindkomst fra udlandet", Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2011, Del 1 af Robert Weder-

kinck for en uddybning af disse effekter. 
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men hele 18 pct. af den tilhørende formueindkomst. For de indadgåen-
de direkte investeringer er størrelsen af direkte investeringer i danske   
medicinalvirksomheder meget beskeden. Udlændinge har til gengæld 
foretaget betydelige porteføljeinvesteringer i danske medicinalvirksom-

OVERSKUD PÅ DE LØBENDE POSTER OG NETTOFORMUEINDKOMST Figur 7 
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Kilde: 

Formueindkomsten er opgjort ekskl gennemløbsinvesteringer. 
Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik. 

 
 

 

FORMUEINDKOMST FOR UD- OG INDADGÅENDE DIREKTE INVESTERINGER Figur 8  
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heder, fx ejer udenlandske aktionærer over halvdelen af Novo Nordisk 
(B-aktier) og modtager årligt store udbyttebetalinger derfra.  
Opgøres afkastgraden for udadgående direkte investeringer ekskl. me-
dicinalvirksomheder, falder det gennemsnitlige afkast til 8,3 pct.  

Afkastgraderne for ud- og indadgående direkte investeringer ligger 
dermed tæt på hinanden gennem perioden, når der tages højde for 
medicinalvirksomhedernes afkast. Set i det lys, er der således intet, der 
indikerer, at afkastet af direkte investeringer i Danmark er mindre end 
tilsvarende investeringer i udlandet. Med andre ord viser afkastgraderne 
ikke, at der skulle være et generelt incitament for danske virksomheder 
til at forbigå investeringsmuligheder i Danmark til fordel for investerin-
ger i udlandet.  
 
ANDRE EFFEKTER AF DIREKTE INVESTERINGER 

Som drøftet ovenfor er det vanskeligt at vurdere, hvad der er det egent-
lige alternativ til de danske direkte investeringer i udlandet og de uden-
landske investeringer i Danmark. De direkte investeringer viser, at en del 
af produktionen i et land foregår i virksomheder med udenlandske eje-
re, og fortæller ikke i sig selv noget om, i hvilket omfang produktion og 
beskæftigelse i et land påvirkes af samspillet med udlandet. Det gør 

AFKASTGRADERNE FOR INVESTERINGER I EGENKAPITAL FOR UD- OG 
INDADGÅENDE DIREKTE INVESTERINGER Figur 9  
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Kilde: 

Ekskl. gennemløbsinvesteringer samt afkast fra Bygge- og Anlægsposten, da den ikke har en tilhørende behold-
ning. 
Danmarks Nationalbank. 
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derimod omfanget af eksport og import. Eksport stammer fra produk-
tion udført i Danmark uanset nationaliteten af virksomhedernes ejere, 
mens import modsvarende stammer fra produktion i udlandet, uanset 
om ejerne er udenlandske eller danske. 

I takt med, at danske virksomheder har øget deres direkte investerin-
ger i udlandet, er et relevant spørgsmål derfor, om det også har påvirket 
Danmarks import og eksport. Fx vil en virksomhed, der foretager en 
direkte investering i et givet land, få adgang til et udenlandsk marked. 
Adgangen kan medføre mere eksport til det pågældende land, men hvis 
virksomheden også vælger at producere sine produkter i det pågælden-
de land, kan den direkte investering være substitut for handel og betyde 
mindre eksport til og eventuelt større import fra dette land. Den samle-
de effekt på import og eksport afhænger af, hvilken effekt, der er 
størst. 

En del af de direkte investeringer dækker således over transaktioner, 
der har potentiel virkning på vare- og tjenestebalancen. Hvis der er tale 
om decideret udflytning (eller indflytning) af produktion, da vil det 
nødvendigvis påvirke saldoen på vare- og tjenestebalancen negativt 
(positivt). Det er dog ikke muligt at opgøre, hvor stor en effekt de ind-
adgående hhv. udadgående direkte investeringer har på vare- og tjene-
stebalancen. Men det kan ikke udelukkes, at Danmarks overskud på 
vare- og tjenestebalancen ville have været endnu større – og tabet af 
markedsandele mindre1 – i fravær af udflytning af produktion, der er 
knyttet til dele af de udadgående direkte investeringer. Virkningen på 
produktion og beskæftigelse i Danmark ville dog være den samme, hvis 
tabet af markedsandele var sket til udenlandske virksomheder med 
udenlandske ejere i stedet for til udenlandske virksomheder med danske 
ejere.  

Omfanget af direkte investeringer til og fra udlandet kan også have 
betydning for produktiviteten. Direkte investeringer kan bl.a. foranledi-
ge udvekslingen af viden og teknologi, som ellers ikke ville have været 
tilgængelig for den pågældende virksomhed. Ved at foretage investe-
ringer i udlandet kan en dansk virksomhed således erhverve viden, som 
også kan bruges på det hjemlige marked. Ligeledes kan udenlandske 
virksomheders tilstedeværelse i Danmark tænkes at påvirke produktivi-
teten i danskejede virksomheder positivt via spill-over effekter.2 

1
 Se Andersen, Christian Helbo, Jacob Isaksen og Morten Spange (2012): Danmarks konkurrenceevne 

og eksportformåen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal. 2
 Et af de eneste empiriske studier af produktivitetseffekterne på indenlandske virksomheder af uden-

landske direkte investeringer i Danmark viser dog, at der er negative følgevirkninger på produktivi-
teten i flere brancher på aggregeret niveau. Se WP 72/2011, Jannick Damgaard: Productivity Spillo-
vers from FDI: Ownership Structures, Domestic Firm Characteristics, and FDI Characteristics. 
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Aktuelle tendenser i den grønlandske 
økonomi 

Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Af-
deling 

 

Aktiviteten i Grønland er for nedadgående efter nogle år med høj vækst 
sammenlignet med de fleste europæiske lande. Den internationale øko-
nomiske krise, der ramte verdensøkonomien i 2008, påvirkede kun Grøn-
land i beskeden grad. I henhold til det foreløbige nationalregnskab, som 
dækker perioden frem til og med 2011, var bruttonationalproduktet, 
BNP, i 2011 8 pct. højere end i 2007 målt i mængder, hvilket er i kontrast 
til udviklingen i mange europæiske lande, herunder Danmark. Det af-
spejler især en stærk vækst i investeringerne kombineret med et stabilt 
fiskeri.  

I 2012 vendte udviklingen imidlertid som følge af et mindre fiskeri og 
lavere aktivitet ved olieefterforskning. Formandskabet for Økonomisk Råd 
i Grønland vurderede i sin seneste rapport1 fra efteråret 2012, at BNP ville 
falde med 3 pct. i 2012, og at 2013 ville blive et år med nulvækst. Meget 
tyder dog på, at den vurdering er for optimistisk, idet fiskeriet vil falde 
yderligere i 2013, og det samme ser ud til at blive tilfældet for aktiviteten 
ved olie- og mineralefterforskning. Aktiviteten ved bygge- og anlægsar-
bejder er formentlig også vigende. Med faldende mængder i fiskeriet, 
faldende aktivitet ved råstofefterforskning og lavere anlægsbudgetter må 
der imødeses et yderligere fald i den samlede aktivitet i 2013. 

Indkomsterne har dog nydt godt af, at verdensmarkedspriserne i det 
altdominerende eksporterhverv, fiskeriet, steg yderligere i 2012, så øko-
nomien i erhvervet er generelt god trods de faldende fangster. Endelig 
er bloktilskuddet fra Danmark og indtægter fra aftaler med EU stabile 
indtægtskilder.  

 
Nationalregnskabet 
Det fremgår tydeligt af nationalregnskabet, at der har været en meget 
kraftig vækst i investeringerne, som i 2011 udgjorde tæt ved 70 pct. af 
bruttonationalproduktet, BNP, jf. tabel 1.  

1
 http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Oekonomisk%20raad/kono 
misk%20Rds%20rapport%202012.pdf 
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Investeringsvæksten afspejler i stor udstrækning investeringer i olie- og 
mineralefterforskning. Den stærke vækst i 2010 og 2011 skyldes primært 
aktivitet ved efterforskning af olie i havet vest for Grønland. Hovedpar-
ten af disse investeringer blev foretaget af udenlandske selskaber med 
brug af udenlandsk arbejdskraft på udenlandske bore- og forsyningsski-
be og modsvares i nationalregnskabet af en stor tjenesteimport. Det 
grønlandske BNP steg dog også som følge af bidrag fra lokale virksom-
heder, ligesom aktiviteten har givet skatteindtægter til Grønland. Der 
har herudover været en betydelig aktivitet ved efterforskning af mine-
ralske råstoffer i de senere år. 

De mere traditionelle investeringer har svinget en del omkring et højt 
niveau. Der har været et betydeligt byggeri af boliger, kollegier og ud-
dannelsesinstitutioner, hvortil kommer udbygning af vandkraftkapacite-
ten. De største grønlandske byer vil i løbet af 2013 have vandkraft som 
den vigtigste energikilde. Den stærke vækst i de traditionelle investerin-

FORSYNINGSBALANCEN, REALVÆKST Tabel 1 

Pct. 
(Andel af 
BNP 2011) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Privat forbrug  ......................  (47,6) 5,2 0,7 0,8 -0,9 0,9 1,8 -0,7 
Offentligt forbrug  ...............  (52,6) 0,5 3,4 8,3 2,2 -1,3 -0,3 0,3 
Bruttoinvesteringer i alt  ......  (68,3) 41,7 -0,6 30,8 46,0 -28,2 85,2 27,0 

Ekskl. investeringer i råstof-
efterforskning  ...................  (24,2) 37,6 1,6 17,7 37,2 -27,5 17,3 -5,3 

Eksport af varer og tjenester  (32,0) 2,9 -0,5 -3,3 8,1 -8,8 2,1 11,4 

Endelig anvendelse lig  
samlet tilgang  ......................  

 
(200,5) 

 
7,1 

 
1,1 

 
6,5 

 
10,1 

 
-8,4 

 
16,3 

 
9,6 

Import af varer og tjenester   (100,5) 12,6 -5,4 11,9 22,7 -15,8 33,4 17,2 
Bruttonationalprodukt  ........  (100,0) 3,7 5,4 3,4 2,1 -2,7 4,9 3,2 

Kilde: Grønlands Statistik. 

 

 

FAKTA OM GRØNLAND  

Folketal (antal, primo 2013)  .................................................  56.370 
   Heraf i Nuuk (hovedstad)  ..................................................  16.456 
Befolkning 18-66 år  ..............................................................  38.383 
Beskæftigelse1 (2011)  ...........................................................  28.599 
Ledighed2 (2011)  ...................................................................  2.518 

Bruttonationalprodukt (mia. kr., 2011)  ................................  13,1 
Pr. capita (1.000 kr.)  ..............................................................  230,4 
Disponibel bruttonationalindkomst (mia. kr., 2011)  ...........  16,9 
Pr. capita3 (1.000 kr.)  .............................................................  298,6 

Kilde: Grønlands Statistik og egne beregninger. 
1 Antal hovedbeskæftigede, gennemsnit af månedstal. 
2 Tilnærmet ILO-definition, gennemsnit af månedstal. 
3 Til sammenligning var det disponible BNI pr. capita i Danmark ca. 322.300 kr. i 2011. Det disponible BNI var ca. 0,2 pct. 

større end BNP. 
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ger i 2008 og det efterfølgende fald afspejler bl.a. store investeringer i 
infrastrukturen på teleområdet i form af et søkabel, der forbinder Grøn-
land med både Canada og Island.  

I de senere år har væksten i forbruget, ikke mindst det private, men 
efter 2008 også det offentlige, været behersket. Summen af det offent-
lige og det private forbrug er på niveau med det grønlandske BNP, hvil-
ket er muligt på grund af indkomstoverførsler udefra i form af bloktil-
skud fra den danske stat og aftaler med EU. Den grønlandske disponible 
bruttonationalindkomst er således 29 pct. større end BNP. 

Importen af varer og tjenester er steget kraftigt, hvilket i høj grad skyl-
des olie- og mineralefterforskningen, mens eksporten af varer og tjene-
ster har været stagnerende, dog med stigende tendens i 2010 og 2011. 
Der har derfor været støt stigende underskud på vare- og tjenestebalan-
cen fra ca. 2 mia. kr. årligt i 2003 og 2004 til næsten 9 mia.kr. i 2011. I 
den udstrækning underskuddet afspejler import i forbindelse med efter-
forskning af olie og mineraler, vil det ikke blive modsvaret af en stigning 
i den grønlandske udlandsgæld. Importen er finansieret af de pågæl-
dende selskaber, og deres krav på Grønland består i en ret til at udvinde 
råstoffer på gældende vilkår. Risikoen bæres af selskaberne.       

Der eksisterer endnu ikke en grønlandsk betalingsbalancestatistik, 
men der kan ikke være tvivl om, at den økonomiske vækst i perioden 
2005-11 i  høj grad er lånefinansieret, jf. også afsnittet om lån og bank-
indeståender.  

 
Handelsbalancen 
I 2012 blev underskuddet på den grønlandske handelsbalance på 2,2 
mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i de to foregående år, jf. figur 1. Der blev ek-
sporteret varer for 2,8 mia. kr., en stigning på 0,2 mia. kr., mens vareim-
porten faldt med 0,2 mia. kr. til 5,0 mia. kr. 

Trods store stigninger i eksportværdierne siden lavpunktet i 2009, jf. 
figur 2 (venstre), er det i et langt tidsperspektiv tydeligt, at der er et 
stort strukturproblem i form af en omtrent stagnerende eksport med 
store sving fra år til år. Fiskeriet står for ca. 90 pct. af den grønlandske 
vareeksport. 

Eksportvæksten skyldes altovervejende en gunstig prisudvikling på fisk 
og skaldyr, jf. figur 3, som viser eksportpriserne på de tre vigtigste ek-
sportvarer, frosne skalrejer, frosne pillede rejer og frossen hel hellefisk. 
Siden medio 2010 har der fundet prisstigninger i størrelsesordenen 50 
pct. sted, mens mængderne har været faldende. 

Mulighederne for at forøge fiskeriet må umiddelbart anses for be-
grænsede. Det grønlandske rejefiskeri svinger af naturlige grunde en 
del, og rejekvoterne er i overensstemmelse med den biologiske rådgiv- 
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ning på det laveste niveau i mange år, jf. afsnittet om fiskeriet. Det må 
anses for usikkert,om klimaændringer kan give anledning til et kompen-
serende fiskeri af andre arter. 

Den manglende udvikling af nye eksporterhverv er derfor et stort pro-
blem. De største muligheder inden for en kortere årrække findes utvivl-
somt på mineralområdet, jf. afsnittet herom. 

Vareimporten steg i en årrække i et tempo, som afspejler den gene-
relle aktivitets- og prisudvikling, jf. figur 2 (højre). Den overvejende del 
af de varer, der indgår i investeringerne og i det private forbrug, bliver 

HANDELSBALANCE Figur 1 

 
Anm.: 
Kilde: 

Tallene for 2009-12 er foreløbige. 
Grønlands Statistik. 

  

 

EKSPORT (VENSTRE) OG IMPORT (HØJRE) Figur 2 

  
Anm.: 
Kilde: 

Tallene for 2009-12 er foreløbige. 
Grønlands Statistik. 
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importeret. I 2012 faldt importen, hvilket skyldes, at der i det år hverken 
blev importeret skibe eller fly, mens den øvrige import var nogenlunde 
uændret. 
    
Det private forbrug 
Den vigtigste konjunkturindikator for udviklingen i store dele af det 
private forbrug er Selvstyrets månedlige opgørelser af provenuet fra 
indførselsafgifterne.    

Med en enkelt undtagelse, emballage, har afgifterne været uændrede 
siden efteråret 2007, så ændringer i provenuet siden da afspejler æn-
dringer i det private forbrug af de berørte varegrupper. Som det fremgår 
af figur 4, er provenuet faldet siden 2009. Det skyldes især et mindre salg 
af alkohol og tobak samt af biler. Faldet i provenuet fra alkohol og tobak 
fortsatte i 2012, mens provenuet fra de øvrige forbrugsområder var no-
genlunde uændret. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at der fra 
januar 2011 til november 2012 var et stop for toldfrit salg af tobak og 
alkohol ved indrejse i Grønland, så forbrugsudviklingen har været lidt 
svagere, end afgiftsprovenuerne peger på. 
 
Lån og bankindeståender    
Privatpersoner, virksomheder og det offentlige har overvejende de to 
lokalt repræsenterede pengeinstitutter, Grønlandsbanken og BankNor- 

EKSPORTPRISER PÅ FISK OG SKALDYR Figur 3 

 
Kilde: Egne beregninger på tal fra Grønlands Statistik. 
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dik, som bankforbindelse, men det er ikke ualmindeligt at være kunde i 
et institut i Danmark. Hertil kommer, at de danske realkreditinstitutter i 
de senere år har udvidet deres aktivitet i Grønland. For at belyse udvik-
lingen i befolkningens ind- og udlån er det derfor nødvendigt også at 
inddrage de danske penge- og realkreditinstitutter. 

Af figur 5 (venstre) fremgår det, at bosiddende i Grønland er gået fra 
at have et indlånsoverskud på ca. 1 mia. kr. i 2004 i forhold til pengein-

INDFØRSELSAFGIFTER Figur 4 

 

Anm.: 
Kilde: 

12 måneders sum. Seneste observation er marts 2013. 
Grønlands Selvstyre. 

  

 

PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN TIL OG INDLÅN FRA GRØNLAND (VENSTRE) 
OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL GRØNLAND FORDELT PÅ 
EJENDOMSKATEGORIER (HØJRE) Figur 5 

  
Anm.: 
Kilde: 

Seneste observation er 1. kvartal 2013. 
Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 
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stitutter i det danske valutaområde, dvs. Danmark, Færøerne og Grøn-
land, til omtrentlig balance mellem ud- og indlån. I samme periode har 
realkreditinstitutterne øget deres udestående lån i Grønland fra ca. 1,2 
til over 3 mia. kr., jf. figur 5 (højre). Det skyldes dels en større udbredelse 
af ejerboliger, dels at udlejningsbyggeri i mindre grad end tidligere fi-
nansieres direkte af Selvstyret og kommunerne. Realkreditudlånene er 
alle til fast rente med afdragsbetaling, og pantet skal være omsætteligt 
på markedsvilkår. Derfor ydes realkreditlån primært i Nuuk og enkelte 
andre byer. Nettoudlånene til Grønland fra de nævnte kilder er således 
steget med ca. 3 mia. kr. på syv år. Hertil kommer, at Selvstyret i 2010 og 
2012 har optaget lån på i alt 600 mio. kr. i Den Nordiske Investerings-
bank, NIB, til delvis finansiering af to vandkraftværker. Disse lån indgår 
ikke i statistikken. 

Statistikken understøtter således billedet af, at de seneste års økono-
miske vækst har været lånefinansieret, især i tilknytning til byggeri. Den 
stærke udlånsvækst betyder, at den rentebærende bruttogæld også er 
steget markant. De samlede bruttoudlån udgør nu ca. 65 pct. af BNP og 
er dermed fortsat langt lavere end i Danmark, hvor det tilsvarende tal er 
ca. 200 pct. 
 
Ind- og udvandring 
Efter nogle år med nettoindvandring af personer født uden for Grøn-
land vendte udviklingen til en nettoudvandring i 2012, jf. figur 6. Samti-
 

NETTOINDVANDRING Figur 6 

 

Kilde: Grønlands Selvstyre. 
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dig steg nettoudvandringen af personer født i Grønland, og den samle-
de nettoudvandring oversteg fødselsoverskuddet, forskellen på antallet 
af fødte og antallet af døde. Folketallet faldt derfor. Der er en tæt 
sammenhæng mellem det danske og det grønlandske arbejdsmarked, så 
omsvinget i nettovandringerne er et yderligere tegn på, at der ikke var 
økonomisk vækst i Grønland i 2012. 
 
Fiskeriet 
Fiskeri af rejer er økonomisk set det vigtigste grønlandske fiskeri.  Kvo-
terne svingede i en årrække omkring 120.000 tons, men blev nedsat i 
både 2012 og igen 2013 til nu 90.000 tons, jf. figur 7 (venstre). Som følge 
af stigende verdensmarkedspriser siden sommeren 2010 er økonomien i 
dette fiskeri god med betydelige overskud i de største selskaber trods 
det store mængdemæssige fald. Kvoterne er fastlagt i overensstemmelse 
med den biologiske rådgivning, og rejefiskeriet blev i 2012 certificeret 
som bæredygtigt, hvilket kan bidrage til at opnå bedre priser på pro-
dukterne. Behovet for lavere kvoter afspejler derfor næppe overfiskeri, 
men snarere klimaændringer, som indebærer, at rejerne fiskes stadigt 
længere mod nord. I den sammenhæng er der længere mod syd i de 
vestgrønlandske farvande set en stigning i mængden af torsk, der er 
rejespisende. Indtil i år har den biologiske rådgivning lydt på, at der ikke 
bør foretages direkte fiskeri af torsk, men det er ændret i 2013. Den 
biologiske rådgivning for 2013 lyder på en kvote på 8.000 tons i de kyst-
nære farvande og intet direkte fiskeri til havs, men Selvstyret har på 
visse betingelser givet dette fiskeri en kvote på 5.000 tons. 

Klimaændringerne betyder også, at der i 2013 vil blive foretaget for-
søgsfiskeri af makrel, sild og andre stimefisk i farvandene ved Østgrøn-
land. 

 

GRØNLANDSKE FARTØJERS KVOTER OG KVOTETRÆK AF REJER (VENSTRE) 
OG KVOTER OG FANGST AF HELLEFISK (HØJRE) Figur 7 

  
Anm.: 
Kilde: 

Fangsterne kan lovligt overstige kvoterne i nogle år som følge af kvotefleksordningen. 
Departementet for fiskeri, fangst og landbrug.  
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Kvoterne for fangst af hellefisk, som økonomisk set er den næst vigtig-
ste art, har været stabile i en årrække, og fangsterne nærmer sig kvo-
terne, jf. figur 7 (højre). Det er næppe muligt at øge fangsterne mærk-
bart, hvis fiskeriet skal være biologisk holdbart. 
 
Råstofudvinding  
Grønland har et stort behov for at udvikle andre erhverv end fiskeriet. Et 
højt omkostningsniveau, i overkanten af det danske, en geografisk me-
get spredt befolkning med dertil hørende smådriftsulemper, høje trans-
portomkostninger og ikke mindst et lavt uddannelsesniveau vanskelig-
gør en sådan udvikling. Udvinding af råstoffer er det mest realistiske 
supplement til fiskeriet.   

På råstofområdet har der været en betydelig efterforskningsaktivitet i 
de seneste år. Der er afholdt omkostninger på tilsammen ca. 5 mia. kr. i 
2010 og 2011 på olieefterforskningerne i havområderne vest for Grøn-
land. Hovedparten af efterforskningen finder sted med brug af uden-
landsk arbejdskraft og udenlandsk kapitalapparat. Der har dog også 
været en øget aktivitet i transportsektoren og i andre serviceerhverv i de 
mest berørte byer. Der blev fundet spor af kulbrinter, men ikke i et om-
fang, der kan danne baggrund for udvinding. I 2012 var der ingen efter-
forskningsaktivitet til havs, men selskaberne undersøgte fortsat seismi-
ske data af undergrunden i farvandene ved Vestgrønland. Det samme 
ser ud til at ske i år. Der er fortsat en betydelig interesse for kulbrinteef-
terforskning ved Grønland, men det er i øjeblikket usikkert, om, og i 
givet fald hvornår, det udløser aktivitet. Udvindingen af kulbrinter fra 
tjæresand og fra undergrunden via fracking har mindsket USAs af-
hængighed af importerede kulbrinter og ligeledes selskabernes interes-
se for kulbrinter fra områder med meget høje efterforsknings- og ud-
vindingsomkostninger, som det er tilfældet ved en miljømæssigt forsvar-
lig udvinding i de grønlandske farvande.   

På mineralområdet har der i nogle år ligeledes været en betydelig ef-
terforskningsaktivitet, og i forlængelse af efterforskning har et selskab 
ansøgt om udvindingstilladelse af jern ved Nuukfjorden. Andre selskaber 
har tilkendegivet en snarlig ansøgning om udvindingstilladelser i de om-
råder, hvor de har efterforskningslicenser. Det drejer sig bl.a. om udvin-
ding af såkaldt sjældne jordarter i Sydgrønland.  

Der har været en del diskussion af den storskalalov, som det grønland-
ske parlament, Inatsisartut, vedtog i 2012. Loven vedrører anlægsfasen 
for miner og andre store projekter, hvor anlægsomkostningerne oversti-
ger 5 mia. kr. Loven tillader aflønning af importeret arbejdskraft i denne 
fase til grønlandske minimumslønninger med fradrag for kost og logi mv. 
Det skal bemærkes, at det under alle omstændigheder er nødvendigt at 
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importere arbejdskraft til investeringer af den nævnte størrelse, da den 
krævede beskæftigelse i anlægsfasen for de største projekters vedkom-
mende overstiger 10 pct. af den nuværende grønlandske arbejdsstyrke.  

Efter valget i marts 2013 har det nye landsstyre annonceret, at det vil 
justere storskalaloven og ændre beskatningen ved råstofudvinding, så 
udvindingsafgifter, royalties, skal spille en større rolle med deraf følgen-
de lavere indtægtsgrundlag for almindelig selskabsbeskatning. Det er 
hensigten at fremrykke beskatningen tidsmæssigt uden at øge den sam-
lede beskatning af et overskudsgivende projekt.   

Rent konjunkturmæssigt øger disse forhold risikoen for, at efterforsk-
ningsaktiviteten efter mineralske råstoffer vil falde, indtil vilkårene for 
en eventuel udvinding er kendte.  

Sammen med lavere verdensmarkedspriser på en del råstoffer betyder 
det, at aktiviteten ved efterforskning af både mineralske råstoffer og 
kulbrinter ventes at blive lav i 2013, hvilket vil bidrage til et fald i den 
samlede aktivitet i samfundet.   

Aktuelt er den eneste aktive mine i landet en guldmine i Sydgrønland 
med ca. 80 beskæftigede og en betalingsstandsning i foråret 2013 bag 
sig. Trods en årrækkes ofte meget høje forventninger til råstofområdet 
er aktiviteten ved udvinding således beskeden. På trods heraf fremstår 
råstofudvinding fortsat som langt det vigtigste potentielle eksporter-
hverv til supplering af fiskeriet, men usikkerheden er stor.  

Den sikreste vej til økonomisk udvikling i Grønland går gennem et 
forbedret uddannelsesniveau. Jobmuligheder ved råstofudvinding kan 
yde et vigtigt bidrag hertil, men råstofudvinding uden en tilhørende 
forbedring af uddannelsesniveauet vil ikke føre til en vedvarende bære-
dygtig forbedring af økonomien. Det offentliges langsigtede finansie-
ringsproblemer kan heller ikke løses uden klare regler for anvendelse af 
råstofindtægterne. Der er allerede i 2008 gennemført lovgivning om en 
råstoffond, som skal oppebære Selvstyrets råstofindtægter. Rammerne 
for anvendelse af midlerne vurderes imidlertid af Økonomisk Råd at 
være for brede og upræcise med risiko for, at kommende midler i fon-
den kan bruges til at finansiere løbende drifts- og anlægsudgifter og 
dermed skabe overophedning af økonomien. Uhensigtsmæssig brug af 
råstofindtægter kan også skabe problemer for kommende generationer, 
når indtægterne ophører. Det problem vil være særligt stort, hvis råstof-
ferne ikke har fungeret som løftestang for en markant forbedring af 
uddannelsesniveauet.   

For at sikre, at en betydelig råstofudvinding fører til en positiv udvik-
ling på både kort og langt sigt, er det vigtigt at præcisere principperne 
for anvendelse af råstofindtægter, selv om store offentlige indtægter 
fra råstoffer aktuelt er fugle på taget. 
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De offentlige finanser 
I årene 2007-09 havde landskassen underskud på sit drifts-, anlægs- og 
udlånsbudget, DAU. I 2010 var der balance, men regnskabet for 2011 og 
finanslovene for 2012 og 2013 viser igen underskud, jf. tabel 2. Lands-
kasseregnskabet for 2012 er ikke offentliggjort, men udviklingen i 
landskassens likviditet tyder på et mindre DAU-underskud end budget-
teret.  

Underskuddene skyldes til dels udlån til energiforsyningsselskabet Nu-
kissiorfiit i forbindelse med byggeri af vandkraftværker. Der er tale om 
investeringer, der, ud over at begrænse forbruget af olie, må anses for 
rentable på markedsmæssige vilkår, men som har øget udgifterne til 
udlån med 2-300 mio. kr. årligt siden 2007. Drifts- og anlægsbudgettet, 
DA, for 2012 er netop i balance i henhold til finansloven efter moderate 
overskud i de to foregående år.  

 

LANDSKASSENS HOVEDPOSTER Tabel 2 

 
Mio. kr. 

2006 
R1 

2007 
R1 

2008 
R1 

2009 
R1 

2010 
R1 

2011 
R1 

2012 
FL2 

2013 
FL2 

1. Driftsudgifter  ...........  2.462 2.604 2.787 2.973 3.078 2.777 2.901 2.746 
2. Lovbundne udgifter  .  750 788 837 850 852 870 885 1.005 
3. Tilskud  ......................  1.532 1.530 1.591 2.229 1.534 1.809 1.881 2.034 
4. Anlægsudgifter  ........  700 1.003 930 807 719 1.095 946 779 

5. Udgifter i alt  .............  5.444 5.925 6.144 6.860 6.184 6.551 6.613 6.564 

6. Aftalte indtægter3  ....  3.485 3.555 3.661 3.799 3.828 3.876 3.936 3.962 
7. Direkte skatter ..........  780 850 876 828 1.019 1.135 1.004 991 
8. Indirekte skatter ........  703 740 792 776 772 800 851 853 
9. Andre indtægter .......  517 514 496 506 567 579 600 646 

10. Indtægter i alt  ........  5.484 5.659 5.825 5.910 6.185 6.390 6.391 6.451 

11. Faktisk DAU-saldo: 
 (10)-(5)  ....................  
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12. DA-saldo  .................  65 -28 -94 -514 207 49 0 1 
13. Nettoudlån til Nukis-      

siorfiit  .....................  25 239 223 132 223 278 263 153 
14. Stigning i uforbrugte 

midler i Anlægs- og 
renoveringsfonden  .  
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-100 

15. DAU-saldo korrige-
ret (11)+(13)+(14)  ...  

 
73 

 
118 

 
-7 

 
-773 

 
52 

 
265 

 
-40 

 
-51 

Anm.: I 2011 blev kommunernes bloktilskud forhøjet med 302,6 mio. kr. som følge af udlægningen af handicapområdet. 
Dette beløb rykkes derfor fra Selvstyrets driftsudgifter til udgifter til tilskud. 

Kilde: Landskassens Regnskaber, Finanslov for 2012 og Finanslov for 2013. 
1 Realiserede tal. 
2 Foreløbige tal. 
3 Aftalte indtægter består overvejende af den danske stats bloktilskud (3.633 mio. kr. i 2013) og af partnerskabs- og 

fiskeriaftaler med EU (338 mio. kr. i 2013). 
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Ved vurdering af de offentlige finansers aktivitetsvirkning er det nød-
vendigt at inddrage Anlægs- og renoveringsfonden. Når en anlægsud-
gift vedtages, bliver den udgiftsført på anlægsbudgettet, og beløbet 
overføres til fonden. Når anlægsarbejdet rent faktisk udføres og betales, 
ofte i efterfølgende år, finansieres det ved træk på samme fond. En 
stigning i fondens midler udtrykker derfor, at aktiviteten ved anlægsar-
bejder har været mindre end de anlægsudgifter, som indgår i DAU-
saldoen. I 2011 var anlægsaktiviteten således 148 mio. kr. mindre end 
anlægsudgifterne på 1.095 mio. kr. I 2013 og de kommende år er der 
udsigt til en lavere offentlig anlægsaktivitet.     

Indtægtssiden domineres af gruppen aftalte indtægter, hvoraf statens 
bloktilskud udgjorde lidt mere end 90 pct. i 2011. Bloktilskuddets stør-
relse er aftalt i loven om Grønlands Selvstyre og reguleres årligt med 
stigningen i det generelle pris- og lønindeks på den danske finanslov. 
Såfremt Selvstyrets udgifter stiger realt, indebærer et krav om budget-
balance, at de øvrige indtægtskilder skal øges procentvis mere end ud-
giftsstigningen, hvis inflationen i Grønland er den samme som i Dan-
mark. Da der anvendes samme valuta, er det normalt tilfældet. Således 
var forbrugerpriserne i januar 2013 1,7 pct. højere end året før.     

Den reale fastlåsning af den største indtægtskilde kombineret med et 
udgiftspres i de kommende årtier som følge af et stigende antal ældre 
stiller Grønland over for store udfordringer. Det er en vigtig grund til, at 
Økonomisk Råd i sin rapport vurderer, at finanspolitikken ikke er hold-
bar på langt sigt. Der er beregnet en finansindikator, som viser, at der er 
behov for en fastholdt opstramning i størrelsesordenen 1 mia. kr., hvis 
den offentlige gæld ikke skal stige frem til 2040. Det kræver en betyde-
lig indsats at nå det, da de samlede offentlige driftsudgifter, inkl. kom-
munerne, er ca. 6 mia. kr.    

Grønland har et gunstigt udgangspunkt, da landskassen opgjort på 
nettobasis har finansielle aktiver. Ved udgangen af 2012 var der en brut-
togæld på 600 mio. kr. svarende til lidt under 5 pct. af BNP, mens de 
likvide beholdninger i form af bankindeståender og obligationer var ca. 
1 mia. kr. De likvide beholdninger er dog mindsket betydeligt i de sene-
re år. Ved udgangen af 2007 havde landskassen en likvid beholdning på 
mere end 2 mia. kr. Selvstyret har en række andre aktiver, som ikke er 
medtaget i denne opgørelse, bl.a. udlån til boliger. Disse udlån er i vidt 
omfang rente- og afdragsfri i en årrække og derfor vanskelige at værdi-
sætte. Det indgår i budgetterne, at Selvstyret optager yderligere lån for 
800 mio.kr. frem til 2015. 

I 2012 blev der fremlagt en Gælds- og Investeringsstrategi, som stiller 
krav om, at de offentlige investeringer skal være rentable og bidrage til 
den finanspolitiske holdbarhed. Det skyldes bl.a., at en lang række infra-
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strukturprojekter trænger sig på. Transportkommissionen, som blev ned-
sat efter overgangen til selvstyre i sommeren 2009, afgav betænkning i 
vinteren 2011. De beregnede kapitalbehov til nye eller forbedrede luft-
havne og havneudvidelser løber op i mindst 2-3 mia. kr. Disse investe-
ringsønsker kan blive forstærkede, såfremt private vil investere i råstof-
udvinding. Derfor bliver det nødvendigt at prioritere mellem forslagene 
efter deres betydning for samfundsøkonomien.   
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Lars Rohdes indlæg ved Realkredit-
foreningens årsmøde 9. april 2013 

Siden efteråret har der været en positiv udvikling på de finansielle mar-
keder. Navnlig er spændingerne i forhold til de sydeuropæiske lande 
aftaget. Det har afspejlet sig i faldende renter og indstrømning af privat 
kapital til disse lande. Den seneste uro omkring Cypern og Italien har 
ikke haft store afsmittende effekter på andre lande. Det viser, at de 
finansielle markeder er blevet mere modstandsdygtige. Den positive 
tendens kan dog endnu ikke spores i realøkonomien i euroområdet, som 
fortsat er svag. Samtidig er USA og resten af verden i moderat frem-
gang. 

Euroområdet har haft negativ vækst siden slutningen af 2011, og der 
forventes yderligere nedgang i første del af indeværende år. Ledighe-
den er stigende, men med store forskelle mellem de enkelte lande. De 
sydeuropæiske lande er plaget af høj ledighed, herunder høj ungdoms- 
og langtidsledighed. Og det i en sådan grad, at det har givet anledning 
til social og politisk uro. Det er bekymrende. Hertil kommer en risiko for, 
at der i de pågældende lande indfinder sig en reformtræthed, som gør 
det vanskeligere at komme igennem med reformer af fx arbejdsmarke-
det, selv om der næppe er noget alternativ. 

Den negative vækst i euroområdet det seneste år afspejler fald i såvel 
investeringer som privat forbrug. Virksomhederne konsoliderer sig i 
stedet for at investere. Konsolideringen gælder også de finansielle sel-
skaber, hvoraf mange givetvis ønsker at polstre sig for at kunne modstå 
eventuelle stød. Samtidig er lånevilkårene over for husholdninger og 
virksomheder blevet strammet. De skærpede regulatoriske krav fra 
myndighedernes side vil nok overgangsvist trække i samme retning, men 
beregninger fra bl.a. ECB peger i retning af positive samfundsøkonomi-
ske gevinster ved en mere robust finansiel sektor. Opbygning af større 
stødpuder i alle dele af økonomien er en nødvendig proces oven på 
finans- og statsgældskrisen. 

USA kæmper med sine egne budgetproblemer, og der er ikke politisk 
enighed om, hvordan de skal tackles. Den manglende kompromisvilje 
medfører en relativt hård opstramning af finanspolitikken i år med 
ikrafttræden af automatiske skattestigninger og udgiftsreduktioner. 
Men det er måske ikke så dårligt endda set ud fra en langsigtet betragt-
ning. Der er et klart behov for at få balanceret indtægter og udgifter, 
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også selv om det kan medføre en kortvarig reduktion i væksten, ellers er 
der risiko for, at tilliden til statens finanser svækkes markant. Konse-
kvenserne heraf kan være voldsomme. 

Til lyspunkterne hører, at stigningstakten i forbrugerpriserne i de 
avancerede økonomier fortsat er lav og stabil. Der synes ikke at være 
noget umiddelbart inflationært pres trods udpumpningen af likviditet 
fra centralbankerne. Faren er imidlertid, at situationen med meget lave 
nominelle renter bliver ved for længe. Det kan tilskynde til uhensigts-
mæssig risikotagning i forsøget på at opnå et højere afkast. Usikkerhe-
den om vækstudsigterne for den globale økonomi er reduceret i takt 
med, at uroen i euroområdet er mindsket. Forventningen hos bl.a. Euro-
pa-Kommissionen er, at svag indenlandsk efterspørgsel fortsat vil præge 
den økonomiske situation i euroområdet i 2013. Det skal bl.a. ses i sam-
menhæng med den nødvendige fortsatte konsolidering af de offentlige 
finanser i en række eurolande. Væksten i år bliver derfor formentlig 
negativ og kun moderat positiv næste år. Trods budgetproblemerne 
forventes væksten i USA derimod øget de kommende år til op mod po-
tentialet ved udgangen af 2014. Omvendt gik den tyske økonomi, der 
har klaret sig godt i en periode, ned i gear i sidste del af 2012. Ifølge 
Europa-Kommissionens skøn vil den tyske vækst i år ligge under den 
danske. 

Udviklingen i dansk økonomi det forgangne år har været skuffende. 
Produktionen faldt med 0,5 pct. sidste år, og i år ventes kun svag frem-
gang. Husholdningerne har gennem 2012 reduceret deres forbrug og 
investeringer. Danske husholdninger har en høj bruttogæld set i forhold 
til de disponible indkomster, men forholdet stabiliserede sig i 2012. Det 
er positivt. De har også betydelige aktiver i form af pensionsopsparing 
og fri finansiel formue, ud over boligerne. 

Prisstigningstakten herhjemme er faldet markant de seneste måneder, 
og Nationalbanken venter en inflation på 1,3 pct. for 2013 som helhed. 
Det er under den forventede lønstigningstakt. Så trods lave lønstignin-
ger vil langt de fleste lønmodtagere formentlig opleve en lille realløns-
fremgang. Det vil sammen med de lave renter sikre en stigning i de di-
sponible indkomster til gavn for forbruget. Der forventes dog ikke no-
gen stærk vending. En flad udvikling i beskæftigelsen og et fortsat skrø-
beligt boligmarked lægger en dæmper på tingene. Det private forbrug 
og BNP skønnes at stige med beskedne 0,7 pct. i år. 

Ledigheden har stort set ligget fladt siden 2010. Og det på et niveau, 
som er noget lavere end i perioden forud for overophedningen af øko-
nomien i 2006-08. Nationalbanken forventer en mindre stigning i ledig-
heden frem mod sommeren 2014, hvorefter den vil aftage i takt med 
bedring af konjunkturerne. 
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Danske virksomheders og husholdningers finansielle opsparingsoverskud 
er meget højt og udgjorde i 2012 ca. 9 pct. af BNP. Det er normalt, at 
den private sektors opsparingsoverskud varierer med konjunkturerne, 
men denne gang har udviklingen været mere markant end under tidli-
gere lavkonjunkturer og også set i forhold til situationen i vores nabo-
lande. 

Det høje opsparingsoverskud i danske virksomheder skyldes bl.a. at in-
vesteringsaktiviteten er lav, men er der ligefrem tale om en "investe-
ringskrise"? Det, mener jeg, er at gå for vidt. Erhvervenes investeringer 
faldt brat under krisen i 2008-09, og deres andel af bruttoværditilvæk-
sten har siden ligget under gennemsnittet for de sidste par årtier. Det 
skyldes imidlertid alene investeringer i bygninger og anlæg. Investe-
ringskvoten for materiel er steget de sidste par år og lå i slutningen af 
2012 tæt på sit gennemsnit siden midt-90'erne. Det er set før, at det er 
materielinvesteringerne, der reagerer først i et begyndende opsving, 
mens bygningsinvesteringerne følger senere. Nationalbankens vurdering 
er derfor, at det lave investeringsniveau for øjeblikket langt hen ad ve-
jen er et naturligt konjunkturfænomen og ikke udtryk for nogen struk-
turel investeringskrise. 

Derimod er virksomhedernes opsparing betydeligt større end normalt, 
også i forhold til konjunktursituationen. Det kan på et tidspunkt, når 
tilliden bedres, udløse et løft i investeringerne. Et sådant løft kan kom-
me hurtigere end ventet. Omvendt er der risiko for, at den udenlandske 
konjunktur skuffer, med negative konsekvenser for dansk økonomi. 

Der vil naturligvis være sektorer, hvor der er større problemer end i 
andre, men det er en uundgåelig konsekvens af en verden i stadig for-
andring. Fokus bør holdes på at skabe attraktive rammevilkår for pro-
duktion i Danmark. 

Svage lønstigninger i 2012 har isoleret set forbedret konkurrenceev-
nen. Den seneste tids styrkelse af den effektive kronekurs har trukket 
den anden vej, men det ændrer ikke på, at den danske konkurrenceev-
neforringelse, som blev skabt af overophedningen i 00'erne, er på vej til 
at blive afhjulpet af markedsmæssig vej. Med en ledighed kun lidt over 
sit strukturelle niveau, er lønstigningstakten kommet markant ned, og 
måske også mere end det var troet muligt. Det er en understregning af 
værdien af et velfungerende dansk arbejdsmarked og står i kontrast til 
situationen i de gældsplagede sydeuropæiske lande. Her har der skullet 
meget høje ledighedsrater til at få lønstigningstakten bragt ned. 

Tilpasningen i dansk økonomi er således i gang og kræver ikke politisk 
indblanding. Forudsætningerne for økonomisk fremgang er til stede, og 
der er udsigt til, at efterspørgslen normaliseres, så produktionsgabet 
gradvist lukkes de kommende år. 
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Den negative stemning på boligmarkedet har i nogen tid været med til 
at holde væksten i dansk økonomi nede. Men man kan nu skimte de 
første spæde tegn på, at bedre tider måske er på vej. Priserne har stabili-
seret sig det seneste år og er begyndt at stige i nogle segmenter af mar-
kedet. Det gælder især for ejerlejligheder i de store byer, kraftigst i Kø-
benhavnsområdet. Selv om de positive takter måtte sprede sig til større 
dele af markedet, vil der dog uden tvivl også være områder, der ikke 
kommer med, og hvor priserne fortsat vil være vigende. Der er tale om 
en todeling af boligmarkedet. En væsentlig årsag til dette er befolk-
ningsbevægelser inden for landets grænser, hvor dele af landet har ne-
gativ befolkningsudvikling og økonomisk afmatning, mens fx hovedsta-
den er præget af fremgang. 

Nationalbankens vurdering er, at boligpriserne ligger under det ni-
veau, der - baseret på historiske erfaringer - kan forventes ud fra aktuel-
le indkomst- og skatteforhold samt renteniveau. På baggrund af disse 
underliggende forhold er skønnet, at man de næste år vil se små stig-
ninger i huspriserne for landet under ét. Det er et skøn, der er forbundet 
med en betydelig usikkerhed. Det svære, ja umulige, er at forudsige, 
præcist hvornår stemningen skifter, uanset at de underliggende forhold 
tilsiger det. 

Det danske realkreditsystem er unikt. Ingen tvivl om det. Systemet har 
stået sin prøve gennem den finansielle krise og den efterfølgende stats-
gældskrise, og der har så afgjort været tale om en stresstest. Alligevel er 
det lykkedes at øge långivningen til husholdninger og erhverv og at 
sælge obligationerne i markedet – og i stigende grad til udlandet. 

Investorerne har bevaret tilliden til obligationernes kreditværdighed 
og til en høj likviditet i realkreditmarkedet. Pensionskasserne er store 
investorer i realkreditobligationer, og bankerne anvender i udstrakt 
grad de korte realkreditobligationer i deres likviditetsstyring. 

Så det er heller ikke overraskende, at Udvalget vedrørende Systemisk 
Vigtige Finansielle Institutter har peget på markedet for danske realkre-
ditobligationer som systemisk vigtigt. Faktisk har vi jo allerede en SIFI-
lovgivning for realkredit i form af realkreditloven. Loven opstiller nogle 
stramme rammer for sammenhængen mellem institutternes udlån og 
finansieringen heraf ved obligationsudstedelse. Formålet er, at institut-
terne så vidt muligt ikke skal påtage sig anden form for risiko end kre-
ditrisikoen på låntager. 

Realkreditsystemet er samtidig en naturlig del af det at være boligejer 
i Danmark. De forskellige lånetilbud på hylderne er kendt stof for lan-
dets boligejere, og låneomlægninger er en nationalsport. Som boligeje-
re har vi vænnet os til en meget effektiv långivning, hvor vi skal betale 
en lav markedsrente plus et ret beskedent bidrag. Vi har vænnet os til 
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frit at kunne vælge mellem, om vi vil betale afdrag eller ej, og om vi 
ønsker en fleksibel eller en fast rente. 

Som udgangspunkt er valgfrihed godt for den enkelte, men det er op 
til jer at sikre, at det ikke sætter den finansielle stabilitet over styr. Hvis 
jeg skal sætte det lidt på spidsen, vil jeg sige, at I faktisk har været lidt 
for imødekommende over for kunderne med jeres lånetyper. Her tæn-
ker jeg fx på, at det har været muligt at få et rentetilpasningslån uden 
afdrag helt op til 80 pct. af en boligs værdi. Dermed har kunderne fået 
meget attraktive lån, som til gengæld har påført institutterne øgede 
risici. 

For det første har den massive udbredelse af rentetilpasningslån ind-
ført en refinansieringsrisiko, som ikke var til stede under den gamle re-
alkreditmodel, hvor alle lån var ”forfinansierede”. Hvis et realkreditinsti-
tut, der alene har udstedt traditionelle fastforrentede lån, kommer i 
problemer, kan det stoppe nyudlånet og derved undgå at skulle finan-
siere sig på markedet. Med rentetilpasningslån skal et institut "død og 
pine" løbende i markedet. 

De lange rentetilpasningslån finansieret med obligationer med væ-
sentlig kortere løbetid tilfører således realkreditinstitutternes balancer 
en banklignende egenskab, som de ikke tidligere har haft. Realkreditin-
stituttet kan opleve en situation, som ligner et "run". En form for risiko, 
der ikke tidligere var til stede. 

Sektoren har arbejdet aktivt med dette, bl.a. ved at sprede auktioner-
ne. Fra at refinansiere alle rentetilpasningsobligationer én gang om 
året, foregår auktionerne nu på flere tidspunkter af året. Omkring halv-
delen af refinansieringen ligger nu på andre tidspunkter af året end 
december. Derudover forstår jeg, at I aktivt arbejder med at skubbe 
kunderne længere ud på rentekurven bl.a. gennem ændrede prisstruk-
turer og rådgivning. Det er alt sammen positivt og vil reducere den 
umiddelbare risiko for et dommedagsscenarie. 

Men der er en anden mekanisme, der kan virke destabiliserende. Hvis 
rentestigninger på rentetilpasningslån undergraver låntagerens beta-
lingsevne, så kan stigende renter vende tilbage til realkreditinstituttet 
som stigende tab, som i sidste ende kan true instituttets solvens. 

Nationalbankens analyser viser, at husholdningerne i dag vil være i 
stand til at modstå pæne rentestigninger, uden at det truer den finan-
sielle stabilitet. 

Men kombinationen af kreditrisiko og betydelig refinansieringsrisiko 
kan være giftig, når man ser på udbredelsen af rentetilpasningslån. 
Der kan opstå en negativ spiral, hvis der bliver den mindste tvivl om, 
hvorvidt institutterne kan opfylde deres forpligtelser over for investo-
rerne. 
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Udbredelsen af rentetilpasningslån stiller derfor krav til indretningen af 
realkreditforretningen, således at investorernes tillid bevares. Det kan 
ske ved at gøre institutterne mere robuste overfor tab gennem lavere 
lånegrænser, højere indtjening – dvs. højere bidrag – eller mere kapital. 
Jeg mener, at en reduktion af lånegrænserne for rentetilpasningslån til 
fx 60 pct. er en god og simpel måde at håndtere denne udfordring på. 
Det kan ske helt frivilligt, og uden at der nødvendigvis er et lovkrav om 
det. 

For det andet har I med udstedelse af SDO og SDRO fået en ny risiko-
type, idet LTV – altså lånets størrelse i forhold til den belånte ejendoms 
værdi – skal holdes på maksimalt 80 pct. i hele lånets løbetid. Er det ikke 
tilfældet, skal I tilføre ekstra sikkerhed. Der er tale om en styrkelse af 
obligationernes sikkerhed, fordi lånegrænserne til stadighed skal over-
holdes. Det er jo positivt - også i forhold til refinansieringsrisikoen. Men 
den ekstra sikkerhed skal finansieres, og det kan blive ganske dyrt. 

Løsningen herpå er ikke, at der gives mulighed for at hoppe ud og ind 
af SDOforpligtelserne, eller at der vises større langmodighed ved bolig-
prisfald med hensyn til at opfylde kravene om supplerende sikkerhed. 
Det risikerer at ødelægge systemets troværdighed. Hvis der opstår tvivl 
om et instituts vilje og evne til at forsvare et kapitalcenters SDO status, 
vil kreditrisikoen i investorernes øjne stige ikke kun for det pågældende 
kapitalcenter, men også for resten af instituttet. Og ikke nok med det. 
Formentlig vil mistilliden også brede sig til de øvrige realkreditinstitutter 
til fare for den finansielle stabilitet. 

Vælger et institut at udstede SDO, må det påtage sig det ansvar, der 
ligger i at indrette forretningen på en måde, så det er robust, også over-
for faldende boligpriser. Det er muligt inden for de gældende lovram-
mer at sikre modstandskraften ved fx lavere belåningsgrænser for lån 
finansieret med SDO eller ved i god tid at sikre en tilstrækkelig buffer af 
supplerende kapital. 

For det tredje nærmer tiden sig for udløb af de første afdragsfrie lån, 
der blev indført for omkring 10 år siden. Tidsbegrænsningen på 10 år 
blev dengang indført for at sikre, at realkreditinstitutterne forholdt sig 
til værdien af det bagvedliggende pant. Og det er netop relevant i dag. 

Et afdragsfrit lån kan være det rigtige valg for den enkelte boligejer. 
Men når realkreditinstitutter har bevilget afdragsfrie lån helt op til LTV 
grænsen på 80 pct. i de glade dage med stærkt stigende boligpriser, så 
kan det ikke overraske, at nogle boligejere i dag står med en ejendom, 
der ikke kan bære lånet. 

Det har ført til en debat om, hvorvidt der er behov for indgreb, der vil 
gøre det muligt i højere grad at videreføre afdragsfrie lån, end de nu-
værende rammer gør. Min anbefaling vil være et nej. Det vil ikke gøre 
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dansk realkredit mere robust, at boligejerne i en situation med en rente 
tæt på nul – og markant lavere, end da de afdragsfrie lån blev optaget – 
ikke afdrager på i hvert fald den yderste spids af lånet, som ligger ud 
over 80 pct. Nationalbankens beregninger viser i øvrigt, at de fleste bo-
ligejere vil være i stand til at klare ekstraomkostningen for restfinansie-
ringen ved et dyrere banklån med afdrag. 

Sammenfattende mener jeg, at I med en lidt mere konservativ tilgang 
til jeres långivning selv vil kunne løse disse udfordringer. Undlad at gå 
helt ud til grænserne af, hvad I må. Det øger nemlig robustheden. 

Det første møde i Det Systemiske Risikoråd blev afholdt i går. Rådet 
drøftede den aktuelle situation og risici for finansiel stabilitet i Dan-
mark. 

Jeg er glad for, at rådet nu er operativt. En vigtig lære af finanskrisen 
har været, at det er nødvendigt med fokus på systemiske risici. Rådets 
formål er at bidrage til at forebygge og modgå fremtidige systemiske 
finansielle risici og derved skærme realøkonomien og det finansielle 
system mod en ny finansiel krise. Almindelige konjunkturbevægelser 
kan vi naturligvis ikke undgå. Rådet vil løbende overvåge udviklingen i 
risici og udtale sig gennem observationer, advarsler og henstillinger 
rettet til de relevante myndigheder. 

Det er et stort arbejde, vi har foran os, og der er mange vigtige emner, 
som jeg ser frem til at diskutere – og blive klogere på. Det er med en 
betydelig grad af ydmyghed, at jeg har påtaget mig opgaven som for-
mand. 

Tak for opmærksomheden. 
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Pressemeddelelser 

 
2. MAJ 2013: RENTENEDSÆTTELSE  

Med virkning fra 3. maj 2013 nedsættes Nationalbankens udlånsrente 
med 0,10 procentpoint. Renten på indskudsbeviser, foliorenten og dis-
kontoen er uændret.  

Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har nedsat renten ved de primære markedsoperationer med 0,25 
procentpoint. ECB har fastholdt renten på den marginale indlånsfacili-
tet.  

Med lave pengepolitiske renter er der begrænset råderum for Natio-
nalbankens udlånsrente i forhold til en rentereduktion.  

I en situation som den nuværende, hvor de pengepolitiske modparter 
har et stort placeringsbehov i Nationalbanken, er det de pengepolitiske 
indlånsrenter, der er bestemmende for pengemarkedsrenterne og for 
kronekursen.  

Nationalbankens rentesatser er herefter:  
Udlånsrente: 0,20 pct.  
Rente på indskudsbeviser: -0,10 pct.  
Foliorente: 0,0 pct.  
Diskonto: 0,0 pct.  
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KILDE- OG SIGNATURFORKLARING 

 
0 Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed. 
… Tal foreligger ikke eller er uden større interesse. 
 
Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 4. juni 2013. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-17, 19-21 og 26-27, dog 
er Nasdaq OMX Copenhagen kilde til serierne over obligationsrenter og 
aktiekursindeks i tabel 2. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 18 og 
22-25. Beregningerne i tabel 23 og 27 er foretaget af Danmarks Natio-
nalbank på basis af data fra Danmarks Statistik og OECD.  
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RENTER Tabel 1 

Gældende ultimo 
året/fra 

Nationalbankens rentesatser ECB's rentesats 

Udlån 
Indskuds-
beviser  Folio Diskonto 

Primære markeds-
operationer,  
fast rente 1 

Procent p.a. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENTER OG AKTIEKURSINDEKS Tabel 2 

 
 
Gennemsnit 

Pengemarkedsren-
te, 3 måneders 

CIBOR 

Effektive obligationsrenter 
Aktiekurs indeks 

OMXC20 (tidl. KFX), 
ultimo 10-årig stat 30-årig realkredit 

Procent p.a. 3.7.89=100  
2008  ...............  5,28 4,28 6,08 247,72 
2009  ...............  2,48 3,59 5,53 336,69 

2010  ...............  1,25 2,93 4,68 457,58 

2011  ...............  1,38 2,73 4,72 389,95 

2012  ...............  0,62 1,40 3,74 496,16  
maj 12  ......  0,90 1,37 3,94 432,26 
jun 12  ......  0,62 1,26 3,61 446,04 
jul 12 .......  0,41 1,10 3,58 484,14 
aug 12  ......  0,31 1,15 3,55 490,06 
sep 12  ......  0,32 1,31 3,60 493,22 
okt 12  ......  0,33 1,29 3,59 485,28 
nov 12  ......  0,30 1,11 3,52 490,93 
dec 12  ......  0,28 1,07 3,45 496,16 
jan 13  ......  0,31 1,61 3,50 535,73 
feb 13  ......  0,33 1,73 3,34 546,55 
mar 13  ......  0,27 1,59 3,26 534,47 
apr  13  ......  0,26 1,42 3,14 539,28 
maj 13  ......  0,24 1,45 3,10 535,37 

1 Til og med 7. oktober 2008 minimumsbudrente. 

2008  ..........................  3,75 3,75 3,50 3,50 2,50 
2009  ..........................  1,20 0,95 0,85 1,00 1,00 
2010  ..........................  1,05 0,70 0,60 0,75 1,00 
2011  ..........................  0,70 0,30 0,25 0,75 1,00 
2012  ..........................  0,20 -0,20 0,00 0,00 0,75 

2011                26 aug 1,55 1,10 1,00 1,25 1,50 
                  16 sep 1,55 1,00 0,90 1,25 1,50 

           4 nov 1,20 0,65 0,55 1,00 1,25 
           9 dec 0,80 0,40 0,30 0,75 1,00 
         16 dec 0,70 0,30 0,25 0,75 1,00 

2012                25 maj          0,60 0,20 0,15 0,75 1,00 
         1 jun 0,45 0,05 0,00 0,25 1,00 

        6 jul 0,20 -0,20 0,00 0,00 0,75 

2013                 25 jan          0,30 -0,10 0,00 0,00 0,75 
                    3 maj 0,20 -0,10 0,00 0,00 0,50 

      
      

                    4 jun 0,20 -0,10 0,00 0,00 0,50 
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UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 3 

Ultimo 

Valuta- 
reserven 

Seddel- 
og mønt- 

omløb 

Statens 
inde- 

stående i 
National-
banken 

Penge- og realkreditinstitutternes 
nettostilling over for Nationalbanken 

Pengepolitiske 
indlån 

Pengepo-
litiske lån 

Netto-
stilling 

i alt 
Indskuds- 

beviser 

Nettoin-
deståen-

de på 
foliokonti  

Mia. kr. 
 
2008  .................................  211,7 61,3 262,8 118,5 9,7 240,9 -112,7 
2009  .................................  394,5 60,8 212,4 166,2 22,1 104,2 84,1 
2010  .................................  428,7 62,5 179,4 132,5 14,5 9,3 137,8 
2011  .................................  491,9 62,4 225,8 150,0 23,2 24,0 149,1 
2012  .................................  501,6 65,8 163,7 184,1 102,6 66,4 220,3  
apr 12  ...........................  482,0 61,7 208,5 166,2 16,2 20,0 162,4 
maj 12  ...........................  502,4 63,3 217,7 180,1 13,8 20,0 173,9 
jun 12  ...........................  511,6 63,4 215,1 188,1 18,8 22,2 184,7 
jul 12  ...........................  514,4 63,8 194,3 157,7 66,9 19,1 205,5 
aug 12  ...........................  514,4 63,2 213,8 151,1 55,2 19,5 186,7 
sep 12  ...........................  513,5 63,2 205,2 181,5 65,2 53,2 193,5 
okt 12  ...........................  513,4 62,8 209,7 141,6 98,7 53,6 186,6 
nov 12  ...........................  512,1 63,8 205,5 143,4 99,4 53,6 189,2 
dec 12  ...........................  504,0 65,8 162,0 184,1 102,6 66,4 220,3 
jan 13  ...........................  495,6 62,7 171,4 161,7 94,3 53,2 202,8 
feb 13  ...........................  483,2 62,0 205,9 128,2 80,0 53,4 154,8 
mar 13  ...........................  481,9 64,0 174,2 147,0 94,4 52,1 189,4 
apr 13  ...........................  491,7 63,3 182,0 157,1 82,8 50,3 189,6 
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FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT- 
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 4 

 

Statsfinanserne 
Nationalbankens  
nettovalutakøb 

Natio-
nalban-

kens 
netto-
obliga- 
tions-
køb 

Andre 
faktorer 

Penge- og real-
kreditinstitut-
ternes netto-

stilling over for 
Nationalbanken 

Inden-
landsk 
brutto-
finan-

sierings- 
behov 

Salg af 
inden-
landske 
stats- 

papirer 
mv. 

Likvi-
ditets-
påvirk-

ning 

Interven-
tionskøb 
af valuta, 

netto Andet I alt 
Æn-

dring Ultimo 

Mia. kr. 

2008  ...............  -11,9 99,6 -111,5 -19,9 0,1 -19,8 0,6 24,9 -105,8 -112,7 
2009  ...............  178,6 123,8 54,8 153,6 17,1 170,7 6,5 -35,3 196,8 84,1 
2010  ...............  169,6 160,7 8,8 45,7 4,3 50,0 -0,4 -4,7 53,7 137,8 
2011  ...............  93,9 143,8 -49,9 53,3 2,5 55,8 0,9 2,7 11,4 149,1 
2012  ...............  146,7 105,4 41,3 31,7 2,4 34,1 0,9 -4,5 71,1 220,3  
apr 12  .........  24,4 19,2 5,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,1 -2,1 2,6 162,4 
maj 12  .........  4,4 22,1 -17,7 29,6 -0,5 29,1 0,5 -0,4 11,5 173,9 
jun 12  .........  11,5 5,5 6,0 7,3 -0,1 7,2 -0,6 -0,5 10,8 184,7 
jul 12  .........  39,3 17,7 21,6 0,0 2,1 2,1 0,6 -3,6 20,8 205,5 
aug 12  .........  -10,4 9,0 -19,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 -18,8 186,7 
sep 12  .........  8,3 0,8 7,5 -0,6 0,8 0,2 -0,1 -0,9 6,8 193,5 
okt 12  .........  12,3 16,2 -3,8 -0,5 -0,1 -0,6 0,1 -2,5 -6,9 186,6 
nov 12  .........  15,2 11,8 3,4 -1,5 0,2 -1,3 0,2 -0,6 2,6 189,2 
dec 12  .........  25,6 -15,3 40,9 -2,6 -2,8 -5,4 -0,3 -4,2 31,1 220,3 
jan 13  .........  4,8 11,8 -7,0 -11,9 3,5 -8,4 -0,4 -1,7 -17,5 202,8 
feb 13  .........  -39,6 15,5 -55,1 0,0 8,2 8,2 0,5 -1,7 -48,0 154,8 
mar 13  .........  14,4 -17,2 31,6 0,0 -1,0 -1,0 0,1 3,9 34,5 189,4 
apr 13  .........  15,2 14,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 -1,8 0,3 189,6 
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UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE Tabel 5 

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Uden-
landske 
netto-

aktiver1 

Indenlandske udlån 
Indenlandske 
 værdipapirer 

Inden-
landske 
indlån 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 

Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 

Obligati-
oner mv. 

Aktier 
mv. 

Mia. kr. 

2008  ..................  6.286,4 129,1 3.724,3 40,6 56,7 1.487,5 1.508,4 -407,9 
2009  ..................  5.968,5 135,9 3.647,9 78,2 65,5 1.442,8 1.650,9 -417,6 
2010  ..................  6.159,1 146,6 3.696,6 41,8 87,9 1.410,1 1.660,4 -397,6 
2011  ..................  6.310,3 148,8 3.640,2 45,1 82,4 1.430,5 1.740,0 -330,9 
2012  ..................  6.139,1 157,4 3.637,5 42,6 98,8 1.419,0 1.796,6 -376,8  
apr 12  .............  6.374,7 148,5 3.704,5 55,5 86,3 1.449,7 1.818,9 -263,6 
maj 12  .............  6.705,5 149,5 3.695,3 58,4 86,1 1.465,5 1.829,7 -268,1 
jun 12  .............  6.585,3 151,7 3.712,7 40,2 94,4 1.465,9 1.815,4 -243,5 
jul 12  .............  6.581,6 152,4 3.690,7 42,1 96,7 1.458,9 1.819,7 -337,8 
aug 12  .............  6.618,6 146,9 3.685,5 47,7 96,9 1.480,9 1.836,5 -308,7 
sep 12  .............  6.532,3 148,3 3.689,6 33,4 98,4 1.461,9 1.836,4 -320,8 
okt 12  .............  6.442,5 149,2 3.666,5 36,6 99,2 1.474,7 1.814,8 -294,5 
nov 12  .............  6.507,5 154,5 3.650,4 44,8 97,9 1.459,4 1.829,4 -333,8 
dec 12  .............  6.139,1 157,4 3.637,5 42,6 98,8 1.419,0 1.796,6 -376,8 
jan 13  .............  6.139,0 153,2 3.619,5 53,1 99,7 1.451,5 1.810,5 -281,9 
feb 13  .............  6.177,6 149,2 3.622,2 63,4 100,3 1.456,2 1.841,7 -268,1 
mar 13  .............  6.264,2 149,6 3.638,7 54,4 100,3 1.439,6 1.849,9 -258,6 
apr 13  .............  6.205,1 149,8 3.647,3 49,3 98,0 1.457,3 1.866,6 -224,9  
 Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ..................  ... 9,8 11,0 -6,1 -10,7 21,5 0,2 ... 
2009  ..................  ... 5,3 -2,1 92,4 15,5 -3,0 9,4 ... 
2010  ..................  ... 7,9 1,3 -46,6 34,3 -2,3 0,6 ... 
2011  ..................  ... 1,5 -1,5 7,9 -6,3 1,4 4,8 ... 
2012  ..................  ... 5,8 -0,1 -5,5 19,9 -0,8 3,3 ...  
apr 12  .............  ... 2,1 1,2 11,2 -6,3 -0,9 8,0 ... 
maj 12  .............  ... 4,1 1,6 -0,3 -2,3 0,0 6,9 ... 
jun 12  .............  ... 2,9 1,7 -33,0 8,0 0,5 5,9 ... 
jul 12  .............  ... 2,6 1,6 -27,1 10,9 -0,3 5,2 ... 
aug 12  .............  ... 3,0 1,5 -29,0 15,9 -0,4 5,8 ... 
sep 12  .............  ... 3,5 0,9 -51,8 23,3 -3,3 5,8 ... 
okt 12  .............  ... 3,2 0,5 -49,8 21,9 -2,3 5,1 ... 
nov 12  .............  ... 6,5 0,5 -13,0 18,3 0,0 4,1 ... 
dec 12  .............  ... 5,8 -0,1 -5,5 19,9 -0,8 3,3 ... 
jan 13  .............  ... 3,3 -1,4 26,6 16,2 0,2 0,7 ... 
feb 13  .............  ... 2,2 -1,2 -15,1 15,2 -2,2 1,6 ... 
mar 13  .............  ... 1,5 -1,3 -5,9 16,8 1,8 1,7 ... 
apr 13  .............  ... 0,9 -1,5 -11,1 13,5 0,5 2,6 ... 
 
Anm.: MFI-sektoren omfatter danske monetære finansielle institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 

kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  
1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sekto-

rens modpart er udlænding. 
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PENGEMÆNGDEN Tabel 6 

Ultimo 

Seddel- 
og 

 mønt-
omløb1 

Indlån 
på 

anfor-
dring M1 

Tidsind-
skud 

med opr.  
løbetid 
=<2 år 

Indlån 
med 

opsigel-
sesvarsel 

=< 3 
mdr. M2 

Genkøbs- 
forret-
ninger 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 
med opr. 
løbetid 
=< 2 år M3 

Mia. kr. 
 
2008  ............  50,4 702,8 753,2 286,4 18,4 1.058,0 4,0 57,0 1.119,1 
2009  ............  48,5 744,6 793,1 203,0 19,6 1.015,7 10,9 143,0 1.169,7 
2010  ............  52,6 747,8 800,4 143,9 18,0 962,3 58,2 241,0 1.261,8 
2011  ............  52,5 727,2 779,7 134,1 17,2 931,0 59,1 196,5 1.186,9 
2012  ............  54,6 796,8 851,4 115,7 19,1 986,2 43,2 181,6 1.211,1  
apr 12  .......  53,5 752,7 806,3 133,3 20,0 959,6 64,0 302,2 1.326,0 
maj 12  .......  54,0 760,1 814,1 135,7 20,0 969,8 63,2 283,7 1.316,9 
jun 12  .......  53,7 765,7 819,4 132,8 20,1 972,4 62,8 288,3 1.323,6 
jul 12  .......  53,4 781,9 835,4 129,7 20,4 985,4 61,9 275,8 1.323,4 
aug 12  .......  53,5 787,9 841,4 128,8 19,9 990,1 59,7 279,9 1.329,9 
sep 12  .......  53,5 785,6 839,1 121,0 19,8 979,9 60,2 275,3 1.315,6 
okt 12  .......  53,5 797,8 851,3 126,3 18,6 996,2 52,9 220,3 1.269,6 
nov 12  .......  54,1 797,6 851,7 119,8 18,7 990,2 48,7 181,4 1.220,5 
dec 12  .......  54,6 796,8 851,4 115,7 19,1 986,2 43,2 181,6 1.211,1 
jan 13  .......  53,6 809,4 863,0 132,1 19,3 1.014,3 37,9 118,5 1.170,8 
feb 13  .......  53,5 794,8 848,3 124,6 19,4 992,3 27,8 114,9 1.135,2 
mar 13  .......  53,3 799,2 852,5 125,3 19,8 997,6 34,1 104,1 1.136,0 
apr 13  .......  54,2 818,5 872,6 121,6 20,1 1.014,4 33,0 46,0 1.093,6  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ............  ... ... -0,2 ... ... 8,2 ... ... 7,0 
2009  ............  ... ... 5,3 ... ... -4,0 ... ... 4,5 
2010  ............  ... ... 0,9 ... ... -5,3 ... ... 7,9 
2011  ............  ... ... -2,6 ... ... -3,3 ... ... -5,9 
2012  ............  ... ... 9,2 ... ... 5,9 ... ... 2,0  
apr 12  .......  ... ... 0,0 ... ... -0,2 ... ... 19,7 
maj 12  .......  ... ... 0,7 ... ... 0,3 ... ... 17,4 
jun 12  .......  ... ... 4,1 ... ... 2,8 ... ... 18,6 
jul 12  .......  ... ... 4,2 ... ... 2,1 ... ... 14,3 
aug 12  .......  ... ... 7,0 ... ... 4,9 ... ... 16,4 
sep 12  .......  ... ... 7,3 ... ... 4,4 ... ... 11,3 
okt 12  .......  ... ... 8,5 ... ... 6,2 ... ... 10,9 
nov 12  .......  ... ... 9,3 ... ... 6,2 ... ... 4,2 
dec 12  .......  ... ... 9,2 ... ... 5,9 ... ... 2,0 
jan 13  .......  ... ... 10,3 ... ... 7,2 ... ... -9,8 
feb 13  .......  ... ... 9,0 ... ... 5,4 ... ... -12,2 
mar 13  .......  ... ... 10,1 ... ... 7,6 ... ... -14,6 
apr 13  .......  ... ... 8,2 ... ... 5,7 ... ... -17,5 
 
1 Seddel og møntomløb eksklusive pengeinstitutternes beholdning. 
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UDVALGTE POSTER FRA PENGEINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 7  

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Udlån til 
MFIer 

Indenlandske udlån 

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer Indlån I alt 

Heraf: 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Mia. kr. 

2008  ..................  4.568,5 974,6 1.546,3 586,8 603,3 1.092,1 1.444,2 1.424,2 
2009  ..................  4.147,6 876,1 1.359,1 575,7 529,7 1.203,5 1.168,8 1.427,4 
2010  ..................  4.197,4 902,7 1.334,6 570,2 494,7 1.157,1 1.118,3 1.489,7 
2011  ..................  4.234,7 841,3 1.230,0 562,0 434,1 1.151,6 1.052,5 1.483,6 
2012  ..................  4.168,6 835,1 1.169,8 538,4 390,0 1.233,7 1.139,7 1.496,1  
apr 12  .............  4.246,7 800,8 1.277,3 547,6 445,5 1.138,9 1.096,9 1.451,3 
maj 12  .............  4.534,0 808,2 1.263,0 542,6 435,6 1.155,2 1.148,7 1.452,6 
jun 12  .............  4.448,2 881,6 1.272,9 552,6 442,2 1.161,7 1.237,1 1.500,4 
jul 12  .............  4.491,4 875,1 1.247,4 544,0 426,9 1.151,6 1.161,1 1.504,9 
aug 12  .............  4.517,3 878,8 1.231,7 540,1 417,5 1.169,0 1.175,0 1.512,1 
sep 12  .............  4.533,5 848,4 1.233,0 545,7 414,2 1.204,3 1.201,4 1.506,3 
okt 12  .............  4.412,5 833,6 1.206,4 536,4 404,3 1.175,1 1.142,7 1.499,6 
nov 12  .............  4.460,7 880,2 1.187,1 532,4 403,9 1.174,8 1.204,9 1.471,6 
dec 12  .............  4.168,6 835,1 1.169,8 538,4 390,0 1.233,7 1.139,7 1.496,1 
jan 13  .............  4.097,1 776,1 1.150,8 527,9 382,1 1.226,8 1.083,0 1.496,0 
feb 13  .............  4.058,5 794,2 1.143,6 524,8 387,6 1.200,5 1.052,4 1.510,6 
mar 13  .............  4.181,2 878,0 1.157,5 529,5 389,1 1.185,3 1.146,0 1.551,2 
apr 13  .............  4.103,9 795,7 1.164,3 522,0 387,1 1.174,4 1.082,5 1.546,2  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ..................  ... 5,4 15,9 5,3 9,3 2,5 0,7 5,2 
2009  ..................  ... -10,1 -12,1 -1,9 -12,2 10,2 -19,1 0,2 
2010  ..................  ... 3,0 -1,8 -1,0 -6,6 -3,9 -4,3 4,4 
2011  ..................  ... -6,8 -7,8 -1,4 -12,3 -0,5 -5,9 -0,4 
2012  ..................  ... -0,7 -4,9 -4,2 -10,2 7,1 8,3 0,8  
apr 12  .............  ... 10,0 -0,7 -2,2 -6,9 1,0 21,5 0,5 
maj 12  .............  ... 9,2 0,4 -2,4 -5,7 3,8 38,1 -2,9 
jun 12  .............  ... 20,6 0,0 -2,1 -4,6 2,7 30,3 2,7 
jul 12  .............  ... 21,0 -0,5 -2,9 -5,0 0,4 23,8 0,8 
aug 12  .............  ... 19,9 -0,5 -3,5 -6,5 2,6 23,2 2,4 
sep 12  .............  ... 11,8 -2,5 -3,7 -8,7 7,5 21,5 1,3 
okt 12  .............  ... 13,5 -3,7 -4,5 -9,7 4,7 16,8 3,2 
nov 12  .............  ... 17,8 -3,4 -4,4 -9,6 5,0 23,3 0,6 
dec 12  .............  ... -0,7 -4,9 -4,2 -10,2 7,1 8,3 0,8 
jan 13  .............  ... 1,7 -8,5 -4,7 -11,4 4,9 3,0 0,3 
feb 13  .............  ... -1,0 -8,1 -4,7 -10,2 4,9 -3,6 5,1 
mar 13  .............  ... 4,1 -8,3 -5,2 -11,1 -0,6 -3,9 8,0 
apr 13  .............  ... -0,6 -8,8 -4,7 -13,1 3,1 -1,3 6,5 
 
Anm.:  Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 8  

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Udlån til 
MFIer 

Indenlandske udlån 

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer 

Udstedte 
obliga-

tioner mv. I alt 

Heraf: 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Mia. kr. 

2008  .................. 3.322,7 428,5 2.164,6 1.629,6 466,7 633,5 474,4 2.582,3 
2009  .................. 3.827,1 512,2 2.278,8 1.712,2 501,0 927,6 539,3 3.048,3 
2010  .................. 4.009,6 572,6 2.347,1 1.749,2 532,0 976,9 632,1 3.139,3 
2011  .................. 3.996,4 602,9 2.396,2 1.775,5 558,1 869,9 660,9 3.135,3 
2012  .................. 4.175,0 673,6 2.454,0 1.811,9 577,9 902,2 657,8 3.301,7  
apr 12  ............ 3.397,1 553,6 2.408,6 1.783,2 562,3 321,7 578,2 2.641,0 
maj 12  ............ 3.440,9 548,4 2.414,3 1.787,5 564,0 354,6 580,0 2.685,8 
jun 12  ............ 3.611,3 630,3 2.424,0 1.794,2 565,8 434,6 628,5 2.772,2 
jul 12  ............ 3.557,0 616,2 2.427,0 1.797,1 566,5 382,4 630,6 2.735,3 
aug 12  ............ 3.734,3 669,0 2.432,6 1.800,8 567,4 489,4 680,7 2.855,4 
sep 12  ............ 3.843,8 713,8 2.437,1 1.802,5 570,2 561,1 693,2 2.939,0 
okt 12  ............ 3.552,9 626,4 2.441,4 1.805,2 571,9 350,0 615,9 2.734,3 
nov 12  ............ 3.830,2 637,8 2.448,0 1.808,3 575,7 599,0 662,6 2.969,7 
dec 12  ............ 4.175,0 673,6 2.454,0 1.811,9 577,9 902,2 657,8 3.301,7 
jan 13  ............ 3.506,9 595,2 2.450,5 1.814,5 579,2 318,4 591,3 2.710,4 
feb 13  ............ 3.580,4 618,0 2.455,1 1.817,1 580,6 356,8 594,4 2.780,0 
mar 13  ............ 3.847,4 692,7 2.456,7 1.819,6 578,7 553,1 649,8 2.984,5 
apr 13  ............ 3.483,9 605,2 2.457,4 1.821,4 577,5 297,0 593,5 2.718,0  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  .................. ... 18,1 7,4 5,2 15,5 -2,4 37,8 3,5 
2009  .................. ... 19,5 5,3 5,1 7,4 46,4 13,7 18,0 
2010  .................. ... 11,8 3,0 2,2 6,2 5,3 17,2 3,0 
2011  .................. ... 5,3 2,1 1,5 4,9 -11,0 4,6 -0,1 
2012  .................. ... 11,7 2,4 2,1 3,6 3,7 -0,5 5,3  
apr 12  ............ ... 22,6 2,2 1,8 4,3 8,2 14,1 6,4 
maj 12  ............ ... 20,9 2,2 1,9 3,9 16,0 12,6 7,3 
jun 12  ............ ... 24,0 2,5 2,3 4,0 47,0 18,9 10,5 
jul 12  ............ ... 27,9 2,5 2,3 3,9 27,1 18,8 8,7 
aug 12  ............ ... 35,6 2,4 2,2 3,5 50,4 24,5 11,5 
sep 12  ............ ... 24,3 2,6 2,4 3,9 29,3 16,0 9,1 
okt 12  ............ ... 22,7 2,6 2,4 3,6 3,9 11,2 5,6 
nov 12  ............ ... 23,2 2,6 2,3 3,9 43,4 19,4 10,4 
dec 12  ............ ... 11,7 2,4 2,1 3,6 3,7 -0,5 5,3 
jan 13  ............ ... 9,5 2,2 2,1 3,7 -1,0 3,9 2,8 
feb 13  ............ ... 7,9 2,2 2,0 3,8 -4,6 0,5 3,1 
mar 13  ............ ... 2,8 2,0 2,1 3,0 3,4 0,8 3,3 
apr 13  ............ ... 9,3 2,0 2,1 2,7 -7,7 2,6 2,9 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE Tabel 9 

Ultimo 

Samlet udlån Pengeinstitutternes udlån 
Realkreditinstitutternes 

udlån 

I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 
Erhverv 

mv. I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. 

Erhverv 
mv. I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. 

Erhverv 
mv. 

Mia. kr. 

2008 ............  3.787,5 2.216,4 1.456,4 1.622,9 586,8 978,3 2.164,6 1.629,6 478,1 
2009 ............  3.682,4 2.287,9 1.283,8 1.403,6 575,7 770,0 2.278,8 1.712,2 513,8 
2010 ............  3.704,3 2.319,4 1.281,8 1.357,2 570,2 738,6 2.347,1 1.749,2 543,1 
2011 ............  3.644,8 2.337,5 1.216,5 1.248,6 562,0 646,3 2.396,2 1.775,5 570,1 
2012 ............  3.630,8 2.350,4 1.187,3 1.176,8 538,4 598,1 2.454,0 1.811,9 589,2  
apr 12  .......  3.693,6 2.330,8 1.274,1 1.285,0 547,6 698,7 2.408,6 1.783,2 575,4 
maj 12  .......  3.685,0 2.330,1 1.264,5 1.270,8 542,6 688,0 2.414,3 1.787,5 576,5 
jun 12  .......  3.704,7 2.346,8 1.265,3 1.280,6 552,6 686,8 2.424,0 1.794,2 578,5 

jul 12  .......  3.684,3 2.341,1 1.250,2 1.257,2 544,0 671,0 2.427,0 1.797,1 579,3 

aug 12  .......  3.674,1 2.340,9 1.245,5 1.241,5 540,1 665,3 2.432,6 1.800,8 580,2 

sep 12  .......  3.679,9 2.348,2 1.242,1 1.242,8 545,7 659,6 2.437,1 1.802,5 582,5 

okt 12  .......  3.654,8 2.341,6 1.223,1 1.213,4 536,4 639,0 2.441,4 1.805,2 584,1 

nov 12  .......  3.642,1 2.340,7 1.210,8 1.194,2 532,4 623,2 2.448,0 1.808,3 587,6 

dec 12  .......  3.630,8 2.350,4 1.187,3 1.176,8 538,4 598,1 2.454,0 1.811,9 589,2 

jan 13  .......  3.610,0 2.342,3 1.178,0 1.159,4 527,9 587,3 2.450,5 1.814,5 590,7 

feb 13  .......  3.607,3 2.342,0 1.179,7 1.152,2 524,8 587,5 2.455,1 1.817,1 592,2 

mar 13  .......  3.622,8 2.349,0 1.187,6 1.166,1 529,5 597,3 2.456,7 1.819,6 590,4 
apr 13  .......  3.630,3 2.343,4 1.201,7 1.172,9 522,0 612,2 2.457,4 1.821,4 589,5 
 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ............  11,8 5,2 24,2 18,3 5,3 28,6 7,4 5,2 15,9 
2009  ............  -2,8 3,2 -11,9 -13,5 -1,9 -21,3 5,3 5,1 7,5 
2010  ............  0,6 1,4 -0,2 -3,3 -1,0 -4,1 3,0 2,2 5,7 
2011  ............  -1,6 0,8 -5,1 -8,0 -1,4 -12,5 2,1 1,5 5,0 
2012  ............  -0,4 0,5 -2,4 -5,7 -4,2 -7,5 2,4 2,1 3,3  
apr 12  .......  0,9 0,8 1,5 -1,5 -2,2 -0,8 2,2 1,8 4,6 
maj 12  .......  1,3 0,8 2,4 -0,4 -2,4 1,1 2,2 1,9 4,0 
jun 12  .......  1,3 1,2 2,3 -0,8 -2,1 0,8 2,5 2,3 4,0 
jul 12  .......  1,2 1,1 2,1 -1,2 -2,9 0,6 2,5 2,3 4,0 
aug 12  .......  1,1 0,8 2,1 -1,2 -3,5 0,8 2,4 2,2 3,6 
sep 12  .......  0,6 0,9 0,2 -3,1 -3,7 -2,8 2,6 2,4 3,8 
okt 12  .......  0,1 0,7 -0,9 -4,5 -4,5 -4,7 2,6 2,4 3,6 
nov 12  .......  0,2 0,7 -0,6 -4,3 -4,4 -4,5 2,6 2,3 3,8 
dec 12  .......  -0,4 0,5 -2,4 -5,7 -4,2 -7,5 2,4 2,1 3,3 
jan 13  .......  -1,7 0,5 -6,0 -9,1 -4,7 -14,0 2,2 2,1 3,6 
feb 13  .......  -1,6 0,4 -5,3 -8,7 -4,7 -12,9 2,2 2,0 3,5 
mar 13  .......  -1,8 0,4 -5,6 -8,9 -5,2 -12,7 2,0 2,1 2,7 
apr 13  .......  -1,7 0,5 -5,7 -8,7 -4,7 -12,4 2,0 2,1 2,4 
 
Anm.: Inklusive udlån i danske pengeinstitutters enheder i udlandet. "Erhverv mv." inkluderer ikke-finansielle selskaber, 

pensions- og forsikringsselskaber, andre finansielle formidlere og finansielle hjælpeenheder (men ikke penge- og 
realkreditinstitutter), samt ukendt sektor. 
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REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN FORDELT PÅ LÅNETYPE  Tabel 10 

Ultimo 

Indekslån 

Fastfor-
rentede 

lån 

Rentetilpasningslån 

I alt 

Heraf: 

I alt 
Heraf  
=<1 år 

Lån i 
valuta 

Afdragsfri 
lån1 

Mia. kr. 
 
2008  ..................................  72,4 915,9 1.177,1 900,3 2.165,4 155,3 626,4 
2009  ..................................  68,3 752,6 1.460,3 1.106,6 2.281,2 211,4 695,1 
2010  ..................................  63,9 656,8 1.628,3 1.190,5 2.349,0 232,3 740,6 
2011  ..................................  59,8 619,2 1.715,3 1.229,5 2.394,4 219,0 780,2 
2012  ..................................  56,3 616,3 1.783,3 1.246,9 2.455,9 195,8 805,3  
apr 12  ...........................  60,7 596,6 1.752,8 1.275,0 2.410,1 208,9 789,5 
maj 12  ...........................  60,6 598,5 1.757,4 1.275,8 2.416,5 208,2 792,8 
jun 12  ...........................  58,9 599,9 1.768,3 1.276,4 2.427,0 208,1 798,3 
jul 12  ...........................  58,8 601,8 1.768,5 1.273,7 2.429,1 206,8 800,1 
aug 12  ...........................  58,7 605,5 1.770,5 1.274,2 2.434,7 206,6 801,5 
sep 12  ...........................  58,7 605,5 1.774,4 1.266,2 2.438,5 206,0 802,5 
okt 12  ...........................  58,6 606,3 1.778,0 1.247,9 2.443,0 205,0 805,0 
nov 12  ...........................  58,2 610,3 1.782,5 1.248,0 2.450,9 205,2 807,9 
dec 12  ...........................  56,3 616,3 1.783,3 1.246,9 2.455,9 195,8 805,3 
jan 13  ...........................  56,4 614,3 1.781,2 1.204,6 2.451,9 193,6 799,9 
feb 13  ...........................  56,5 616,8 1.783,3 1.208,7 2.456,7 193,0 803,2 
mar 13  ...........................  56,7 620,8 1.780,6 1.191,1 2.458,0 191,2 803,2 
apr 13  ...........................  56,8 620,9 1.780,9 1.174,4 2.458,7 189,9 804,2 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 8 og 9 omfatter samtlige indenlandske 

udlån fra realkreditinstitutter. 
1 Realkreditinstitutternes afdragsfri lån til ejerboliger og fritidshuse mv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-06-2013 09:59:00    Antal sider: 28   Rev. nr. 6   H:\kvo\dan\2013\2. kvartal del 

1\FAERDIGE\tabtill_2 kvt del 1.docx  Oprettet af Palle Lorentzen    

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013 - Del 1



 

PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 11  

 

Udlån Indlån 

Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber 

Procent p.a. 

1. kvt. 08  ...........  6,2 7,5 6,1 4,5 3,7 3,5 3,8 4,2 
2. kvt. 08  ...........  6,5 7,7 6,3 4,6 3,8 3,6 3,9 4,2 
3. kvt. 08  ...........  6,6 7,8 6,5 4,9 4,0 3,6 4,1 4,5 
4. kvt. 08  ...........  7,0 8,4 7,1 5,2 4,4 3,9 4,5 5,0 

1. kvt. 09  ...........  6,0 7,4 6,3 4,0 3,3 2,8 3,2 4,1 
2. kvt. 09  ...........  5,1 6,4 5,4 2,7 2,2 2,0 2,0 2,6 
3. kvt. 09  ...........  4,6 6,0 5,0 2,1 1,7 1,7 1,5 1,9 
4. kvt. 09  ...........  4,1 5,6 4,6 1,7 1,4 1,5 1,1 1,5 

1. kvt. 10  ...........  3,9 5,5 4,4 1,5 1,2 1,4 0,9 1,3 
2. kvt. 10  ...........  3,6 5,3 4,2 1,3 1,0 1,2 0,7 1,0 
3. kvt. 10  ...........  3,5 5,1 4,1 1,2 0,9 1,1 0,6 0,8 
4. kvt. 10  ...........  3,6 5,1 4,2 1,2 0,9 1,1 0,6 0,9 

1. kvt. 11  ...........  3,8 5,2 4,2 1,3 1,0 1,1 0,7 0,9 
2. kvt. 11  ...........  4,0 5,3 4,3 1,6 1,1 1,2 0,8 1,1 
3. kvt. 11  ...........  4,2 5,6 4,6 1,7 1,2 1,3 0,9 1,3 
4. kvt. 11  ...........  4,1 5,6 4,6 1,5 1,1 1,3 0,8 1,0 

1. kvt. 12  ...........  3,8 5,6 4,5 1,0 0,9 1,2 0,6 0,6 
2. kvt. 12  ...........  3,8 5,7 4,5 1,0 0,9 1,1 0,5 0,5 
3. kvt. 12  ...........  3,5 5,5 4,2 0,6 0,7 1,1 0,4 0,2 
4. kvt. 12  ...........  3,5 5,6 4,1 0,5 0,7 1,1 0,4 0,2 

1. kvt. 13  ...........  3,5 5,5 4,1 0,6 0,7 1,1 0,3 0,2 
2. kvt. 13  ...........  ... ... ... ... ... ... ... ...  
apr 12  .............  3,8 5,8 4,6 1,1 0,9 1,2 0,5 0,5 
maj 12  .............  3,8 5,7 4,5 1,0 0,9 1,2 0,5 0,6 
jun 12  .............  3,6 5,5 4,4 0,9 0,8 1,1 0,5 0,5 
jul 12  .............  3,5 5,5 4,3 0,7 0,8 1,1 0,4 0,3 
aug 12  .............  3,5 5,5 4,2 0,6 0,7 1,1 0,4 0,2 
sep 12  .............  3,5 5,5 4,1 0,5 0,7 1,1 0,4 0,2 
okt 12  .............  3,5 5,6 4,1 0,5 0,7 1,1 0,4 0,1 
nov 12  .............  3,6 5,6 4,2 0,5 0,7 1,1 0,4 0,2 
dec 12  .............  3,4 5,5 4,0 0,5 0,7 1,1 0,4 0,3 
jan 13  .............  3,5 5,6 4,1 0,6 0,7 1,1 0,3 0,2 
feb 13  .............  3,6 5,6 4,1 0,6 0,7 1,1 0,3 0,2 
mar 13  .............  3,6 5,5 4,1 0,7 0,7 1,1 0,4 0,2 
apr 13  .............  3,4 5,4 3,9 0,6 0,7 1,0 0,3 0,2 
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UDLÅNSUNDERSØGELSE, PENGEINSTITUTTER Tabel 12 

 

Ændring i pengeinstitutternes kreditpolitik 

Erhvervsudlån Udlån til private 

Udvikling i det 
pågældende  

kvartal 

Forventninger til 
udviklingen i det 

efterfølgende 
kvartal 

Udvikling i det 
pågældende  

kvartal 

Forventninger til 
udviklingen i det 

efterfølgende 
kvartal 

Nettotal 
  
2. kvt. 10  ..............  1,6 2,3 0,0 0,6 
3. kvt. 10  ..............  3,1 -0,2 -1,0 0,1 
4. kvt. 10  ..............  -3,2 1,6 0,0 0,5 
1. kvt. 11  ..............  -7,4 -0,5 -0,5 -21,4 
2. kvt. 11  ..............  4,4 -6,9 0,0 -16,6 
3. kvt. 11  ..............  -2,5 -1,1 -26,3 1,0 
4. kvt. 11  ..............  -21,9 -1,0 -22,5 -22,5 
1. kvt. 12  ..............  -16,5 3,5 -1,3 -0,6 
2. kvt. 12  ..............  -15,3 -1,0 0,1 -23,7 
3. kvt. 12  ..............  -2,9 -0,5 -19,7 0,0 
4. kvt. 12  ..............  -2,9 0,3 -6,1 0,0 
1. kvt. 13  ..............  -0,6 -0,1 -0,6 1,6 
 
Anm.: Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå 

lån. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal, og det angiver derfor ikke ud-
viklingen i absolutte niveauer. For en mere detaljeret gennemgang se Carina Moselund Jensen og Tania Al-
Zagheer Sass, Nationalbankens udlånsundersøgelse - Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitut-
ternes kreditpolitik, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2009. 

 

UDLÅNSUNDERSØGELSE, REALKREDITINSTITUTTER Tabel 13 

 

Ændring i realkreditinstitutternes kreditpolitik 

Erhvervsudlån Udlån til private 

Udvikling i det 
pågældende  

kvartal 

Forventninger til 
udviklingen i det 

efterfølgende 
kvartal 

Udvikling i det 
pågældende 

kvartal 

Forventninger til 
udviklingen i det 

efterfølgende 
kvartal 

Nettotal 
  
2. kvt. 10  ..............  0,0 0,0 0,0 6,2 
3. kvt. 10  ..............  0,0 0,0 0,0 6,2 
4. kvt. 10  ..............  15,2 15,2 0,0 0,0 
1. kvt. 11  ..............  0,0 5,0 6,2 0,0 
2. kvt. 11  ..............  -15,1 4,9 0,0 0,0 
3. kvt. 11  ..............  -30,1 -2,3 -22,2 0,0 
4. kvt. 11  ..............  4,9 -15,1 0,0 -22,2 
1. kvt. 12  ..............  0,0 -4,9 -33,6 0,0 
2. kvt. 12  ..............  -15,3 0,0 -21,8 -11,5 
3. kvt. 12  ..............  -15,3 -4,7 -32,4 -10,5 
4. kvt. 12  ..............  -4,7 -4,7 -10,5 -5,3 
1. kvt. 13  ..............  0,0 -10,6 -10,5 -5,3 
 
Anm.: Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå 

lån. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal, og det angiver derfor ikke ud-
viklingen i absolutte niveauer. For en mere detaljeret gennemgang se Carina Moselund Jensen og Tania Al-
Zagheer Sass, Nationalbankens udlånsundersøgelse - Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitut-
ternes kreditpolitik, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2009. 
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UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 14 

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning 

Medlemmernes formue 
fordelt på sektor 

Obligati-
oner mv. 

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

Forsik-
ringssel-

skaber og 
pensions-

kasser Øvrige Udland 

Mia. kr. 
 
2008  .................................  773,2 425,3 222,5 211,4 266,9 238,1 14,6 
2009  .................................  865,4 487,5 301,4 252,7 357,8 184,9 22,7 
2010  .................................  1.287,6 768,3 387,8 298,7 654,9 235,5 23,9 
2011  .................................  1.424,5 874,5 357,3 300,0 682,5 316,5 25,6  
2012  .................................  1.675,5       

 

995,2 449,9 344,3 812,2 375,5 33,0  
apr 12  ...........................  1.531,1 910,8 392,3 317,3 711,2 346,7 27,7 
maj 12  ...........................  1.539,8 947,0 359,3 315,1 712,1 344,4 27,7 
jun 12  ...........................  1.548,5 918,7 393,2 318,8 713,6 346,4 29,2 
jul 12  ...........................  1.609,2 947,4 409,0 329,5 748,1 359,0 30,6 
aug 12  ...........................  1.627,2 952,4 413,3 330,5 759,3 367,0 30,4 
sep 12  ...........................  1.717,7 964,9 424,1 333,9 772,2 370,2 30,5 
okt 12  ...........................  1.727,3 972,3 424,6 335,6 779,3 370,1 30,9 
nov 12  ...........................  1.755,1 987,7 433,2 340,4 797,5 373,7 32,1 
dec 12  ...........................  1.675,5 995,2 449,9 344,4 812,2 375,5 33,0 
jan 13  ...........................  1.681,2 980,6 465,7 347,0 817,0 371,1 35,7 
feb 13  ...........................  1.706,0 986,6 481,7 350,7 832,2 378,5 34,2 
mar 13  ...........................  1.781,5 993,3 498,4 354,1 850,5 382,2 36,6 
apr 13  ...........................  1.804,5 1.007,5 503,5 354,4 865,8 385,3 40,9 
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INDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ EJERS HJEMLAND Tabel 15  

Ultimo 

Obligationer mv. 

Aktier I alt 

Heraf: 

Statspapirer 
Realkredit-

obligationer 

Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet 

Kursværdi, mia. kr. 

2008  ................... 2.981,3 405,0 363,1 158,5 2.419,4 227,4 529,9 244,4 
2009  ................... 3.424,2 422,4 394,2 159,8 2.812,0 242,7 641,0 347,5 
2010  ................... 3.552,5 541,0 474,3 172,7 2.844,6 342,8 786,2 545,5 
2011  ................... 3.539,0 647,9 513,6 263,3 2.828,7 368,6 601,6 471,9 
2012  ................... 3.549,9 752,4 525,9 290,7 2.854,3 449,6 722,0 609,2  
mar 12  ............. 3.213,9 630,3 517,8 238,1 2.515,8 378,6 695,3 535,4 
apr 12  ............. 2.975,3 629,4 530,8 244,4 2.264,7 371,9 697,4 548,6 
maj 12  ............. 3.049,5 658,4 557,1 273,9 2.314,7 371,5 651,9 528,1 
jun 12  ............. 3.091,7 699,6 516,9 289,7 2.398,1 396,9 655,9 541,2 
jul 12  ............. 3.053,9 710,2 528,2 312,1 2.353,4 386,9 697,3 589,1 
aug 12  ............. 3.161,3 726,1 529,7 315,2 2.459,6 399,8 700,5 595,5 
sep 12  ............. 3.244,5 738,7 519,3 318,1 2.555,7 409,6 714,0 600,4 
okt 12  ............. 3.080,9 770,6 529,7 320,6 2.383,0 437,6 709,3 597,4 
nov 12  ............. 3.336,6 758,7 536,8 293,0 2.631,7 452,5 715,9 601,2 
dec 12  ............. 3.549,9 752,4 525,9 290,7 2.854,3 449,6 722,0 609,2 
jan 13  ............. 2.905,3 783,5 530,6 277,3 2.212,5 494,9 759,9 661,9 
feb 13  ............. 2.976,7 804,9 533,9 295,1 2.281,2 500,1 780,4 668,8 
mar 13  ............. 3.189,4 795,7 530,9 282,5 2.497,2 504,5 777,9 660,1 
  
Anm.: Omfatter noterede og unoterede værdipapirer registreret i Værdipapircentralen.  
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HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 16  

Ultimo 

Aktiver  Passiver 

Kontan-
ter og 

bankind-
skud mv. 

Obligati-
oner mv. 

Aktier og 
andele i 
investe-
ringsfor- 
eninger 

mv. 

Opspa-
ring i 

livsforsik-
rings- og 
pensions-
ordninger 

mv. I alt Lån mv. 

Finansiel 
netto-
formue I alt 

Mia. kr. 

2008  ..................  905 173 794 1.786 3.659 2.418 1.241 3.659 
2009  ..................  934 165 1.001 1.924 4.023 2.518 1.506 4.023 
2010  ..................  964 148 1.218 2.128 4.458 2.632 1.826 4.458 
2011  ..................  950 136 1.116 2.379 4.581 2.698 1.883 4.581 
2012  ..................  984 108 1.247 2.587 4.927 2.782 2.145 4.927  
4. kvt. 11  ...........  950 136 1.116 2.379 4.581 2.698 1.883 4.581 
1. kvt. 12  ...........  943 137 1.249 2.428 4.758 2.719 2.039 4.758 
2. kvt. 12  ...........  976 123 1.159 2.492 4.750 2.743 2.007 4.750 
3. kvt. 12  ...........  972 115 1.208 2.558 4.852 2.751 2.100 4.852 

 4. kvt. 12  ...........  984 108 1.247 2.587 4.927 2.782 2.145 4.927 
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VIRKSOMHEDERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 17 

Ultimo 

Aktiver Passiver 

Kontan-
ter, 

bankind-
skud og 
afgivne 

kreditter 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Aktier  
og 

andele i 
investe-
ringsfor-
eninger 

mv. I alt 

Forpligtelser 

Finansiel 
netto-
formue I alt Lån mv. 

Udstedte 
obliga-
tioner 

mv. 

Udstedte 
aktier 
mv. 

Mia. kr. 
 
2008  ............  1.052 110 1.788 2.950 1.970 108 2.518 -1.645 2.950 
2009  ............  1.017 108 2.260 3.385 1.921 136 3.065 -1.737 3.385 
2010  ............  1.047 124 2.912 4.083 1.888 143 3.983 -1.932 4.083 
2011  ............  1.140 110 2.684 3.935 1.859 159 3.549 -1.632 3.935 
2012  ............  1.137 123 2.932 4.191 1.817 196 3.885 -1.707 4.191  
4. kvt. 11  ......  1.140 110 2.684 3.935 1.859 159 3.549 -1.632 3.935 
1. kvt. 12  ......  1.111 128 3.062 4.301 1.858 175 4.066 -1.798 4.301 
2. kvt. 12  ......  1.116 115 2.822 4.053 1.871 166 3.721 -1.705 4.053 
3. kvt. 12  ......  1.123 122 2.872 4.116 1.835 185 3.807 -1.711 4.116 
4. kvt. 12  ......  1.137 123 2.932 4.191 1.817 196 3.885 -1.707 4.191 
 
Anm:  Virksomheder er defineret som ikke-finansielle selskaber. 
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BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 18 

 

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-
indkomst 

Løbende 
overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

Mia. kr. 

2008  .................................  4,2 52,1 56,3 23,0 -28,7 50,5 
2009  .................................  47,4 20,8 68,1 17,3 -28,9 56,5 
2010  .................................  53,4 48,9 102,3 33,0 -31,7 103,6 
2011  .................................  55,3 40,9 96,2 36,6 -31,6 101,2 
2012  .................................  47,2 40,6 87,8 47,5 -34,9 100,3  
apr 11 - mar 12 .................  48,8 37,5 86,3 35,6 -33,1 88,7 

apr 12 - mar 13 .................  42,9 41,6 84,5 49,1 -34,8 98,8  
mar 12  ............................  4,2 0,8 4,9 -1,8 -3,6 -0,5 
apr 12  ............................  2,9 3,4 6,3 2,9 -2,4 6,9 
maj 12  ............................  4,1 2,9 7,1 5,5 -2,4 10,1 
jun 12  ............................  6,2 4,6 10,8 5,9 -2,4 14,3 
jul 12  ............................  7,2 2,8 9,9 4,6 -2,5 12,0 
aug 12  ............................  4,2 6,4 10,6 3,5 -2,6 11,6 
sep 12  ............................  3,5 4,6 8,2 5,0 -2,6 10,5 
okt 12  ............................  5,0 4,4 9,3 5,2 -2,8 11,7 
nov 12  ............................  5,6 2,9 8,5 4,8 -2,8 10,5 
dec 12  ............................  -2,1 4,0 1,9 5,5 -2,6 4,8 
jan 13  ............................  2,7 1,8 4,5 4,5 -3,9 5,2 
feb 13  ............................  0,8 2,0 2,8 3,7 -4,0 2,5 
mar 13  ............................  2,8 1,7 4,6 -2,1 -3,8 -1,3 
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BETALINGSBALANCENS FINANSIELLE POSTER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 19 

 

Fordrings-
erhver-
velse, 
netto1 

Kapitalimport 

Andet3  

National-
bankens 

transakti-
oner med 
udlandet4 

Direkte 
 investeringer 

Porteføl-
jeinveste-

ringer2 

Anden 
kapital-
import 

Danske i  
udlandet 

Uden-
landske i 
Danmark 

Mia. kr. 
 
2008  ..................................  50,9 -67,6 9,3 52,7 -49,5 -67,1 -71,4 
2009  ..................................  56,3 -33,9 21,1 69,7 193,3 -18,5 288,0 
2010  ..................................  104,1 0,6 -64,9 -11,9 102,5 -103,8 26,5 
2011  ..................................  105,9 -71,5 68,1 21,3 -49,4 -18,3 56,1 
2012  ..................................  101,4 -31,2 7,6 -91,2 20,4 4,1 11,1  
apr 11 - mar 12  .................  93,4 -81,1 69,5 -45,8 5,6 -19,2 22,8 

apr 12 - mar 13  .................  99,7 -29,2 14,6 -24,9 -83 21,5 -1,3  
mar 12  ............................  -0,4 0,6 -5,1 -33,2 24,5 0,0 -13,6 
apr 12  ............................  7,0 1,6 -4,1 -10,0 -50,1 54,2 -1,5 
maj 12  ............................  10,2 -18,2 3,3 -38,3 75,1 -11,9 20,2 
jun 12  ............................  14,3 13,9 6,4 -24,5 17,6 -20,3 7,4 
jul 12  ............................  12,1 -6,3 9,3 2,9 -11,7 -7,9 -1,6 
aug 12  ............................  11,6 -0,4 -6,3 2,6 5,1 -13,0 -0,4 
sep 12  ............................  10,6 1,4 -1,4 9,1 -23,2 3,2 -0,2 
okt 12  ............................  11,8 -5,0 3,8 22,7 -35,2 3,6 1,8 
nov 12  ............................  10,6 -10,6 0,4 -32,8 7,4 24,7 -0,3 
dec 12  ............................  4,9 9,8 8,9 4,7 12,1 -48,4 -8,0 
jan 13  ............................  5,2 -17,1 2,1 41,3 -51,9 15,2 -5,2 
feb 13  ............................  2,6 -0,4 -4,5 22,1 -27,5 -4,8 -12,5 
mar 13  ............................  -1,2 2,1 -3,3 -24,7 -0,7 26,9 -1,0 
 
1 Omfatter løbende poster i alt og kapitaloverførsler mv. 

2 Kan afvige fra totalen i Tabel 20, da porteføljeinvesteringer offentliggøres 1-2 uger tidligere end betalingsbalancens 
samlede finansielle poster. 

3 Omfatter fejl og udeladelser. 
4 Omfatter transaktioner i alle Nationalbankens udenlandske mellemværender og ikke alene ændring i de mellemvæ-

render, der indgår i valutareserven. Sidstnævnte offentliggøres ved pressemeddelelse 2. bankdag i måneden og frem-
går af tabel 2. 
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BETALINGSBALANCENS PORTEFØLJEINVESTERINGER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 20 

 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer 

I alt1 
Obligationer 

i kroner 
Obligationer 

i valuta Aktier Obligationer Aktier 

Mia. kr. 
 
2008  .....................  -59,8 142,1 11,3 -91,0 50,1 52,7 
2009  .....................  -4,3 162,3 38,0 -82,5 -43,8 69,7 
2010  .....................  66,5 -35,5 48,9 -65,9 -26,0 -11,9 
2011  .....................  83,0 -70,5 -11,7 31,0 -10,6 21,3 
2012  .....................  87,1 -53,9 27,4 -82,6 -69,2 -91,2  
mar 12  ...............  -15,5 0,1 5,8 -10,8 -12,8 -33,2 
apr 12  ...............  -8,9 5,9 -6,8 1,9 -2,2 -10,0 
maj 12  ...............  25,4 -45,0 3,5 -15,8 -6,4 -38,3 
jun 12  ...............  43,0 -55,3 -1,4 -11,7 0,9 -24,5 
jul 12  ...............  10,6 3,1 2,6 -10,8 -2,6 2,9 
aug 12  ...............  14,9 6,1 -0,1 -12,4 -5,8 2,6 
sep 12  ...............  21,4 0,1 1,0 -6,0 -7,4 9,1 
okt 12  ...............  32,8 3,8 1,1 -4,0 -11,1 22,7 
nov 12  ...............  -25,9 22,5 7,4 -34,3 -2,5 -32,8 
dec 12  ...............  -14,0 -3,2 6,0 29,4 -13,4 4,7 
jan 13  ...............  28,6 20,5 2,8 6,6 -17,3 41,3 
feb 13  ...............  21,6 -10,2 8,9 4,4 -2,6 22,1 
mar 13  ...............  -4,3 -23,5 5,7 12,8 -15,4 -24,7 

Anm.: Et negativt fortegn (-) angiver, at indlændinge netto har købt udenlandske værdipapirer, eller at udlændinge 
netto har solgt danske værdipapirer. 

1 Kan afvige fra "Porteføljeinvesteringer" i Tabel 19, da betalingsbalancens samlede finansielle poster offentliggøres  
1-2 uger senere.  
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 21 

Ultimo 

Direkte 
investeringer 

Portefølje-
investeringer 

Finan-
sielle 

deriva-
ter, 

netto 

Andre investeringer 

Dan-
marks 
Natio-

nalbank I alt 
Egen-
kapital 

Koncern- 
lån 

Aktier 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Han-
dels-

kredit-
ter 

Lån og 
indskud Andre 

Mia. kr. 

Aktiver           

2008  ...............  650 380 449 784 83 45 1.101 37 226 3.754 
2009  ...............  730 376 612 926 21 38 927 32 400 4.061 
2010  ...............  822 407 762 1.057 37 47 997 33 432 4.594 
2011  ...............  842 474 733 1.041 120 50 938 35 492 4.724 
2012  ...............  937 431 898 1.157 128 58 936 36 512 5.093 
            
4. kvt. 11  ........  842 474 733 1.041 120 50 938 35 492 4.724 
1. kvt. 12  ........  892 462 794 1.061 121 52 999 34 487 4.903 
2. kvt. 12  ........  924 455 792 1.087 134 56 1.050 35 519 5.052 
3. kvt. 12  ........  935 445 847 1.140 127 55 995 36 522 5.102 
4. kvt. 12  ........  937 431 898 1.157 128 58 936 36 512 5.093  
Passiver       

  
  

2008  ...............  511 292 241 1.198 • 41 1.398 40 121 3.843 
2009  ...............  497 303 348 1.362 • 34 1.402 38 5 3.988 
2010  ...............  492 293 521 1.436 • 41 1.539 40 5 4.367 
2011  ...............  504 302 451 1.467 • 43 1.422 44 5 4.238 
2012  ...............  522 296 609 1.524 • 37 1.418 45 5 4.457 
            
4. kvt. 11  ........   504 302 451 1.467 • 43 1.422 44 5 4.238 
1. kvt. 12  ........  508 298 531 1.458 • 42 1.515 45 2 4.399 
2. kvt. 12  ........  529 303 538 1.455 • 40 1.604 46 4 4.518 
3. kvt. 12  ........  531 298 593 1.514 • 40 1.494 48 2 4.521 
4. kvt. 12  ........  522 296 609 1.524 • 37 1.418 45 5 4.457  
Nettoaktiver      

   
  

2008  ...............  139 87 208 -415 83 4 -297 -3 105 -89 
2009  ...............  233 73 264 -436 21 3 -475 -6 395 73 
2010  ...............  330 113 241 -379 37 6 -542 -7 428 227 
2011  ...............  338 172 282 -426 120 7 -484 -9 487 486 
2012  ...............  415 135 289 -367 128 21 -482 -9 507 636 
            
4. kvt. 11  ........  338 172 282 -426 120 7 -484 -9 487 486 
1. kvt. 12  ........  383 165 263 -397 121 10 -517 -11 485 503 
2. kvt. 12  ........  395 153 253 -368 134 16 -554 -11 515 534 
3. kvt. 12  ........  404 147 254 -374 127 15 -498 -12 520 581 
4. kvt. 12  ........  415 135 289 -367 128 21 -482 -9 507 636 
 
Anm.: Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 22 

 

Brutto-
national-
produkt 

Indenlandsk efterspørgsel 

Eksport 
af varer 

og 
tjenester 

Import 
af varer 

og 
tjenester 

Privat 
konsum 

Offent- 
ligt 

konsum 

Faste 
brutto-
investe-
ringer 

Lager- 
for- 

øgelser I alt 

Mia. kr. 

2008  ..................  1.753,2 840,0 465,4 371,7 20,4 1.697,5 959,6 904,0 
2009  ..................  1.664,8 822,1 495,9 303,5 -21,7 1.599,8 793,1 728,2 
2010  ..................  1.761,1 857,6 509,8 300,1 -4,7 1.662,8 887,0 788,7 
2011  ..................  1.791,5 874,5 508,1 311,7 3,6 1.698,0 956,8 863,3 
2012  ..................  1.820,2 900,6 520,1 315,7 -4,0 1.732,4 992,5 904,6  
1. kvt. 12  ...........  442,1 221,4 125,7 75,0 4,8 426,9 238,3 223,0 
2. kvt. 12  ...........  455,8 225,1 128,9 79,3 -1,5 431,8 251,8 227,7 
3. kvt. 12  ...........  456,8 220,0 130,2 76,4 1,1 427,6 255,0 225,8 
4. kvt. 12  ...........  465,6 234,1 135,3 85,1 -8,3 446,1 247,5 228,1 
1. kvt. 13  ...........  445,5 224,6 126,5 75,4 8,0 434,5 235,0 224,0 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2008  ..................  -0,8 -0,3 1,9 -4,1 ... -0,9 3,3 3,3 
2009  ..................  -5,7 -3,6 2,1 -15,9 ... -7,0 -9,5 -12,3 
2010  ..................  1,6 1,7 0,4 -2,4 ... 1,6 3,0 3,2 
2011  ..................  1,1 -0,5 -1,5 2,8 ... 0,3 6,5 5,6 
2012  ..................  -0,5 0,6 0,2 0,0 ... -0,1 0,9 1,8  
1. kvt. 12  ...........  0,0 0,7 -1,5 3,9 ... 1,2 0,5 2,9 
2. kvt. 12  ...........  -1,3 0,5 -1,4 -1,2 ... -1,5 3,1 3,1 
3. kvt. 12  ...........  0,0 0,9 0,9 -2,3 ... -0,3 1,5 0,9 
4. kvt. 12  ...........  -0,6 0,1 2,6 0,1 ... 0,3 -1,4 0,3 
1. kvt. 13  ...........  -0,8 0,4 0,0 0,5 ... 1,0 -1,9 1,3 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

1. kvt. 12  ...........  0,3 -0,1 0,3 -0,6 ... 0,1 0,1 0,7 
2. kvt. 12  ...........  -0,9 0,0 0,3 -1,4 ... -1,0 1,7 0,8 
3. kvt. 12  ...........  0,8 0,0 1,0 -0,4 ... 0,5 -0,9 -0,4 
4. kvt. 12  ...........  -0,9 -0,1 0,9 2,5 ... 0,5 -2,1 -0,8 
1. kvt. 13  ...........  0,2 0,1 -2,1 -0,6 ... 0,6 -0,4 1,6 
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EU-HARMONISERET FORBRUGERPRISINDEKS (HICP) OG  
UNDERLIGGENDE INFLATION (IMI) Tabel 23 

 

HICP Nettoprisindeks1 

Total 

Delkomponenter: 

Energi 
Føde-
varer 

Kerne-
infla-
tion2 

Administrerede 
priser HICP 

ekskl. 
energi, 
føde-
varer  

og admi-
ni-

strerede 
priser3 

Netto-
pris-

indeks 
ekskl. 

energi, 
føde-
varer  

og admi-
ni-

strerede 
priser3 

Fordelt på4: 

Husleje 

Offent-
lige 

ydelser 
Import 
input5 IMI6 

Vægtfordeling i pct. 

100 10,3 18,4 71,3 8,5 4,1 58,7 53,4 16,2 37,2 

Vækst i forhold til året før, pct. 

           

2008  .........  3,6 7,7 6,7 2,1 2,8 3,5 1,9 2,1 4,0 1,1 
2009  .........  1,1 -4,0 0,5 2,0 3,1 4,8 1,7 1,9 -4,3 5,1 
2010  .........  2,2 9,2 2,1 1,2 2,8 3,9 0,8 0,9 1,7 0,5 
2011  .........  2,7 8,9 4,0 1,4 3,0 2,4 1,1 0,9 4,8 -0,9 
2012  .........  2,4 2,9 5,1 1,6 2,6 2,3 1,4 1,2 1,1 1,2 

1. kvt. 10  ..  1,9 8,9 0,0 1,4 2,9 3,7 1,0 1,2 -1,3 2,3 
2. kvt. 10  ..  2,0 10,1 0,8 1,1 2,8 3,9 0,7 0,7 1,0 0,6 
3. kvt. 10  ..  2,3 8,8 3,2 1,1 2,5 4,0 0,8 0,9 3,2 -0,2 
4. kvt. 10  ..  2,5 9,1 4,5 1,1 2,9 4,0 0,7 0,8 3,8 -0,6 

1. kvt. 11  ..  2,6 9,3 3,4 1,4 2,9 3,7 1,0 0,8 5,4 -1,3 
2. kvt. 11  ..  2,9 9,0 4,9 1,5 2,8 2,0 1,3 1,3 6,0 -0,9 
3. kvt. 11  ..  2,6 9,3 3,3 1,4 3,2 1,9 1,1 0,9 4,2 -0,7 
4. kvt. 11  ..  2,5 8,2 4,4 1,2 3,0 2,1 0,9 0,6 3,5 -0,7 

1. kvt. 12  ..  2,8 5,3 5,5 1,7 2,8 1,9 1,5 1,4 1,9 1,2 
2. kvt. 12  ..  2,2 1,6 5,1 1,6 2,7 2,5 1,4 1,0 0,5 1,2 
3. kvt. 12  ..  2,4 3,0 5,4 1,6 2,2 2,5 1,4 1,1 0,9 1,2 
4. kvt. 12  ..  2,1 1,6 4,4 1,6 2,6 2,4 1,5 1,2 1,1 1,2 

1. kvt. 13  ..  0,9 0,5 2,6 0,6 2,3 2,7 0,2 0,1 0,1 0,2 
 
Anm.: Vægtfordelingen afspejler vægtgrundlaget januar 2013.  
1 Nettoprisindekset er renset for moms, afgifter og pristilskud.   

2 Kerneinflationen er afgrænset som stigningen i HICP ekskl. energi og fødevarer. 
3 Varer og tjenester ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser udgør 58,7 pct. af HICP's vægtgrundlag og 53,4 

pct. af nettoprisindekset. Forskellen afspejler, at de samme varer og tjenester fylder forskelligt i de to indeks, og er 
ikke et udtryk for afgiftsindholdet i forbrugerpriserne. 

4 Opsplitningen af nettoprisindekset på import og IMI er baseret på Danmarks Statistiks input-output tabel. 
5 Import input omfatter et input af indirekte energiindhold. 
6 IMI udtrykker den indenlandske markedsbestemte inflation. For en detaljeret gennemgang af IMI, se Bo William 

Hansen og Dan Knudsen, Indenlandsk markedsbestemt inflation, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 
2005. 
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UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 24 

 

Arbejdsløshed 

Pct. af arbejds-
styrken Mængdeindeks 

Tvangs-
auktio-

ner 

Nyregi-
strerin-
ger af 

person-
biler 

 

For- 
bruger- 
tillids-
indika-

tor 

Sammensat konjunktur-
indikator for 

Brutto 1 Netto 

Industri2 

2005=100 

Detail-
handel 

2005=100 

Industri 

Bygge-  
og  

anlægs-
virk- 

somhed Service 

Stk. Nettotal 

2008  ........  2,7 1,9 106,7 105,3 2.840 150.664 -7,7 -7 -16 3 
2009  ........  4,8 3,6 88,2 101,5 4.140 112.249 -5,0 -14 -44 -13 
2010  ........  6,1 4,3 90,6 100,0 5.222 153.614 1,8 3 -35 4 
2011  ........  6,0 4,1 94,9 97,6 5.025 169.79

 
-1,9 4 -20 4 

2012  ........  6,1 4,5 95,7 95,3 5.130 168.86
 

-2,4 2 -18 -5  
 Sæsonkorrigeret 

maj 12  ...  6,1 4,4 93,9 95,4 415 13.419 -2,6 0 -22 -6 
jun 12  ...  6,1 4,5 95,3 95,0 437 11.895 -2,5 0 -21 -9 
jul 12  ...  6,2 4,6 99,3 94,8 445 17.327 -1,7 5 -24 -6 
aug 12  ...  6,1 4,6 99,1 94,5 443 13.641 -1,5 0 -19 -6 
sep 12  ...  6,1 4,6 94,7 95,1 410 14.161 -2,3 0 -19 -7 
okt 12  ...  6,1 4,6 95,6 94,4 414 14.435 -3,4 -6 -14 -6 
nov 12  ...  6,1 4,6 96,1 94,7 447 15.231 -1,1 2 -14 -4 
dec 12  ...  6,1 4,7 93,1 94,6 352 12.634 -1,0 -1 -16 -3 
jan 13  ...  6,0 4,6 99,2 93,9 414 14.254 -2,2 5 -19 -3 
feb 13  ...  5,9 4,6 95,2 94,1 360 14.312 -1,5 2 -22 -7 
mar 13  ...  5,8 4,4 95,9 93,5 413 13.699 -1,3 4 -20 -6 
apr 13  ...  5,9 4,5 ... 93,1 402 15.434 -5,1 -4 -21 -9 
maj 13  ...  ... ... ... ... ... ... -5,0 -6 -19 -7 
 
1 Inklusive aktiverede. 
2 Eksklusive skibsværfter. 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 25 

 

Beskæftigelse Lønindeks  
Ejendoms-

priser  
(enfamilie- 

huse)  
i pct. af 

ejendoms- 
værdi 2006 

I alt Privat 

Alle  
brancher  

i Danmark, 
totalt 

Industrien  
i Danmark 

Industrien  
i udlandet 

1.000 personer 1996=100 

2008  ..................................  2.952 2.114 158,1 158,5 142,5 100,1 
2009  ..................................  2.883 2.024 162,9 163,2 144,6 88,1 
2010  ..................................  2.817 1.948 166,6 167,4 148,8 90,5 
2011  ..................................  2.806 1.949 169,6 171,3 152,5 88,0 
2012  ..................................  2.798 1.952 172,3 174,4 156,3 85,1  
 Sæsonkorrigeret 

1. kvt. 12  ...........................  2.798 1.950 171,6 173,5 154,8 84,5 
2. kvt. 12  ...........................  2.794 1.948 171,8 174,2 156,1 85,3 
3. kvt. 12  ...........................  2.803 1.958 172,5 174,8 156,8 85,5 
4. kvt. 12  ...........................  2.795 1.951 173,2 176,0 157,5 85,1 
1. kvt. 13  ...........................  2.788 1.945 ... 176,1 158,1 ...  
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2008  ..................................  1,7 2,6 4,4 4,2 3,3 -4,5 
2009  ..................................  -2,3 -4,2 3,0 2,9 1,5 -12,0 
2010  ..................................  -2,3 -3,7 2,3 2,6 2,9 2,8 
2011  ..................................  -0,4 0,1 1,8 2,3 2,4 -2,8 
2012  ..................................  -0,3 0,1 1,6 1,8 2,5 -3,3   
1. kvt. 12  ...........................  -0,3 0,3 1,8 2,0 2,4 -5,5 
2. kvt. 12  ...........................  -0,6 -0,2 1,6 2,0 2,7 -5,4 
3. kvt. 12  ...........................  -0,1 0,3 1,5 1,6 2,6 -2,3 
4. kvt. 12  ...........................  -0,2 0,0 1,4 1,7 2,4 0,4 
1. kvt. 13  ...........................  -0,4 -0,3 ... 1,5 2,1 ... 
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VALUTAKURSER Tabel 26 

 

EUR USD GBP SEK NOK CHF JPY 

Kroner pr. 100 enheder 

Gennemsnit 

2008  .................................  745,60 509,86 939,73 77,73 91,02 469,90 4,9494 
2009  .................................  744,63 535,51 836,26 70,18 85,39 493,17 5,7296 
2010  .................................  744,74 562,57 869,02 78,15 93,02 540,60 6,4299 
2011  .................................  745,05 536,22 859,05 82,52 95,61 605,74 6,7378 
2012  .................................  744,38 579,72 918,37 85,62 99,62 617,57 7,2793  
maj 12  ...........................  743,37 580,21 924,26 82,79 98,26 618,86 7,2792 
jun 12  ...........................  743,26 593,16 922,65 83,81 98,61 618,83 7,4813 
jul 12  ...........................  743,84 605,39 943,74 87,06 99,74 619,32 7,6655 
aug 12  ...........................  744,54 600,49 943,87 89,92 101,66 619,88 7,6309 
sep 12  ...........................  745,39 579,91 933,86 87,77 100,81 616,61 7,4185 
okt 12  ...........................  745,82 574,87 924,61 86,58 100,69 616,50 7,2791 
nov 12  ...........................  745,87 581,48 927,85 86,65 101,66 618,89 7,1791 
dec 12  ...........................  746,03 569,13 918,95 86,19 101,51 616,89 6,8249 
jan 13  ...........................  746,14 561,59 896,36 86,55 101,08 607,31 6,3089 
feb 13  ...........................  745,98 558,49 864,95 87,68 100,50 606,61 5,9982 
mar 13  ...........................  745,53 574,74 866,26 89,32 99,61 607,64 6,0575 
apr 13  ...........................  745,53 572,31 875,78 88,35 98,88 611,34 5,8504 
maj 13  ...........................  745,37 573,73 877,15 86,95 98,53 600,48 5,6910 
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EFFEKTIV KRONEKURS Tabel 27 

Gennemsnit 

Nominel 
effektiv 

kronekurs 

Forbrugerpriser 
Real 

effektiv  
kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
timeløn-
ninger 

Forbruger-
priser i 
euro-

området Danmark Udlandet 

1980=100 2005=100 

2008  ..................................  105,8 259,0 246,9 111,1 117,1 107,8 
2009  ..................................  107,8 262,4 247,4 114,8 121,5 108,1 
2010  ..................................  104,0 268,4 251,6 111,6 117,0 109,8 
2011  ..................................  103,6 275,8 258,4 111,1 116,3 112,8 
2012  ..................................  100,6 282,5 263,7 109,0 112,9 115,7  
maj 12  ............................  101,1 282,8 263,9 109,7 ... 115,9 
jun 12  ............................  100,5 282,4 263,4 109,2 113,3 115,8 
jul 12  ............................  99,3 282,4 263,3 107,9 ... 115,1 
aug 12  ............................  98,9 283,3 264,1 107,3 ... 115,6 
sep 12  ............................  99,9 283,9 264,9 108,3 111,3 116,4 
okt 12  ............................  100,3 283,7 265,3 108,4 ... 116,7 
nov 12  ............................  100,0 283,5 264,9 108,3 ... 116,5 
dec 12  ............................  100,7 282,6 265,3 108,4 112,6 116,9 
jan 13  ............................  101,5 281,5 264,7 109,1 ... 115,7 
feb 13  ............................  102,1 284,8 265,9 110,4 ... 116,1 
mar 13  ............................  101,3 285,5 267,0 109,7 113,6 117,5 
apr 13  ............................  101,6 285,0 266,9 109,8 ... 117,4 
maj 13  ............................  101,8 ... ... ... ... ... 
 
  

Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ..................................  2,5 3,4 3,4 2,6 3,5 3,3 
2009  ..................................  1,9 1,3 0,2 3,4 3,7 0,3 
2010  ..................................  -3,6 2,3 1,7 -2,8 -3,7 1,6 
2011  ..................................  -0,3 2,8 2,7 -0,4 -0,6 2,7 
2012  ..................................  -2,9 2,4 2,1 -1,9 -2,9 2,5  
maj 12  ............................  -3,0 2,1 2,0 -1,9 ... 2,4 
jun 12  ............................  -3,8 2,2 1,9 -2,4 -3,0 2,4 
jul 12  ............................  -4,6 2,3 1,9 -3,2 ... 2,4 
aug 12  ............................  -5,1 2,6 2,0 -3,6 ... 2,6 
sep 12  ............................  -3,4 2,5 2,0 -2,5 -4,5 2,6 
okt 12  ............................  -3,1 2,3 2,1 -2,5 ... 2,5 
nov 12  ............................  -3,2 2,3 1,8 -2,4 ... 2,2 
dec 12  ............................  -1,7 2,0 1,8 -1,5 -3,1 2,2 
jan 13  ............................  0,1 1,3 1,6 -0,3 ... 2,0 
feb 13  ............................  0,3 1,2 1,5 0,0 ... 1,8 
mar 13  ............................  -0,6 0,9 1,4 -0,7 -0,6 1,7 
apr 13  ............................  -0,1 0,8 1,1 -0,2 ... 1,2 
maj 13  ............................  0,7 ... ... ... ... ... 

Anm.: Indekset for den nominelle effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 27 af Dan-
marks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. I beregningen af forbrugerpriser i udlan-
det samt den reale effektive kronekurs baseret på henholdsvis forbrugerpriser og timelønninger indgår dog kun 
25 lande.  
Fra april 2010 er vægtgrundlaget baseret på industrivarehandelen i 2009, og tidligere på industrivarehandelen i 
2002.  
En stigning i et kronekursindeks er udtryk for en nominel eller real appreciering af kronen.    
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Nationalbankens statistiske publikationer 

 
Periodiske publikationer (elektroniske) 
Nationalbanken offentliggør ny finansiel statistik i elektroniske publika-
tioner umiddelbart efter udarbejdelse. En publicering af ny statistik for 
et område består af følgende to dele: 
• Nyt-publikation med tekst og figurer, der belyser udviklingstenden-

ser, samt en side med oversigtstabeller. 
• Tabeltillæg indeholdende tabeller med størst mulig detaljeringsgrad 

samt beskrivelser af de kilder og metoder, der ligger til grund for sta-
tistikkerne. 

 
Tabeltillæg samt kilder og metoder er oversat til engelsk. 
 
Statistikbank  
Ovennævnte statistiske publikationer suppleres af en database med alle 
tidsserier, der indgår i publikationerne. Tidsserierne i databasen opdate-
res samtidig med udsendelsen af de tilsvarende publikationer og inde-
holder data tilbage i tid så langt som muligt. Fra 1. oktober 2007 har 
Danmarks Statistik og Nationalbanken indledt et samarbejde, hvorefter 
Nationalbankens statistik offentliggøres via Danmarks Statistiks "Stati-
stikbanken". Nationalbankens del af "Statistikbanken" kan tilgås direk-
te via: nationalbanken.statistikbank.dk.   

 
Særlige opgørelser 
I særlige opgørelser offentliggøres statistikker af tematisk karakter, som 
ikke udarbejdes regelmæssigt. 

 
Udgivelseskalender 
En udgivelseskalender for de statistiske publikationer dækkende løben-
de måned samt følgende 3 måneder fremgår af Nationalbankens web-
sted. 
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