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7 AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

ARTIKLER

41 RISICI FORBUNDET MED DET AKTUELLE OPSVING I DANSK ØKONOMI

Erik Haller Pedersen, Rasmus Mose Jensen og Tina Saaby Hvolbøl, 

Økonomisk Afdeling

I Nationalbankens prognose ventes et jævnt vækstforløb, som indebærer, at økonomien 

kommer tilbage i en normal konjunktursituation i løbet af de næste par år. En væsentlig 

stærkere udvikling i efterspørgslen end skønnet i prognosen er imidlertid set adskillige 

gange tidligere i forbindelse med opsvingene i både 1980’erne, 1990’erne og 2000’erne. 

I artiklen beskrives to situationer. En hvor de aktuelt lave forbrugs og investeringskvoter 

i løbet af kort tid normaliseres, og hvor boligprisstigningerne stiger lidt hurtigere end 

i Nationalbankens prognose, og et andet scenarie hvor stigningen i boligpriserne 

bliver selvforstærkende. Det vil resultere i en kraftig og hurtig stigning i efterspørgslen 

i økonomien. En stigning i erhvervsfrekvensen og et fald i ledigheden til de strukturelle 

niveauer vil ikke være nok til at hindre et pres på arbejdsmarkedet og i økonomien 

generelt, og der kan opstå udbredt mangel på arbejdskraft. Tilpasningen i det første 

tilfælde bliver i bedste fald en blød landing, mens der i det andet tilfælde er stor risiko 

for, at den bliver abrupt.

53 RENTEGENNEMSLAG OG KONTANTEFTER SPØRGSEL VED NEGATIVE RENTER

Carina Moselund Jensen og Morten Spange, Økonomisk Afdeling

Nationalbankens indskudsbevisrente er i dag negativ, og Danmark er sammen med 

Schweiz det land i verden, som har de laveste toneangivende pengepolitiske renter. 

Artiklen analyserer, om negative renter påvirker den måde, som pengepolitikken virker på. 

Det illustreres, at gennemslaget til pengemarkedsrenterne ikke er svækket af, at renterne 

nu er negative. Et højt gennemslag er afgørende for Nationalbankens mulighed for at 

styre kronens kurs over for euro. De negative pengepolitiske renter er ikke slået fuldt 

igennem på bankernes ind og udlånsrenter over for husholdninger, men store indlån 

fra virksomheder og institutionelle investorer forrentes i stor udstrækning negativt. I 

princippet kan negative renter omgås ved at holde kontanter, som altid har et nominelt 

afkast på nul. På trods heraf er der ikke sket en væsentlig stigning i kontantefterspørgslen. 

Det afspejler, at der er betydelige omkostninger forbundet med sikker opbevaring og 

transport af større mængder af kontanter, ligesom det er besværligt og dyrt at gennemføre 

transaktioner med kontanter, når de involverer store beløb eller store geografiske afstande.

INDHOLD



65 HVORFOR ER INVESTERINGERNE SÅ LAVE?

Paul Lassenius Kramp og Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling

Det lave investeringsniveau i både Danmark og euroområdet reflekterer aktuelt 

især en svag efterspørgsel. Det afspejler bl.a., at nogle markedsdeltagere forventer 

lavere fremtidig vækst, og at der er øget usikkerhed om denne. Generelt var hverken 

virksomheder eller banker tilstrækkelig velpolstrede forud for finanskrisen, og bankernes 

udlånsvækst var for høj. Det har medvirket til det kraftige fald i investeringsomfanget 

i begyndelsen af krisen og den efterfølgende svage fremgang. Betydningen af 

disse faktorer er dog generelt aftagende, men de kan i nogle lande fortsat hæmme 

investeringerne i de kommende år. For at understøtte investeringsaktiviteten er det 

vigtigt, at der gennemføres strukturreformer, der kan styrke vækstpotentialet, fjerne 

regulatoriske barrierer både inden for landene og mellem landene og forbedre 

rammevilkårene for adgangen til finansiering.

77 STEMME OG REPRÆSENTATION I IMF 

Thomas Pihl Gade, Sune MaltheThagaard og Casper Ristorp Thomsen, 

Økonomisk Afdeling

Artiklen gennemgår medlemslandes stemmevægt og repræsentation i Den Internationale 

Valutafond, IMF, samt Danmarks samarbejde med de nordiskbaltiske lande. Et 

lands stemmevægt følger landets indskud af kapital. For at sikre IMF tilstrækkelige 

udlånsressourcer besluttede IMF’s bestyrelse i 2010 at fordoble medlemmernes samlede 

kapitalindskud, den såkaldte 2010reform. De nye kapitalindskud bliver fordelt, så lande, 

der har fået større betydning i verdensøkonomien, også får en større stemmevægt i IMF. 

Da USA stadig mangler at godkende 2010reformen, er den endnu ikke trådt i kraft. Når 

reformen er ratificeret, vil de fleste landes stemmevægt afspejle deres relative position i 

verdensøkonomien.

89 AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen,  

Økonomisk Afdeling

Grønland står over for betydelige økonomiske problemer. Aktiviteten har været i 

tilbagegang i nogle år, og fraflytning fra landet betyder, at folketallet falder. Fangsten 

af rejer, der økonomisk set er den vigtigste art i det grønlandske fiskeri, falder fortsat. 

Til gengæld er eksportpriserne på fisk- og skaldyr steget kraftigt, hvilket har betydet, 

at store dele af fiskeriet har haft en god indtjening. Andet traditionelt fiskeri har ikke 

kunnet kompensere for de vigende fangster, men fiskeri af makrel kan vise sig at få stor 

betydning. Aktiviteten ved udvinding og efterforskning af råstoffer er faldet kraftigt. Der 

er aktuelt ingen miner i drift, men i løbet af 2015 vil et selskab gå i gang med at udvinde 

rubiner. Fra et lavpunkt i 2014 er der i år udsigt til større investeringer inden for bygge 

og anlægsvirksomhed. Samtidig er der tegn på, at faldet i det private forbrug er ophørt. 

Den økonomiske vækst ventes derfor at blive positiv i år, men uden tegn på, at de store 

grønlandske strukturproblemer i form af et meget smalt erhvervsgrundlag er kommet 

nærmere en løsning. På lidt længere sigt får Grønland også en udfordring, når de store 

fødselsårgange fra 1960’erne når pensionsalderen.

54. årgang, nr. 2
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AKTUELLE 
ØKONOMISKE 
OG MONETÆRE 
TENDENSER

SAMMENFATNING

Blandt de avancerede økonomier er væksten i 

euroområdet tiltaget, mens den er bremset lidt op 

i USA og Storbritannien, om end fra høje niveauer. 

Aktiviteten understøttes af en lav oliepris og lave 

renter. I euroområdet er valutakursen endvidere 

faldet, og finanspolitikken er neutral efter at være 

blevet strammet i de senere år. I vækstøkonomier

ne er fremgangen gået lidt ned i tempo.

Renterne på statsobligationer i euroområdet 

er steget siden midten af april og frem til medio 

juni, hvilket bl.a. skal ses i lyset af de forbedre

de vækstudsigter. Stigningen kommer efter en 

længere periode med rentefald, som bl.a. kan 

tilskrives Den Europæiske Centralbanks, ECB’s, 

lempelser af pengepolitikken. I USA er centralban

ken begyndt at normalisere pengepolitikken, og 

markedsdeltagerne forventer, at renten sættes op 

i 2. halvår 2015.

Opsvinget i dansk økonomi gennem 2014 er 

fortsat i første del af i år. Det reale bruttonatio

nalprodukt, BNP, var 1,1 pct. højere i 2014 end 

året før. I de kommende år ventes den økonomi

ske fremgang at tage til. Væksten i det reale BNP 

skønnes til 2,0 pct. i år og 2,1 pct. næste år. I 2017 

ventes en lidt mindre stigning på 1,8 pct., når øko

nomien når sin normale kapacitet. Produktionsga

bet, der angiver forskellen mellem den faktiske og 

den potentielle produktion, var i begyndelsen af 

2015 ca. 1,5 pct. af BNP. Gabet skønnes at lukke i 

løbet af 2017.

Stigningstakten i forbrugerpriserne er fortsat 

moderat, men øget i de første måneder af året. 

Selv med beskedne prisstigninger i resten af året 

vil årsstigningstakten blive højere mod slutningen 

af 2015. I 2016 og 2017, hvor effekten af oliepris

faldet forsvinder, skønnes prisstigningstakten til i 

underkanten af 2 pct.

Rentefaldet i første del af året gav en accelera

tion i boligpriserne i foråret. Det aktuelle renteni

veau er fortsat lavt og understøtter boligpriserne. 

Der er således fortsat grund til agtpågivenhed i 

forhold til priserne i især København, hvor der er 

risiko for, at prisstigningerne er selvforstærkende.

Der er udsigt til lave renter gennem hele prog

noseperioden, hvilket sammen med udviklingen 

i olieprisen og den effektive kronekurs over det 

seneste års tid skubber kraftigt på opsvinget. Det 

skærper kravene til finans- og strukturpolitikken. 

Finanspolitikken har i forlængelse af tilbageslaget 

i 200809 understøttet aktiviteten i dansk økono

mi. Fremgangen i den private del af økonomien 

er imidlertid nu så stærk, at de ekspansive tiltag 

gradvis kan rulles helt tilbage. Finanspolitikken 

bør strammes og føres tilbage til neutralt niveau, 

så den strukturelle saldo bringes i balance over 

de næste par år. Kravene til finans- og struktur

politikken skærpes, hvis fremgangen i økonomien 

kommer hurtigere og stærkere end lagt til grund i 

prognosen.

Behovet for arbejdskraft de kommende år 

vil være stort. Ledigheden ligger kun en anelse 

over sit strukturelle niveau, så den væsentligste 

del af et øget arbejdsudbud skal komme fra de, 

der i dag står uden for arbejdsstyrken, eller som 

vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet 

i stedet for at gå på pension. Hertil kommer et 
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behov for arbejdskraft udefra. Der er gennem en 

årrække gennemført en række vigtige struktur

reformer, herunder af dagpenge og pensionssy

stemerne, som bidrager til en højere strukturel 

beskæftigelse. Det er vigtigt – og en forudsætning 

for det centrale vækstforløb i prognosen – at 

disse reformer ikke helt eller delvist rulles tilbage 

igen, og at der ikke gennemføres anden politik, 

som hæmmer arbejdsudbuddet.

INTERNATIONAL ØKONOMI OG 
FINANSIELLE MARKEDER

KONJUNKTURUDVIKLING OG VÆKSTUDSIGTER
Der er især fremgang i de avancerede økonomier, 

mens vækstøkonomierne er gået lidt ned i tempo. 

Væksten i euroområdet er tiltaget, mens den er 

bremset lidt op i USA og Storbritannien, om end 

fra høje niveauer.

I euroområdet steg BNPvæksten til 0,4 pct. i 1. 

kvartal, jf. figur 1 (venstre). Fremgangen var bredt 

funderet på tværs af landene. Væksten tiltog i 

Spanien, Frankrig og Italien, mens den bremsede 

lidt op i Tyskland. Grækenland var et af de få lan

de, der havde økonomisk tilbagegang. Purchasing 

Managers’ Index, PMI, som giver en god indika

tion af den økonomiske udvikling, peger på, at 

BNP for euroområdet under ét vil fortsætte med 

at vokse i 2. kvartal.

Aktiviteten i euroområdet understøttes aktuelt af, 

at renterne er lave, og euroen er svækket, jf. figur 

2 (venstre). Det er bl.a. en effekt af ECB’s udvide

de opkøbsprogram, som blev påbegyndt i marts. 

Dertil kommer, at olieprisen stadig er meget lav, 

selv om den er steget siden midten af januar, jf. 

figur 2 (højre). 

Den lave oliepris og rente har øget de reale 

disponible indkomster. De private formuer er vok

set som følge af, at renterne er faldet, og aktie

kurserne og boligpriserne er steget. Det afspejles 

i forbrugertilliden, som ligger på højde med ni

veauet i 2007. Disse faktorer understøtter det pri

vate forbrug, som primært har drevet fremgangen 

i euroområdet de seneste år. Væksten i det private 

forbrug vil tiltage i takt med, at ledigheden falder, 

og de disponible indkomster stiger. 

Eksporten påvirkes positivt af, at den effektive 

eurokurs er faldet med 13 pct. siden marts 2014, 

mens investeringerne har udviklet sig svagt, fordi 

efterspørgslen er afdæmpet. Efterhånden som 

efterspørgslen stiger, ventes investeringerne at 

tiltage, jf. artiklen ”Hvorfor så lave investerin

ger?” i denne Kvartalsoversigt. Derudover ventes 

finanspolitikken for euroområdet under ét at være 

omtrent neutral (målt ved ændringen i den struk

turelle saldo) i både 2015 og 2016 efter at være 

blevet strammet i de senere år. 

I USA faldt BNP med 0,2 pct. i 1. kvartal, og 

industriproduktionen faldt i årets første fem 

måneder. Der har dog været robust fremgang i 

BNP-vækst og PMI i euroområdet og USA Figur 1
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Kilde: Thomson Reuters Datastream.
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de foregående kvartaler, og også i de foregåen

de år har der været en tendens til, at væksten i 

sæsonkorrigeret BNP er svag i årets første kvar

tal. En analyse fra Federal Reserve Bank of San 

Francisco, FRBSF, peger på, at sæsonkorrektionen 

af det kvartalsvise BNP ikke fuldt ud tager højde 

for sæsonmønstret i den økonomiske aktivitet i 

disse år.1 Hvis der korrigeres særskilt herfor, ville 

kvartalsvæksten ifølge FRBSF have været ca. 0,4 

procentpoint højere. Det er dog stadig lavere end 

den gennemsnitlige kvartalsvækst på 0,5 pct., 

siden økonomien vendte i 2009.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, 

og de internationale organisationer fremhæver 

midlertidige forhold, som bl.a. den hårde vinter 

og arbejdskonflikter på havnene på vestkysten, 

som de primære årsager til opbremsningen i 

USA. Dertil kommer, at den effektive dollarkurs er 

apprecieret 13 pct. siden sommeren 2014, hvilket 

dæmper eksporten. Fremgangen på arbejdsmar

kedet er imidlertid robust, og også i USA under

støtter lave renter og den lave oliepris det private 

forbrug. Forbrugertilliden er høj, og PMIindika

toren peger på, at aktiviteten vil tiltage i løbet af 

året.  

I Storbritannien er væksten aftaget lidt. BNP 

voksede således med 0,3 pct. i 1. kvartal efter 

i gennemsnit at være vokset med 0,7 pct. pr. 

1 Federal Reserve Bank of San Francisco, Economic Letter, 18. maj 2015.

kvartal i 2014. I Japan tiltog væksten til 1,0 pct. i 1. 

kvartal efter, at den økonomiske udvikling havde 

været svag i 2014, hvilket bl.a. skyldes en moms

forhøjelse. Sverige har robust økonomisk frem

gang, men væksten bremsede lidt op til 0,4 pct. 

i 1. kvartal efter, at fremgangen gennemsnitligt 

havde været 0,6 pct. pr. kvartal i 2014. I Norge, 

som er et olieproducerende land, er væksten af

taget på grund af faldet i olieprisen, og BNP steg 

med 0,2 pct. i 1. kvartal.

Blandt vækstøkonomierne viser især Indien 

gode takter. Landet har gennemført en række 

reformer, der bl.a. har løftet investeringerne. Væk

sten er tiltaget siden 2012 og ventes at overstige 

Kinas i 2015 og 2016. Indiens bidrag til verdens 

BNP i markedspriser er dog kun 3 pct. mod Kinas 

13 pct.

Den lave rente og oliepris samt faldet i eurokur

sen har betydet, at OECD har opjusteret sit vækst

skøn for euroområdet under ét i 2015 og 2016, jf. 

tabel 1. Skønnet for USA er revideret ned, hvilket 

bl.a. skal ses i lyset af, at dollaren er apprecieret, 

og at 1. kvartal var svagt. Ifølge Federal Reserves 

økonomiske model vil styrkelsen af den effektive 

dollarkurs på 13 pct. kunne reducere væksten 

med 0,5 procentpoint efter et år.  

Effektive valutakurser og oliepris Figur 2
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BOLIGMARKEDER
Der er tegn på behersket fremgang på boligmar

kederne i euroområdet. De reale boligpriser for 

euroområdet under ét er steget svagt de seneste 

fire kvartaler efter at være faldet siden 3. kvartal 

2007. Der er dog store forskelle i udviklingen på 

tværs af landene. De tyske boligpriser er steget 

siden begyndelsen af 2009, og siden 2011 har 

stigningstakten været 4-5 pct. om året, jf. figur 3 

(venstre). I Spanien er boligpriserne stabiliseret, 

mens de stadig falder i bl.a. Frankrig og Italien. 

Lave renter og stigende indkomster ventes at 

understøtte udviklingen på boligmarkederne i de 

kommende år.

De store fald i boligpriserne i forbindelse med 

krisen afspejles i boliginvesteringerne, jf. figur 

3 (højre). Da boligmarkederne har stabiliseret 

Skøn for real BNP-vækst i udvalgte økonomier Tabel 1

Ændring ift. november 2014

Pct. 2014 2015 2016 2015 2016

USA 2,4 2,0 2,8 1,1 0,2

Euroområdet 0,9 1,4 2,1 0,3 0,4

Tyskland 1,6 1,6 2,3 0,5 0,5

Frankrig 0,2 1,1 1,7 0,3 0,2

Italien 0,4 0,6 1,5 0,4 0,5

Spanien 1,4 2,9 2,8 1,2 0,9

Storbritannien 2,8 2,4 2,3 0,3 0,2

Japan 0,1 0,7 1,4 0,1 0,4

Kina 7,4 6,8 6,7 0,3 0,2

Indien 7,2 6,9 7,6 0,5 1,0

Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2015.

Boligpriser og boliginvesteringer i euroområdet og USA Figur 3
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Anm.: Højre figur: Der er vist bruttoinvesteringer. Data for USA er fra Bureau of Economic Analysis, og data for eurolandene er fra Eurostat.
Kilde: Bureau of Economic Analysis, Eurostat og OECD.
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sig, har det dog betydet, at investeringerne som 

andel af BNP ikke længere falder for euroområdet 

som helhed. EuropaKommissionen venter i sin 

prognose fra maj, at boliginvesteringerne vil stige 

svagt i euroområdet i 2015.

I USA er stigningstakten i boligpriserne aftaget 

efter en periode med høje prisstigninger. Den 

ventes dog at tiltage i 2015, fordi beskæftigelsen 

stiger, og renterne fortsat er lave. Boliginvesterin

gerne har udviklet sig svagt de seneste år, hvilket 

bl.a. afspejler den overkapacitet, der blev opbyg

get i årene før krisen, og at tilvæksten af nye hus

holdninger faldt. Flere indikatorer peger imidlertid 

på, at byggeaktiviteten vil stige i den kommende 

tid. Fx er antallet af husholdninger steget betyde

ligt, og udbuddet af eksisterende huse til salg og 

udlejningsboliger er kommet ned på et lavt niveau.

GLOBALE BETALINGSBALANCER 
De globale ubalancer relateret til betalingsbalan

cerne er indsnævret de seneste år, jf. figur 4 (ven

stre). I euroområdet under ét steg betalingsbalan

ceoverskuddet til 0,6 pct. af globalt BNP i 2014, 

og underskuddet i USA faldt til 0,5 pct. af globalt 

BNP. Udviklingen modsvares bl.a. af, at overskud

dene i Kina og Japan er reduceret. Som følge af, 

at olieprisen er faldet, ventes overskuddet i de 

olieeksporterende lande endvidere at være stort 

set væk i 2015.

For både euroområdet og USA er udviklingen 

i høj grad drevet af, at den private sektor har 

sparet mere op. Det er primært sket ved, at hus

holdningerne og virksomhederne har reduceret 

deres investeringer. Den øgede private opsparing 

modsvares til dels af, at de offentlige underskud 

er større end før krisen.

Stigningen i betalingsbalanceoverskuddet for 

euroområdet under ét skyldes især, at de sydlige 

eurolande har forbedret deres betalingsbalancer, 

jf. figur 4 (højre). Udviklingen har været drevet af, 

både at den indenlandske efterspørgsel var svæk

ket, og at konkurrenceevnen er styrket som følge 

af lave lønstigninger og strukturelle reformer. 

Derudover har den lave oliepris reduceret prisen 

på nettoimporten af olie mærkbart. Det gør sig 

også gældende for USA, men det opvejes bl.a. af 

effekterne af den styrkede dollar, således at det 

amerikanske betalingsbalanceunderskud ventes 

omtrent uændret i 2015 i forhold til 2014.

ARBEJDSMARKED OG INFLATION
I euroområdet er arbejdsmarkederne bedret, 

siden økonomien begyndte at vokse igen i 2013. 

Ledigheden er således reduceret til 11,1 pct. i 

april fra 12 pct. i september 2013, jf. figur 5 (ven

stre). 

Selv om ledigheden steg kraftigt under krisen, 

er beskæftigelsesfrekvensen for euroområdet un

Betalingsbalancer Figur 4
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Kilde: IMF, World Economic Outlook, april 2015.
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der ét kun faldet en anelse, jf. figur 5 (højre). Det 

afspejler, at arbejdsstyrken i samme periode er 

vokset, således at erhvervsfrekvensen (1564åri

ge) er steget med 2 procentpoint til 73 pct. Især 

de sydlige eurolande har trukket udviklingen i be

skæftigelsesfrekvensen ned. I de nordlige eurolan

de er den steget svagt over en længere periode, 

også under krisen. 

I modsætning til euroområdet er arbejdsstyr

ken i USA faldet under krisen. Det har medført, at 

erhvervsfrekvensen (1564årige) siden 2007 er 

faldet med 3 procentpoint til 73 pct., så den nu er 

på samme niveau som i euroområdet. Da beskæf

tigelsen samtidig er steget kraftigt, er ledigheden 

reduceret til 5,5 pct. i maj, hvilket er tæt på det 

strukturelle niveau. Beskæftigelsen er dog vok

set langsommere end befolkningen, og derfor er 

beskæftigelsesfrekvensen stadig under niveauet 

før krisen. 

Lønudviklingen i euroområdet er afdæmpet, 

hvilket afspejler, at der er betydelig ledig kapa

citet på arbejdsmarkederne. I USA er lønstig

ningstakten dog også moderat, om end den 

tiltog i 2014. Det kan bl.a. skyldes, at lønniveauet 

allerede er højt. Selv om arbejdsmarkedet var 

meget svagt under krisen, kunne eller ville man

ge virksomheder ikke sænke lønniveauet ifølge 

Federal Reserves formand, Janet Yellen. De har 

derfor efterfølgende kunnet tiltrække arbejdskraft 

uden at øge lønningerne. Det kan også skyldes, 

at der fortsat er ledig kapacitet på arbejdsmar

kedet, men mængden reduceres hurtigt. Virk

somhedernes planlagte lønstigninger tyder på, 

at lønstigningerne vil tiltage i løbet af 2015. Et 

bredt mål for presset på arbejdsmarkedet, La

bor Market Conditions Index beregnet af Federal 

Reserve Bank of Kansas City indikerer også, at 

stigningstakten vil tiltage i den kommende tid.

Selv om lønstigningstakten er tiltaget i USA, har 

det ikke givet sig udslag i en højere stigningstakt 

i det overordnede forbrugerprisindeks. Den er 

derimod faldet siden midten af 2014 og har været 

svagt negativ siden årsskiftet. Det skyldes især, at 

olieprisen er faldet, og at dollar er styrket. Va

lutakursen påvirker dog de indenlandske priser 

mindre i USA end i andre lande, idet mange varer 

afregnes i dollar, og USA er en relativt lukket øko

nomi.

I euroområdet var stigningstakten i forbru

gerprisindekset 0,3 pct. i maj efter fem måneder 

i træk at have været negativ eller nul, jf. figur 6. 

Selv om den er negativ i flere eurolande, er der 

ikke tegn på deflation i euroområdet. Det forud

sætter bl.a. en længere periode, hvor lønudviklin

gen er meget svag, og inflationsforventningerne 

falder. Inflationen har kun været negativ i en 

kort periode, og det var kun 3 ud af de 12 over

ordnede varegrupper, der trak stigningstakten 

i forbrugerprisindekset ned i maj, primært de 

energirelaterede varegrupper, herunder transport 

Arbejdsløshed og beskæftigelse i euroområdet og USA Figur 5
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og opvarmning af bolig. De markedsbaserede 

inflationsforventninger, målt ved inflationsswaps, 

er endvidere steget til 1,8 pct. efter at være faldet 

til under 1,5 pct. i begyndelsen af 2015, jf. boks 1. 

Det er tæt på ECB’s inflationsmålsætning.

Prisudviklingen i euroområdet påvirkes også 

betydeligt af faldet i olieprisen og udviklingen 

i valutakursen, men i euroområdet har de to 

faktorer modsatrettede effekter: Faldet i oliepri

sen trækker priserne ned, mens deprecieringen 

af euroen trækker op, fordi det bliver dyrere 

at importere varer. Ifølge ECB og EuropaKom

missionen vil faldet i olieprisen siden juni 2014 

isoleret set kunne reducere prisstigningstakten i 

euroområdet med 1,61,9 procentpoint på et års 

sigt, jf. tabel 2. EuropaKommissionens og OECD’s 

analyser peger endvidere på, at deprecieringen 

af den effektive eurokurs siden marts 2014 kan bi

drage til, at forbrugerpriserne stiger med 0,40,8 

procentpoint på et års sigt. De to effekter peger 

samlet set på et fald i inflationen. Fra slutningen 

af 2015 vil olieprisfaldet ikke længere påvirke pris

stigningstakten direkte (basiseffekt), mens den 

svækkede euro fortsat ventes at trække priserne 

op i de kommende år.

FINANSIELLE FORHOLD
Renterne på 10årige statsobligationer er steget 

i både euroområdet og USA siden midten af april 

og frem til medio juni. Udviklingen i euroområdet 

skal bl.a. ses i lyset af, at inflationsforventningerne 

er steget, og vækstudsigterne er opjusteret. Sam

Inflationsforventninger i euroområdet Boks 1
fortsættes næste side

Inflationsforventninger bliver typisk målt ved hjælp af to me

toder. Den ene er spørgeskemaundersøgelser. I euroområ

det udarbejder ECB Survey of Professional Forecasters, SPF, 

hvor de spørger professionelle økonomer om deres forvent

ninger til den fremtidige inflation. Den anden er at beregne 

inflationsforventningerne ud fra finansielle produkter som fx 

inflationsswaps, som er en kontrakt mellem to parter, hvor 

den ene betaler en på forhånd aftalt fast rate og den anden 

en variabel rate, der svarer til prisstigningstakten i den 

periode, hvor kontrakten løber. De spørgeskemabaserede 

forventninger måles hvert kvartal og er tilgængelige med en 

vis forsinkelse, mens de markedsbaserede kan observeres 

på dagsbasis og er mere volatile, idet de også påvirkes af 

de generelle forhold på de finansielle markeder. ECB anven

der begge mål til at overvåge inflationsforventningerne. 

I slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015 faldt 

inflationsforventningerne i euroområdet betydeligt. De 

markedsbaserede forventninger faldt mere end de spørge

skemabaserede, jf. figurer nedenfor. Det skyldes dels, at de 

to mål ikke nødvendigvis udtrykker de samme faktiske for

ventninger, dels at de markedsbaserede forventninger også 

indeholder en risikopræmie, der kan påvirke de udledte 

forventninger. Risikopræmien består bl.a. af en inflationsrisi

kopræmie, der er det ekstra afkast, som investorerne kræver 

for at påtage sig risikoen for, at inflationen ikke udvikler sig 

som ventet. ECB har vurderet, at inflationsrisikopræmien i 

euroområdet historisk har været positiv i gennemsnit.1 Det 

skyldes formentlig, at der har været stor efterspørgsel efter 

at afdække inflationsrisikoen og sikre købekraften. Derud

over indeholder risikopræmien en likviditetsrisikopræmie, 

der afspejler likviditeten i markedet, og en kreditrisikopræ

mie, der afspejler risikoen for, at modparten ikke kan over

holde sin forpligtelse. Sidstnævnte kan til dels håndteres 

ved, at der stilles sikkerhed.

Bl.a. ECB har påpeget, at en negativ inflationsrisikopræ

mie var en af årsagerne til, at inflationsforventningerne ud

ledt af finansielle produkter var lavere end de spørgeskema

baserede forventninger i den betragtede periode.2 Det kan 

ifølge ECB forekomme i en situation, hvor markedsaktører 

forventer, at lavere inflation i fremtiden er mere sandsynlig 

end højere, og efterspørgslen efter at afdække risikoen for 

opadrettede overraskelser i inflationen derfor er lav.

Efter introduktionen af ECB’s udvidede opkøbsprogram 

er både de markedsbaserede og de spørgeskemabaserede 

inflationsforventninger steget, og begge mål viste medio 

juni en forventet inflation på 1,8 pct. på mellemlangt sigt.

1. Jf. ECB, Monthly Bulletin, juli 2012.

2. Jf. ECB, Economic Bulletin, nr. 2, 2015.

Inflation i euroområdet Figur 6
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tidig var renterne på et så lavt niveau, at nogle 

markedsdeltagere muligvis anså risikoen for et 

kurstab i forbindelse med en rentestigning som 

større end sandsynligheden for en kursgevinst 

ved fortsat rentefald, hvilket reducerede efter

spørgslen.

Den seneste tids stigning kommer efter en 

længere periode med rentefald i euroområdet, 

jf. figur 7 (venstre). Det store rentefald i løbet af 

efteråret 2014 og vinteren kan bl.a. tilskrives ECB’s 

udvidede opkøbsprogram. Renterne faldt således 

i månederne op til annonceringen af opkøbspro

grammet 22. januar 2015, fordi der var tiltagende 

forventninger om, at ECB ville påbegynde opkøb 

af statsobligationer, jf. figur 7 (højre). Renterne 

fortsatte med at falde efter annonceringen, hvil

ket formentlig skyldes, at programmets størrelse 

overraskede markedsdeltagerne. Også efter ECB 

Fortsat Boks 1

Markedsbaserede og spørgeskemabaserede inflationsforventninger
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Anm.: Venstre figur: Inflationsforventningerne om 5 år 5 år frem er den implicitte forwardrente udledt via inflationsswaprenten om 5 år og om 
10 år og kan fortolkes som den forventede gennemsnitlige inflation 5-10 år ude i fremtiden.

Kilde: Bloomberg og Thomson Reuters Datastream.

Effekter af valutakurs- og olieprisudviklingen på inflationen i euroområdet Tabel 2

Effekt af olieprisfald Ændring

Første års effekt  
på inflationen  

(procentpoint)
Ændring 2014  

til 2015

Beregnet effekt 
efter et år  

(procentpoint)

EuropaKommissionen 20 dollar 0,6 54 dollar 1,6

ECB 10 pct. 0,4 47 pct. 1,9

Effekt af depreciering af nominel effektiv eurokurs

EuropaKommissionen 10 pct. 0,6 13 pct. 0,8

OECD 10 pct. 0,3 13 pct. 0,4

Anm.: Ændringen i olieprisen er fra 19. juni 2014 til 15. juni 2015, og ændringen i den nominelle effektive eurokurs er fra marts 2014 til april 
2015. Starttidspunkterne er dér, hvor olieprisen var højest og eurokursen stærkest i 2014.

Kilde: ECB, EuropaKommissionen, OECD og Thomson Reuters Datastream.
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påbegyndte opkøbene 9. marts, faldt renterne. 

Det var særligt renterne på obligationer med 

længere løbetider, der faldt, og rentekurven blev 

derfor fladere. 

I takt med faldet i statsrenterne er negative 

renter i euroområdet blevet mere udbredte. I 

april blev tyske statsobligationer handlet med 

negative renter op til omkring otte års løbetid 

mod fire års løbetid ved årsskiftet, jf. figur 8 

(venstre). Samtidig blev de franske og irske stats

obligationer handlet med negative renter op til 

henholdsvis fem og tre års løbetid. Rentefaldet 

betød endvidere, at flere lande kunne udstede 

til negative renter. I løbet af de seneste måneder 

har bl.a. Spanien og Portugal udstedt korte stats

papirer med negative renter. 

Rente på 10-årige statsobligationer og udlånsrenter til ikke-finansielle virksomheder Figur 7
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Anm.: Højre figur: Ændringerne i renterne på statsobligationer måles fra 22. august 2014, hvor ECB’s formand, Mario Draghi, i en tale på konfe
rencen i Jackson Hole for første gang indikerede, at ECB kunne igangsætte kvantitative lempelser. Seneste observation er 15. juni 2015. 
Ændringer i udlånsrenter måles fra august 2014 til januar 2015, fra januar 2015 til marts 2015 og fra marts til april 2015.  

Kilde: Thomson Reuters Datastream.

Negative renter på statsobligationer og pengemarkedsrenter Figur 8
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Også uden for euroområdet er renterne faldet 

markant. I Danmark, Sverige og Schweiz blev 

2årige statsobligationer handlet med renter mel

lem -0,2 og -0,9 pct. medio juni, jf. figur 8 (højre). 

Schweiz solgte i begyndelsen af april 10årige 

statsobligationer til en negativ rente på 6 basis

point.

Renterne på bankernes udlån til ikke-finansielle 

virksomheder i euroområdet er ligeledes faldet, 

jf. figur 7 (højre). Det kan ifølge ECB tyde på, at 

den pengepolitiske transmissionsmekanisme er 

styrket. Renterne er faldet mest i de sydeuropæ

iske eurolande, og rentespændene er dermed 

indsnævret. I en række lande er spændet til den 

pengepolitiske rente dog fortsat højere end før 

finanskrisen. 

De seneste måneder er væksten i bankernes 

udlån til husholdningerne i euroområdet tilta

get, jf. figur 9 (venstre). Udlån til ikke-finansielle 

virksomheder er endvidere steget siden årsskiftet. 

Sidstnævnte afspejler både, at virksomhederne 

har øget efterspørgslen efter lån, bl.a. som følge 

af det lave renteniveau, og at bankerne har lem

pet kreditvilkårene, jf. figur 9 (højre). Bankerne har 

vurderet, at ECB’s opkøbsprogram har en positiv 

effekt på både mængden af udlån og kreditvil

kårene, jf. ECB’s udlånsundersøgelse. 

ECB har frem til 12. juni 2015 købt obligationer 

udstedt af eurolande og udvalgte institutioner 

for ca. 170 mia. euro. ECB kan købe obligationer 

med en restløbetid på 230 år og en rente over 

0,2 pct. (den aktuelle rente på indskud i ECB). 

Inklusive opkøb af dækkede obligationer og 

assetbacked securities, ABS’er, har ECB som an

nonceret købt for ca. 60 mia. euro pr. måned. ECB 

planlægger at fortsætte opkøbsprogrammet frem 

til september 2016 og vil dermed øge sin balan

ce med samlet set 1.140 mia. euro (ca. 12 pct. af 

BNP). Opkøbene fordelt på udstederlande følger 

samme fordeling som eurolandenes indskud i ECB 

(ECB’s kapitalnøgle), og der er således købt flest 

obligationer i de store lande, jf. figur 10 (venstre). 

Den gennemsnitlige restløbetid på ECB’s opkøb 

er i de fleste lande tæt på restløbetiden på den 

udestående gæld. I Portugal og Letland er rest

løbetiden på de opkøbte obligationer dog lidt 

længere, mens den i Tyskland, Holland og Luxem

bourg er lidt kortere, jf. figur 10 (højre).

Foruden det nedadrettede pres på statsrenter

ne har ECB’s kvantitative lempelser medvirket til, 

at euroens kurs er faldet over for bl.a. dollar, og 

aktiekurserne i euroområdet er steget, jf. tidligere. 

Aktiekurserne steg ca. 18 pct. fra annonceringen 

af det udvidede opkøbsprogram og frem til medio 

april. 

Mens markedsdeltagerne forventer, at ECB 

fastholder de lave renter i en lang periode, ventes 

Federal Reserve at sætte renten op i 2. halvår 2015. 

Federal Open Market Committee, FOMC, ophør

te 18. marts med at anvende ”forward guidance” 

Udlån samt kreditvilkår og -efterspørgsel i euroområdet Figur 9
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Kilde: Thomson Reuters Datastream og ECB.
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for niveauet for den pengepolitiske rente og 

understregede, at kommende renteændringer 

vil afhænge af udviklingen i de økonomiske data. 

FOMCmedlemmerne nedsatte samtidig deres 

forventninger til renteniveauet i de kommende år 

og nærmede sig dermed markedsforventningerne, 

der gennem en længere periode havde ligget væ

sentligt lavere end komiteens forventninger, jf. figur 

11. Udmeldingen fra FOMC og skuffende nøgletal 

medvirkede efterfølgende til, at markedsdeltager

ne reducerede forventningerne til renteniveauet 

yderligere og dermed udskød det forventede tids

punkt for den første renteforhøjelse. Markedsdel

tagerne forventer, at Bank of England sætter 

renten op første gang i begyndelsen af 2016.

Sveriges Riksbank nedsatte 18. marts den pen

gepolitiske rente til 0,25 pct. Dermed er renten 

sat ned fire gange det seneste år og samlet set 

med 1 procentpoint. Riksbankens forventninger 

til renteniveauet i de kommende år er endvidere 

sænket, og Riksbanken har påbegyndt opkøb af 

statsobligationer for ca. 90 mia. svenske kroner 

(2,3 pct. af BNP). Lempelserne skal ses i lyset af, 

at inflationen i Sverige har været lavere end den 

pengepolitiske målsætning de seneste tre år. 

Norges Bank nedsatte renten i december 2014 

for at modvirke de negative effekter af den lave 

oliepris på den økonomiske aktivitet og infla-

tionen. De negative effekter er endvidere blevet 

modgået af, at den norske krone blev svækket 

i takt med faldet i olieprisen. På rentemødet 7. 

maj holdt Norges Bank renten uændret på 1,25 

pct. Markedsdeltagerne forventer dog, at Norges 

Bank vil nedsætte renten senere i år.

ECB’s opkøb af statsobligationer fordelt på lande og løbetid Figur 10
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Kilde: ECB.

Forventninger til den pengepolitiske 
rente i USA

Figur 11
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Kilde: Federal Reserve og Thomson Reuters Datastream.
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PENGE OG VALUTAFORHOLD

Kronen har de seneste måneder ligget stabilt over 

for euroen, jf. figur 12 (venstre). Efterspørgslen 

efter danske kroner aftog i forhold til de første 

måneder af året, hvor den var steget kraftigt, efter 

at Schweizerische Nationalbank, SNB, besluttede 

ikke længere at opretholde loftet for schweizer

francens kurs over for euro. Efter at have købt 

kroner for et stort beløb i de første to måneder 

af året begyndte udenlandske investorer at sælge 

kroner fra marts, jf. figur 12 (højre). For året under 

ét har udlandet netto solgt kroner. Indenlandske 

investorer fortsatte tendensen fra årets to første 

måneder og købte kroner i betydeligt omfang i 

marts. I april og maj har de fleste indenlandske 

investorer netto solgt kroner. Forsikringsselskaber 

og pensionskasser (herefter pensionsselskaber) 

ser ud til fortsat at købe kroner. Deres efterspørg

sel efter kroner har været en væsentlig faktor bag 

udviklingen på kronemarkedet i år. Sektoren har 

samlet set øget afdækningen af deres ekspone

ring i euro og har derfor købt kroner. Der er dog 

stor spredning i, hvordan pensionsselskaberne 

har ageret. Lidt over halvdelen af sektoren har 

nedbragt eksponeringen i euro siden begyndel

sen af året, mens knap halvdelen har øget deres 

eksponering i euro, jf. boks 2. Investeringsforenin

ger bidrog til efterspørgslen efter danske kroner i 

februar og marts. Efterspørgslen var koncentreret 

hos meget få forvaltere af investeringsforeninger. 

Nationalbanken intervenerede i valutamarke

det og solgte i april og maj valuta mod kroner 

for samlet set 69 mia. kr. Omfanget var væsentligt 

lavere, end købet af valuta mod kroner for samlet 

275 mia. kr. i januar og februar. 

Nationalbanken holdt de pengepolitiske renter 

i ro oven på de fire rentenedsættelser i januar og 

februar. Gennem hele perioden var udlåns og 

indskudsbevisrenten således henholdsvis 0,05 

og 0,75 pct., og diskonto og foliorenten var 

0,00 pct. Det midlertidige stop for statens salg af 

statsobligationer blev opretholdt. Det blev indført 

i slutningen af januar i lyset af den kraftige efter

spørgsel efter kroner for at begrænse kapitalind

strømningen til Danmark. Stoppet for salget af 

statsobligationer virker ved at reducere udbuddet 

af statsobligationer og derigennem presse de 

lange renter ned. Nationalbankens interventioner 

i kronemarkedet blev modsvaret af en kraftig stig

ning i bankernes placeringsbehov i Nationalban

ken i januar og februar, og på den baggrund blev 

de pengepolitiske modparters samlede ramme for 

folioindestående justeret væsentligt op i marts fra 

37 til 173 mia. kr. 

De korte danske pengemarkedsrenter stabi

liserede sig i april og maj på et niveau lidt over 

indskudsbevisrenten. Spændet mellem korte 

Kronens kurs over for euro og udvalgte sektorers nettokøb af kroner mod valuta Figur 12

Kronens kurs over for euro Køb af kroner mod valuta fordelt på sektorer i  
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Anm.: Venstre figur: Kronekursen er vist på omvendt skala. Seneste observation er 16. juni 2015. Højre figur: Data for perioden jan.-apr. er fra 
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Kilde: Danmarks Nationalbank.
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pengemarkedsrenter i Danmark og i euroområ

det var nogenlunde konstant og lå lidt over det 

pengepolitiske spænd, jf. figur 13. Det implicitte 

rentespænd gennem FX swaps, der faldt kraftigt 

i januar og februar som følge af efterspørgslen 

efter kroner på termin, steg og nærmede sig igen 

det pengepolitiske spænd. 

Man kan få en indikation af markedsdeltager

nes forventninger til fremtidige korte penge

markedsrenter ud fra pengemarkedsrenter med 

længere løbetider. Niveauet for disse renter tyder 

på, at markedsdeltagerne forventer, at det helt 

korte pengemarkedsspænd mellem Danmark og 

euroområdet gradvist vil blive indsnævret over 

det næste halvandet år, jf. figur 14. 

Niveauet for pengemarkedsrenterne indikerer 

desuden, at markedsdeltagerne forventer, at de 

korteste af pengemarkedsrenterne forbliver nega

tive i de næste knap to år både i euroområdet og 

i Danmark. 

Rentespænd mellem Danmark og euroområdet Figur 13

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,2

nov 14 dec 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 maj 15 jun 15

Pengepolitiske renter FX swap Renteswap

Procentpoint

SNB lader 
schweizerfrancen flyde

ECB 
annoncerer 
opkøb

Udstedelsesstop for 
statsobligationer
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Kilde: Thomson Reuters Eikon, ECB og Danmarks Nationalbank.

Forventninger til  
pengemarkedsrenter  
i Danmark og euroområdet

Figur 14
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Cita og Eoniarenteswaps. En forwardrentekurve angiver, 
hvad renten på et givet tidspunkt i fremtiden forventes at 
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Kilde: Scanrate Rio.
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Pensionssektoren under et gik mod kronen – men med stor variation Boks 2
fortsættes 

Indenlandske investorer og virksomheder stod for lidt mere 

end to tredjedele af valutaindstrømningen i januar og febru

ar. En betydelig del af efterspørgslen efter danske kroner 

afspejler, at danske pensionsselskaber samlet set øgede 

afdækningen af valutakursrisiko ved især at købe danske 

kroner på termin. 

Den danske pensionssektor er meget stor
Pensionsselskaberne er vigtige aktører på de danske finan

sielle markeder og kan ved fx at omlægge porteføljer og 

afdække valuta påvirke efterspørgslen efter kroner markant. 

Deres store betydning illustreres ved, at sektoren, målt i 

forhold til økonomiens størrelse, er større end i noget andet 

OECD-land. Pensionsselskabernes finansielle aktiver er på 

godt 3.000 mia. kr. svarende til godt 150 pct. af BNP. 

Pensionsselskaberne ejer 44 pct. af de udestående 

danske statspapirer og 26 pct. af de udestående realkredi

tobligationer, når deres investeringer gennem investerings

foreninger medtages. Sektorens placeringsbehov er øget 

betydeligt de senere år, og den har et stort behov for også 

at placere uden for Danmark, da de indenlandske finansielle 

markeder ikke er store nok til at kunne absorbere hele sek

torens behov. Omkring halvdelen af deres finansielle aktiver 

er valutaaktiver. Af dem udgør euroaktiver omkring 40 pct., 

jf. figuren nedenfor (venstre).

Pensionsselskabernes aktiver, eksponering og afdækning

Samlede beholdninger af aktiver og endelig  
valutaeksponering i kroner, euro og øvrige valutaer
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Anm.: Venstre figur: Beholdningen af aktiver denomineret i fremmed valuta er her opgjort som summen af ”afdækket” og ”uafdækket” i figuren 
til højre. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Pensionsselskabernes håndtering af valutarisici
Pensionsselskaber er forpligtet til at have tilstrækkeligt med 

aktiver til at kunne honorere deres forpligtelser over for de

res kunder. Reguleringen af selskaberne indebærer, at deres 

investeringsstrategi skal afspejle de ydelser, som kunderne 

er stillet i udsigt i form af eventuelle garantier.1 Det betyder 

bl.a., at de aktiver, der medgår til at dække forpligtelserne, 

skal investeres på en måde, der passer til arten og varighe

den af forpligtelserne. 

På grund af fastkurspolitikken har selskaberne en væsent

lig uafdækket eksponering over for euro.2 Langt den største 

del af deres endelige valutaeksponering er dog i danske kro

ner, nemlig omkring 70 pct. Eksponering mod andre valutaer 

end kroner og euro er begrænset. Ved udgangen af 2014 var 

omkring 7 pct. af pensionsselskabernes euroinvesteringer 

afdækket, mens det steg til omkring 11 pct. ultimo april, jf. 

figuren ovenfor (højre). Stigningen skete hovedsageligt i 

januar og bidrog væsentligt til presset på kronen. Derudover 

har pensionsselskaberne øget afdækningen af valutarisikoen 

i dollar. Der er stor spredning i, hvor meget pensionsselska

berne afdækker valuta. Nogle afdækker praktisk taget ikke 

positioner forbundet med investeringer i euro, mens andre 

afdækker fuldt ud. 

Store forskelle i selskabernes ændring af eksponering  
under forløbet af kronepresset
Under et har selskaberne nedbragt eksponeringen mod 

euro, og det har bidraget til presset mod kronen. Der er dog 

store forskelle i pensionsselskabernes ændring i euroeks

ponering i 2015. Lidt over halvdelen af sektoren, målt på 

størrelsen af balancen, valgte at reducere deres euroekspo

nering, jf. figuren nedenfor. Lidt under halvdelen øgede til 

gengæld eksponeringen mod euro. Generelt har selskaber 

med relativt høj eksponering mod euro reduceret ekspone

ringen en anelse mindre, end selskaber der allerede havde 

relativt lav eksponering. Spredningen i euroeksponeringen 

blandt selskaberne er derfor blevet større. 

1. Det såkaldte ”prudent person”princip, jf. Finanstilsynets julebrev: Prudent personprincippet, 18. december 2014.

2. Den potentielle ændring af eurokursen i beregningen af kapitalkravet til selskaberne er 2,39 pct. Den er begrænset pga. udsvingsbåndet i 

ERM2. For hovedparten af øvrige valutaer er den potentielle ændring af valutakursen over for kroner på 25 pct.
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Fortsat Boks 2

Ændring i selskabernes euroeksponering fra december 2014 til april 2015 i procent af deres balancer – 
vægtet med balancestørrelse

26 pct.

29 pct.

37 pct.

8 pct.

Reduceret mere end 5 procentpoint

Reduceret mellem 0 og 5 procentpoint

Øget mellem 0 og 5 procentpoint

Øget mere end 5 procentpoint

Anm.: Euroeksponering betyder eksponering mod euro efter eventuelle afdækningsforretninger. Vægtet med balancen ultimo 2014. 
Kilde: Danmarks Nationalbank.

UDVIKLINGEN PÅ KAPITALMARKEDET
Renterne på danske statsobligationer er steget 

betydeligt siden anden halvdel af april, jf. figur 15 

(venstre). Stigningen var kraftigst for obligationer 

med længere løbetider. Renterne er dog stadig 

væsentligt under det gennemsnitlige niveau i 

2014. Kortere renter steg kun en smule og er 

stadig lavere, end før presset på kronen satte ind 

i januar 2015.

Stigningen i de lange statsobligationsrenter i 

Danmark var lidt større end i euroområdet, jf. figur 

15 (højre). Således steg nulkuponrentespændet 

mellem 10årige statsobligationsrenter i Danmark 

og Tyskland til omkring 10 basispoint efter at have 

Statsobligationsrenter i Danmark og danske og tyske statsobligationsrenter  
og rentespænd 

Figur 15

Danske statsobligationsrenter 10-årige statsobligationsrenter og rentespænd mellem 
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været negativt fra midten af januar til midten af 

marts. Spændudvidelsen er sket på baggrund af, 

at presset på kronemarkedet er aftaget. 

Staten solgte skatkammerbeviser på fem af 

de syv auktioner fra starten af marts til midten af 

juni. De tildelte mængder var i flere tilfælde langt 

under budmængderne. På den første auktion i 

marts og maj blev der ikke solgt nogen, ligesom 

på auktionerne i februar. Det lave salg af skat

kammerbeviser afspejler, at de tilbudte priser i 

flere tilfælde ikke var tilstrækkeligt attraktive i 

forhold til markedspriserne. Stoppet for salget 

af statsobligationer har reduceret likviditeten på 

det danske statsobligationsmarked. Derfor har 

staten i samarbejde med Nationalbanken lavet 

en række tiltag for at understøtte likviditeten 

i markedet, herunder genintroduceret ombyt

ningsauktioner.

Renterne på realkreditobligationer udviklede 

sig nogenlunde parallelt med renterne på statsob

ligationer. Renterne på de korteste realkreditob

ligationer er fortsat negative, men er steget lidt i 

forhold til i januar og februar, jf. figur 16 (venstre). 

Renterne på lange fastforrentede obligationer 

steg kraftigt fra slutningen af april, og de er til

bage på niveauet fra efteråret 2014, men fortsat 

væsentligt under gennemsnittet for hele 2014. 

Varigheden på udeståendet af realkreditobligati

oner er steget væsentligt, men fra et lavt niveau. 

Det er sket som følge af det betydelige omfang af 

konverteringer og omlægning til fastforrentede 

obligationer, samt stigningen i renteniveauet de 

seneste måneder. 

Udenlandske investorer og indenlandske pen

sionsselskaber har over det seneste år øget deres 

beholdninger af danske realkreditobligationer 

med henholdsvis 111 og 82 mia. kr. En betydelig 

del af de køb er sket i årets første fire måneder, 

hvor udenlandske investorer øgede beholdningen 

med 44 mia. kr. og pensionsselskaberne med 88 

mia. kr.2

Tendensen til, at låntagerne omlægger fra 

1 årige rentetilpasningslån til fx lån med rentetil

pasning hvert tredje eller femte år eller lån med 

fast rente, er fortsat, jf. figur 16 (højre). Den ude

stående mængde af 1årige rentetilpasningsobli

2 Ca. halvdelen af nettotilgangen for pensionsselskaberne skyldes, at 
ét selskab har omlagt beholdningen fra indirekte ejerskab via investe
ringsforeninger til direkte ejerskab.

Realkreditobligationsrenter og udestående realkreditobligationer Figur 16
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Anm.: Venstre figur: Lang obligationsrente er en sammenvejning af renter på 30-årige fastforrentede obligationer. RTL-renter er renter på 
obligationer bag rentetilpasningslån på den sidste handelsdag i den pågældende uge. Seneste observation er uge 24 2015. Højre figur: 
Den udestående værdi er opgjort til nominel værdi ultimo måneden. Værdien af lange fastforrentede obligationer stiger bl.a., fordi det 
i opgørelsen ikke er muligt at tage højde for de førtidige indfrielser til termin, som har fundet sted i forbindelse med lånekonvertering i 
1. kvartal. Opgørelserne for oktober 2009 og 2012 er påvirket af tidlig registrering af obligationer på Værdipapircentralen til den efter
følgende refinansiering. Fordelingen af korte fastforrentede obligationer på lån med forskellig refinansieringsfrekvens er estimeret på 
baggrund af ændringerne i det nominelle udestående i forskellige restløbetidsintervaller. ”5årige RTL” er opgjort som ændringerne i det 
nominelle udestående 5,53,5 år før obligationernes udløb, ”3årige RTL” er opgjort for restløbetidsintervallet 3,52,5 år, og ”1årige RTL” 
er opgjort for intervallet 1,5-0 år. Variabelt forrentede obligationer er obligationer med renteindeksering hyppigere end refinansiering, 
hvor referencerenten følger en markedsbaseret rente, fx en Citaswaprente. Seneste observation er april 2015.

Kilde: Realkreditrådet, Nordea Analytics og Danmarks Nationalbank.
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gationer er omtrent halveret i forhold til i 201112. 

Det lave renteniveau har givet låntagere mulighed 

for at fastlåse renten på et lavt niveau i en læn

gere periode. Desuden har realkreditinstitutterne 

over en årrække ved at ændre i prisstrukturen 

gjort det mere attraktivt for låntagere at skifte fra 

1årige rentetilpasningsobligationer.

Forud for opsigelsesfristen i slutningen af april 

blev der opsagt konverterbare lån for lidt mere 

end 100 mia. kr. Konverteringsomfanget var der

med fortsat stort. 3 og 3,5 pct.lån bidrog med 

omkring 30 mia. kr. hver, mens 4 pct.lån bidrog 

med lidt over 20 mia. kr. Låntagere med 3,5 og 4 

pct.lån havde størst tilbøjelighed til at konverte

re. Nyudstedelserne i april og maj var hovedsage

ligt 30årige 2 pct.obligationer. 

De negative renter på nogle realkreditlån rejste 

en række spørgsmål i forhold til, hvordan man 

praktisk, kontraktuelt og skattemæssigt håndte

rer negative renter. Derfor nedsatte erhvervs og 

vækstministeren i februar 2015 en hurtigarbej

dende arbejdsgruppe, der skulle afdække mulige 

problemstillinger ved negative renter på realkre

ditlån. Den offentliggjorde sin rapport i april 2015. 

Konklusionen i rapporten er, at negative renter 

ikke giver væsentlige problemer for rentetilpas

ningslån, men kan give udfordringer i forhold til 

lån baseret på variabelt forrentede obligationer 

både med og uden afdrag. I forhold til eksisteren

de lån er det op til de enkelte realkreditinstitutter 

at beslutte, hvordan de vil håndtere negative 

renter. For nye lån skitseres forskellige modeller 

for at håndtere negative renter på lån finansie

reret med variabelt forrentede obligationer, jf. 

Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. 

halvår 2015. Samtidig vurderer arbejdsgruppen, 

at der ikke umiddelbart er behov for at lovgive på 

området, da institutterne med fordel kan vælge 

den model, der passer bedst til det enkeltes for

retningsmodel.

Aktiepriserne er steget kraftigt siden begyndel

sen af året, jf. figur 17. Kursudviklingen på danske 

aktier har siden begyndelsen af 2014 overgået 

udviklingen på aktier i euroområdet. I Danmark er 

stigningen trukket op af, at medicinalvirksomhe

der har haft en meget positiv kursudvikling.   

RENTE- OG KREDITUDVIKLINGEN OVER FOR  
HUSHOLDNINGER OG ERHVERV 
Pengeinstitutternes ud og indlånsrenter over for 

husholdninger og erhverv faldt i løbet af det sene

ste år, jf. figur 18. Renten på udestående udlån til 

husholdninger og erhverv faldt med henholdsvis 

0,4 og 0,3 procentpoint fra ultimo oktober 2014 til 

ultimo april 2015. I samme periode faldt indlåns

Udvikling i aktiepriser  
i Danmark og i euroområdet

Figur 17
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Anm.: Datastreamindeks. Medicinalindustri udgør ca. 50 pct. af 
markedsværdien i totalindekset i Danmark. Seneste obser
vation er 16. juni 2015.

Kilde: Thomson Reuters Datastream.

Pengeinstitutternes ud- og ind-
lånsrenter over for husholdninger 
og erhverv samt Nationalbankens 
indskudsbevisrente

Figur 18
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Anm.: Månedsgennemsnit af effektive renter på udestående 
forretninger. Ændringer i Nationalbankens indskudsbevis
rente er vist på dagsbasis på annonceringsdatoen. Seneste 
observation for pengeinstitutternes renter er april 2015 og 
for indskudsbevisrenten 16. juni 2015. Seneste observation 
for indlånsrenten for husholdninger korrigeret for udlåns
relaterede indlån (”prioritetslån”) er marts 2015. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Den gennemsnitlige rente på indlån fra hushold

ninger korrigeret for udlånsrelaterede indlån3 var 

0,3 pct. i marts og dermed kun en anelse højere 

end indlånsrenten for erhverv. Renter på hushold

ningernes almindelige anfordringsindlån som fx 

lønkonti er nul, jf. kapitlet ”Negative renter og 

effekten på kreditinstitutternes indtjening” i Dan

marks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. halvår 

2015. En del store erhvervsindlån og indlån fra 

bl.a. institutionelle investorer foretaget på penge

markedslignende vilkår bliver derimod forrentet 

negativt.

Penge og realkreditinstitutternes udlån til hus

holdninger og erhverv er steget lidt det seneste 

halve år, jf. figur 19. Fra oktober 2014 til april 2015 

var pengeinstitutternes udlån stort set uændret, 

og realkreditinstitutternes steg med knap 21 mia. 

kr. Stigningen var relativt set størst i erhvervsud

lånet. Således steg udlånet til husholdninger og 

erhverv med henholdsvis 0,6 og 0,8 pct. Udlån

svæksten er dermed fortsat begrænset, på trods 

af at renteniveauet er lavt. 

Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse 

har de samlede kreditstandarder over for pri

vate og erhverv været stort set uændrede fra 4. 

kvartal 2014 til 1. kvartal 2015, jf. figur 20. Dog 

3 En del af husholdningernes indlån på anfordring er kombineret med 
prioritetslån, hvorved indlånet i praksis nedbringer prioritetslånet. 
Renten på indlånet vil derfor svare til den noget højere udlånsrente. 
Det bevirker, at den samlede gennemsnitlige rente på anfordringsind
skud ligger noget over nul.

Ændring i kreditstandarder over for erhverv og private Figur 20
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Anm.: Private dækker over husholdninger, ekskl. landbrug. Nettotallet kan ligge mellem 100 og 100. Et negativt nettotal betyder, at kredit
cheferne i de adspurgte institutter samlet set har angivet, at kreditstandarderne er blevet strammet i forhold til kvartalet før. Omvendt 
angiver et positivt nettotal, at kreditstandarderne er blevet lempet. Pengeinstitutterne er opdelt i gruppe 1 og 2, der følger Finanstilsy
nets størrelsesgruppering i 2015.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Penge- og realkreditinstitutter-
nes udlån til husholdninger og 
erhverv

Figur 19
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ret. Der er korrigeret for bruddet som følge af overgangen 
til ny MFIstatistik i september 2013. Seneste observation 
er april 2015.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

renterne over for begge med 0,3 procentpoint. 

Renterne er faldet mere i årets første måneder, 

hvor de pengepolitiske rentenedsættelser fandt 

sted. 
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Udfald på ansøgningen for de virk-
somheder, der søgte lånefinansiering 
hos banker og sparekasser 

Figur 21
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Kilde: Danmarks Statistik.

har konkurrencesituationen bidraget til, at penge

institutterne har fortsat med at lempe vilkårene. 

For erhverv angav alle instituttyper, at konkurren

ternes adfærd havde bidraget til lempelser. For 

pengeinstitutterne skete det især gennem prisen. 

Nogle realkreditinstitutter fortsætter derimod de 

senere års tendens med at stramme kreditstan

darderne gennem prisen. 

Besvarelserne i udlånsundersøgelsen peger 

på, at låneefterspørgslen fra både eksisterende 

og nye erhvervskunder steg lidt i 1. kvartal 2015. 

Også efterspørgslen fra både eksisterende og 

nye privatkunder steg i 1. kvartal 2015. Samlet set 

forventer penge og realkreditinstitutterne, at lå

neefterspørgslen fra alle kundesegmenter vil stige 

i 2. kvartal 2015. 

Danmarks Statistik offentliggjorde i april resul

taterne fra en undersøgelse af små og mellemsto

re virksomheders adgang til finansiering i 2014. 

Seneste undersøgelse blev foretaget i 200910. 

Den tyder på, at der er en lille forbedring i adgan

gen til finansiering. Andelen af virksomheder, der 

fuldt ud opnåede den lånefinansiering, de søgte 

om, steg således en smule i forhold til seneste un

dersøgelse, jf. figur 21. Færre firmaer søgte dog lå

nefinansiering. Tre ud af fire, der ikke søgte i 2014, 

begrunder det med, at de ikke havde behovet. 

DANSK ØKONOMI

INDENLANDSK AKTIVITET
Opsvinget gennem 2014 er fortsat i første del 

af i år. BNP lå i 1. kvartal 0,4 pct. over kvartalet 

før, når der korrigeres for prisudviklingen og 

sæsonudsving, jf. figur 22 (venstre). Væksten var 

især trukket af eksporten samt det private og det 

offentlige forbrug, jf. tabel 3. Også udviklingen i 

ledighed og beskæftigelse tegner billedet af en 

økonomi i fremgang. 

Det reale BNP i 2014 var 1,1 pct. højere end 

året før. I de kommende år ventes den økonomi

ske fremgang at tage til, og væksten i det reale 

BNP skønnes til 2,0 pct. i år og 2,1 pct. næste år. 

I 2017 ventes en lidt mindre stigning på 1,8 pct., 

når økonomien når sin normale kapacitet. 

Produktionsgabet, der angiver forskellen 

mellem den faktiske og den potentielle produk

tion, var i begyndelsen af 2015 ca. 1,5 pct. af 

BNP. Gabet beregnes med nogen usikkerhed, 

men skønnes at lukke i løbet af 2017, jf. figur 22 

(højre). Med den begrænsede mængde arbejds

kraftressourcer, der er til rådighed, er der en reel 

risiko for, at kapacitetspresset øges inden for en 

kortere tidshorisont, hvis aktivitetsfremgangen 

bliver stærkere end skønnet i prognosen. Det kan 

føre til udbredt mangel på arbejdskraft, jf. artiklen 

”Risici forbundet med det aktuelle opsving i dansk 

økonomi” i denne Kvartalsoversigt. 

Når produktionsgabet lukkes forholdsvis hur

tigt, selv hvis væksten i efterspørgslen er begræn

set, skyldes det, at væksten i den underliggende 

potentielle produktion herhjemme er forholdsvis 

lav. Det har været tilfældet i en længere årrække 

og skyldes bl.a. den demografiske udvikling. Det 

betyder dog ikke, at indkomstskabelsen og der

med velstandsudviklingen herhjemme har været 

svagere end i mange af vore nabolande, herunder 

Sverige, jf. boks 3.   

Den væsentligste drivkraft bag væksten i 
BNP de kommende år ventes at blive ekspor
ten, jf. figur 23. Der er stigende efterspørgsel 
på mange af de vigtigste eksportmarkeder, 
herunder i euroområdet, og samtidig er den 
danske lønkonkurrenceevne de senere år for
bedret betydeligt. Industrieksporten skønnes 
at vokse med i gennemsnit godt 4 pct. pr. år i 
201517, mens den samlede eksport gennem
snitligt vokser i omegnen af 3,5 pct. realt.  
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Centrale økonomiske størrelser Tabel 3

2014

Realvækst i forhold til perioden før, pct. 2014 2015 2016 2017 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.

BNP 1,1 2,0 2,1 1,8 0,6 0,5 0,4

Privat forbrug1 0,5 2,2 2,2 2,1 0,1 1,3 0,7

Offentligt forbrug 1,4 0,8 0,4 0,8 0,6 0,1 0,6

Boliginvesteringer 6,5 0,5 4,1 3,5 0,3 1,2 2,2

Offentlige investeringer 8,6 0,7 0,6 0,9 0,0 9,2 8,3

Erhvervsinvesteringer 1,0 4,3 6,9 5,4 1,4 0,7 0,5

Lagerinvesteringer mv.2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4

Eksport 2,6 3,3 3,5 3,3 0,6 0,4 2,0

Industrieksport 1,0 5,5 3,9 4,2 1,0 1,2 3,4

Import 3,8 2,8 3,9 4,0 1,0 0,5 0,4

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.768 2.800 2.835 2.872 2.770 2.777 2.784

Ledighed, brutto, 1.000 personer 135 122 112 105 133 131 128

Betalingsbalance, pct. af BNP 6,3 7,3 6,6 6,3 7,0 6,9 7,1

Offentlig saldo, pct. af BNP 1,8 1,0 2,4 1,8 3,2 2,8 1,0

Kontantpriser, pct. årår 3,4 5,9 3,1 3,5 3,7 3,5 5,5

Forbrugerpriser, pct. årår 0,3 0,5 1,8 1,9 0,3 0,1 0,0

Timeløn, pct. årår 1,3 2,0 2,8 2,8 1,3 1,2 1,3

1. Omfatter både husholdninger og NPISH.
2. Bidrag til BNPvækst (posten omfatter lagerinvesteringer, værdigenstande og statistisk diskrepans).

BNP i mængder (venstre) og produktionsgab (højre) Figur 22
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Anm.: Sæsonkorrigerede data. Højre figur: Produktionsgabet viser forskellen mellem faktisk og potentielt BNP. For en nærmere beskrivelse 
af beregningsmetoden se Asger Lau Andersen og Morten Hedegaard Rasmussen, Produktionspotentialet i dansk økonomi, Danmarks 
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2011, del 2. Det viste produktionsgab er estimeret på baggrund af bruttoledighed. 

Kilde: Danmarks Statistik.
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Sammenligning af velstandsudviklingen i Danmark og Sverige Boks 3

Den reale vækst i BNP, der ofte bruges som mål for væksten i 

velstandsudviklingen i et land, har siden midten af 1990’erne 

været markant lavere herhjemme end i flere af vore nabolan

de, herunder Sverige. Det gælder også, når perioden efter 

finanskrisen betragtes, jf. tabellen nedenfor.

Velstandsudvikling i Danmark og Sverige

Danmark Sverige Danmark Sverige 

Årlig vækstrate 19952014 20072014

Real BNP 1,2 2,4 0,5 0,8

Bytteforholdseffekt 0,2 0,3 0,3 0,1

Udenlandsk indkomst 0,4 0,1 0,6 0,2

Velstand 1,9 2,1 0,5 0,6

 Befolkning 2064 år 0,1 0,5 0,0 0,6

Velstand pr. 2064årige 1,7 1,6 0,5 0,0

Anm.: Velstanden er beregnet pr. hoved i de aldersgrupper, hvorfra arbejdsstyrken rekrutteres for at fokusere på, hvordan den produktive 
indsats har været i de to lande. Alternativt kunne være anvendt hele befolkningen. Det ændrer ikke det overordnede billede.   

Kilde: Danmarks Statistik og Statistics Sweden.

Den lavere reale BNPvækst herhjemme afspejler, at den 

potentielle vækst er lavere, bl.a. som følge af den demo

grafiske udvikling med færre i de arbejdsdygtige alders

grupper, ligesom væksten i produktiviteten i økonomien 

under ét over lang tid har været lavere end i fx Sverige. De 

senere år er produktiviteten i industrien herhjemme dog 

vokset betydeligt. Høj vækst i produktiviteten er imidlertid 

ofte sammenfaldende med et faldende bytteforhold1, altså 

forholdet mellem eksport og importpriser. Det skyldes, at 

høj produktivitet typisk sendes videre til forbrugerne i form 

af lavere færdigvarepriser. Det reducerer værditilvækst og 

dermed indkomstskabelse i producentlandet. Denne effekt 

har i en del år været udtalt i Sverige, hvis industri i højere 

grad end den danske er domineret af brancher som fx it 

og kommunikation, som har høj produktivitet og faldende 

priser. Danmark har omvendt en stor medicinalindustri, hvor 

det nedadrettede prispres har været mindre. Generelt har 

danske virksomheder været gode til at sælge deres produk

ter til høje priser og dermed understøttet høj indkomstska

belse, som kan fordeles på løn eller restindkomst. 

Hertil kommer, at den danske udlandsformue er steget, 

så den i dag er ca. 40 pct. af BNP, hvilket giver et afkast, som 

bidrager positivt til den indenlandske købekraft. I 2014 var 

afkastet godt 3 pct. af BNP. Det hører også med, når vel

standsudviklingen sammenlignes på tværs af lande. Samlet 

gælder, at udviklingen i det reale BNP ikke nødvendigvis 

giver et retvisende billede af velstandsudviklingen i et land. 

Korrigeres realt BNP med de to nævnte forhold, byttefor

hold og afkast på udlandsformuen, har velstandsudviklingen 

og dermed købekraften i Danmark og Sverige været stort 

set ens over de seneste tyve år. Det ændrer ikke ved, at 

velstandsudviklingen herhjemme havde været stærkere, hvis 

væksten i produktiviteten havde været højere, og hvis dansk 

økonomi havde undgået boblen i årene 200507 og den 

efterfølgende lange lavkonjunktur. 

Tager man yderligere hensyn til, at befolkningen i de 

arbejdsdygtige aldersgrupper er steget markant hurtigere 

i Sverige end herhjemme, vender billedet, og udviklingen 

i velstand målt ved den bytteforholdskorrigerede reale 

bruttonationalindkomst, BNI, pr. 2064årig har været højest 

herhjemme. Konklusionen er, at trods den forholdsvis beher

skede vækst i realt BNP, som må forudses også fremadrettet, 

følger velstandsudviklingen herhjemme den, der er i vore 

nabolande. Det gælder også, hvis en bredere kreds af lande 

inddrages.   

1. Bytteforholdskorrektionen af det reale BNP sker ved at tillægge et element, hvor eksporten deflateret med importpriserne fratrækkes ekspor

ten deflateret med eksportpriserne. Stiger importpriserne mindre end eksportpriserne, dvs. at der er en bytteforholdsforbedring, kommer 

der et positivt bidrag til husholdningernes forbrugsmuligheder. Stiger befolkningen, trækker det alt andet lige ned i forbrugsmulighederne 

pr. indbygger, da der bliver flere at dele værdiskabelsen i samfundet ud på.   
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Den indenlandske efterspørgsel drives bl.a. af 

det private forbrug, der ventes at vokse med 

godt 2 pct. i år og de næste to år. Forbrugsfrem

gangen understøttes af en høj forbrugertillid og 

har potentialet til at blive endnu kraftigere end 

skønnet i prognosen, hvis forbrugskvoten hurtigt 

normaliseres. Det skyldes stigende indkomster i 

husholdningerne. De reale disponible indkomster 

skønnes at stige med i gennemsnit 2 pct. pr. år i 

de kommende år som følge af stigende lønnin

ger og beskæftigelse. Rentefaldet har reduceret 

husholdningernes nettorenteudgifter en smule 

og dermed øget de disponible indkomster. Faldet 

er det seneste år blevet modereret af konverte

ringer af realkreditlån fra variabelt forrentede til 

fastforrentede lån, som imidlertid giver en større 

sikkerhed omkring de fremtidige renteudgifter. 

Udviklingen i det private forbrug skal også ses 

i lyset af en stigende formue i husholdningerne, 

især som følge af fremgang i boligpriserne og 

dermed friværdien i ejerboligmassen. Det ventes 

at løfte forbrugskvoten, der aktuelt ligger lavt, lidt 

frem mod 2017.

I takt med fremgangen i dansk økonomi er byg

ge- og anlægsaktiviteten steget, jf. figur 24. Bolig

Jobordningens udløb ved årsskiftet har muligvis i 

nogen grad fremrykket aktivitet i byggebranchen, 

men beskæftigelsesstigningen fortsatte i 1. kvartal 

2015. Det afspejler sig i, at byggeledigheden, der 

har udvist stor konjunkturfølsomhed det seneste 

årti, er faldet fra over 11 pct. i midten af 2010 til 

4,7 pct. i marts i år.  

Både boliginvesteringerne og erhvervenes bygge 

og anlægsinvesteringer ventes at bidrage til fort

sat fremgang i byggebranchen de kommende år. 

Hertil kommer, at materielinvesteringerne skøn

nes at stige lidt hurtigere end værditilvæksten i 

byerhvervene, understøttet af det lave renteni

veau og en stigende kapacitetsudnyttelse. Der 

ventes dermed et mindre løft i den aktuelt lave 

investeringskvote. De ikke-finansielle virksomhe

ders opsparingsoverskud var over 10 pct. af BNP 

i 4. kvartal 2014 og udgør et potentiale til et mere 

markant løft i erhvervsinvesteringerne.

BOLIGMARKED
Boligmarkedet er i fremgang, og der er tegn på, 

at rentefaldet i årets første kvartal har medvirket 

til, at huspriserne er accelereret, jf. figur 25 (ven

stre). Priserne stiger ikke lige meget i alle dele af 

landet, men der var positiv årsvækst i huspriserne 

i alle landsdele i 4. kvartal 2014. 

For Danmark under ét lå huspriserne i 1. kvar

tal 2015 ca. 6 pct. over samme periode sidste år. 

For ejerlejligheder har årsvæksten ligget konstant 

omkring 89 pct. de seneste par år. I forhold til 

husholdningernes disponible indkomst ligger såvel 

hus som ejerlejlighedspriserne dog ca. 40 procent

point under toppunktet i 2007, jf. figur 25 (højre). 

Handelsaktiviteten målt ved antallet af tinglyste 

salg er steget, boligudbuddet er aftaget, prisafsla

gene ved bolighandler er mindre end tidligere, og 

liggetiderne er faldet de seneste kvartaler. Ni

Bidrag til BNP-vækst Figur 23
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Beskæftigelse Figur 24
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veauet for handelsaktiviteten er fortsat forholds

vis lavt og liggetiderne for huse er stadig høje, og 

det samme gælder antallet af boliger til salg. Det 

indikerer, at der mange steder er et ophobet lager 

af huse, der som følge af den stigende omsætning 

nu sættes til salg. Så længe det er tilfældet, vil det 

dæmpe prisstigningerne i de områder, hvor der er 

mange huse til salg. 

Det er især prisudviklingen på ejerboliger i 

København, som kalder på agtpågivenhed. Her 

er udbuddet af boliger lavt, efterspørgslen høj og 

forventningerne til, at prisstigningerne vil fort

sætte, udbredt. Det ser man bl.a. på udviklingen i 

projektsalg, hvor folk køber, inden byggeriet står 

færdigt. Her er priserne steget markant de sene

ste kvartaler. Ud over det lave renteniveau er der 

en række faktorer, der understøtter den forholds

vis høje prisstigningstakt. Dels er der stor befolk

ningsvækst i København, dels stiger indkomsterne 

hurtigere end i andre landsdele. Priserne kan i 

nogen grad forklares ud fra udviklingen i renter 

og indkomster, men det er vurderingen, at der er 

en væsentlig risiko for, at prisstigningerne er selv

forstærkende. Der er således en risiko for, at den 

store efterspørgsel i forhold til udbud kan føre 

til usunde tendenser, hvor priserne i højere grad 

drives af forventninger til yderligere prisstignin

ger snarere end af de underliggende udbuds og 

efterspørgselsforhold. Der er indikationer på, at 

den seneste tids udvikling på det københavnske 

marked for projektsalg minder en del om forløbet 

forud for boligboblen i 200507. Området er dog 

rent statistisk dårligt belyst, og indikatorerne er 

derfor forbundet med en vis usikkerhed. 

Der er tegn på, at den stigende handelsak

tivitet og de forholdsvis høje prisstigninger på 

ejerlejligheder er ved at kunne ses på andre dele 

af markedet, hvilket formodentlig kan medvirke 

til at dæmpe prisstigningerne i de store byer. 

Hovedparten af ejerlejlighederne ligger i de 

større byer, mens huse i højere grad er placeret i 

omegnskommunerne og de øvrige dele af landet. 

For ejerlejligheder udgør landsdelen København 

by således ca. halvdelen af værdien af landets 

ejerlejlighedsmasse, men kun ca. 5 pct. af landets 

samlede boligmasse, hvori indgår både ejerlej

ligheder og parcel og rækkehuse. Den øgede 

aktivitet har foreløbig kun bredt sig til de store 

byers omegnskommuner. Øget fremgang i resten 

af landet hviler derfor i høj grad på en generel 

fremgang i økonomien. 

Det aktuelle renteniveau er fortsat lavt, hvilket 

understøtter fortsat stigning i boligpriserne. Ren

testigningen lægger dog formentlig en vis dæm

per på den kraftige prisudvikling den seneste tid. 

På den baggrund og i lyset af den generelle øko

nomiske fremgang skønnes væksten i huspriserne 

i år til ca. 6 pct. og lidt mindre i 2016 og 2017.

UDENRIGSHANDEL OG BETALINGSBALANCE
Såvel eksporten som importen af varer i løbende 

priser steg i første del af 2015, jf. figur 26 (ven

Boligpriser (venstre) og boligpriser i forhold til disponibel indkomst (højre) Figur 25
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stre). Både eksportpriser og mængder voksede, 

jf. figur 26 (højre). Værdien af vareeksporten ekskl. 

skibe og fly sæsonkorrigeret lå i årets første fire 

måneder godt 6 pct. over samme periode 2014. 

Fremgangen var størst i eksporten til USA og 

Kina, som steg med henholdsvis 35 og 25 pct. i 

forhold til de første fire måneder af 2014, bl.a. 

trukket af øget salg af lægemidler og til Kina også 

minkskind. Vareeksporten til Tyskland, der er 

Danmarks største marked, gik frem med næsten 

8 pct. Generelt var fremgangen bredt fordelt på 

varegrupper.  

Også importen steg i årets første fire måneder, 

om end noget mindre end eksporten, så over

skuddet på handelsbalancen endte på knap 30 

mia. kr., hvilket er noget over niveauet i 2014. 

Der var også fremgang i tjenesteeksporten 

i årets første måneder, især af søtransport, og 

også her var stigningen størst til USA og Kina. 

Fremgangen i eksporten af søtransport er sket 

trods vigende fragtrater og fald i verdenshandlen 

i første del af 2015.

Væksten i eksporten til især USA og Kina må 

ses på baggrund af, at dollaren er styrket siden 

sidste forår, men generelt er der pæn vækst i efter

spørgslen på Danmarks eksportmarkeder. Fremad

rettet skønnes vareeksporten, især industriekspor

ten, at trække den samlede eksport op. Væksten i 

år på Danmarks eksportmarkeder ventes dog en 

anelse lavere end i martsprognosen, jf. appendiks 

1. Tjenesteeksporten ventes også at stige. 

Den faldende tendens i overskuddet på betalings

balancens løbende poster i 2014 er vendt i første 

del af i år. Opgjort som summen af de seneste 12 

måneder frem til april lå overskuddet på stort set 

samme niveau som i de forudgående 12 måneder. 

Overskuddet i april 2015 lå dog under samme 

måned året før. Det skyldes, at der i år var højere 

udbyttebetalinger til udenlandske ejere af danske 

aktier end i tidligere år. Danske virksomheders 

udbyttebetalinger er typisk koncentreret i foråret, 

mens udlandets udbyttebetalinger til danske ejere 

af udenlandske aktier i højere grad er spredt ud 

over året.

I prognosen skønnes overskuddet på betalings

balancens løbende poster i år at blive ca. 7 pct. 

af BNP, hvilket er lidt mere end i 2014. Det høje 

niveau forventes fastholdt de kommende år bl.a. 

som følge af formueindtægten fra udlandsformu

en. Den indtægt var sidste år godt 3 pct. af BNP. 

ARBEJDSMARKED OG KAPACITET
Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte i første 

del af 2015, i takt med at aktiviteten steg. Beskæf

tigelsen steg ifølge nationalregnskabet med 5.500 

personer i 1. kvartal og er nu øget med over 

35.000 personer siden 2. kvartal 2013. Hele frem

gangen har fundet sted i den private sektor, mens 

den offentlige beskæftigelse er faldet. 

Fra 2014 til 2017 ventes den samlede beskæf

tigelse at stige med ca. 100.000 personer. De 

45.000 kommer fra en normalisering af konjunktu

Varehandel i løbende priser (venstre) og vareeksport dekomponeret i pris og mængde 
(højre)

Figur 26
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rerne, mens resten skyldes øget strukturel be

skæftigelse, dvs. strukturel arbejdsstyrke fratruk

ket strukturel ledighed. Løftet i den strukturelle 

beskæftigelse har først og fremmest baggrund i 

tilbagetrækningsreformen, der i de kommende 

år øger den strukturelle erhvervsfrekvens. Hertil 

kommer nettoindvandring af personer i den ar

bejdsdygtige alder.

Nationalbanken skønner arbejdsmarkedsga

bet4, der er et mål for, hvor meget beskæftigelsen 

kan stige, uden at der opstår et inflationært pres, 

til at være ca. 35.000 personer i 2015. I prognosen 

ventes gabet lukket i løbet af de næste par år. 

Fremgangen i beskæftigelsen har også medført 

en lavere ledighed. Således fortsatte bruttoledig

heden i 1. kvartal den faldende tendens, der har 

tegnet sig siden sommeren 2012. Bruttoledighe

den udgjorde i april ca. 125.000 personer, hvilket 

svarer til 4,8 pct. af arbejdsstyrken. Frem mod ud

gangen af 2017 ventes bruttoledigheden at falde 

til 105.000 personer, hvilket indebærer, at ledig

hedsgabet bliver negativt med 5.000 personer. 

LØN
Lønstigningstakten i den private sektor er lang

somt på vej op, men fra et lavt niveau. Årsstig

ningstakten var i begyndelsen af 2015 på 1,4 pct. 

ifølge Danmarks Statistik.  Lønstigningstakten var 

højest i byggeriet og inden for erhvervsservice, 

mens industrilønningerne udviklede sig mere fladt.  

I de seneste fem år er lønningerne hos de 

udenlandske samhandelspartnere i gennemsnit 

steget 0,5 procentpoint hurtigere end herhjem

me. Det skal ses i forhold til, at der var en lang 

forudgående periode, hvor den danske lønstig

ningstakt var større end i udlandet. I prognosen 

ventes en tilpasning af de moderate lønstigninger 

til kapacitetssituationen. Lønstigningen i år skøn

nes til 2,0 pct. stigende til 2,8 pct. år til år i 2016

17. Der er således fortsat tale om en forholdsvis 

afdæmpet lønudvikling, men det er normalt, at 

lønningerne først reagerer med betydelig for

sinkelse på øget kapacitetspres. Med den højere 

lønstigningstakt herhjemme er der ikke udsigt til, 

at de senere års forbedring i lønkonkurrenceev

nen fortsætter de kommende år.  

4 Der er i prognosen indarbejdet et nyt ledigheds og arbejdsstyrkebe
greb i produktionsgab estimationen. Ledighedsgabet estimeres nu 
for bruttoledighed frem for nettoledighed. Det ændrer ikke det over
ordnede syn på konjunkturerne og kapacitetspresset i økonomien.

Lønstigningerne i den offentlige sektor er også 

lave. De offentlige lønstigninger reguleres i for

hold til de private, så de to områder på sigt udvik

ler sig parallelt. Igennem 201516 ventes lønnin

gerne for ansatte i kommuner og regioner at stige 

med 1,52,0 pct. For statsansatte ventes en lidt 

lavere stigningstakt. Specielt for statsansatte er 

en væsentlig del af den lønstigning, der er aftalt 

i overenskomsterne på det offentlige området, 

placeret i slutningen af overenskomstperioden, 

dvs. ved udgangen af 2017. Forløbet med relativt 

lave lønstigninger på det offentlige område de 

kommende år skal ses i lyset af, at lønudviklingen 

siden 2008 har været stærkere end på det private 

område.    

PRISER
Stigningstakten i forbrugerpriserne er fortsat 

moderat, men lidt højere i de første måneder af 

året, jf. tabel 4. Årsstigningstakten i det EUharmo

niserede forbrugerprisindeks, HICP, der var svagt 

negativ i januar, er steget til 0,4 pct. i april og maj, 

jf. figur 27.    

Årsstigningstakten i forbrugerpriserne trækkes 

ned af, at olieprisen er faldet siden sidste sommer, 

og at forsyningssikkerhedsafgiften er afskaffet fra 

årsskiftet. Olieprisen er bl.a. bestemmende for 

priserne på benzin og fyringsolie, som indgår i 

vægtgrundlaget for forbrugerpriserne. Prisen på 

Forbrugerpriser og underliggende 
inflation

Figur 27
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en tønde råolie er steget de seneste måneder, 

men lå i midt i juni stadig ca. 40 pct. lavere end i 

sommer. Også priserne på uforarbejdede føde

varer og importerede varer er steget de seneste 

måneder. Stigningen i importpriserne skal bl.a. 

ses på baggrund af, at den effektive kronekurs er 

faldet siden efteråret.

Det indenlandske prispres er fortsat mode

rat. Kerneinflationen, dvs. forbrugerprisindekset 

eksklusive energi og uforarbejdede fødevarer, er 

de seneste måneder steget omkring 1 pct. år til 

år, mens stigningen i den indenlandske markeds

bestemte inflation, IMI, har ligget på omkring 

1,5 pct. Det er tæt på gennemsnittet siden 1997. 

Normalt er der en klar negativ sammenhæng mel

lem oliepris og IMI, fordi virksomhederne på kort 

sigt bruger avancerne til at absorbere en del af 

udsvingene i olieprisen, så set i lyset af hvor stort 

olieprisfaldet er, ville man have forventet et højere 

niveau for IMI. At det ikke er tilfældet, vidner om, 

at det indenlandske prispres fortsat er begrænset. 

Importpriserne er steget kraftigt i takt med 

faldet i den effektive kronekurs. Prisen på import

varer ekskl. energi var i maj 3,8 pct. højere end for 

et år siden. Producentpriserne for danske varer 

til hjemmemarkedet har ikke løftet sig tilsvaren

de, men samlet set indikerer prisudviklingen i 

producentleddet for første gang i næsten to år 

et positivt prispres. Det samlede prisindeks for in

denlandsk vareforsyning, tidligere kaldet engros

priserne, er således steget med 0,6 pct. over det 

seneste år, og eksklusive energi var stigningen på 

2,5 pct.   

I prognosen ventes HICP at stige med 0,5 pct. i 

år. Det er på linje med skønnet i den sidste prog

nose. Selv om prisstigningerne bliver beskedne i 

resten af året, vil årsstigningstakten blive højere 

mod slutningen af 2015 som følge af olieprisfaldet 

i 2. halvår 2014, en såkaldt basiseffekt.  Årsstig

ningstakten i 2016 og 2017, hvor effekten af olie

prisfaldet forsvinder, skønnes til henholdsvis 1,8 

og 1,9 pct. Stigningstakten i HICPindekset her

hjemme ligger aktuelt lidt højere end i euroom

rådet, hvor den i 2015 ifølge ECB’s juniprognose 

ventes at blive 0,3 pct., før den tiltager næste år. 

OFFENTLIGE FINANSER
Niveauet for den offentlige efterspørgsel er højt 

set i et længere perspektiv. I år ventes realvæk

sten i det offentlige forbrug at blive 0,8 pct., bl.a. 

som følge af højere asyludgifter. Næste år falder 

væksten til 0,4 pct. Det offentlige investeringsni

veau ligger også meget højt. Regeringen har i fle

re år planlagt en reduktion af investeringsniveau

et, men det har vist sig vanskeligt at gennemføre 

i praksis. I Nationalbankens prognose er forudsat, 

Forbrugerpriser Tabel 4

2014/2015

Pct., årår Vægte1 2014 2015 2016 2017 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. maj juni juli

HICP   0,3 0,5 1,8 1,9 0,0 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4

Nettoprisindeks  100,0 0,7 0,9 1,8 1,9 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8

Eksogene:

Energi  7,5 2,8 7,5 2,0 1,1 10,3 8,6 6,9 8,0 9,0 8,1

Fødevarer 4,7 1,5 2,5 1,8 1,8 1,5 3,3 2,8 3,3 3,3 2,9

Adm. priser 4,4 1,4 1,0 2,3 3,0 0,1 0,1 1,4 0,2 0,4 0,3

Husleje 26,1 2,5 1,9 1,9 2,2 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 2,3

Ekskl. eksogene: 57,3 0,7 1,4 1,6 1,8 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,2

Import 18,0 0,9 2,5 1,6 1,4 0,8 2,7 3,3 2,9 3,2 3,3

IMI   39,2 1,2 1,0 1,7 2,0 1,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,3

Anm.: Seneste faktiske tal er maj 2015.
1. Vægt i nettoprisindekset, procent. Vægtene er fra januar 2015.
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at de offentlige investeringer gradvist falder til et 

lavere niveau de kommende år.   

Den offentlige saldo udviste sidste år et over

skud på 1,8 pct. af BNP, jf. figur 28 (venstre). Det 

var det første overskud i fem år, og skyldtes ho

vedsagelig engangsindtægter, dels fra omlægnin

gen af beskatningen af kapitalpensioner, dels fra 

et ekstraordinært højt provenu fra pensionsafkast

skatten (PALskatten). Der var således ikke tale 

om en underliggende forbedring. I år ventes de 

ekstraordinære indtægter at falde, hvilket fører til, 

at den offentlige saldo forværres til et underskud 

på 1,0 pct. af BNP. I 2016 skønnes det offentlige 

underskud at blive 2,4 pct. af BNP og i 2017 1,8 

pct. Nationalbanken venter dermed, at den fakti

ske saldo vil holde sig inden for de finanspolitiske 

rammer i hele prognoseperioden.  

Finansministeriets opgørelse af den strukturelle 

saldo tegner fortsat et billede af en finanspolitik, 

som går til grænserne, jf. figur 28 (højre). Det 

skønnede strukturelle underskud for i år er for

værret fra 0,5 pct. af BNP, da finansloven for 2015 

blev fremlagt i august 2014, til 0,6 pct. af BNP. 

ØKONOMISK POLITIK
I Danmark er pengepolitikken tilrettelagt efter at 

holde en fast kurs over for euro. Fastkurspolitik

ken har siden 1982 været en hovedhjørnesten i 

dansk økonomisk politik. Nationalbanken imøde

gik den meget store kapitalindstrømning fra me

Offentlig saldo (venstre) og strukturel saldo (højre) Figur 28
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Kilde: Finansministeriet.

dio januar til anden halvdel af februar 2015 med 

bl.a. rentenedsættelser og betydelig intervention 

i valutamarkedet. Siden er efterspørgslen efter 

kroner aftaget, og Nationalbanken har netto solgt 

valuta mod kroner i april og maj for samlet 69 

mia. kr. Til sammenligning købte Nationalbanken 

valuta mod kroner for et væsentligt højere beløb i 

januar og februar, 275 mia. kr.

I forbindelse med presset på kronen i begyn

delsen af året øgede forsikrings og pensionssel

skaberne samlet set deres afdækning af valuta

risikoen ved investeringer i euro. Bevægelserne 

blandt de enkelte selskaber var imidlertid meget 

forskellig. Lidt mere end halvdelen af sektoren 

målt på balance har nedbragt eksponeringen i 

euro siden starten af året, mens lidt mindre end 

halvdelen har øget deres eksponering i euro. Som 

følge af fastkurspolitikken er en meget stor del af 

pensionsselskabernes valutarisiko ved euroinve

steringer ikke afdækket.

Nationalbanken nedsatte indskudsbevisrenten 

i begyndelsen af februar i år til 0,75 pct. Det er 

et historisk lavt niveau, og Danmark er – sammen 

med Schweiz – det land i verden, som har de lave

ste pengepolitiske renter.

At renterne nu er negative har ikke svækket 

gennemslaget til pengemarkedsrenterne, som er 

bestemmende for kronens kurs over for euro. De 

negative renter påvirker dog Nationalbankens 

reaktionsmønster på den måde, at der er større 
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vægt på interventioner frem for renteændringer. 

Nationalbanken kan sælge ubegrænsede mæng

der af kroner, mens muligheden for at nedsætte 

renterne er mere begrænset. Nationalbankens 

ubegrænsede muligheder for at imødegå et op

adgående pres på kronen understreges desuden 

af, at det meget lave danske renteniveau giver Na

tionalbanken et positivt afkast på valutareserven.

Indtil videre er det kun MFI’er, F&Psektoren og 

andre finansielle institutioner samt store virksom

heder, der får negativ rente på indlån. I princippet 

kan økonomiens aktører omgå negative renter 

ved at efterspørge kontanter, som altid har et 

nominelt afkast på nul. Der er dog betydelige 

omkostninger forbundet med eksempelvis sikker 

lagerførelse og transport af store kontantbeløb, 

ligesom det er besværligt at gennemføre større 

transaktioner med kontanter. Der er da heller 

ingen indikationer på, at de negative renter har 

medført en unormalt stor efterspørgsel efter 

kontanter.

Aktuelt er der udsigt til lave renter gennem 

hele prognoseperioden, og sammen med ud

viklingen i olieprisen og den effektive kronekurs 

skubber det kraftigt på opsvinget. Det skærper 

kravene til finans- og strukturpolitikken.

Finanspolitikken har i forlængelse af tilbagesla

get i 200809 understøttet aktiviteten i dansk øko

nomi, bl.a. gennem højere offentlige investerin

ger. Fremgangen i den private del af økonomien 

er imidlertid nu så stærk, at de ekspansive tiltag 

gradvis kan rulles helt tilbage. Finanspolitikken 

bør strammes og føres tilbage til neutralt niveau, 

så den strukturelle saldo bringes i balance over 

de næste par år. 

Gennem en årrække er der gennemført en 

række vigtige strukturreformer, herunder af dag

penge og pensionssystemerne, som bidrager til, 

at den strukturelle beskæftigelse bliver højere i de 

kommende år. Det er vigtigt – og en forudsætning 

for det centrale vækstforløb i prognosen – at re

formerne ikke helt eller delvist rulles tilbage igen, 

og at der ikke gennemføres anden politik, som 

hæmmer arbejdsudbuddet.

Kravene til finans- og strukturpolitikken skær

pes, hvis fremgangen i økonomien kommer 

hurtigere og stærkere, end der er lagt til grund i 

prognosen. Kraftige opsving er set adskillige gan

ge tidligere i forbindelse med højkonjunkturerne 

i både 1980’erne, 1990’erne og 2000’erne, og en 

sådan kraftig fremgang er der også mulighed for 

i den nuværende situation. Kommer der tegn på 

et sådant kraftigere vækstscenarie, er det ikke re

alistisk, at strukturpolitikken kan nå at bidrage til 

at stabilisere konjunktursituationen. Der er derfor 

særligt behov for at udvise rettidig omhu i finans

politikken i form af en større og hurtigere stram

ning. Erfaringerne fra midten af 2000’erne viser, at 

der er store omkostninger ved at sidde faresigna

lerne for en overophedning som fx høje selvfor

stærkende boligprisstigninger og udbredt mangel 

på arbejdskraft overhørig og alene fokusere på 

udviklingen i lønstigningstakten som et mål for 

pressituationen på arbejdsmarkedet. Lønningerne 

reagerer normalt med betydelig forsinkelse, og 

det kan særligt gøre sig gældende i den nuværen

de situation, hvor løndannelsen formentlig fortsat 

er præget af krisestemningen efter det kraftige 

tilbageslag i 200809.

Behovet for arbejdskraft de kommende år vil 

være stort. Ledigheden ligger kun en anelse over 

sit strukturelle niveau, så den væsentligste del af 

et øget arbejdsudbud skal komme fra dem, der 

i dag står uden for arbejdsstyrken, eller fra dem 

som vælger at blive lidt længere på arbejdsmar

kedet i stedet for at gå på pension. Hertil kommer 

et behov for arbejdskraft udefra. Udenlandsk 

arbejdskraft fra især Østeuropa udfylder i dag en 

vigtig plads på det danske arbejdsmarked, og 

udfordringen fremad bliver at tiltrække yderligere 

kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. 

En stramning af finanspolitikken kan ske enten 

ved at nedbringe offentlige investeringer eller 

forbrug, eller det kan ske ved at forhøje skatter 

og afgifter. Der kan være udfordringer ved alle 

typer stramninger, men det vigtige er at have alle 

økonomiske redskaber til rådighed og ikke på 

forhånd at have lagt sig fast på, om udgifterne 

skal ned eller indtægterne op for at holde igen i 

økonomien. 

Boligmarkedet har under tidligere opsving 

været en kilde til makroøkonomisk ustabilitet og 

overophedning af økonomien. Årsagen har været 

fraværet af tilstrækkelige automatiske stabili

satorer på boligmarkedet. Der er derfor behov 

for hurtigst muligt at etablere en beskatning af 

boligens værdi, dvs. med en fast skatteprocent, 

således at den betalte skat stiger, når boligpri

serne stiger, og falder, når boligpriserne falder. 

Andre midler kan også bidrage til at stabilisere 

boligmarkedet. Det kunne være en lovmæssig 

begrænsning af husholdningernes adgang til at 
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optage afdragsfrie lån eller anvendelse af andre 

makroprudentielle instrumenter, men sådanne 

tiltag kan ikke stå alene. Fraværet af en modcyk

lisk boligbeskatning skærper derfor også kravene 

til finanspolitikken. Med de aktuelle udsigter for 

dele af boligmarkedet er det risikabelt blot at se 

tiden an. 

Nationalbanken mener, at Danmark bør deltage 

i bankunionen. Samlet set forventes dansk delta

gelse at bidrage positivt til den finansielle stabili

tet i Danmark. Deltagelse vil indebære et styrket 

tilsyn med de største danske kreditinstitutter 

sammenlignet med i dag. Samtidig vil Danmark 

deltage i bankunionens afviklingsregime, hvor en 

central myndighed, Afviklingsinstansen, vil være 

garant for en troværdig og konsekvent anvendel

se af reglerne om, at kreditorerne bærer tab i et 

nødlidende institut. Fælles standarder og prak

sis på tværs af landegrænser vil derudover give 

grundlag for styrket konkurrence på markedet for 

finansielle tjenesteydelser i Danmark til gavn for 

privat og erhvervskunder. Hvis Danmark vælger 

at stå uden for bankunionen, bør det følges op af 

en revurdering af, om kapitalkravene til de største 

kreditinstitutter skal hæves.

Finanstilsynet har indført en tilsynsdiamant for 

realkreditinstitutterne, der består af fem pejle

mærker. Et af pejlemærkerne vedrører afdrags

frihed på lån til private og skal opfyldes fra 2020. 

Pejlemærket i tilsynsdiamanten er ikke et krav 

til hvert enkelt lån i realkreditinstituttet, men et 

krav til realkreditinstituttets samlede portefølje. 

Tilsynsdiamanten er et godt tilsynsværktøj, som 

vil bidrage til at mindske risici i realkreditsystemet. 

Nationalbanken vurderer dog, at der fortsat er for 

store risici for realkreditinstitutterne ved lånta

geres mulighed for afdragsfrihed ved høje belå

ningsniveauer. Af hensyn til realkreditsystemets 

sikkerhed anbefaler Nationalbanken derfor, at 

tilsynsdiamanten suppleres med en lavere grænse 

for afdragsfrie lån for hver låntager. Nedsættel

sen bør gælde for afdragsfrie lån, der ligger til 

sikkerhed for udstedelse af SDO, SDRO og RO fra 

penge og realkreditinstitutter.
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APPENDIKS 1: ANTAGELSER I 
PROGNOSEN FOR DANSK ØKONOMI

Prognosen er udarbejdet ved brug af den ma

kroøkonomiske model MONA5
 og tager udgangs

punkt i den foreliggende konjunkturstatistik, 

herunder Danmarks Statistiks foreløbige kvartal

svise nationalregnskab for 1. kvartal 2015. Frem

skrivningen bygger på en række antagelser om 

den internationale økonomi, de finansielle forhold 

og finanspolitikken.

INTERNATIONAL ØKONOMI
Der er aktuelt medvind i den internationale 

økonomi og hos de fleste af Danmarks samhan

delspartnere. I euroområdet steg BNP med 0,4 

pct. i årets første kvartal, og fremgangen er bredt 

funderet. Faldet i olieprisen, den lave eurokurs 

over for bl.a. dollaren og lave renter understøtter 

aktuelt den europæiske økonomi. I Sverige og 

Storbritannien er den robuste fremgang fortsat i 

1. kvartal. Trods et mindre fald i væksten i USA i 1. 

kvartal fortsætter det amerikanske arbejdsmarked 

sin fremgang. Væksten på eksportmarkederne for 

den danske industrieksport forudsættes at vokse 

med 4,3 pct. i år og med henholdsvis 5,4 og 4,7 

pct. i 2016 og 2017, jf. tabel 5.

Inflationen er aktuelt lav hos de fleste af Dan

marks største samhandelspartnere – bl.a. som 

følge af faldet i olieprisen frem mod begyndel

sen af 2015. På den baggrund ventes priserne 

på eksportmarkederne og de markeder, hvorfra 

Danmark importerer, at falde i år. I 2016 og 2017 

ventes beherskede udenlandske prisstigninger. 

Med udsigt til fortsat svage arbejdsmarkeder i 

flere lande forudsættes moderate udenlandske 

lønstigninger i prognoseperioden. 

RENTER, VALUTA OG OLIEPRIS
Udviklingen i de korte og lange renter i pro
gnosen er baseret på de forventninger til den 

fremtidige udvikling, der kan udledes af rente

kurven på de finansielle markeder. 3-måneders 

pengemarkedsrenten målt ved Citaswaprenten 

var i begyndelsen af juni 2015 lidt under 0,5 pct. 

og ventes at stige med 0,75 procentpoint frem 

mod slutningen af 2017.

5 Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartals-
model af dansk økonomi, 2003.

Den gennemsnitlige obligationsrente er et gen

nemsnit af de effektive renter på udestående 

stats og realkreditobligationer. Den lå i begyndel

sen af juni på 1,0 pct. og ventes at stige til 1,6 pct. 

i slutningen af 2017.

Den effektive kronekurs er i begyndelsen af juni 

omtrent på niveau med begyndelsen af marts. I 

fremskrivningen antages dollarkursen og den ef

fektive kronekurs at holde sig konstant på niveau

et fra begyndelsen af juni.

Prisen på olie faldt markant fra sommeren 2014 

og frem til januar 2015, men er siden steget til ca. 

65 dollar pr. tønde i begyndelsen af juni. I frem

skrivningen antages olieprisen at følge futurespri

serne og stiger dermed til lidt over 70 dollar mod 

slutningen af 2017.

FINANSPOLITISKE FORUDSÆTNINGER
I fremskrivningen tages der udgangspunkt i den 

tilrettelagte finanspolitik i Økonomiske Redegørel

se fra maj 2015, herunder aftalen om finansloven 

for 2015, de kommunale og regionale budgetter 

samt Danmarks Konvergensprogram fra marts 

2015. 

I 2015 skønnes et provenu på 15 mia. kr. fra 

regeringens pensionspakke, som udover kapi

talpensioner giver mulighed for skatterabat på 

udbetaling af pensioner fra Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond.

Det reale offentlige forbrug antages i år at 

stige 0,8 pct., jf. tabel 5. I 2016 og 2017 forventes 

forbrugsvæksten at blive henholdsvis 0,4 og 0,8 

pct. De offentlige investeringer ventes at falde 0,7 

pct. i år og med henholdsvis 0,6 og 0,9 pct. i 2016 

og 2017. 
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Oversigt over prognosens antagelser Tabel 5

2014 2015 2016 2017

International økonomi:

Eksportmarkedsvækst, pct. årår 2,8 4,3 5,4 4,7

Pris på eksportmarkedet1, pct. årår 0,6 3,6 1,1 1,5

Udenlandsk pris2, pct. årår 0,6 3,6 1,1 1,5

Udenlandsk timeløn, pct. årår 2,3 2,2 2,4 2,5

Finansielle forhold mv.:

3måneders pengemarkedsrente, pct. p.a. 0,0 0,4 0,1 0,1

Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a. 1,3 1,0 1,3 1,6

Effektiv kronekurs, 1980 = 100 103,3 99,0 99,0 99,0

Dollarkurs, DKK pr. USD 5,6 6,7 6,7 6,7

Oliepris, Brent, USD pr. tønde 99,6 63,2 69,1 71,3

Finanspolitik:

Offentligt forbrug, pct. årår 1,4 0,8 0,4 0,8

Offentlige investeringer, pct. årår 8,6 0,7 0,6 0,9

Offentlig beskæftigelse, 1.000 personer 816 819 820 823

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

Vækstbilledet for Danmark er grundlæggende 

uændret siden sidste prognose, og BNPvæksten 

skønnes ligesom i martsprognosen til 2,0 pct. i 

år og henholdsvis 2,1 og 1,8 i 2016 og 2017. Det 

dækker over forholdsvis små ændringer i udefra

kommende forhold siden sidst.

Væksten på Danmarks eksportmarkeder forud

sættes i år en anelse lavere end ventet i marts. Til 

gengæld er den effektive kronekurs nedjusteret 

en smule, og tilsammen udligner de to – om end 

små – effekter hinanden.

I gennemsnit ligger renterne stort set som for

udsat i marts, og den effektive obligationsrente, 

der indgår i prognosen, er i prognoseperioden 

uændret i forhold til forrige prognose. Olieprisen 

er nedjusteret marginalt i 2016 og 2017, men ikke 

tilstrækkeligt til at påvirke hverken produktion 

eller priser.

Også skønnet for stigningstakten i HICP er 

uændret siden martsprognosen. Prisen på im

porterede varer har udviklet sig noget stærkere 

i begyndelsen af i år, hvilket kan være en forsin

ket effekt af faldet i den effektive kronekurs. Det 

modsvares dog delvist af en svagere udvikling 

i de indenlandske priser, hvilket kan afspejle, at 

virksomhederne i en vis udstrækning har absor

beret importprisstigningerne gennem avancerne 

frem for at overvælte dem direkte til forbrugerne. 

Revisioner i forhold til seneste prognose Tabel 6

BNP Forbrugerpriser, HICP

Pct., årår 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Prognose fra marts 2015 2,0 2,1 1,8 0,5 1,8 1,9

Bidrag til ændret skøn fra:

Eksportmarkedsvækst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Renteudvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valutakurser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oliepriser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Andre faktorer 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Denne prognose 2,0 2,1 1,8 0,5 1,8 1,9

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer helt. Posten ”Andre faktorer” omfatter også  
datarevisioner
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RISICI FORBUNDET 
MED DET AKTUELLE 
OPSVING I DANSK 
ØKONOMI   

Erik Haller Pedersen, Rasmus Mose Jensen og  
Tina Saaby Hvolbøl, Økonomisk afdeling

INDLEDNING OG KONKLUSIONER

Dansk økonomi er inde i et opsving, som tager 

til i styrke. Som udgangspunkt ventes et jævnt 

vækstforløb, som indebærer, at produktionsgabet 

lukkes i løbet af de næste par år. Det vil med en 

vis stramning af finanspolitikken formentlig kunne 

ske, uden at der opstår et uhensigtsmæssigt pres 

på arbejdsmarkedet. Et sådant forløb er indeholdt 

i Nationalbankens seneste prognose.

Forløbet bygger bl.a. på en antagelse om, at 

de stærke ekspansive effekter fra lavere renter mv. 

delvist modgås af, at virksomheder og hushold

ninger reagerer med en vis tilbageholdenhed, 

bl.a. som følge af usikkerhed om, hvor længe de 

ekstraordinære forhold vil vare ved. Det betyder 

også, at boligprisstigningerne er forholdsvis af

dæmpede og ikke vokser væsentligt mere end løn 

og indkomster i prognosen. Medvirkende hertil 

er, at den finansielle lovgivning er blevet skærpet 

siden finanskrisen. Endvidere er de aktuelt store 

overskud blandt virksomhederne i høj grad skabt 

af de store internationalt orienterede koncerner, 

som til en vis grad lægger deres investeringer i 

udlandet. I 2014 udgjorde de udadgående direkte 

bruttoinvesteringer ca. en fjerdedel af virksomhe

dernes samlede investeringer. Disse forhold be

tyder, at der er en forholdsvis behersket stigning 

i forbrugs og investeringskvoterne i den private 

sektor i prognosen.

En væsentlig stærkere udvikling i efterspørgs

len end skønnet i prognosen er imidlertid set ad

skillige gange tidligere i forbindelse med opsvin

gene i både 1980’erne, 1990’erne og 2000’erne. 

Der er både ligheder og forskelle mellem det 

nuværende og de tidligere opsving, men der er i 

den nuværende situation klart forhold, som kan 

give anledning til tilsvarende forløb som tidligere 

set. Opsving med overophedning er ofte fulgt 

af længere perioder med lav, og i nogle tilfælde, 

negativ vækst, jf. figur 1.

Nedenfor beskrives en situation, hvor efter

spørgslen stiger kraftigere end skønnet i det 

centrale scenarie som beskrevet i afsnittet Aktu

elle økonomiske og monetære tendenser i denne 

Kvartalsoversigt. Mere præcist antages de aktuelt 

lave forbrugs og investeringskvoter i løbet af kort 

tid normaliseret, ligesom boligpriserne antages 

at stige hurtigere end i det centrale skøn. Det vil 

resultere i en kraftig og hurtig stigning i efter

spørgslen i økonomien. Der vises to scenarier, 

som afviger i forhold til udviklingen på boligmar

kedet. 

En stigning i erhvervsfrekvensen og et fald i 

ledigheden til de strukturelle niveauer vil i beg

ge scenarier ikke være nok til at hindre et pres i 

økonomien, herunder på arbejdsmarkedet. Der 

vil opstå udbredt mangel på arbejdskraft, og 

økonomien risikerer derved atter at løbe ind i en 

overophedning, eller opsvinget går tidligt i stå. I 

det scenarie, hvor det er antaget, at boligpriserne 

kommer ud i et forløb med selvforstærkende stig

ninger, som det var tilfældet i midten af 2000’erne, 

er der stor risiko for et abrupt tilbageslag.

I den økonomiske politik vil indikationer på, at 

vi er på vej ind i sådanne risikoscenarier, nødven

diggøre en kraftigere finanspolitisk opstramning 

end den, som anbefales ud fra det centrale sce
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narie i Nationalbankens prognose. Risikoen for, at 

efterspørgslen stiger hurtigere og stærkere end i 

Nationalbankens centrale skøn, taler for at føre en 

forsigtig finanspolitik.

EN RÆKKE FORHOLD DER KAN GIVE 
EN HURTIGERE OG KRAFTIGERE 
FREMGANG I EFTERSPØRGSLEN SOM 
SET UNDER TIDLIGERE OPSVING

TIDLIGERE OPSVING HAR VÆRET KRAFTIGERE
Opsvingene herhjemme har typisk været stærke-

re, end det der skønnes i Nationalbankens seneste 

prognose. I vurderingen af, hvorvidt dansk økono-

mi står over for et sådant scenarie, kan det være 

illustrativt at se på tidligere opsving, og hvad der 

satte dem i gang, jf. Dam (2008). 

Danmark har over de seneste 35 år haft én 

højkonjunktur pr. årti. Opsvinget i første halvdel 

af 1980’erne blev udløst af et kraftigt rentefald 

fra over 20 pct. p.a. i 1982 til 10 pct. p.a. i 1986, jf. 

figur 2 (venstre). Der var tale om et internationalt 

rentefald, men at faldet blev så stort herhjemme 

var hovedsagelig en følge af indførelsen af en 

konsekvent fastkurspolitik efter regeringsskiftet i 

1982. Hertil kom en markant stramning af finans-

politikken og suspension og senere afskaffelse 

af den automatiske dyrtidsregulering, der igen-

nem 1970’erne havde næret en pris-løn-spiral. 

Prisstigningstakten faldt også, men befolkningen 

havde igennem 1970’erne vænnet sig til en høj 

prisstigningstakt, jf. Christensen m.fl. (1997). Det 

afspejlede sig i inflationsforventningerne, der kun 

ændredes med en betydelig træghed. Faldet i 

den nominelle rente blev derfor formentlig i første 

omgang (mis)tolket som et meget kraftigt fald i 

realrenten. Det stimulerede forbrug og investe-

ringer og resulterede i et stigende underskud på 

betalingsbalancens løbende poster, som top-

pede i 1986 med over 5 pct. af BNP. Det førte til 

politiske indgreb i form af en skattereform med 

reduktion af den skattemæssige værdi af rente-

fradraget samt den såkaldte ”kartoffelkur” med 

indgreb mod låntagningen i realkreditinstitutter-

ne. Indgrebene blev fulgt af en periode på syv år 

med lavkonjunktur og faldende boligpriser, men 

skattereformen lagde samtidig grunden til en sun-

dere opsparingsadfærd med færre incitamenter til 

lånefinansieret forbrug og dermed en genopret-

ning af balancerne i dansk økonomi.

Tilbagerulningen af de væsentligste indgreb fra 

kartoffelkuren satte i begyndelsen af 1990’erne 

Høj- og lavkonjunkturer i dansk økonomi Figur 1
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Renteudviklingen (venstre) og faktisk og strukturel ledighed (højre) Figur 2
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sammen med et yderligere rentefald og en mindre 

finanspolitisk lempelse gang i en ny højkonjunk

tur, jf. Hansen m.fl. (2003). Blandt de finansielle li

beraliseringer var ophævelse af det med kartoffel

kuren indførte krav om anvendelse af de såkaldte 

mixlån i boligfinansieringen, mulighed for finan

siering med længere løbetid i realkreditinstitutter

ne og mulighed for fri tillægsbelåning m.v. 

Ti år senere, forud for opsvinget i midten af 

2000’erne, var rentefaldet minimalt, men indfø

relsen af først variabeltforrentede lån i 1996 og 

siden lån med afdragsfrihed i 2003 reducerede 

førsteårsydelserne ved boligkøb markant. Det 

førte til et kreditdrevet opsving, der på boligmar

kedet førte til selvforstærkende stigninger i bolig

priserne. Sammen med en konjunkturmedløbende 

finanspolitik og boligbeskatning endte det i en 

overophedning af økonomien med udbredt man

gel på arbejdskraft. Boblen fik sin endelige afslut

ning med den internationale finanskrise i efteråret 

2008, som indledte seks års lavkonjunktur frem til 

2013, hvor det nuværende opsving satte ind.

1980’erne var som 1970’erne kendetegnet 

ved såvel stor konjunktur som strukturledighed. 

Højkonjunkturen reducerede konjunkturledig

heden, mens der ikke blev gjort meget for at få 

strukturledigheden bragt ned. Det ændrede sig 

i 1990’erne, fordi der blev gennemført en række 

arbejdsmarkedsreformer, som gjorde arbejdsmar

kedet mere smidigt. Opsvinget i 1990’erne blev 

meget langt, bl.a. som følge af reformer, der redu

cerede den strukturelle ledighed og derved sikre

de den nødvendige arbejdskraft under opsvinget, 

jf. figur 2 (højre).  Medvirkende hertil var også en 

opstramning af finanspolitikken et stykke inde i 

højkonjunkturen bl.a. i form af Pinsepakken i 1998 

samt yderligere reduktion af den skattemæssige 

værdi af rentefradraget.  Reformerne fortsatte 

efter årtusindskiftet senest med dagpengerefor

men, og den strukturelle ledighed er i dag under 

det halve af niveauet i begyndelsen af 1990’erne. 

Dermed er potentialet for yderligere fald også 

betydeligt mindre end tidligere. Udfordringen i 

dag er at hindre, at det aktuelle opsving bliver 

kraftigt og kortvarigt og munder ud i en efterføl

gende periode med lav vækst som set flere gange 

tidligere.

STÆRKE KRÆFTER SKUBBER PÅ  
DET AKTUELLE OPSVING
I det aktuelle opsving ventes ifølge Nationalban

kens centrale skøn et moderat vækstforløb de 

kommende år, jf. figur 3 (venstre). En række for

hold er dog med til at øge risikoen for, at opsvin

get pludseligt tager til i styrke og enten ender i en 

ny overophedning af økonomien eller hurtigt går i 

stå af mangel på arbejdskraft.  

Såvel forbrugs som investeringskvoterne 

ligger aktuelt væsentligt under de langsigtede 

gennemsnit, jf. figur 3 (højre) samt figur 4 og 7 

(venstre). Hertil kommer, at den private opspa

ring er meget høj, boligpriserne er  trods stig
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ninger  fortsat under deres ligevægtsniveau ved 

det nuværende lave renteniveau, og væksten på 

eksportmarkederne tager til i styrke. Olieprisen 

er faldet med ca. 40 pct. siden sidste sommer, 

ligesom der har været en nedgang i den effektive 

kronekurs i størrelsesordenen 4 pct. siden efter

året. Disse forhold øger sammen med det meget 

lave renteniveau isoleret set BNPvæksten med 

omkring 1 procentpoint i år og til næste år. I Na

tionalbankens prognose er det lagt til grund, at 

de stærke ekspansive effekter fra lave renter mv. 

delvist modgås af, at virksomheder og hushold

ninger reagerer med en vis tilbageholdenhed, 

bl.a. som følge af usikkerhed om, hvor længe 

de ekstraordinære forhold vil vare ved. Alt i alt 

tegner der sig dog et potentiale for, at fremgan

gen kan blive stærkere og komme hurtigere end 

indeholdt i det centrale skøn i Nationalbankens 

prognose.   

Som beskrevet har rentefald i flere tilfælde væ

ret en udløsende faktor for et opsving. Den lange 

nominelle rente på realkreditobligationer er næ

sten halveret fra 2011 og frem til i dag, hvor den 

efter den seneste stigning ligger omkring 3 pct., 

og de korte detailrenter er tæt på nul. Rentefaldet 

virker dels direkte på forbrug og investeringer 

ved at øge de disponible indkomster og reduce

re finansieringsomkostningerne, dels via bolig

markedet, hvor det lægger et opadrettet pres 

på priserne og dermed øger husholdningernes 

formue og forbrug. Kraftige stigninger i aktie

kurserne trækker i samme retning. Selv om også 

stigningstakten i forbrugerpriserne er moderat, 

er så lavt et nominelt renteniveau som det aktu

elle på mange måder nyt territorium. Det gælder 

stadig efter den sidste måneds stigning i især den 

lange rente. Efter skatrealrenten var dog lavere i 

en periode frem til midten af 1980’erne.

Der har historisk været god overensstemmelse 

mellem udviklingen i husholdningernes formue og 

det private forbrug, sådan at en stigende formue 

gav anledning til øget privat forbrug. Siden 2012 

har det private forbrug imidlertid udviklet sig 

svagere, end formuestigningen tilsiger, jf. figur 4 

(venstre). Det rummer potentialet til en stærkere 

forbrugsfremgang end skønnet i prognosen med 

den positive stemning, der ifølge forbrugertillid

sindikatoren nu er i husholdningerne. De seneste 

års stigning i formuen skyldes hovedsageligt 

stigning i friværdierne i ejerboligmassen samt 

aktieformuen, jf. figur 4 (højre). 

Muligheden for at omsætte øget friværdi til 

forbrug kræver i de fleste tilfælde øget låntag

ning, men kan i lyset af den store opsparing i 

første omgang ske ved brug af frie midler. Der 

har i de seneste år været et lille fald i de samle

de udlån fra penge og realkreditinstitutter, men 

niveauet er højt. Faldet i udlån er ikke resultatet 

af mangel på kredit, men af det store akkumu

lerede opsparingsoverskud i den private sektor, 

Realt BNP under fire opsving (venstre) og forbrugskvote under fire opsving (højre) Figur 3

90

100

110

120

130

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

1. kvt. 82  1. kvt. 86 2. kvt. 93  1. kvt. 00
4. kvt. 03  4. kvt. 07 2. kvt. 13  4. kvt. 17

Start af opsving = 100

95

100

105

110

115

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
1. kvt. 82  1. kvt. 86 2. kvt. 93  1. kvt. 00
4. kvt. 03  4. kvt. 07 2. kvt. 13  4. kvt. 17

Start af opsving = 100

Anm.: X-aksen angiver antallet af kvartaler inde i opsvinget. Venstre figur: Perioder med opsving er defineret som tidsrum, hvor produktions
gabet overvejende har været stigende, dvs. enten mindre negativt eller mere positivt. Nationalbankens centrale skøn er vist som stiplet 
linje. Højre figur: Husholdningernes disponible indkomst er korrigeret for den ekstraordinære skattebetaling for omlægningen af kapital
pensioner i 2013, 2014 og 2015. Nationalbankens centrale skøn er vist som stiplet linje. 

Kilde: Danmarks Statistik.
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der medfører et mindre lånebehov i første del af 

opsvinget. Det typiske forløb er, at långivningen 

til virksomhederne  lige som investeringerne  

først for alvor tager fart et pænt stykke inde i et 

opsving.

Danske husholdninger har en i international 

sammenligning meget høj bruttogæld set i for

hold til indkomsten, jf. Andersen m.fl. (2012a). Den 

høje bruttogæld vil dog næppe i sig selv hæmme 

opsvinget eller hindre en eventuel overophed

ning. Samtidig med høj bruttogæld har danske 

husholdninger også meget store aktiver, herunder 

en i international sammenligning høj pensions

opsparing. Den høje bruttogæld kan udgøre en 

udfordring for den makroøkonomiske stabilitet, 

jf. Andersen m.fl. (2012b), men analyser viser, at 

størstedelen af de familier, der har gælden, samti

dig er dem, som har de nødvendige økonomiske 

ressourcer til at servicere denne. 

BOLIGMARKEDET HAR FÅET ENDNU MERE  
FART PÅ
Boligmarkedet har i tidligere højkonjunkturer 

været en væsentlig drivkraft og i nogle tilfælde 

årsagen til, at opsvinget løb af sporet. Aktuelt er 

boligmarkedet i fremgang og har været det i no

gen tid med stigende priser og omsætning samt 

faldende udbud og liggetider. Boligpriserne er ac

celereret i første del af 2015. Der er store regiona

le forskelle. Særligt på markedet for ejerlejlighe

der i København er det gået stærkt de seneste år 

med stigningstakter i underkanten af 10 pct. pr. år. 

Med til billedet hører imidlertid, at der igennem 

en årrække har været en ganske kraftig befolk

ningsvækst i hovedstaden, ligesom indkomsterne 

er steget mere end i resten af landet, hvilket mu

liggør et højt og stigende prisniveau.

Generelt er boligbyrden, dvs. omkostningerne 

ved at købe en ejerbolig i forhold til husholdnin

gernes disponible indkomst, betydeligt under sit 

langsigtede gennemsnit, jf. figur 5 (venstre). Det 

indikerer, at den lave rente endnu ikke er slået 

fuldt igennem på boligpriserne. Billedet er det 

samme vurderet ud fra Nationalbankens boligpris

model. Det gælder også med den seneste stig

ning i renteniveauet. 

Den hidtidige udvikling er endnu langt fra den, 

vi så under overophedningen af boligmarkedet 

i årene 2005-07, jf. figur 5 (højre). I Nationalban

kens centrale skøn forventes fortsat vækst i de 

gennemsnitlige huspriser i størrelsesordenen 6 

pct. i år og lidt mindre de kommende år, men 

risikoen for, at det kan gå betydeligt stærkere, er 

til stede som set tidligere under et opsving, hvis 

stemningen for alvor skifter i mere optimistisk ret

ning og bliver selvforstærkende. Risikoen herfor 

forstærkes af fraværet af tilstrækkelige automati

ske stabilisatorer på boligmarkedet. 

Husholdningernes forbrugs- og formuekvote (venstre) og forbrugsbestemmende  
formue (højre)

Figur 4
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Anm.: Den disponible indkomst er korrigeret for det ekstraordinære skatteprovenu fra omlægningen af kapitalpensioner i 2013 og 2014. 
Formuekvoten er baseret på den forbrugsbestemmende formue, hvor de formueelementer, der estimeres til at have en mindre effekt 
på forbruget, indgår med en lavere vægt. Pensionsformuen efter skat og aktieformuen indgår således med en vægt på henholdsvis 0,2 
og 0,55. Boligformuen netto indgår med en vægt på 0,8. Højre figur: Boligformuen, netto, er friværdi, mens anden formue er finansielle 
aktiver ekskl. pension og aktieformue fratrukket gæld, som ikke er boliggæld.

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.
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VIRKSOMHEDERNE KAN HURTIGT ØGE  
EFTERSPØRGSLEN
Opsparingen i virksomhederne har de seneste år 

ligget højt, jf. figur 6 (venstre). Skulle den store 

akkumulerede opsparing i virksomhederne blive 

udmøntet i øgede investeringer, ligger også her 

et betydeligt efterspørgselspotentiale. Især over

skuddene i de ikke-finansielle selskaber er steget 

støt de seneste fem år. Det har imidlertid ikke 

givet sig udslag i øgede investeringer, men dels i 

en stigende nettofordringserhvervelse, jf. figur 6 

(højre), dels i øgede udbyttebetalinger, jf. Kramp 

m.fl. (2015). Modstykket er en meget lav investe

ringskvote i den private sektor, jf. figur 7 (venstre). I 

prognosens centrale skøn ventes kun en beskeden 

stigning i investeringskvoten, jf. figur 7 (højre). 

Boligbyrde (venstre) og reale boligpriser under fire opsving (højre) Figur 5
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Anm.: Venstre figur: Boligbyrden angiver de stiliserede finansieringsomkostninger inkl. bidragssatser, kursskæringer og boligskatter ved køb 
af et enfamiliehus på 140 kvm. som andel af den gennemsnitlige disponible indkomst. Højre figur: Et opsving er defineret som perioder, 
hvor produktionsgabet overvejende har været stigende fra kvartal til kvartal, dvs. enten mindre negativt eller mere positivt. Xaksen 
angiver antallet af kvartaler inde i opsvinget. Nationalbankens centrale skøn er vist som en stiplet linje.

Kilde: Egne beregninger.

Finansiel opsparing i husholdninger og selskaber (venstre) og opsparing  
og investeringer i ikke-finansielle selskaber (højre)

Figur 6
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Anm.: Venstre figur: Data til og med 1995 er baseret på den tidligere ESA95-definition. Herefter er anvendt ESA2010. Husholdningernes net
tofordringserhvervelse er korrigeret for det ekstraordinære skatteprovenu fra omlægning af kapitalpensioner i 2013 og 2014.

Kilde: Danmarks Statistik.
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OGSÅ EFTERSPØRGSLEN FRA UDLANDET KAN  
FÅ MERE FART
Efterspørgslen kommer også fra udlandet, og væk

sten på danske virksomheders eksportmarkeder er 

taget til. Øget eksport vil lægge beslag på inden

landske ressourcer i en situation, hvor også frem

gangen i den indenlandske efterspørgsel forment

lig vil være stærk, og dermed øge risikoen for en 

overophedning af økonomien. Der er de senere år 

sket en markant forbedring af danske virksomhe

ders lønkonkurrenceevne, hvor forringelsen under 

højkonjunkturen 200507 er mere end indhentet. 

Det skyldes en periode med lavere lønstigninger 

og højere vækst i produktiviteten i de konkurrence

udsatte erhverv end hos konkurrenterne. Samtidig 

er den effektive kronekurs blevet svækket. Danske 

eksportvirksomheder står dermed rustet til at nyde 

godt af den fremgang på de udenlandske marke

der, der tegner sig, og der er derfor også mulighed 

for et kraftigere efterspørgselstræk herfra. 

HVORDAN KAN ET KRAFTIGERE FORLØB SE UD?
I boks 1 er beskrevet på to scenarier, hvor efter

spørgslen øges kraftigt og hurtigt, fordi forbrugs 

og investeringskvoterne normaliseres, og væksten 

i huspriser og boliginvesteringer bliver stærkere. 

Scenarierne adskiller sig ved den forudsatte ud

vikling på boligmarkedet. 

I det ene scenarie lægges til grund, at de lave 

renter slår lidt mere igennem på boligpriserne 

– med årsstigninger på 8 pct. – men at det ikke 

giver anledning til en egentlig boligboble på 

større dele af boligmarkedet med selvforstærken

de prisstigninger og udpræget kreditfinansieret 

fremgang i forbrug og boliginvesteringer. Efter

spørgslen efter arbejdskraft øges i dette forløb 

med i størrelsesordenen 60.000 personer ud over 

de ca. 100.000, som beskæftigelsen ventes at 

stige med frem til udgangen af 2017 i National

bankens prognose. Det giver et betydeligt pres 

på arbejdsmarkedet. I fraværet af store ubalancer 

på boligmarkedet er der imidlertid mulighed for 

en forholdsvis blød landing af økonomien over 

en længere periode, hvor stramninger af finans

politikken og forværring af lønkonkurrenceevnen 

gradvist giver et mindre efterspørgselspres efter 

danskproducerede varer og tjenester. I et sådan 

forløb er der også mulighed for, at strukturre

former kan nå at øge produktionspotentialet i 

økonomien, ligesom importen i nogen grad kan 

dække efterspørgslen og dermed fungere som 

automatisk stabilisator.

I det andet scenarie slår lave renter og høj 

forbrugertillid kraftigt igennem, og der opbygges 

en boligboble, med prisstigninger på op mod 

20 pct. om året de næste par år.  Det bringer en 

kraftigere, kreditfinansieret stigning i forbrug og 

investeringer med sig. Det er et forløb, som er 

set adskillige gange tidligere i den nyere danske 

økonomiske historie. Efterspørgslen efter arbejds

Investeringskvoter (venstre) og investeringskvoter under fire opsving (højre) Figur 7
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Anm.: Venstre figur: Investeringskvoterne er beregnet i forhold til bruttoværditilvæksten, BVT, i de to sektorer. De stiplede linjer viser gennem
snit siden 1981. Højre figur: Investeringskvoten viser erhvervsinvesteringerne i forhold til BVT i den private sektor ekskl. bolig. Et opsving 
er defineret som perioder, hvor produktionsgabet overvejende er steget fra kvartal til kvartal, dvs. enten mindre negativt eller mere 
positivt. Den stiplede linje viser Nationalbankens prognose. Xaksen angiver antallet af kvartaler inde i opsvinget. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Hvis efterspørgslen stiger hurtigt og kraftigt, vil der opstå udbredt mangel på  
arbejdskraft 

Boks 1
fortsættes næste side

Der regnes på to scenarier. I den første sker der en norma

lisering af forbrugs og investeringskvoterne i løbet af kort 

tid samt en stigning i boligpriserne på 8 pct. p.a., hvilket 

er lidt stærkere end i grundforløbet, dvs. Nationalbankens 

prognose. I det andet scenarie udvikler der sig en decideret 

boligboble med en stigning i boligpriserne på knap 20 pct. 

p.a. i 2016. Det resulterer i en fremgang i boliginvesteringer

ne, som bidrager til at øge efterspørgslen. Når aktiviteten 

øges, strammes arbejdsmarkedet. I det første scenario vil 

behovet for arbejdskraft stige med næsten 60.000 personer 

ud over de ca. 100.000, som skønnes i Nationalbankens 

prognose, og i det andet scenarie er stigningen 85.000 per

soner. Der er således risiko for, at resultatet af en hurtig og 

kraftig stigning i efterspørgslen vil betyde et stort pres på 

arbejdsmarkedet. Det gælder i begge scenarier. 

Erhvervsfrekvensen er steget de senere år, men den 

ligger stadig under sit strukturelle niveau. En stigning i 

erhvervsfrekvensen og et fald i ledigheden til de strukturelle 

niveauer vil langt fra i sig selv være nok til at tilfredsstille ef

terspørgslen efter arbejdskraft i de opstillede risikoscenarier. 

kraft stiger i dette forløb med 85.000 personer ud 

over de ca. 100.000 i grundforløbet, og det bliver 

vanskeligt at holde økonomien på sporet. Med så 

store ubalancer på bolig og arbejdsmarkedet er 

der udpræget risiko for en abrupt korrektion af 

boligpriserne, hvis stemningen hos både forbru

gere og virksomheder pludselig vender. Risikoen 

for et sådant forløb forstærkes af, at boligbe

skatningen virker procyklisk, og at det vil kræve 

meget store finanspolitiske stramninger at modgå 

effekterne heraf. I Pedersen og Ravn (2014) er fx 

estimeret, at en stabilisering af forløbet i mid

ten af 2000’erne ville have krævet finanspolitiske 

stramninger på i størrelsesordenen 1½ pct. af BNP 

i hvert af årene 200608. 

I figur 8 er begge scenarier illustreret, med 

først en kraftig højkonjunktur med stigende ka

pacitetspres og efterfølgende en vending. Der er 

tale om illustrationer og ikke konkrete, alternative 

prognoser. Hvor stærk den efterfølgende nedtur 

bliver, er meget usikkert og afhænger ikke kun af 

indenlandske forhold men også af, hvordan den 

udenlandske konjunktur udvikler sig. I midten af 

2000’erne var en forholdsvis behersket korrektion 

Produktionsgab Figur 8
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Anm.: Produktionsgabet angiver forskellen mellem faktisk og potentiel produktion. Forudsætningerne bag risikoscenarierne er forklaret i boks 
1. Produktionsgabet antages at være efterspørgselsdrevet under det kraftigere opsving og indregner ikke mulige udbudseffekter på den 
potentielle produktion. Data er vist som et tre måneders glidende gennemsnit.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Fortsat Boks 1

Stød til investeringskvote og forbrugskvote
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Anm.: Grundforløbet er Nationalbankens centrale skøn. Det kraftigere opsving sætter i begge scenarier ind i 2. kvartal. 2015. Kommer det 
senere, vil gennemslaget i 2015 være mindre. Venstre figur: Investeringskvoten viser erhvervsinvesteringerne relativt til BVT i den private 
sektor ekskl. bolig. Højre figur: Forbrugskvoten viser det private forbrug relativt til husholdningernes disponible indkomst korrigeret for 
den ekstraordinære skat fra omlægning af kapitalpensioner. 

Kilde: Egne beregninger på Nationalbankens makroøkonomiske model.

af boligmarkedet i gang fra 2006, men den forud

gående opbygning af ubalancer i form af svækket 

lønkonkurrenceevne og høj gældsætning gjorde, 

at økonomien var meget sårbar, da den interna

tionale finanskrise eskalerede i efteråret 2008-09. 

Det gjorde tilbageslaget i realøkonomien og på 

boligmarkedet ekstra kraftigt.

DET LEDIGE 
PRODUKTIONSPOTENTIALE I 
DANSK ØKONOMI KAN KUN 
DÆKKE EN BEGRÆNSET STIGNING I 
EFTERSPØRGSLEN

DANSK ØKONOMI KØRER TÆT PÅ KAPACITETS-
GRÆNSEN
Skal en stigende efterspørgsel i økonomien dæk

kes, vil det kræve øget produktion og dermed 

øget efterspørgsel efter arbejdskraft. National

banken venter en stigning i beskæftigelsen på ca. 

100.000 personer frem mod udgangen af 2017, 

jf. figur 9 (venstre). Den strukturelle beskæftigel

se stiger over samme tidsrum med knap 50.000 

personer, hovedsagelig som følge af de struktur

reformer, der er gennemført over det seneste årti. 

Fremgangen vil bringe den faktiske beskæftigelse 

lidt over den strukturelle forstået som den be

skæftigelse, der er forenelig med et arbejdsmar

ked med en balanceret lønudvikling, dvs. hvor 

lønningerne ikke stiger hurtigere end væksten 

i produktiviteten. Et kraftigere vækstforløb end 

forudset i det centrale skøn vil efter alt at dømme 

hurtigt lede til udbredt knaphed på ledig arbejds

kraft efterfulgt af en højere lønstigningstakt og 

tab af konkurrenceevne. 

Stigningstakten i produktiviteten i dansk øko

nomi faldt under den seneste lavkonjunktur, jf. An

dersen m.fl. (2011). I de kommende år ventes en 

delvis konjunkturbetinget genopretning af væk

sten i produktiviteten, uden at den dog kommer 

tilbage på tidligere tiders højder. Sammen med et 

bidrag fra en højere erhvervsfrekvens betyder det, 

at der kan forventes en vækst i det potentielle 

BNP på op mod 1,8 pct. pr. år frem mod 2020. Det 

er mindre end i de forudgående årtier. 

Der skete en udfladning af den potentielle 

vækst lige efter årtusindskiftet og endnu et knæk 

2008 i kølvandet på finanskrisen, jf. figur 9 (højre). 

Udfladningen skyldtes hovedsagelig en svage

re udvikling i den strukturelle produktivitet. En 

tilsvarende tendens ses i en lang række andre af 

de økonomier, vi normalt sammenligner os med. 

Den lavere vækst i den potentielle produktion 

betyder, at økonomien alt andet lige hurtigere 
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Arbejdsmarkedsreformernes 
effekt på arbejdsudbuddet fra 
2013 til 2020

Tabel 1

Antal fuldtidspersoner

Samlet ændring i strukturel beskæftigelse 100.000

Heraf:

  Pensionsreformer 76.000

  Skatteaftale (2012) 11.000

  Øvrige reformer 13.000

Anm.: Pensionsreformer henviser til velfærdsaftalen (2006) og 
tilbagetrækningsreformen (2011). Øvrige reformer dækker 
bl.a. over reform af førtidspension og fleksjob (2012), 
SUreformen (2013) og kontanthjælpsreformen (2013). 

Kilde: Finansministerens svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 30 
af 22. oktober 2014 og nr. 3 af 18. november 2014.

rammer sin kapacitetsgrænse ved stigning i efter

spørgslen.

I den udstrækning, en øget efterspørgsel til

fredsstilles via import, lægger det ikke beslag på 

indenlandske arbejdskraftressourcer og modvir

ker derved pres i økonomien. Import af varer og 

tjenester kan i den henseende betegnes som en 

automatisk stabilisator, men det løser ikke fuldt 

ud et indenlandsk kapacitetsproblem, da det ty

pisk ikke kun er på importvarer, at efterspørgslen 

stiger. Med det store overskud på betalingsbalan

cen er der dog god plads til at øge importen.

REFORMER HAR SIKRET ET ØGET ARBEJDSUDBUD 
OG FALD I LEDIGHEDEN  
De reformer, der er gennemført siden 2006, vil 

skønsmæssigt øge arbejdsudbuddet med 100.000 

personer fra 2013 og frem mod 2020, jf. tabel 1. 

De væsentligste politiktiltag ligger dog i begyn

delsen af perioden. Samtidig er der ad politisk 

vej sat en række store offentlige anlægsarbejder 

i gang, som vil kræve betydelige arbejdskraft

ressourcer, bl.a. renovering af tognettet, super

sygehuse, Femern Bæltforbindelsen m.v. Disse 

arbejder kan ikke umiddelbart tilpasses til kon

junktursituationen og skærper behovet for øget 

arbejdsudbud i en situation, hvor den private 

efterspørgsel er på vej op.  

Mens konjunktursving tidligere hovedsagelig 

gav sig udslag i stigende ledighed, har det i den 

seneste lavkonjunktur hovedsagelig været er

hvervsfrekvensen, som har givet sig. Bevægelser 

ind og ud af arbejdsmarkedet vil også fremover 

spille en stor rolle i sikringen af et tilstrækkeligt 

arbejdsudbud og understøttes af de reformer, der 

er gennemført, især pensionsreformerne.

Bruttoledigheden er faldet gennem nogen 

tid og lå i foråret under 5 pct. af arbejdsstyrken, 

hvilket er lavt set i et længere perspektiv. Kun 

under overophedningen af dansk økonomi i årene 

op til finanskrisen har niveauet været lavere – og 

det var ikke holdbart. Potentialet for en yderligere 

reduktion af den strukturelle ledighed er mindre 

end tidligere. Et par årtier med vigtige reformer af 

Faktisk og strukturel beskæftigelse (venstre) og faktisk og potentiel produktion (højre) Figur 9
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Faktisk og strukturel erhvervsfrekvens (venstre) og erhvervsrettet indvandring (højre) Figur 10
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 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

arbejdsmarkedet, herunder forkortelse af dagpen

geperioden, skærpelse af genoptjeningskravet 

samt en generelt aktiv arbejdsmarkedspolitik har 

mere end halveret niveauet for den strukturelle 

ledighed i forhold til situationen i begyndelsen 

af 1990’erne. Ledigheden ligger aktuelt kun ca. 

10.000 personer over sit strukturelle niveau. Frem 

mod udgangen af 2017 ventes ledigheden at 

falde med knap 25.000 personer. Det betyder, at 

fremgangen i beskæftigelsen hovedsagelig skal 

komme fra en højere erhvervsfrekvens for herbo

ende eller via øget indvandring eller pendling. 

Det kræver, at de senere årtiers strukturreformer i 

tilstrækkeligt omfang udmøntes i et øget arbejds

udbud. Der kan ikke ventes noget væsentligt bi

drag fra demografien, da antallet af befolkningen 

i de arbejdsdygtige aldersklasser kun stiger svagt 

de kommende år. Det øgede arbejdsudbud skal 

derfor hovedsageligt komme fra en højere andel 

af befolkningen i de arbejdsdygtige aldersklasser 

på arbejdsmarkedet.

Erhvervsfrekvensen, målt som beskæftigede 

plus ledige som andel af de 1666årige, faldt 

markant i årene efter overophedningen af dansk 

økonomi, men er de senere år delvist redresseret, 

jf. figur 10 (venstre). Der er dog stadig et poten

tiale for at trække yderligere arbejdskraft ind på 

arbejdsmarkedet. 

Den strukturelle erhvervsfrekvens har været 

aftagende over tid. Det markante fald i 1990’erne 

var et resultat af en række ordninger, herunder 

overgangsydelsen og orlovsordningerne, der 

trak personer ud af arbejdsstyrken. Ordninger

ne var imidlertid midlertidige og skulle således i 

princippet ikke påvirke det strukturelle niveau. At 

faldet i strukturel erhvervsfrekvens er fortsat efter 

årtusindskiftet, må tilskrives sammensætningen af 

arbejdsstyrken på aldersgrupper. De store årgan

ge fra efterkrigstiden bliver erstattet af mindre 

årgange, hvilket sammenholdt med, at erhvervs

frekvensen falder med stigende alder, giver et fald 

i den gennemsnitlige erhvervsfrekvens. En yderli

gere forklaring er, at flere unge end tidligere tager 

en længerevarende uddannelse.

En stigning i erhvervsfrekvensen og et fald 

ledigheden til de strukturelle niveauer vil øge be

skæftigelsen med ca. 90.000 personer. En sådan 

forøgelse af arbejdsudbuddet er imidlertid langt 

fra tilstrækkeligt til at dække behovet i det tilfæl

de, hvor efterspørgslen stiger hurtigt og kraftigt, 

jf. boks 1. De opstillede scenarier er langt fra ure

alistiske set i forhold til udviklingen under andre 

opsving, bl.a. 200507 og i 1990’erne, men det er 

ikke Nationalbankens centrale skøn.

INDVANDRING OG STUDERENDE ER KILDER TIL 
ØGET ARBEJDSUDBUD
Under højkonjunkturen frem mod finanskrisen 

bidrog arbejdskraft udefra i høj grad til at lette 

presset på arbejdsmarkedet, og det er i et vist 

omfang stadig tilfældet, jf. figur 10 (højre). Foku

seres alene på den erhvervsrettede indvandring, 
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lå den i 2013 på knap 18.000 personer og dermed 

på næsten det dobbelte af det aktuelle ledig

hedsgab. Denne form for indvandring kan derfor 

i væsentlig grad bidrage til at afhjælpe pres på 

arbejdsmarkedet, bl.a. fordi den kan reagere for

holdsvis hurtigt. 

Den erhvervsrettede indvandring kom under 

højkonjunkturen 200507 i høj grad fra Østeuropa. 

Mange af disse lande har i dag ganske høj vækst 

og stigende lønniveauer samtidig med, at befolk

ningstallet falder. Hertil kommer, at der er god 

vækst i nabolande som Tyskland, Sverige, Storbri

tannien og Norge, der traditionelt også tiltrækker 

arbejdskraft fra Østeuropa, så det kan fremadret

tet muligvis blive sværere at tiltrække den rette 

arbejdskraft til Danmark udefra. 

De studerende udgør en yderligere arbejds

kraftressource, som i et vist omfang vil kunne 

afhjælpe pres på arbejdsmarkedet i en højkon

junktur. Andelen af en årgang, som er under 

uddannelse, er stigende. Der var et knæk i årene 

200609 med overophedning af dansk økonomi, 

men siden er studiefrekvensen kommet tilbage på 

sin langsigtede trend. Alt i alt er potentialet for 

øget arbejdsudbud ad den vej formentlig be

grænset og mindre end tidligere.

AFSLUTNING

Alt i alt tegner der sig et positivt billede af dansk 

økonomi de kommende år, med stigende vækst 

og beskæftigelse og en moderat pris og løn

stigningstakt. Erfaringerne fra tidligere opsving 

herhjemme er dog, at højkonjunkturen efter 

kortere eller længere tid bliver uholdbar, med 

selvforstærkende stigninger i boligpriserne, ud

bredt mangel på arbejdskraft og efterfølgende for 

stærke stigninger i lønningerne og dermed tab af 

konkurrenceevne. Skal et sådant forløb undgås, 

stiller det krav til den økonomiske politik, både 

konjunktur og strukturpolitikken. Vurderingen 

er, at et sådant uheldigt forløb kan undgås med 

forholdsvis begrænsede indgreb, såfremt de sker 

rettidigt og med det rette fokus.    
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RENTEGENNEMSLAG 
OG KONTANTEFTER
SPØRGSEL VED 
NEGATIVE RENTER

Carina Moselund Jensen og Morten Spange, 
Økonomisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Nationalbankens indskudsbevisrente har siden 

6. februar været 0,75 pct. Det er det laveste 

niveau nogensinde, og Danmark er sammen med 

Schweiz det land i verden, som har de laveste 

toneangivende pengepolitiske renter. Nedsættel

sen til negativ indskudsbevisrente er sket af hen

syn til den danske fastkurspolitik, som indebærer, 

at de pengepolitiske renter alene fastsættes med 

henblik på at opretholde en fast kurs på kroner 

over for euro. Fastkurspolitikken har været en 

hoved hjørnesten i dansk økonomisk politik i 

mere end 30 år.

Foruden i Danmark og Schweiz er de tonean

givende pengepolitiske renter negative i euroom

rådet og Sverige. Negative renter blev indtil for 

få år siden anset for et kuriosum, der næppe ville 

kunne fungere i praksis i større skala.1 Derfor er 

det relevant at belyse, om negative renter æn

drer sammenhængen mellem de pengepolitiske 

renter og økonomiens øvrige renter. Det belyses 

desuden, om de negative renter har øget efter

spørgslen efter kontanter.2

Vi finder, at de negative renter ikke har svæk

ket gennemslaget fra Nationalbankens renter til 

renterne på pengemarkedet. Gennemslaget er 

afgørende for Nationalbankens mulighed for at 

styre kronens kurs over for euro, som i høj grad 

1 Se eksempelvis Blomquist mfl. (2011), som diskuterer alternative pen
gepolitiske strategier i tilfælde af, at renten er ved sin nedre grænse.

2 Pengepolitik ved negative renter i en dansk kontekst er tidligere be
handlet af Jørgensen og Risbjerg (2012). Se også McAndrews (2015) 
for en kritisk gennemgang af en række forhold vedrørende negative 
renter.

bestemmes af spændet mellem pengemarkeds

renterne i Danmark og euroområdet. 

Mens gennemslaget til pengemarkedsrenterne 

er upåvirket, er der sket et skift i Nationalbankens 

vægtning mellem intervention i valutamarkedet 

og ændringer af de pengepolitiske renter. I en 

situation med lave renter og kapitalindstrømning 

kan Nationalbanken sælge ubegrænsede mæng

der af kroner. Derimod er det begrænset, hvor 

meget renterne yderligere kan sættes ned. Det er 

en væsentlig forklaring på, at Nationalbanken i 

januarfebruar i år intervenerede for et større be

løb i forhold til tidligere episoder, inden renterne 

blev sat ned. Det meget lave danske renteniveau 

betyder, at Nationalbanken har et positivt afkast 

af den øgede valutareserve. Det understreger 

Nationalbankens ubegrænsede muligheder for at 

imødegå et opadgående pres på kronen.

De negative renter er ikke slået fuldt igen

nem på bankernes ind og udlånsrenter over for 

husholdninger. Store indlån fra virksomheder og 

institutionelle investorer forrentes derimod i stor 

udstrækning negativt. I princippet kan negative 

renter omgås ved at holde kontanter, som altid 

har et nominelt afkast på nul. Når renterne på 

trods heraf kan blive negative, afspejler det, at 

der er betydelige omkostninger forbundet med 

at holde store mængder kontanter. Det drejer sig 

eksempelvis om omkostninger til sikker opbeva

ring og transport, ligesom det er besværligt og 

dyrt at gennemføre transaktioner med kontanter, 

når de involverer store beløb eller store geografi

ske afstande.
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Der er ikke tegn på, at seddel og møntomløbet 

i væsentligt omfang er påvirket af de negative 

renter. Det indikerer, at den nedre grænse for de 

pengepolitiske renter i Danmark er under det nu

værende niveau for indskudsbevisrenten på 0,75 

pct. Grænsen kan dog rykke sig, hvis aktørerne i 

økonomien forventer, at perioden med negative 

renter bliver langvarig. Hvis pengeinstitutterne 

i høj grad begyndte at afvikle mellemværender 

via kontanter, ville det kunne svække National

bankens mulighed for at påvirke kronekursen. 

En øget kontantefterspørgsel fra husholdninger 

ville derimod primært være et samfundsmæssigt 

effektivitetsproblem som følge af besværet ved at 

afvikle transaktioner via kontanter.

Negative renter er forbundet med risici, som 

ikke direkte er relateret til efterspørgslen efter 

kontanter. De negative renter kan eksempelvis be

virke, at investorerne søger mod mere risikofyldte 

aktiver for at opnå et positivt afkast. Det kan føre 

til, at der opbygges bobler i ejendomspriserne og 

kurserne på finansielle aktiver som fx aktier. Frem

gang i dansk økonomi kombineret med ekstraor

dinært lave renter betyder, at forudsætningerne 

for opbygning af systemiske risici er til stede, jf. 

Det Systemiske Risikoråd (2014). De lave renter 

reducerer desuden isoleret set bankernes indtje

ning.3 I det omfang, der opstår uønskede effekter 

af negative renter, må de adresseres af den øvrige 

økonomiske politik.

PENGEPOLITIKKENS GENNEMSLAG

Nationalbanken nedsatte de pengepolitiske ren

ter fire gange i januar og februar 2015. Indskuds

bevisrenten kom dermed ned på 0,75 pct. Ned

sættelserne skete for at modvirke tendenser til 

styrkelse af kronen over for euro som følge af en 

meget stor indstrømning af kapital til Danmark.4 

Indstrømningen opstod, da Schweizerische Nati

onalbank besluttede ikke længere at opretholde 

minimumskursen for schweizerfranc over for euro.

Hvis kronen har tendens til styrkelse, interve

nerer Nationalbanken i første omgang i valuta

markedet ved at købe valuta og sælge kroner, 

3 Se Danmarks Nationalbank (2015b) for en analyse af de lave renters 
effekt på kreditinstitutternes indtjening.

4 Se Danmarks Nationalbank (2015a) for en analyse af presset på kro
nen i januarfebruar 2015.

hvorved udbuddet af kroner øges. I tilfælde af, at 

det ikke stabiliserer kronen i tilstrækkelig grad, 

er næste skridt at nedsætte de pengepolitiske 

renter. Begge værktøjer blev anvendt i januarfe

bruar for at modvirke presset på kronen. Desuden 

annoncerede Finansministeriet 30. januar 2015, 

efter indstilling fra Nationalbanken, et stop for 

udstedelse af statsobligationer for at begrænse 

udbuddet af kroneaktiver.

Det lave europæiske renteniveau påvirker 

Nationalbankens reaktionsmønster på den måde, 

at der ved opadgående pres på kronen er større 

vægt på interventioner frem for renteændringer. 

Nationalbanken kan sælge ubegrænsede mæng

der af kroner, mens muligheden for at nedsætte 

renterne er mere begrænset. Nationalbankens 

mulighed for at føre fastkurspolitik i den nuværen

de situation understøttes desuden af, at det me

get lave danske renteniveau giver Nationalbanken 

et positivt afkast på valutareserven, jf. Danmarks 

Nationalbank (2015a).   

Selv om negative renter ikke er et unikt dansk 

fænomen, er et renteniveau på 0,75 pct. meget 

lavt – både i et historisk perspektiv og sammenlig

net med andre lande. 

PENGEMARKEDSRENTER
De pengepolitiske renter påvirker i første omgang 

renterne på pengemarkedet. Det er af afgørende 

betydning, at gennemslaget fra de pengepolitiske 

renter til renterne på pengemarkedet er intakt, 

da især spændet mellem pengemarkedsrenterne 

i Danmark og euroområdet er bestemmende for 

udviklingen i kronens kurs over for euro. Normalt 

er gennemslaget højt. Der er ikke indikationer på, 

at det er svækket som følge af de negative renter, 

jf. figur 1.5 De korte pengemarkedsrenter fulgte 

indskudsbevisrenten tæt i takt med, at den blev 

nedsat i januar og februar.

Medio februar var pengemarkedsrenterne 

lavere end indskudsbevisrenten. Det afspejler 

formentligt, at investorerne forventede endnu en 

rentenedsættelse. Da det ikke skete, steg penge

markedsrenterne igen. Siden 20. februar 2015 har 

de korte pengemarkedsrenter ligget over ind

skudsbevisrenten. Det indikerer bl.a., at investo

5 Se Jørgensen mfl. (2011) og Mindested mfl. (2013) for analyser af 
gennemslaget fra de pengepolitiske renter til pengemarkedsrenterne.
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rerne forventer, at det pengepolitiske rentespænd 

til euroområdet reduceres.

Der er rammer for, hvor meget de pengepoli

tiske modparter kan placere på deres foliokonti i 

Nationalbanken. Normalt er formålet med folio

rammerne at begrænse den likviditet, pengeinsti

tutterne umiddelbart kan stille til rådighed til at 

spekulere i rente og valutakursændringer. Når ren

ten på indskudsbeviser er højere end foliorenten, 

udgør foliorammerne generelt ikke en bindende 

begrænsning for bankernes folioindestående. 

I en situation som den nuværende, hvor ind

skudsbevisrenten er lavere end foliorenten, har 

bankerne imidlertid et incitament til at øge deres 

folioindestående for at undgå at holde indskuds

beviser. Det betyder, at foliorammernes rolle er en 

anden. For at sikre gennemslaget fra indskudsbe

visrenten til pengemarkedsrenterne i den nuvæ

rende situation er det afgørende, at den samlede 

folioramme er bindende, så bankerne holder en 

del af deres likviditet i indskudsbeviser. Det er 

klart tilfældet, idet bankernes nettostilling aktuelt 

er omtrent 310 mia. kr., mens deres samlede folio

ramme er godt 173 mia. kr. 

Foliorammerne blev øget ad to omgange i 

marts 2015. På dagen, hvor den første ændring 

Nationalbankens indskudsbevisrente og en kort pengemarkedsrente Figur 1
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Kilde: Nordea Analytics og Danmarks Nationalbank.

blev annonceret, steg pengemarkedsrenterne 

beskedent. Stigningen var imidlertid kortvarig, 

og der er intet, der tyder på, at ændringen i 

foliorammerne har haft betydning for renterne i 

pengemarkedet. Det illustrerer, at det er renten på 

bankernes marginale placering i Nationalbanken, 

som er i indskudsbeviser, der er bestemmende for 

markedsrenterne.

OBLIGATIONSRENTER
Det generelt lave renteniveau er først og frem

mest en konsekvens af, at Den Europæiske Cen

tralbank, ECB, har nedsat sine renter for at indfri 

sin målsætning om en årlig stigning i forbru

gerpriserne på under, men tæt ved 2 pct. ECB’s 

indlånsrente blev nedsat til 0,2 pct. i september 

2014. Som følge af fastkurspolitikken er der en tæt 

sammenhæng mellem de pengepolitiske renter i 

Danmark og euroområdet. Det opadgående pres 

på kronen har imidlertid bevirket, at Nationalban

ken har nedsat renterne mere end ECB.

Normalt er ekstraordinære afvigelser mellem 

de pengepolitiske renter i Danmark og euroområ

det, som skyldes pres på kronen, relativt kortva

rige, jf. figur 2. Det afspejler, at presset på kronen 

aftager, når markedsdeltagerne erfarer, at Natio
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nalbanken har mandatet og midlerne til at forsva

re fastkurspolitikken. Derfor slår ensidige danske 

renteændringer kun i begrænset omfang ud i de 

lidt længere statsobligationsrenter.

I efteråret 2011 var der et opadgående pres på 

kronen, som afspejlede, at investorerne i lyset af 

statsgældskrisen i en række eurolande opkøbte 

danske statsobligationer, jf. Jørgensen mfl. (2013). 

Derfor var reaktionen i de længere renter på det 

tidspunkt relativt stor sammenlignet med ændrin

gen i de pengepolitiske renter.

I lyset af at spændet mellem de pengepolitiske 

renter i Danmark og euroområdet denne gang 

er udvidet til 0,55 procentpoint, har der også 

været en større påvirkning på de længere renter 

end normalt. Det skyldes primært stoppet for 

udstedelse af statsobligationer. Stoppet medførte, 

at renterne på danske statsobligationer faldt. I 

takt med, at presset på kronen er aftaget, er det 

10årige rentespænd til Tyskland efterfølgende 

steget omtrent til niveauet før annonceringen.

Udviklingen i de længere rentespænd mellem 

danske og tyske statsobligationer skal også ses 

i lyset af, at ECB 22. januar 2015 annoncerede en 

udvidelse af deres opkøbsprogram til at omfatte 

væsentlige opkøb af statsobligationer. Der havde 

i en længere periode været forventninger i marke

det om, at udvidelsen var under opsejling. Effek

ten var derfor i et vist omfang allerede afspejlet i 

priserne. Efter annonceringen fortsatte renterne 

på europæiske statspapirer dog med at falde. 

Da ECB begyndte sine opkøb 9. marts, faldt 

renterne lidt i både euroområdet og Danmark, jf. 

figur 3. Der har således været en indirekte effekt 

på de danske renter af ECB’s kvantitative lem

pelser. Derudover er spændet formentlig stadig 

påvirket af en lavere likviditetspræmie i de danske 

obligationer som følge af udstedelsesstoppet.

Siden medio april er både de danske og de 

europæiske renter steget markant. Det gæl

der især for de lange renter. I euroområdet er 

udviklingen formentlig påvirket af opjusterede 

vækstudsigter og stigende inflationsforventnin

ger. Samtidig kan stigningen i obligationsrenterne 

også skyldes en redressering efter en vis overre

aktion i forbindelse med rentefaldet.

De lave renter på obligationer betyder, at 

investorer, som ønsker et højere afkast, er nødt 

til at investere i mere risikobetonede aktiver, 

jf. Danmarks Nationalbank (2015b). Ud over at 

Rentespænd mellem Danmark og euroområdet Figur 2
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Kilde: Nordea Analytics, ECB og Danmarks Nationalbank.
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påvirke priserne på de aktiver, som er omfattet 

af opkøbsprogrammet, kan kvantitative lempel

ser derfor også bidrage til, at kurserne stiger på 

øvrige aktiver. Et studie finder, at ECB’s tidligere 

gennemførte opkøbsprogrammer, Securities 

Markets Programme (SMP) og Outright Monetary 

Transactions (OMT), øgede afkastet på aktier.6 

Bank of England finder indikationer på, at deres 

kvantitative lempelser har haft beskedne, men po

sitive, effekter på aktiekurserne i Storbritannien.7 

Kvantitative lempelser kan således bidrage til de 

generelle stigninger i aktiekurserne, der afspejler 

de lave renter. Det gælder også for danske aktier, 

der som følge af fastkurspolitikken er relativt 

nære substitutter til aktier i euro.

Renten på både de lange fastforrentede og de 

kortere rentetilpasnings og variabelt forrentede 

realkreditlån faldt markant i årets første måneder. 

Renten på rentetilpasningslån med rentebinding 

op til og med 3 år blev negativ i januarfebruar. 

Bidrag og kursskæring bevirker dog, at betalings

strømmen stadig løber fra låntagerne til realkredi

6 Se Krishnamurthy mfl. (2014).

7 Se Joyce mfl. (2011).

Danske og tyske statsobligationsrenter Figur 3
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tinstitutterne. Negative renter på realkreditlån gav 

anledning til nogle tekniske og juridiske overve

jelser, hvor det bl.a. skulle sikres, at penge og 

realkreditinstitutternes systemer kunne håndtere 

negative renter. Aspekterne er behandlet i Dan

marks Nationalbank (2015b).

DETAILRENTER
Gennemslaget fra Nationalbankens renter til pen

geinstitutternes detailrenter er generelt højt og 

sker hurtigt. Den seneste udvikling i detailrenter

ne indikerer dog, at gennemslaget er reduceret. 

Det samme gør sig gældende i andre europæiske 

lande og USA, hvor gennemslaget er blevet svæk

ket som følge af finanskrisen og statsgældskrisen, 

jf. Paries mfl. (2014) og Gambacorta mfl. (2014).

Pengeinstitutternes udlånsrenter over for 

husholdninger og erhverv faldt med knap 0,3 

procentpoint fra årsskiftet og frem til slutningen 

af april 2015. I samme periode faldt pengein

stitutternes renter på husholdningernes anfor

dringsindlån med 0,2 procentpoint, jf. figur 4. 

Det er normalt i situationer med pres på kronen, 

at Nationalbankens renteændringer kun i mo

derat omfang slår igennem over for bankernes 

detailkunder.
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Renten på langt størstedelen af husholdningernes 

almindelige lønkonti er nul. Prioritetslignende lån, 

hvor provenuet placeres på låntagerens anfor

dringskonto, bevirker imidlertid, at den samlede 

gennemsnitlige rente på anfordringsindskud lig

ger noget højere. Korrigeret for prioritetslignen

de indlån var husholdningernes rente på anfor

dringsindlån knap 0,3 pct. i marts 2015. Renten er 

lidt højere end nul på grund af indlånskonti med 

særlige forhold, som fx aktionærkonti.

Pengeinstitutterne har ikke indført negati

ve renter over for husholdninger. Det afspejler 

formentligt, at negative renter kan få nogle 

husholdninger til at trække deres indlån ud af 

pengeinstitutterne og forlange at få dem udbe

talt i kontanter. Håndteringen af store mængder 

kontanter vil indebære betydelige omkostninger 

for pengeinstitutterne, idet deres faciliteter ikke er 

indrettet til en væsentlig forøgelse af kontantbe

holdningen, og det vil kræve øgede forsikringsbe

talinger. Dertil kommer, at hvis ikke alle institutter

ne indfører negative renter på samme tid, vil det 

kunne give anledning til, at kunder flytter fra ét 

institut til et andet.

Pengeinstitutternes renter på erhvervsindlån 

på anfordring er faldet med 0,3 procentpoint 

siden årsskiftet. Renten på erhvervsindlån blev for 

første gang svagt negativ i april 2015. Det er især 

de store erhvervsindlån foretaget på pengemar

kedslignende vilkår, der bliver forrentet negativt, 

ligesom forsikringsselskaber og pensionskasser 

(F&P-sektoren), monetære finansielle institutio

ner (MFI’er), og andre finansielle selskaber også i 

gennemsnit har en negativ rente på deres anfor

dringsindlån. For F&P-sektorens vedkommende 

var satsen betydelig negativ i både marts og april.

Nationalbanken har gennemført en undersø

gelse, der viste, at andelen af erhvervsvirksomhe

dernes indlån, der blev forrentet negativt i april, 

omtrent svarede til den andel, der blev forrentet 

positivt. Størstedelen af erhvervsudlånet blev dog 

forrentet til 0 pct. For MFI’erne og F&P-sektoren 

blev hovedparten af indlånene forrentet negativt, 

mens kun en meget lille del var med positiv rente. 

At det primært er indlån fra store virksomheder 

og institutionelle investorer, der forrentes nega

tivt, skal ses i lyset af, at alternativet for de kunder 

typisk er at placere i pengemarkedet, hvor renter

ne også er negative. Derfor vil disse kundetyper 

i mindre grad være tilbøjelige til at trække deres 

indlån ud af pengeinstitutterne, hvis de bliver 

mødt med en negativ rente. De danske pengein

stitutter ligger på linje med en række udenland

ske banker, hvor der overvejende er negative 

Gennemsnitlige renter på udestående anfordringsindlån Figur 4
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renter på indlån over en vis størrelse og især til 

erhvervs og institutionelle kunder.8 

KONTANTER

De pengepolitiske modparter kan i princippet 

undgå at betale en negativ rente på indskud i 

Nationalbanken, hvis de i stedet vælger at holde 

kontanter. Det samme ræsonnement gælder for 

de øvrige aktører i økonomien. Hvis pengein

stitutternes indlånsrenter over for deres kunder 

bliver negative, kan kunderne konvertere deres 

indlån til kontanter. Der er dog betydelige om

kostninger forbundet med at overgå til større 

mængder af kontanter. Eksempelvis er der om

kostninger til sikker lagerførelse og transport, 

ligesom det er besværligt at gennemføre trans

aktioner med kontanter, når de involverer store 

beløb eller store geografiske afstande.

Hvis kontantefterspørgslen steg markant, 

kunne det svække Nationalbankens mulighed 

for at påvirke kronens kurs over for euro. I den 

forbindelse er det afgørende, hvem der efterspør

ger kontanter. En øget kontantefterspørgsel fra 

husholdninger og virksomheder vil ikke påvirke 

transmissionen til valutakursen. Derimod ville 

der være et effektivitetstab for samfundet. Tabet 

består primært i, at betalingsafvikling i kontanter 

frem for elektronisk, fx via dankort, er forbundet 

med større omkostninger, især i form af tidsfor

brug. Transmissionen til valutakursen ville deri

mod svækkes, hvis pengeinstitutterne valgte at 

afvikle mellemværender via kontanter og på den 

måde sætte pengemarkedsrenterne ud af kraft, 

eller hvis F&P-sektoren holdt kontanter frem for at 

få forrentet deres indlån negativt.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor negative 

renterne skal være, før de forskellige aktører 

begynder at anvende kontanter frem for indlån 

i større omfang.  Aktuelt er der ikke indikationer 

på, at de negative renter har ført til en overnor

mal efterspørgsel efter kontanter. Det tyder på, 

at den nedre grænse for de pengepolitiske renter 

i Danmark er under indskudsbevisrentens nuvæ

8 Der er bl.a. tale om Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Skatbank, 
Bank of New York Mellon Corp., Goldman Sachs Group Inc. og J.P. 
Morgan Chase & Co., jf. Wall Street Journal, Commerzbank to charge 
fees to discourage large deposits, http://www.wsj.com/articles/com
merzbanktochargefeestodiscouragelargedeposits1416418127 
og Deutsche Skatbank https://ssl.skatbank.de/content/presse.

Kontantbrøk Figur 5
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Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.

rende niveau på 0,75 pct. Det er i den sammen

hæng væsentligt, at der ikke har været negative 

renter på husholdningernes indlån.

UDVIKLINGEN I OMLØBET AF KONTANTER
Kontanter anvendes til betalinger og som vær

diopbevaringsmiddel. Der har over en længere 

årrække været en markant tendens i retning af, at 

stadig flere betalinger foretages elektronisk, hvor 

bankindskud overføres fra én bankkonto til en 

anden. Det betyder, at kontanternes rolle som be

talingsmiddel er aftagende. De spiller dog stadig 

en rolle, især ved mindre betalinger, ligesom de 

anvendes i forbindelse med køb af brugte varer 

hos private samt i den ”sorte økonomi”.

Den største del af kontantbeholdningen anven

des til værdiopbevaring. I stedet for at placere 

deres opsparing i pengeinstitutterne holder nogle 

husholdninger betydelige mængder af kontanter. 

Husholdningernes og virksomhedernes indlån 

i pengeinstitutterne overstiger dog samlet set 

langt deres kontantbeholdning. For de fleste er 

det således mest bekvemt at anvende indskud 

i pengeinstitutterne både til betalinger og som 

værdiopbevaring.

Kontantomløbet er steget støt over de sene

ste godt 20 år, kun afbrudt af en kort periode 

med stagnerende vækst lige efter finanskrisen. 

http://www.wsj.com/articles/commerzbank-to-charge-fees-to-discourage-large-deposits-1416418127
http://www.wsj.com/articles/commerzbank-to-charge-fees-to-discourage-large-deposits-1416418127
https://ssl.skatbank.de/content/presse
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Væksten i seddelomløbet var fra 1992 og frem til 

begyndelsen af 2000’erne kraftigere end udvik

lingen i det private forbrug. Siden har seddelom

løbet sat i forhold til det private forbrug, den 

såkaldte kontantbrøk, været nogenlunde kon

stant, jf. figur 5.

De pengepolitiske modparter, der alle er 

MFI’er, får negative renter på deres indlån både 

via den negative indskudsbevisrente i National

banken og de negative renter i pengemarkedet. 

Der har været en svag tendens til, at MFI’ernes 

kontantbeholdning er steget i perioderne med 

negativ indskudsbevisrente, jf. figur 6 (venstre). 

Stigningen i midten af 2012 skete lidt før ind

skudsbevisrenten faktisk blev negativ. Det kan 

hænge sammen med, at rentenedsættelsen var 

ventet i markederne, og en del af pengemar

kedsrenterne allerede var negative forud for 

rentenedsættelsen. Fra begyndelsen af januar 

til ultimo april 2015 er MFI’ernes beholdning af 

sedler og mønter steget 3,5 pct.

Stigningen i MFI’ernes kontantbeholdning 

ved negativ rente afspejler formentlig ikke, at 

MFI’erne bruger kontanter til at undgå de nega

tive renter, men snarere, at de har øget behold

ningen for at imødekomme en eventuel øget 

kontantefterspørgsel fra de øvrige sektorer. Det 

bemærkes samtidig, at MFI’ernes kontantbehold

ning udgør under 1 pct. af deres samlede balan

ce og omtrent 15 pct. af det samlede seddel og 

møntomløb. 

Den del af seddel og møntomløbet, der holdes 

af ikkeMFI’er, er steget støt siden medio 2010. 

År til årvæksten i kontantomløbet er steget fra 

begyndelsen af 2014, og væksten i de seneste tre 

måneder, hvor indskudsbevisrenten har været 

betydelig negativ, adskiller sig ikke.

Der er normalt en sammenhæng mellem 

væksten i seddelomløbet og udviklingen i den 

korte rente. Det afspejler, at den korte rente er et 

udtryk for alternativomkostningen ved at holde 

kontanter frem for indlån. På den baggrund er det 

forventeligt, at seddelomløbet stiger, når renten 

falder, uanset om den er negativ eller positiv. Der 

er ikke noget, der tyder på, at de seneste måne

ders stigning i omløbet har været markant ander

ledes end ved rentenedsættelser, når renterne er 

positive, jf. figur 6 (højre). 

Kontantomløbet kan ud fra de foreliggende 

statistiske oplysninger ikke opdeles yderligere 

på sektorer. Det er derfor ikke muligt at afgøre, 

om store erhvervsvirksomheder og institutionelle 

Kontantbeholdningen fordelt på sektorer og væksten i kontantbeholdningen  
sammenholdt med renteudviklingen

Figur 6
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Kilde: Thomson Reuters Datastream og Danmarks Nationalbank.
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bankkunder, hvis indlån er blevet forrentet nega

tivt, har øget deres kontantbeholdning mere end 

husholdninger og mindre virksomheder, der ikke 

har været eksponeret for de negative renter. 

Fra den negative indskudsbevisrente blev ind

ført i juli 2012 og indtil juli 2014 skete der en vis 

omfordeling i omløbet mellem sedlernes deno

mineringer, jf. figur 7. 1000 kronesedlens andel af 

det samlede seddelomløb steg fra 52 til 56 pct. 

Andelen er faldet lidt igen i de seneste måneder, 

hvor indskudsbevisrenten har været markant 

mere negativ. Stigningen i 1000 kronesedlens 

andel kan afspejle, at kontanter i stigende grad 

har været anvendt som værdiopbevaring. Stignin

gen skyldes dog også, at flere hæveautomater nu 

udbetaler 1000 kronesedler. Den større andel af 

1000 kronesedler er sket på bekostning af både 

500 kronesedler og mindre sedler.

OMKOSTNINGER VED AT HOLDE OG ANVENDE 
KONTANTER
Grænsen for, hvornår efterspørgslen efter kon

tanter vil stige, bestemmes af de egentlige om

kostninger ved at holde kontanter frem for indlån. 

Dertil kommer, at efterspørgslen formentlig kun 

vil tiltage, hvis de negative renter forventes at 

vare ved i en vis periode. Omkostningerne ved at 

holde kontanter frem for indlån kan beregnes ved 

at summere omkostningerne til sikker opbevaring 

og transport samt besværet ved at afvikle betalin

ger i kontanter. Estimatet vil være behæftet med 

stor usikkerhed.

Nationalbanken har undersøgt omkostningerne 

ved forskellige betalingsløsninger, jf. Danmarks 

Nationalbank (2011). Undersøgelsen viser, at det 

koster samfundet 3,8 øre pr. betalt krone at afvikle 

betalingerne med kontanter, mens det blot koster 

1,0 øre pr. betalt krone ved dankorttransaktio

ner.9 De samfundsmæssige omkostninger dækker 

over de samlede omkostninger for den finansielle 

sektor, forretninger og husholdninger. For de to 

sidstnævnte aktører afspejler omkostningerne 

hovedsageligt omkostninger til interne arbejds

gange fx afstemning af kassen samt tidsforbrug 

ved de forskellige betalingsformer. Det er dyrere 

for alle aktører at afvikle kontantbetalinger, men 

relativt er det dyrest for pengeinstitutterne. 

Schmiedel mfl. (2012) har beregnet de til

svarende samfundsmæssige omkostninger i 13 

EUlande inkl. Danmark. Omkostningerne ved 

at betale med kontanter udgør 2,3 eurocent pr. 

betalt euro, hvorimod de ved betaling med kort 

udgør 1,7 eurocent. Omkostningerne varierer på 

tværs af landene, således at lande, der er mindre 

afhængige af kontanter, har en større omkostning 

ved brug af kontanter. Omkostningsstrukturen 

peger dermed i retning af, at renternes nedre 

grænse er lidt mere negativ i Danmark end i nogle 

andre EUlande.

Pengeinstitutterne og butikkerne fik i begyndel

sen af 2005 mulighed for at pålægge forbrugerne 

en del af omkostningerne ved dankorttransak

tioner. Det betød, at mange butikker indførte et 

dankortgebyr på 50 øre pr. transaktion. Antallet af 

dankorttransaktioner faldt betydeligt i de første 

måneder i 2005, jf. Abildgren mfl. (2010). Isoleret 

kan denne episode indikere, at den indlånsrente 

i pengeinstitutterne, som er vendepunktet for, 

hvornår husholdningerne begynder at trække 

deres indlån ud, kun er marginalt under nul. Mod

viljen mod at betale dankortgebyret afspejler nok 

i høj grad en utilfredshed med pengeinstitutterne 

9 Beregningerne afspejler omkostningerne ved de faktiske transaktio
ner i 2009 og er således ikke et udtryk for marginalomkostningerne 
ved at anvende de forskellige betalingsløsninger. Omkostningerne 
ved betaling med internationale debet og kreditkort udgjorde 
henholdsvis 6,9 og 4,0 øre pr. betalt krone. Meromkostningen sam
menholdt med dankortbetalinger skal ses i lyset af, at betalinger med 
internationale kort er forbundet med lige så store faste omkostninger 
som dankorttransaktioner, men udbredelsen er mindre. Dermed 
bliver prisen pr. transaktionskrone højere. Det forventes, at for trans
aktioner over et vist beløb vil kontantbetalinger være forbundet med 
højere marginalomkostninger end kortbetalinger.

Store sedlers andel af seddelomløbet Figur 7
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og butikkerne. Det samme kan gøre sig gældende 

ved negative indlånsrenter, hvis bankkunderne 

ikke opfatter det som retfærdigt.

Analyserne tager ikke højde for omkostninger

ne til at opbevare store mængder kontanter. De 

estimerede omkostninger relaterer sig til mindre, 

dagligdags transaktioner, hvor kontanter er et 

nærliggende alternativ til elektroniske betalinger. 

På den baggrund undervurderer de formentligt 

de reelle omkostninger i en situation, hvor kon

tanter anvendes i forbindelse med meget store 

transaktioner og transaktioner over store geogra

fiske afstande. I en sådan situation vil omkostnin

ger til transport, opbevaring og forsikring spille 

en væsentlig rolle.

INDLÅN

Modstykket til at efterspørgslen efter kontanter 

stiger som følge af negative renter ville være, 

at indlånet i pengeinstitutterne falder. Negative 

renter kan dog også skubbe til forholdet mellem 

præferencen for afkast og likviditet. Det er derfor 

relevant at se på udviklingen i indlån på tværs af 

forskellige renter og bindingsperioder. Hvis afka

stet vægtes højere end likviditeten, kan alterna

tivet til et negativt forrentet anfordringsindskud 

være at binde aktiverne i en længere periode, fx 

ved tidsindskud, indlån med opsigelsesvarsel eller 

værdipapirer.

For husholdningerne, hvis indlånsrenter generelt 

ligger på nul eller derover, er der ikke sket usæd

vanlige bevægelser i deres indlån over de seneste 

måneder. Det stemmer overens med, at der heller 

ikke er tegn på, at deres kontantefterspørgsel har 

ændret sig væsentligt. Set over en længere peri

ode har renteudviklingen dog indflydelse på hus

holdningernes indlånssammensætning. Det ses fx 

ved, at husholdningerne i de seneste år i højere 

grad har placeret indlån på anfordring i stedet for 

tidsindskud, jf. figur 8. I samme periode er rente

forskellen mellem indlån med længere binding og 

anfordringsindlån mindsket.

Udviklingen i erhvervsindlånet har ikke været 

entydig som følge af det markante rentefald på 

erhvervsindlån siden årsskiftet. I januar, februar 

og april steg virksomhedernes indlån lidt, mens 

der i marts var en stor tilbagegang i indlånet på 

i alt knap 30 mia. kr. Faldet skal formentlig ses i 

lyset af, at virksomhedernes udbyttebetalinger 

har været betydelige i år. Udbyttebetalingerne 

udgjorde i marts og april tilsammen godt 63 mia. 

kr., jf. figur 9 (venstre). 

Det umiddelbare billede af udviklingen i 

erhvervsindlånene peger i retning af, at virksom

hederne ikke trækker deres indlån ud af penge

institutterne som følge af lavere forrentning. Der 

har været en tendens til, at virksomhederne har 

omfordelt aktiver ved at reducere anfordringsind

lånene mere end indlånene med længere binding 

og dermed højere rente. Enkeltstående obser

Husholdningernes indlånsrenter og væksten fordelt på i indlånstyper Figur 8
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vationer skal dog tolkes varsomt. Dertil kommer, 

at det endnu ikke er muligt via den finansielle 

statistik at afdække det fulde billede af virksomhe

dernes finansielle aktiver.

Det er hovedsageligt de store erhvervsindlån 

og indlån fra institutionelle investorer, der er 

blevet pålagt en negativ rente. Det kan derfor 

tilskynde virksomheder, der foretrækker at holde 

aktiver som bankindskud, men samtidig vil undgå 

den negative forrentning, til at opsplitte indlån i 

mindre dele og anvende flere bankforbindelser. 

Det vil ikke have en effekt på omfanget af det 

samlede erhvervsindlån, men det vil betyde, at 

færre indlån bliver negativt forrentet. 

Det lave renteniveau gav desuden nogle virk

somheder incitament til at placere likviditet hos 

Skat frem for i pengeinstitutterne. Derfor fremsat

te regeringen i april 2015 et forslag om at ændre 

renten for afregning af selskabsskat, så den frem

over følger indskudsbevisrenten plus et fast tillæg 

på 0,75 pct. (0,2 pct. ved førtidig udbetaling af 

overskydende skat). Det blev desuden foreslået at 

indføre et loft for, hvor meget virksomhederne må 

have stående på skattekonti. Med udskrivelsen af 

valget til Folketinget i juni er forslaget i første om

gang faldet bort. Der er dog fortsat mulighed for, 

at lovforslaget kan blive vedtaget med uændret 

virkningstidspunkt.

F&P-sektoren har både i februar, marts og april 

haft negative indlånsrenter i pengeinstitutterne. I 

februar var der et fald i F&P’s indlån på omkring 

30 mia. kr., hvilket primært afspejler en reduktion i 

de såkaldte repoindlån, som er lån mod sikkerhed 

i finansielle aktiver. Der er tale om et stort fald 

sammenlignet med de foregående måneder, jf. 

figur 9 (højre).

Bevægelsen skal tolkes med forsigtighed, men 

to faktorer tyder på, at reduktionen ikke skal 

tilskrives de negative renter. For det første var 

bevægelserne ud af indlån i de efterfølgende 

måneder, dvs. marts og april, forholdsvis små, selv 

om renten stadig var negativ. For det andet var 

indlånene i måneden forinden, dvs. januar, steget 

markant.
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HVORFOR ER 
INVESTERINGERNE 
SÅ LAVE?

Paul Lassenius Kramp og Jesper Pedersen,  
Økonomisk afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

I forlængelse af finanskrisen i 2007-09 faldt den 

private investeringsaktivitet kraftigt i både Dan

mark og euroområdet. Siden har investeringerne 

udviklet sig svagt og befinder sig stadig langt 

under niveauet fra før finanskrisen. Den svage in

vesteringsudvikling har dæmpet den økonomiske 

fremgang og er blevet fremhævet af internationa

le institutioner som en nedadrettet risikofaktor for 

den fremtidige økonomiske vækst. Det er derfor 

vigtigt at forstå årsagerne til udviklingen. 

Det lave investeringsniveau i Danmark og 

euroområdet, målt som investeringernes andel 

af bruttonationalproduktet, BNP, afspejler i et 

vist omfang en langsigtet tendens. Det gør det 

vanskeligt at vurdere, om det nuværende investe

ringsomfang i en konjunkturel sammenhæng er 

ekstraordinært lavt.  Den faldende tendens kan 

skyldes, at globaliseringen har flyttet visse typer 

af investeringer til vækstøkonomierne, ligesom 

teknologiske fremskridt både har gjort inve

steringsgoder billigere og muliggjort en bedre 

udnyttelse af kapitalapparatet. 

Faldet i investeringerne er siden begyndelsen 

af finanskrisen især drevet af, at efterspørgslen 

er faldet. Det understøttes af studier af bl.a. IMF, 

OECD og BIS, og afspejler bl.a., at nogle mar

kedsdeltagere forventer lavere fremtidig vækst, 

og at der samtidig er øget usikkerhed om denne. 

Begrænset adgang til kredit og forhøjet usikker

hed om den politiske og økonomiske udvikling 

har dog i nogle lande og på nogle tidspunkter 

også spillet en rolle for investeringerne og efter

spørgslen mere bredt. Generelt var hverken virk

somheder eller banker tilstrækkelig velpolstrede 

forud for finanskrisen, og bankernes udlånsvækst 

var for høj. Det har medvirket til det kraftige fald i 

investeringsomfanget i begyndelsen af krisen og 

den efterfølgende svage fremgang. Den lempelige 

pengepolitik og dermed lave renter har bidraget 

til at holde hånden under investeringerne.

Der er tegn på, at virksomhedernes konso

lideringsbehov i Danmark og euroområdet er 

ved at være væk, men der er forskelle mellem 

eurolandene. Samtidig er der brug for yderli

gere styrkelse af bankernes kapital i visse dele 

af den europæiske banksektor. Ufuldstændig 

konsolidering blandt virksomheder og banker 

har kun begrænset betydning for Danmark og 

euroområdet som helhed, men i nogle lande kan 

disse forhold fortsat hæmme investeringerne i de 

kommende år. EuropaKommissionen har bl.a. på 

den baggrund lanceret en investeringspakke, som 

fx skal forbedre virksomhedernes adgang til at få 

finansieret investeringsprojekter. For at pakken 

skal blive en succes, skal udvælgelsesproceduren 

være effektiv, og de støttede projekter skal være 

rentable og afhængige af offentligt støtte for at 

blive gennemført. Offentlig involvering i finan

sieringen af private investeringer er dog ikke en 

langsigtet løsning i forhold til at øge investerin

gerne. Investeringspakken inkluderer derfor også 

en handlingsplan, der skal gøre det mere attrak

tivt for private at investere i EU bl.a. ved at fjerne 

hindringer i reguleringen. 

For at understøtte investeringsaktiviteten i de 

kommende år er det vigtigt, at der gennemføres 
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yderligere strukturreformer, der kan styrke vækst

potentialet, fjerne regulatoriske barrierer både 

inden for landene og mellem landene og forbed

re rammevilkårene for adgangen til finansiering. 

Øget finansiel integration vil styrke det indre mar

ked for finansielle tjenester og bidrage til at sikre, 

at bankernes udlånsrenter i de deltagende lande i 

højere grad vil følge bevægelserne i de pengepo

litiske renter. Det er vigtigt for, at pengepolitikken 

kan påvirke realøkonomien.

HVORDAN ER DEN AKTUELLE 
SITUATION FOR INVESTERINGER?

Investeringer dækker over køb af aktiver, der 

anvendes til at producere af varer og tjenester 

over en længere periode (mere end et år). Det 

kan fx være en maskine eller en bygning, men det 

kan også være et patent eller software. Investe

ringer indgår i BNP og er en del af den samlede 

efterspørgsel. Hermed bidrager de til konjunktu

rudsvingene på kort og mellemlangt sigt, men de 

påvirker også økonomiens produktionsformåen 

på langt sigt. Private investeringer er den del 

af efterspørgslen, der svinger mest hen over et 

konjunkturforløb. Eksempelvis er de procentvise 

udsving i de private investeringer i gennemsnit ca. 

56 gange så kraftige som udsvingene i BNP. 

I forlængelse af finanskrisen i 2007-09 faldt 

investeringsaktiviteten kraftigt i både Danmark og 

Udviklingen i investeringerne Figur 1
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euroområdet. Derefter udviklede investeringer

ne sig svagt og var i begyndelsen af 2015 stadig 

langt under niveauet fra før finanskrisen på nær i 

Tyskland, jf. figur 1 (venstre). I forhold til tidligere 

perioder med fald i investeringerne har nedgan

gen været kraftigere og mere langvarig, jf. figur 1 

(højre). 

Faldet i investeringsomfanget varierede på 

tværs af lande. Blandt de store eurolande ligger 

aktiviteten i især Spanien og Italien markant under 

niveauet fra før krisen, men det skal for Spaniens 

vedkommende bl.a. ses i lyset af en voldsom over

ophedning i årene 200507. I andre lande, fx Frank

rig og især Tyskland, var faldet mindre og kort

varigt. I Danmark var der en betydelig nedgang i 

de første to år efter toppen i 2007, men ikke mere 

end under tidligere recessioner. Udviklingen de 

senere år har derimod været sjældent svag.

Der var også variation på tværs af investerings

typer. Alle investeringstyper faldt på nær investe

ringer i intellektuelle rettigheder, fx patenter, men 

nedgangen for nogle typer var betydeligt større 

end for andre. Allerede før den finansielle krise 

var boliginvesteringernes andel af BNP i både 

euroområdet og Danmark begyndt at aftage, jf. 

figur 2, om end fra et meget højt niveau. For Dan

marks vedkommende faldt boliginvesteringerne 

markant, men det afspejler bl.a. en boligprisbob

le i 2004-06, jf. Dam mfl. (2011). Det nuværende 

niveau er ikke usædvanlig lavt, når der betragtes 

en længere periode. 
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Umiddelbart i forlængelse af finanskrisen faldt 

materielinvesteringerne i både euroområdet og 

Danmark. Bygge og anlægsinvesteringerne er 

derimod faldet stort set uafbrudt siden slutnin

gen af 2008, om end aktiviteten i Danmark på det 

seneste er tiltaget. Udviklingen i euroområdet 

siden 2008 skal bl.a. ses i lyset af, at de offentlige 

investeringer faldt under krisen, efterhånden som 

de offentlige finanser blev forværret, og kravene 

om finanspolitisk konsolidering steg. I Danmark er 

de offentlige investeringer derimod steget uaf

brudt siden 2005. 

Den svage investeringsvækst har dæmpet den 

økonomiske fremgang, og det lave niveau er ble

vet fremhævet af internationale institutioner som 

en nedadrettet risikofaktor for den økonomiske 

vækst på længere sigt. 

DEN LANGSIGTEDE UDVIKLING

For at vurdere om det nuværende investe

ringsomfang er lavt, er det nyttigt at betragte 

en længere tidshorisont. Det giver bedre mulig

hed for at adskille konjunkturelle fra strukturelle 

forhold, fx om faldet under krisen var en del af 

en langvarig tendens, eller om det alene skyldes 

krisen og derfor kan forventes at blive reverseret. 

Alene ud fra data er det dog vanskeligt at fastslå, 

hvornår en tendens begynder, og hvornår den 

evt. slutter. Det gør det svært at bestemme et 
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strukturelt niveau uden at anvende en modelram

me og dertilhørende antagelser.

I perioden 19662013 er der for både Danmark 

og euroområdet tegn på en nedadgående ten

dens i investeringskvoten for de samlede inve

steringer, dvs. samlede faste bruttoinvesteringer 

over BNP i løbende priser, jf. figur 3. Tendensen 

er tydeligst for euroområdet. Det skyldes bl.a., at 

investeringskvoten i Danmark faldt kraftigt under 

lavkonjunkturen i begyndelsen af 1980’erne, så i 
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Danmark skete tilpasningen til et lavere niveau før 

end i euroområdet. 

Nedgangen i investeringskvoten skyldes især, 

at bygge og anlægsinvesteringer er faldet, om 

end materielinvesteringerne også er faldet i euro

området. Til gengæld har investeringer i intellek

tuelle rettigheder fået stadig større betydning 

og udgør i øjeblikket ca. 5 og 3,5 pct. af BNP for 

henholdsvis Danmark og euroområdet. 

Globaliseringen kan være medvirkende til, at 

investeringskvoterne i Danmark og euroområdet 

er faldet. Der er ikke tegn på, at det globale inve

steringsomfang er faldet over tid, jf. figur 4, men 

investeringer er flyttet til vækstøkonomier, især 

Kina. Det er en naturlig udvikling som følge af 

øget global arbejdsdeling, hvor mere traditionel 

produktion flyttes til de lande, hvor omkostnin

gerne er lavest. Avancerede økonomier investerer 

i stedet for i intellektuelle rettigheder, herunder 

udvikling og forskning, der dog ikke har opvejet 

faldet i bygge og anlægsinvesteringerne. Det 

kan desuden være vanskeligt i fuldt omfang at 

måle investeringer i intellektuelle rettigheder, da 

det fx ville indebære en estimation af værdien af 

arbejdskraftinput (humankapital).

Ud over globaliseringen kan introduktion af 

ny teknologi også have reduceret efterspørgslen 

efter visse typer af investeringer. Ny teknologi gør 

det muligt at udnytte det eksisterende kapitalap

parat bedre.1 Det gør efterspørgslen efter byg

ninger og materiel relativt mindre og kan derfor 

bidrage til at forklare faldet i investeringskvoten, 

se også VoxEU (2014). 

Endvidere har en ændret sammensætning af 

investeringerne væk fra investeringer i bygninger 

og materiel og mod investeringer i intellektuelle 

rettigheder betydning for afskrivningsrater og 

prisen på de samlede investeringer. Lavere priser 

på visse typer af investeringer betyder, at det er 

muligt at købe samme mængde ved hjælp af en 

mindre andel af indkomsten. Der er tegn på, at de 

relative investeringspriser, dvs. deflatoren for in

vestering relativt til deflatoren for BNP, i Danmark 

er faldet over tid, jf. figur 5 (venstre). Det bidrager 

til den observerede tendens for investeringskvo

ten i Danmark, da det betyder, at der skal bruges 

en mindre andel af BNP for at dække et givent 

investeringsomfang. 

I euroområdet er de relative investeringspriser 

dog ikke faldet. Det skyldes bl.a., at de relative 

priser på materielinvesteringer er faldet mere i 

Danmark end i euroområdet. Materielinvesterin

ger indeholder flere typer af varer, hvor der har 

været store teknologiske fremskridt, fx itpro

dukter og transportudstyr, og som samtidig har 

været udsat for en øget konkurrence. Den samle

de produktion, BNP, indeholder derimod mange 

produkter, hvor der har været færre teknologiske 

fremskridt, fx en række serviceydelser, og som 

ikke i samme grad er udsatte for konkurrence. 

Disse forhold trækker i retning af, at priserne på 

materiel er faldet mere end prisen på samlet BNP.

Hurtig teknologisk udvikling betyder samti

dig, at investeringerne hurtigt bliver forældede, 

fx computere. Det betyder, at det er nødvendigt 

at udskifte kapitalapparatet oftere, og der er 

tegn på, at afskrivningsraterne er steget siden 

1960’erne, jf. figur 5 (højre). Det trækker i retning 

af en højere investeringskvote. Fx betyder en 1 

procentpoint højere afskrivningsrate, at investe

ringskvoten alt andet lige skal være omkring 3 

procentpoint højere for at kunne fastholde et 

1 Udviklingen af applikationer har fx gjort det lettere at dele boliger 
i forbindelse med rejser, fx airBnB, og applikationen Uber gør det 
nemmere at dele biler. I publikationen VoxEU (2014) nævnes bl.a. 
eksemplet med applikationen Whatsapp, der har en større markeds
værdi end produktionsvirksomheden Sony, men Whatsapp behøvede 
næsten ingen investeringer i kapital.

Globale investeringskvoter Figur 4
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bestemt niveau for kapitalapparatet i forhold til 

BNP i Danmark.2 Udviklingen i afskrivningsraterne 

har dog tilsyneladende ikke været kraftig nok til 

at imødegå effekterne, der trækker i retning af en 

lavere investeringskvote.

HVAD BESTEMMER 
INVESTERINGSUDVIKLINGEN?

Virksomhedernes investeringsadfærd bliver 

påvirket af afsætningsmuligheder/efterspørgsel, 

omkostninger og usikkerhed. Herudover kan 

virksomhedernes sammensætning af aktiver og 

passiver spille en rolle for både adgangen til 

kredit og beslutningen om at investere.  De for

skellige faktorer, der påvirker investeringerne, er 

indbyrdes afhængige. Usikkerhed, forventninger 

til fremtidig vækst og finansieringsomkostninger 

påvirker også efterspørgslen. Det gør det vanske

ligt at adskille, hvad de enkelte faktorer betyder 

for investeringsomfanget.3 

2 Denne simple sammenhæng er beregnet på baggrund af, at netto
beholdningen af faste aktiver i forhold til BNP i 2013 var ca. 3,2. Ved 
en afskrivningsrate på 4 pct. skal investeringskvoten være ca. 13 pct. 
af BNP for at fastholde nettobeholdningen af kapital i forhold til BNP. 
Investeringskvoten skal derimod være 16 pct. ved en afskrivningsrate 
på 5 pct.

3 Simple estimationer af investeringerne, hvor fx BNPvækst indgår 
sammen med andre forklarende variable, vil derfor tendere at over
vurdere betydningen af BNPvæksten. Problemet kan i et vist omfang 
afhjælpes ved hjælp af mere avancerede estimationsmetoder, fx ved 
at bruge instrumentvariable.

AFSÆTNINGSMULIGHEDER OG USIKKERHED
Afkastet ved at investere afhænger først og 

fremmest af afsætningsmulighederne, både de 

nuværende og forventningerne til de fremtidige. 

Lav vækst betyder, at virksomhederne får svæ

rere ved at sælge deres produkter og derved få 

et afkast på deres investeringer. Udviklingen i 

investeringerne siden 2008 i både Danmark og 

euroområdet kan i vid udstrækning forklares af 

udviklingen i efterspørgslen. Faldet i investeringer 

i 2008 følger således udmærket faldet i aktiviteten 

i økonomien, jf. figur 6.

For euroområdet som helhed var fremgan

gen i investeringerne i perioden 200814 kun lidt 

svagere, end hvad der kunne forventes baseret på 

en simpel sammenhæng mellem investeringer og 

efterspørgsel i perioden 19952007. I nogle euro

lande, specielt sydeuropæiske lande som Græken

land, Italien og Spanien, har investeringerne siden 

2008 dog været lavere, end efterspørgslen alene 

ville tilsige. Det tyder på, at andre faktorer har 

spillet en rolle for investeringsomfanget i kølvan

det på krisen i de lande. 

Siden 2007 synes investeringsaktiviteten i 

Danmark og euroområdet som helhed således 

ikke at have udviklet sig ekstraordinært set i lyset 

af, at den økonomiske aktivitet faldt. En række 

studier af investeringsomfanget under krisen 

understøtter dette, se fx Banerjee mfl. (2015), 

IMF (2015) og Lewis, C. mfl. (2014). Andre fakto

rer, bl.a. begrænset adgang til kredit og forhøjet 

Relative investeringspriser i forhold til BNP-deflatoren for samlede investeringer og inve-
steringer i materiel (venstre) og afskrivningsrater for euroområdet og Danmark (højre) 

Figur 5
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usikkerhed, har dog givetvis påvirket den samle

de efterspørgsel og derigennem også investerin

gerne. Fx har forventninger til og usikkerhed om 

den fremtidige vækst påvirket efterspørgslen og 

herunder investeringerne. Lavere forventet øko

nomisk fremgang og/eller øget usikkerhed er en 

naturlig årsag til at holde igen med forbrug og 

investeringer. Fra 2008 til 2010 faldt markedsdel

tagernes forventninger til den langsigtede vækst 

i euroområdet fra ca. 2 til knap 1,5 pct., jf. figur 7 

(venstre). 

Øget usikkerhed om fremtiden forhøjer risikoen 

ved at investere, jf. fx Bloom mfl. (2007). I begyn

delsen af finanskrisen steg både den økonomiske 

og den politiske usikkerhed markant, jf. figur 7 

(højre). Usikkerheden er nu tilbage på et mere 

Investeringer og efterspørgsel Figur 6
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Euroområdet: forventninger til vækst (venstre) og usikkerhed (højre) Figur 7
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normalt niveau, men efterspørgslen kan fortsat 

blive holdt tilbage af bl.a. geopolitisk usikkerhed 

og tvivl om styrken af det økonomiske opsving.

INVESTERINGSOMKOSTNINGER 
Omkostningerne og adgangen til finansiering 

påvirker naturligvis også investeringsbeslutnin

gen. De samlede omkostninger afhænger især 

af afskrivningerne på investeringsprojektet og 

renten efter skatter og afgifter. Lånerenten er 

den rente, som virksomheden kan låne til i et 

kreditinstitut eller ved at udstede obligationen. 

For virksomhederne er det dog ikke den nomi

nelle rente, men derimod realrenten, dvs. den 

nominelle rente fratrukket forventet fremtidig 

 inflation, som er afgørende for de reale omkost

ninger, der er forbundet ved at investere. Det 

skyldes, at hvis inflationen er høj, vil priserne 

generelt i økonomien, og hermed også priserne 

på virksomhedens produkter, vokse hurtigere, 

end hvis inflationen er lav. 

I euroområdet har inflationen de senere år 

været lav, dvs. betydeligt under, Den Europæi

ske Centralbanks, ECB’s målsætning om en årlig 

prisstigningstakt på knap 2 pct. Også i Danmark 

har inflationen været lav. For euroområdet for

venter ECB, at inflationen kun langsomt vil nærme 

sig målsætningen. Da de pengepolitiske renter er 

tæt på den nedre nulgrænse, indebærer de lave 

prisstigninger og inflationsforventninger de facto 

en stramning af pengepolitikken i form af højere 

realrenter, som ikke kan modgås ved at nedsætte 

de pengepolitiske renter. 

Virksomhedernes finansielle styrke og  
investeringer
Både adgangen til og omkostningerne ved lån af

hænger især af, hvordan långiver vurderer risiko

en ved udlånet, dvs. låntagers risikoprofil. Dermed 

bliver det vigtigt, hvor robuste virksomhederne er, 

bl.a. omfanget af eksisterende gæld og fremtidige 

afsætningsmuligheder. Under en lavkonjunktur 

bliver virksomhederne typisk mere sårbare. Det 

reducerer deres efterspørgsel efter og adgang til 

ekstern finansiering. Det øger også de renter, som 

de kan låne til.

En reduktion af den pengepolitiske rente som 

reaktion på en lavkonjunktur vil derfor ikke nød

vendigvis medføre et tilsvarende fald i udlånsren

terne, idet långiver vil få forhøjede kreditrisici på 

sine udlån. Det betyder dog ikke, at gennemslaget 

fra pengepolitikken er reduceret. Uden en pen

Udlånsrenter til erhverv, variabelt forrentede nyudlån under 1 mio. euro Figur 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tyskland Danmark, PI Danmark, RI Spanien Italien Portugal ECB

Pct.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anm.: Forskelle i den finansielle struktur gør det generelt vanskeligt at sammenlige renteniveauerne i forskellige lande. Fx kan lån mod sikker
hed være mere udbredte i nogle lande end i andre. PI: pengeinstitutter, RI: realkreditinstitutter. Den pengepolitiske rente fra ECB er Main 
refinancing operations.

Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB.



72 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL, 2015

gepolitisk lempelse vil udlånsrenterne blot stige i 

takt med kreditrisici. 

De pengepolitiske rentenedsættelser i slutnin

gen af 2008 og begyndelsen af 2009 slog stort 

set fuldt igennem på bankernes udlånsrenter i 

euroområdet, jf. figur 8. Det kan afspejle, at virk

somhedernes efterspørgsel efter finansiering faldt 

kraftigt, og at virksomhederne var i stand til at 

lægge ekstra sikkerhed. 

I Danmark fulgte renten på danske realkreditlån 

den pengepolitiske rente tæt, mens gennemslaget 

fra de pengepolitiske lempelser i 200809 til de 

danske pengeinstitutters udlånsrenter var mindre. 

Det skyldes især, at krisen medførte øget fokus 

på kreditrisiko. Pengeinstitutternes udlån er ofte 

uden sikkerhed eller evt. med sikkerhed, der har 

status som andenprioritetspant, mens realkredi

tinstitutternes sikkerheder har status som første

prioritetspant. 

Fra 2010 til 2012 steg udlånsrenterne i de fleste 

lande, men i nogle lande, heriblandt Spanien og 

Italien, var stigningen kraftigere, og dermed blev 

forskellen mellem udlånsrenterne større. Samtidig 

stagnerede omfanget af lån til virksomhederne. 

Den svage udvikling i investeringer og lån

tagning i årene efter finanskrisen afspejler bl.a., 

at virksomhederne i mange lande, herunder i 

Danmark, opbyggede en stor gæld i årene før 

finanskrisen, jf. figur 9 (til venstre). Høj gæld, 

lavere aktiepriser og svag efterspørgsel betød, 

at risikoen ved at låne til virksomhederne steg. 

For at forbedre deres finansielle styrke øgede de 

deres opsparing, bl.a. ved at reducere investerin

gerne. Den lempelige pengepolitik i slutningen af 

2008 og begyndelsen af 2009 fik nettorenteudgif

terne til at falde og understøttede virksomheder

nes konsolidering. Endvidere har virksomhederne 

gennem konsolidering opbygget et likviditets

beredskab. Det kan afspejle, at finanskrisen har 

reduceret virksomhedernes tiltro til, at banksyste

met altid vil være i stand til at imødekomme deres 

likviditetsbehov. Virksomhedernes ønske om at 

konsolidere sig kan bidrage til at forklare, hvorfor 

investeringerne og kreditgivningen har været lav 

siden begyndelsen af finanskrisen på trods af, at 

pengepolitikken har været meget lempelig. Krisen 

er derfor blevet kaldt en ”balancesheet reces

sion”, se fx Koo (2008). 

Studier baseret på data for danske virksomhe

der viser, at virksomheder, der havde en høj gæld 

i forhold til samlede aktiver før krisen, reducere

de investeringerne mere end virksomheder med 

lavere gæld uafhængigt af deres likviditetssituati

on, jf. Kuchler (2015). Det indikerer, at den lavere 

investeringstilbøjelighed hos virksomheder med 

høj gældskvote især skyldes, at virksomhederne 

ønskede at forbedre deres finansielle styrke. Kre

ditbegrænsninger har derimod ikke haft en væ

Virksomhedernes gæld Figur 9
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Kilde: Danmarks Nationalbank, Eurostat og egne beregninger.
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sentlig betydning i Danmark. Virksomheder med 

høj gæld ønskede i lyset af krisen at nedbringe 

deres gæld for at være mere modstandsdygtige 

over for stød til økonomien og få mere fleksibilitet 

i fremtidige finansieringsmuligheder. 

Der er dog tegn på, at konsolideringsbeho

vet blandt virksomhederne i både Danmark og 

euroområdet som helhed er ved at være væk. For 

begge var den rentebærende bruttogæld målt i 

forhold til værdien af egenkapitalen i 4. kvartal 

2014 fx på samme lave niveau som før den finan

sielle krise, jf. figur 9 (til højre). 

Bankernes konsolideringsbehov og investeringer
Den stigende forskel i udlånsrenterne på tværs 

af lande i perioden 201012 skyldes ikke kun, at 

virksomhederne blev mere sårbare, og risiko

præmierne derfor steg.  Udviklingen afspejlede 

også, at bankerne i mange lande havde brug for 

at konsolidere sig efter at have ført en for slap 

udlånspolitik før krisen. Store tab på udlån og 

øget usikkerhed afstedkom et markedskrav – og 

regulatorisk krav – om, at bankerne skulle have 

mere kapital i forhold til deres udlån. Det kunne 

opnås enten ved at hente ny kapital i markedet 

eller ved at reducere udlånene. 

I forlængelse af en stresstest gennemført af 

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, i 

2011 blev det beregnet, hvor meget kapital ban

kerne i de forskellige europæiske lande manglede 

for at opnå en passende kernekapital (som anbe

falet af EBA), jf. figur 10 (venstre). 

Især bankerne i de sydeuropæiske lande havde 

et betydeligt behov for at øge deres kapital. 

Størstedelen af behovet blev dækket af ny kapital, 

bl.a. via statslige kapitalindskud, men bankerne 

i nogle lande har givetvis også forsøgt at redu

cere deres udlån. Det har i disse lande hæmmet 

adgangen til kredit ud over det normale for 

konjunktursituationen og ført til større spænd 

mellem udlånsrenter og de pengepolitiske renter, 

jf. fx ECB (2014). Den pengepolitiske transmission 

kan således være blevet reduceret på grund af 

svagt kapitaliserede banker. Det betyder, at de 

pengepolitiske lempelser ikke slog fuldt igennem 

på realøkonomien.4

Det har især ramt små og mellemstore virksom

heder, der typisk er afhængige af lån fra de nati

onale banker. I nogle lande, fx Danmark og Tysk

land, har kreditsiden dog ikke haft nævneværdig 

betydning for de aggregerede investeringer. Det 

understøttes også af Danmarks Statistiks spørge

skemaundersøgelser af, hvilke faktorer der be

grænser produktionen. Betydningen af finansielle 

begrænsninger er konsekvent blevet vurderet som 

værende lille og langt mindre end betydningen af 

4 ECB har bl.a. på den baggrund introduceret opkøbsprogrammer, 
som skal reducere markedsrenterne og forbedre adgangen til kredit 
for husholdninger og virksomheder.

Kapitalbehov i 2011 i udvalgte europæiske lande (venstre) og kreditvilkår og udlån til 
virksomheder i euroområdet (højre)

Figur 10
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manglende efterspørgsel. For Danmark skal det 

bl.a. ses i lyset af, at bankerne kunne få styrket de

res kapital via statslige kapitalindskud, som var en 

del af Bankpakke 2 (kreditpakken fra februar 2009). 

Igennem de senere år er bankernes balancer 

dog blevet forbedret. ECB og EBA gennemførte 

endnu en stresstest af den europæiske banksek

tor i 201314, som viste, at langt hovedparten af 

bankerne nu er velkapitaliserede. ECB’s seneste 

udlånsundersøgelse understøtter billedet af, at 

både banker og virksomheder er blevet mere 

velpolstrede. Bankerne har i 2014 lempet kredit

standarderne, og virksomhederne har øget deres 

efterspørgsel efter lån, jf. figur 10 (højre). Samti

dig er udlånsrenterne faldet i mange lande i løbet 

af 2014, om end spændet til den pengepolitiske 

rente i flere eurolande fortsat er højere end før 

finanskrisen.

HVORDAN SKABES DE 
BEDSTE RAMMER FOR 
INVESTERINGSAKTIVITETEN I DE 
KOMMENDE ÅR

Det nuværende investeringsniveau er lavt, og 

fremgangen har været svag igennem flere år på 

trods af, at centralbankerne i de fleste avancerede 

økonomier har ført en meget lempelig pengepo

litik, jf. boks 1. Den meget lempelige pengepolitik 

siden begyndelsen af finanskrisen har dog bidra

get til at holde hånden under investeringerne.

Det lave niveau kan i et vist omfang afspejle 

en langvarig tendens, der bl.a. skyldes, at pri

sen på visse investeringsgoder falder relativt til 

prisen på den samlede efterspørgsel, at kapitalen 

bliver udnyttet bedre på grund af udbredelsen 

af ny teknologi, og at visse typer af investerin

ger flyttes til vækstøkonomierne, herunder Kina. 

Disse forhold medfører, at investeringssammen

sætningen forskyder sig hen mod investeringer i 

intellektuelle rettigheder og væk fra investeringer 

i materiel samt bygge og anlæg. Forskydninger

ne gør det vanskeligt at bestemme et strukturelt 

investeringsniveau, men der skal ikke sigtes mod 

at bringe boliginvesteringerne op på niveauet i 

2006, som var uholdbart højt og drevet af bolig

prisbobler i mange lande.

Som beskrevet ovenfor skyldes den lave 

investeringsvækst en række faktorer, herunder 

svag efterspørgsel, behov for konsolidering hos 

virksomheder og banker, forhøjet usikkerhed og 

lavere forventninger til den fremtidige økonomi

ske udvikling. Disse faktorer har i forskellige lande 

på forskellige tidspunkter under krisen givetvis 

alle spillet en rolle.  Den største hæmsko for inve

steringerne er fortsat manglende efterspørgsel, jf. 

studier af BIS, IMF og OECD. I slutningen af 2014 

var det private forbrug i euroområdet fx mere 

end 1 pct. lavere end toppunktet i 2008. Det lave 

forbrug skal bl.a. ses i lyset af, at husholdningerne 

Hvorfor er investeringerne så lave, når 
den pengepolitiske rente er nær nul?

Boks 1

Lave renter gør det billigt at låne til investeringer, og 

en lempelig pengepolitik vil derfor understøtte inve

steringsvæksten. Det kan derfor virke overraskende, at 

investeringsvæksten ikke har været højere i de senere 

år, givet at de pengepolitiske renter har været historisk 

lave. Forklaringen er som beskrevet ovenfor især, at 

efterspørgslen har udviklet sig svagt, bl.a. som følge af et 

konsolideringsbehov blandt virksomheder og hushold

ninger, og fordi der har været øget usikkerhed om både 

den økonomiske og den politiske udvikling. Derudover er 

virksomhedernes finansieringsomkostninger faldet min

dre end de pengepolitiske renter især som følge af større 

risiko på udlån. Adgangen til finansiering har også i nog

le lande været hæmmet af svagt kapitaliserede banker. 

Makroøkonometriske analyser finder typisk, at rente

niveauet har en relativt lille betydning for investeringer

ne, jf. fx Banerjee mfl. (2015) eller Barkbu mfl. (2015). Det 

er dog muligt, at betydningen af renteniveauet under

vurderes ved at analysere aggregerede investeringer. 

Pengepolitikken vil normalt blive lempet under en økono

misk lavkonjunktur, hvor efterspørgslen er lav. Der er så

ledes en betydelig samvariation mellem de faktorer, som 

påvirker investeringerne, dvs. renten og efterspørgslen, 

hvilket gør det vanskeligt at bestemme betydningen af 

de enkelte variable. En simpel korrelation vil derfor vise, 

at når den pengepolitiske rente er lav, er investeringsak

tiviteten afdæmpet. Ved at analysere data for amerikan

ske virksomheder finder Gilchrist og Zakrajsek (2007), at 

rentens betydning for investeringer er større, end hvad 

makroøkonometriske analyser finder, men efterspørgslen 

er fortsat den vigtigste komponent.1 Det skal ses i lyset 

af, at virksomhedernes renteudgifter faktisk kun udgør 

en begrænset andel af deres samlede udgifterne (ifølge 

nationalregnskabet fra Danmarks Statistik har danske 

virksomheders renteudgifter fx svinget mellem 7 og 20 

pct. af lønudgifterne siden 1995). Den meget lempelige 

pengepolitik siden begyndelsen af finanskrisen har dog 

bidraget til at holde hånden under investeringerne, og 

den har samtidig reduceret virksomhedernes renteudgif

ter, så de hurtigere har kunnet gennemføre en konsolide

ring, dvs. nedbringe gæld og/eller opbygge likviditet.

1. Guiso mfl. (2002) får tilsvarende resultater ved at anvende data 

for italienske virksomheder.
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i mange lande har haft behov for at konsolidere 

sig, fordi boligpriserne er faldet. Boligpriserne er 

dog ved at stabilisere sig i mange lande, og ar

bejdsløsheden falder i det meste af euroområdet. 

Samtidig er betydningen af flere af de andre 

forhold aftaget. Det gælder især usikkerheden 

og konsolideringsbehovet blandt virksomheder 

og banker. For euroområdet som helhed og for 

Danmark synes adgangen til finansiering aktuelt 

ikke at bremse investeringsvæksten i væsentligt 

omfang. Det understøttes af studier af bl.a. IMF, 

OECD og BIS. Der er dog fortsat forskelle mellem 

eurolandene. Samtidig er der brug for yderlige

re at styrke bankernes kapital i visse dele af den 

europæiske banksektor. Behovet er mere udtalt i 

nogle lande end i andre. Ufuldstændig konsolide

ring blandt virksomheder og banker kan derfor 

i de kommende år fortsat dæmpe investerings

væksten i nogle lande. EuropaKommissionen har 

bl.a. på den baggrund fokus på, at adgangen til 

finansiering af investeringer forbedres.5 

EUROPA-KOMMISSIONENS INVESTERINGSPAKKE
EuropaKommissionen har lanceret en investe

ringspakke, den såkaldte Junckerplan. Pakken 

består overordnet af tre dele: 

 • En ny europæisk fond, European Fund for 

Strategic Investments, EFSI, der etableres som 

et strategisk partnerskab mellem Kommissio

nen og Den Europæiske Investeringsbank, EIB. 

Med et initialt indskud på 21 mia. euro er det 

ambitionen at få mobiliseret nye investeringer 

for mindst 315 mia. euro i perioden 201517, 

hvilket svarer til næsten 3 pct. af euroområdets 

BNP. Langt hovedparten af investeringerne 

skal komme fra private investorer.

 • En såkaldt projekt pipeline, dvs. en bruttoliste 

med investeringsprojekter, som potentielt kan 

iværksættes med eller uden offentlig medfi

nansiering. Projekterne skal være afgrænsede 

og beskrevet på en sådan måde, at der skabes 

transparens og større forståelse af de risici, 

der er knyttet til projekterne. Tanken er, at 

dette alene kan være med til at frigøre flere 

investeringer fra den private sektor.

5 Også i G20regi har der været fokus på tiltag, som kan øge investe
ringsvæksten. På G20topmødet 15.16. november 2014 fremlagde 
stats og regeringscheferne en vækststrategi, som skal løfte G20’s 
samlede BNP med 2 pct. i 2018 i forhold til det forventede niveau i 
IMF’s prognose fra oktober 2013. EuropaKommissionens investe
ringspakke indgår som en del af vækststrategien.

 • En handlingsplan, der skal gøre det mere at

traktivt at investere i EU. Det skal ske dels ved 

at fjerne hindringer i reguleringen, dels ved at 

øge fokus på at fremme investeringer i forbin

delse med de henstillinger, medlemslandene 

får under det europæiske semester. 

Den endelige politiske vedtagelse af forordnin

gen, der etablerer EFSI, ventes at ske i Rådet og 

i EuropaParlamentet ultimo juni 2015. Første del 

består af EFSI, som indeholder offentlige midler, 

og som skal stille garantier til EIB. EFSI vil i før

ste omgang kunne stille garanti for 21 mia. euro. 

Heraf dækker midler fra EUbudgettet de 16 mia., 

mens EIB bidrager med 5 mia. Med de 21 mia. 

euro fra EFSI som garanti, vil EIB ifølge Kommissi

onen kunne udstede obligationer for det tredob

belte, dvs. ca. 60 mia. euro (EIB vil øge udste

delserne inden for sine eksisterende AAAratede 

obligationsserier). Disse midler skal bruges til at 

gennemføre investeringer sammen med private 

investorer for i alt mere end 300 mia. euro. EIB 

vurderer, at en medfinansiering på 20 pct. fra EIB 

til et projekt er nok til at generere de øvrige 80 

pct. fra private investorer.

I anden del af pakken skal investeringerne 

udvælges fra en bruttoliste, som bliver udarbejdet 

af medlemslandene, EuropaKommissionen og 

EIB. Projekterne skal fokusere på fire overordne

de områder: 1. infrastruktur herunder især bred

bånd, energinetværk og transport, 2. uddannelse, 

forskning og innovation, 3. vedvarende energi 

og energieffektivitet samt 4. små og mellemstore 

virksomheder. Risikoprofilen skal være anderledes 

end for den medfinansiering, EIB sædvanligvis 

kan stille til rådighed. Kommissionen fremhæver, 

at der ved udvælgelsen skal lægges vægt på 

projekternes betydning for vækst og beskæftigel

se. Det betyder bl.a., at man ikke på forhånd skal 

være bundet af hensyn til en bestemt geografisk 

fordeling eller fordeling mellem sektorer.

Sidste del af pakken fokuserer på at forbedre 

de strukturelle rammer for investeringer, fx redu

cere omkostningerne ved at starte en virksom

hed, forbedre adgang til finansiering og mindske 

mængden af bureaukrati. Kommissionen nævner 

fx, at bankunionen forbedrer adgangen til finan

siering ved at gøre den finansielle sektor mere 

robust. Derudover vil mere integrerede finansielle 

markeder, herunder det igangsatte arbejde med 

at etablere en kapitalmarkedsunion, kunne øge 
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antallet af finansieringskilder, så virksomhederne 

kan finansiere sig direkte på de finansielle marke

der, dvs. uden om bankerne. Det vil øge konkur

rencen og derved reducere udgifterne til finansie

ring af realøkonomien.

Bliver investeringspakken en succes?
For at EuropaKommissionens investeringspakke 

skal blive en succes, kræver det, at de støttede 

projekter er afhængige af offentlig støtte for at 

blive gennemført, som det også er oplægget. 

Det betyder, at en evt. succes forudsætter, at 

der er væsentlige markedsfejl, fx en betydelig 

kreditklemme eller en forkert prisfastsættelse af 

risiko. Som beskrevet ovenfor er betydningen af 

disse forhold dog generelt aftaget, men for visse 

sektorer og i nogle lande vil planen muligvis kun

ne øge omfanget af rentable investeringer, som 

bliver gennemført. 

Endvidere skal udvælgelsesproceduren være 

effektiv og fokusere på rentable projekter. Hvis 

det ikke sker, er der risiko for, at projekterne 

enten ikke er rentable, eller at de ville være blevet 

gennemført uden støtte, og derfor ikke øger det 

samlede investeringsomfang. Offentlig involvering 

i finansieringen af private investeringer er således 

ikke nødvendigvis den rigtige løsning i forhold til 

at øge investeringerne og dermed styrke væksten.

Tredje og sidste del er potentielt den vigtigste 

del af investeringsplanen. Investeringsaktiviteten 

skal understøttes af strukturreformer, der kan styr

ke vækstpotentialet, fjerne regulatoriske barrierer 

og forbedre finansieringsvilkårene.
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STEMME OG 
REPRÆSENTATION I 
IMF 

Thomas Pihl Gade, Sune MaltheThagaard og  
Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Medlemslandenes stemmevægt i Den Internatio

nale Valutafond, IMF, er overvejende proportional 

med deres indskud af kapital i institutionen. De 

fem største bidragsydere har hver deres med

lem af IMF’s bestyrelse, mens resten går sam

men i valgkredse og deler en bestyrelsespost. 

I udgangspunktet vil kapitalindskuddene følge 

landenes position i verdensøkonomien, som IMF 

måler på baggrund af en række faktorer, bl.a. BNP 

og integration i verdensøkonomien. Ud over at 

bestemme et lands stemmeandel er kapitalind

skuddet også medbestemmende for fx landets 

adgang til lån fra IMF, hvis det har økonomiske 

vanskeligheder.

I 2010 besluttede IMF’s bestyrelse at fordoble 

medlemmernes samlede kapitalindskud og at 

reformere måden, institutionen styres på, omtalt 

som 2010reformen. Den har til hensigt at sikre, at 

IMF har tilstrækkelige permanente ressourcer til 

udlån og dermed at gøre IMF mindre afhængig af 

midlertidige lån fra et mindre udsnit af medlems

lande. Reformen er efterfølgende godkendt af de 

fleste medlemslande, herunder alle 28 EU-lande, 

men beslutningen er endnu ikke endeligt imple

menteret. Det skyldes, at den amerikanske kon

gres ikke har godkendt reformen endnu, selv om 

USA var en drivende kraft i tilblivelsen. USA har i 

den sammenhæng en stemmevægt, der er stor 

nok til at udgøre et blokerende mindretal.

Udviklingen i verdensøkonomien har medført, 

at den relative position imellem økonomierne 

gradvist har forskudt sig. Fordelingen af de øgede 

kapitalindskud i 2010reformen tager højde for 

denne udvikling, så stemmevægten i højere grad 

afspejler landenes relative position i verdensøko

nomien.

En anden konsekvens af reformen er, at de 

avancerede europæiske økonomier politisk for

pligtede sig til at reducere deres samlede antal 

bestyrelsesposter med to til fordel for andre 

lande. Selv om 2010reformen fortsat ikke er 

endeligt ratificeret, har Europa allerede imple

menteret størstedelen, herunder med bidrag fra 

nordiskbaltisk valgkreds, som Danmark indgår i.

Nogle lande mener, at stemmevægtene i IMF 

er uretfærdigt fordelt mellem landene. De ønsker 

derfor at ændre måden, som IMF måler et lands 

position i verdensøkonomien på, ved at ændre 

den såkaldte kvoteformel, der bestemmer størrel

sen af de enkelte landes kapitalindskud i IMF. Det 

er dog ikke kvoteformlen, der hæmmer, at lande, 

der vokser hurtigt, får stigende stemmevægt, men 

derimod den manglende ratificering af 2010-refor

men. Efter implementeringen af den vil landenes 

stemmevægt for langt de flestes vedkommende 

således afspejle deres relative økonomiske po

sition i verdensøkonomien. Kvoteformlen virker 

derfor efter hensigten.

Nordiskbaltisk valgkreds deler en bestyrelses

post, der går på skift mellem landene, så hvert 

land får posten nogenlunde proportionalt med 

landets vægt i valgkredsen. Alle lande er repræ

senteret på nordiskbaltisk kontor i Washington 

D.C. og har indflydelse på valgkredsens holdning i 

forhold til bestyrelsens drøftelser, og beslutninger 

træffes stort set altid ved konsensus.
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IMF ER EN VIGTIG DEL AF 
INTERNATIONALT ØKONOMISK 
SAMARBEJDE

IMF er en international organisation med 188 

medlemslande1, der arbejder for at understøtte 

global vækst og finansiel stabilitet.

IMF låner først og fremmest penge ud til lande 

i krise. Lånene er primært betalingsbalancestøtte, 

der giver landet et kortvarigt pusterum til at gen

1 Til sammenligning har FN 193 medlemmer, da fx Cuba er medlem af 
FN, men ikke af IMF.

IMF spiller en vigtig rolle for inter-
nationalt økonomisk samarbejde

Boks 1

IMF blev oprettet efter 2. Verdenskrig af 40 lande, de så

kaldt stiftende medlemmer, der havde underskrevet IMF’s 

vedtægter (Articles of Agreement) inden 31. december 

1946. Danmark har været medlem siden 30. marts 1946 

og er dermed et stiftende medlem. Landene, der var med 

til at grundlægge IMF, var et bredt geografisk udsnit fra 

hele verden, såsom USA, Frankrig, Kina, Indien, Brasilien 

og Egypten. Antallet af medlemmer er siden øget støt 

bl.a. i takt med, at tidligere kolonier blev selvstændige, 

og efter sammenbruddet af Sovjetunionen. I dag har IMF 

188 medlemslande og er den mest globalt omfattende 

monetære institution og et anker for lån til lande i krise.

IMF blev dannet for at overvåge det internationale 

monetære system og sikre faste, men justerbare valuta

kurser (i det såkaldte Bretton Woodssamarbejde) samt 

tilskynde lande til at ophæve valutarestriktioner for at un

derstøtte international handel. Siden Bretton Woodssy

stemet af faste valutakurser brød sammen i begyndelsen 

af 1970’erne, er IMF’s mandat blevet en smule bredere til 

primært at understøtte stabil global vækst og finansiel 

stabilitet.

Som en del af IMF’s overvågning af international øko

nomi analyserer IMF’s stab regelmæssigt både de enkelte 

medlemslande og på tværs af landene. Det sker for at 

opretholde stabiliteten i det internationale monetære sy

stem. IMF kan derudover bidrage med långivning til sine 

medlemslande, hvis et land har vanskeligheder med at 

møde sine internationale betalingsforpligtelser på grund 

af økonomiske ubalancer. Lånene er dermed tiltænkt som 

betalingsbalancestøtte og de gives på betingelse af, at 

landet gennemfører en række nødvendige reformer, der 

er med til at korrigere landets interne og eksterne uba

lancer. IMF yder ligeledes teknisk assistance til medlems

landene (særligt lav og mellemindkomstlandene) med 

henblik på at udvikle mere effektive institutioner, juridiske 

rammer samt gøre dem bedre i stand til at udforme og 

effektivt gennemføre politiske tiltag.

To gange om året holder IMF henholdsvis forårs og 

årsmøder, hvor medlemslandene diskuterer aktuelle 

emner på den økonomiske dagsorden. 

nemføre en række reformer, der er aftalt med IMF, 

og er en betingelse for de løbende udbetalinger. 

Det kan tænkes som hjælp til selvhjælp. IMF er 

dermed en vigtig del af det globale sikkerhedsnet. 

Derudover analyserer IMF bl.a. medlemslandenes 

økonomi og finansielle sektor samt giver anbefa

linger til landenes økonomiske politik og økono

miske reformer. 

IMF yder også såkaldt teknisk assistance, der 

bl.a. hjælper medlemslande med at udvikle deres 

offentlige sektor, jf. boks 1.

MEDLEMSLANDENES PLIGTER OG RETTIGHEDER 
For at blive medlem af IMF skal et land indskyde 

en given mængde kapital, en kvote, der afspejler 

landets relative position i verdensøkonomien. 

IMF’s kvotemidler udgør den permanente del af 

IMF’s udlånsressourcer, der kan trækkes på, når 

IMF skal give lån til lande i krise. 

Et lands kvote er dog ikke blot et bidrag til 

IMF’s udlånsforretning, men er medbestemmende 

for to centrale rettigheder i IMF2. 

Adgang til lån. Kvoten fastsætter grænsen for, 

hvor meget et land under normale forhold kan 

låne som en del af IMF’s låneprogrammer. Græn

serne varierer i forhold til, hvilken type af lån der 

er tale om, jf. tabel 1. Lånene udbetales typisk 

over 24 år, hvor grænsen normalt er på 200 pct. 

af et lands kvote pr. år op til en overgrænse på 

600 pct.3 IMF’s bestyrelse kan dog beslutte at lade 

et land overskride grænsen, som det eksempelvis 

var tilfældet med Grækenland, der i 2012 fik et 

IMFlån, der var mere end tre gange så højt som 

denne grænse. 

IMF kan også stille et såkaldt forebyggende 

program til rådighed for lande med fundamentalt 

sunde økonomier, men hvor der er risiko for, at de 

kan blive inddraget i en udefrakommende krise. 

Forebyggende programmer fungerer som en 

slags kassekredit, som et land kan trække på, hvis 

2 Ud over de nævnte har kvoten også betydning for tildelingen af 
SDR. IMF lavede i 1969 et internationalt reserveaktiv kaldet Special 
Drawing Rights, SDR, jf. Jensen og Sørensen (2009). Det er ikke en 
valuta, men et potentielt krav på andre IMFlandes beholdning af 
reservevalutaer. Alle IMF’s medlemslande får tildelt en andel af den 
samlede beholdning, der er proportional med deres kvoteandel. I 
dag er SDR bundet op på værdien af en valutakurv bestående af fire 
valutaer: dollar, pund, yen og euro. En SDR svarer pr. 1. juni til ca. 
9,46 kr. Sammensætningen af SDRvalutakurven revideres hvert femte 
år og næste revision finder sted i november 2015.   

3 Disse grænser gælder både for Standbyby Arrangement, SBA, og 
Extended Fund Facility, EFF, programmer, der er blandt IMF’s traditi
onelle udlånsinstrumenter til lande med betalingsvanskeligheder og 
økonomiske ubalancer.



DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL, 2015 79

det bliver nødvendigt. Grænsen på den type lån 

varierer fra 250 pct. af kvoten til 1.000 pct. afhæn

gig af længden af programmet. For lande med 

meget stærke økonomier, er der ikke defineret 

nogen grænse, men vurderes fra sag til sag.4 

Et land betaler gebyrer på både lån og fore

byggende programmer, uanset om landet trækker 

på dem (kaldt commitment fee). Derudover beta

ler de renter på de udbetalte lån. Både gebyrer 

og renter består af SDRrenten (der er et vægtet 

gennemsnit af 3måneders statsobligationsrente 

for euroområdet, USA, Japan og Storbritannien) 

og en margin lagt oveni, der kan afhænge af 

størrelsen på og længden af programmet. IMF 

tjener ikke penge som sådan på sine udlån og 

forebyggende programmer, men får dækket sine 

omkostninger og opbygget reserver, der bl.a. har 

medført, at IMF aldrig har påført sine aktionærer 

tab. 

Stemmevægt. Man kan tænke på medlemslan

dene som aktionærer i IMF, hvor deres stemme

vægt er nogenlunde proportional med ejerande

len (kvoteandelen). Antallet af kvoter bestemmer 

sammen med antallet af basisstemmer landets 

stemmevægt i IMF’s repræsentantskab og besty

4 Se Gade m.fl. (2014) for en gennemgang af IMF’s ressourcer og 
udlån.

Lånegrænser under normale forhold* Tabel 1

Lånegrænser, pct. af kvote

Lånetype Pr. år Akkumuleret Seneste eksempler

Standard IMFlån til betalingsbalancestøtte 200 600 Grækenland 2.159*

    Ukraine 900*

    Cypern 563

Forebyggende lånefaciliteter (”kassekredit”)   2501.000 Mexico 1.304

    Polen 918

Anm.: Grækenland, Ukraine og Cypern har alle fået et EFF-lån, der ofte løber over en længere periode og har en længere tilbagebetalingsprofil 
end de såkaldte SBAlån. Mexico og Polens forebyggende låneadgang er begge på faciliteter, der ikke har en øvre grænse, men vurderes 
fra sag til sag. 
* Lånene til Grækenland og Ukraine er tildelt under IMF’s exceptional access framework, der under bestemte omstændigheder tillader, at 
der tildeles lån ud over de grænser, der gælder under normale forhold.  

Kilde: IMF.

relse5. Basisstemmerne er en måde at beskytte de 

mindst udviklede landes og små landes stemme 

i IMF på. Der er dermed en vis proportionalitet 

mellem kvoteandel og stemmeandel, hvor små 

landes og fattige landes stemmevægt er lidt stør

re end deres kvoteandel og omvendt.6 Danmarks 

stemmevægt er 0,78 pct., mens USA’s, der er IMF’s 

største aktionær, til sammenligning er 16,74 pct. 

Repræsentation. De fem største lande har fast 

hver sit medlem i IMF’s bestyrelse, mens mindre 

lande organiserer sig i valgkredse, der typisk 

stemmer sammen og derigennem vælger et be

styrelsesmedlem til at repræsentere sig. Danmark 

er sammen med de øvrige nordiske og baltiske 

lande samlet i nordiskbaltisk valgkreds, NBC, der 

samlet har 3,4 pct. af stemmerne, jf. figur 1. 

Antallet af lande varierer betydeligt mellem 

valgkredsene, hvor fx NBC består af 8 lande, mens 

valgkredsene for afrikanske lande syd for Sahara 

består af 23. I flere af de sammensatte valgkredse 

vælges et eller to lande til fast at repræsentere 

valgkredsens medlemmer i bestyrelsen, mens 

andre, herunder NBC, vælger at lade stillingen 

som bestyrelsesmedlem gå på rotation blandt alle 

landene i valgkredsen, jf. figur 2. 

5 IMF’s repræsentantskab er IMF’s højeste beslutningsorgan og består 
af samtlige medlemmer af IMF. IMF’s bestyrelse varetager de daglige, 
overordnede beslutninger og har 24 bestyrelsesmedlemmer, som 
IMF’s medlemmer besidder alene eller i såkaldte valgkredse.

6 Således har hvert medlemsland i IMF 750 basisstemmer. Derudover 
får landet 1 stemme for hver indbetalt kvote á 100.000 SDR (ca. 
940.000 kr.).
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Nuværende stemmevægt i IMF’s bestyrelse fordelt på valgkredse Figur 1
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Anm.: Den vandrette akse angiver, hvilke lande i valgkredsen der har adgang til en bestyrelsespost i IMF's bestyrelse. USA, Japan, Frankrig, 
Tyskland og Storbritannien er ikke en del af en valgkreds, men kan på egen hånd udpege hver sit bestyrelsesmedlem. Når reformen af 
IMF's styrelse (der er en del af 2010reformen) bliver implementeret, vil disse lande kunne indgå i valgkredse. For valgkredsene Spanien/
Latinamerika og Sydøstasien roterer bestyrelsesposten blandt fire lande i hver valgkreds. For NBC, Afrika gruppe 1, Sydamerikansk grup
pe og Afrika gruppe 2 roterer bestyrelsesposten blandt alle medlemslandene i valgkredsen.

Kilde: IMF.

Antal lande og antal lande med adgang til bestyrelsesposten i de enkelte valgkredse Figur 2
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Beslutninger i IMF’s bestyrelse foregår oftest med 

konsensus. Dette skyldes at beslutninger tages på 

baggrund af et godt og gennemarbejdet mate

riale fra en kompetent stab i IMF. Derfor er det 

vigtigt at være til stede i bestyrelsen, hvis man 

skal have indflydelse. Hvis det alligevel kommer 

til en afstemning fx i bestyrelsen eller i repræ

sentantskabet, hvor nogle emner formelt skal til 

afstemning, så sker det med enten simpelt eller 

kvalificeret flertal på 70 eller 85 pct. afhængig af 

emne. Dermed kan 15 pct. af stemmerne blokere 

for vedtagelser af særlig strategisk karakter så

som forøgelse af kvoter. USA er det eneste med

lemsland, der har en stemmevægt på over 15 pct. 

og har dermed alene de facto vetoret i forhold til 

sådanne beslutninger.

TILDELING AF KVOTER I IMF 

Tildelingen af kvoter til IMF’s medlemslande gen

nemgås regelmæssigt og foregår ved politiske 

forhandlinger i IMF’s bestyrelse og den Internati

onale Monetære og Finansielle Komite, IMFC7, jf. 

Enevoldsen (2000). Kvoterevisioner finder typisk 

sted hvert femte år, hvor det vurderes, om IMF 

har behov for flere ressourcer. Hvis det bliver 

besluttet at forøge kvoterne, vil fordelingen typisk 

ske på en eller flere af følgende måder: 1) efter 

den såkaldte kvoteformel, 2) proportionalt med 

eksisterende kvoteandele (dvs. andelen vil være 

uændret efter forøgelsen) eller 3) ad hoc, hvor 

der tages andre hensyn. 

Ud fra kvoteformlen får man den beregnede 

kvoteandel, mens de faktiske tildelinger, som re

sultat af politiske forhandlinger, kaldes for faktisk 

kvoteandel. Den faktiske kvoteandel vil nærme sig 

den beregnede kvoteandel i takt med nye kvote

tildelinger. Ved den seneste kvoteforøgelse skete 

tildelingen som en kombination af 1) og 3). 

Repræsentantskabet kan til enhver tid (dvs. 

også uden for de regelmæssige kvoterevisioner) 

beslutte at øge kvoterne, som det fx skete i 2008, 

hvor 54 lande fik en ad hoc-tildeling, jf. Bohn-Jes

persen (2008).

7 IMFC er en ministerkomite, der består af det samme antal medlem
mer som IMF’s bestyrelse. IMFC mødes halvårligt for at fastsætte 
IMF’s strategiske retning. IMF’s medlemmer er repræsenteret enten 
enkeltvis for de største lande eller i valgkredse som i IMF’s bestyrelse.

IMF’S KVOTEFORMEL
IMF har siden sin grundlæggelse haft en formel

baseret model, der opsummerer medlemslandets 

relative position i verdensøkonomien ved hjælp 

af en række variable. Den nuværende formel fra 

2008 var resultatet af en langstrakt politisk proces 

siden årtusindeskiftet, hvor man ønskede at gøre 

formlen mere enkel og gennemskuelig. 

Kvoteformlen angiver et medlemslands bereg

nede kvote på baggrund af en række variable, 

der groft sagt dækker over landets 1) brutto

nationalprodukt, BNP, 2) økonomiske åbenhed 

over for udlandet, særligt international handel, 3) 

udsving i finansielle transaktioner med udlandet 

og 4) valutareserve. De fire forhold er valgt med 

udgangspunkt i en række hensyn, herunder til 

IMF’s mandat, som bl.a. indebærer, at IMF skal 

øge internationalt monetært samarbejde, fremme 

international handel og stabil økonomisk vækst 

samt yde lån til lande, der har vanskeligheder 

med at møde internationale betalingsforpligtelser. 

Øvrige hensyn er landenes økonomiske størrelse 

og kapacitet til at bidrage med kapital til IMF. Re

levansen af de forskellige variable er opsummeret 

i tabel 2.

De specifikke variable har været forskellige i 

tidens løb, men med samme baggrund siden op

rettelsen af IMF, mens beregningsmetoderne flere 

gange er blevet ændret. Den første kvoteformel 

(Bretton Woods) blev introduceret i 1944 for at 

give et statistisk grundlag for tildelingen af kvoter 

til de stiftende medlemmer af IMF. Den endelige 

formel indeholdt fire variable, som hver især be

skriver medlemslandenes mulighed for at bidrage 

til IMF’s udlånskapacitet samt potentielle træk 

på IMF’s ressourcer.  I begyndelsen af 1960’erne 

blev Bretton Woodsformlen komplementeret af 

fire nye formler, der indeholdt stort set de samme 

variable som den oprindelige formel, men med 

forskellige vægte8. Medlemslandenes beregnede 

kvote blev herefter udregnet på baggrund af et 

kompliceret system af fem forskellige formler. Den 

metode blev brugt frem til 2008, hvor den nye 

simple kvoteformel blev indført:

8 For gennemgang af de historiske kvoteformler se bl.a. Enevoldsen 
(2000), IMF (2000) og Mikesell (1994).
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𝑄 � ��,� * 𝑌 � �,� *  𝑂 � �,�� *  𝑉 � �,�� *  𝑅���

hvor 𝑌  er en blandingsvariabel for BNP (nominelt 

BNP i markedspriser (60 pct.) og BNP målt i PPP9 

(40 pct.)), 𝑂 er åbenhed (import og eksport (84 

pct.) og renter og udbytte (16 pct.)), 𝑉  er udsving 

i finansielle transaktioner med udlandet, 𝑅 er offi-

cielle reserver (guld, SDR, valutareserver og reser-

vestilling hos IMF), og 𝑘 er en kompressionsfaktor 

på 0,95, der har til hensigt at reducere spred-

ningen i kvoteandele. IMF’s repræsentantskab 

besluttede i 2013, at der bør opnås enighed om 

en ændret kvoteformel i forbindelse med næste 

revision af mængden af kvoter (15. kvoterevision), 

så kvoteformlen bedre tager højde for dynamiske 

økonomier. I den forbindelse har flere lande bl.a. 

ytret ønske om at få et skift i medlemslandenes 

stemmevægt i IMF i retning af såkaldte vækst- og 

udviklingsøkonomier fra såkaldte avancerede 

økonomier, jf. boks 2. Denne måde at gruppere 

lande på er dog arbitrær, da 1) landene ofte er 

meget forskellige og uenige inden for grupperne, 

og 2) opdelingen er ikke fast, men ændrer sig 

løbende, i takt med at vækstlande bliver rigere og 

dermed bliver avancerede økonomier. Det kan i 

den sammenhæng nævnes, at de lande, der falder 

ind under gruppen af vækst- og udviklingsøkono-

mier, allerede med den nuværende formel har en 

beregnet kvoteandel, der under ét er større end 

deres andel af globalt BNP. 

Kvoteformlen leverer allerede i sin nuværende 

form, der kun har eksisteret siden 2008, et skift i 

retning af øget stemmevægt til dynamiske økono-

mier i takt med ændringerne i verdensøkonomien. 

9 Se boks 3 for yderligere diskussion af købekraftskorrigeret (PPP) BNP.

På nuværende tidpunkt er det specielt Kina, hvor 

den faktiske kvote er betydeligt lavere, end deres 

økonomiske position tilsiger, jf. tabel 3. For flere 

Relevans af variable i kvoteformel Tabel 2

Formål Variabel

Økonomisk position i verden BNP, økonomisk åbenhed

Kapacitet til at bidrage med kapital BNP, valutareserve

Potentielt behov for støtte BNP, økonomisk åbenhed, udsving i transaktioner med udlandet

Interesse i at fremme globalt samarbejde Økonomisk åbenhed, udsving i transaktioner med udlandet 

Kilde: IMF, Danmarks Nationalbank.

Udvalgte landes kvoteandel og 
kvoteandel i forhold til henholdsvis  
BNP og åbenhed

Tabel 3

   
Faktisk kvote i  

forhold til:

Land
Kvote-
andel

BNP 
(markeds-

priser)
Åbenhed

USA 17,4 0,8 1,4

Japan 6,5 0,8 1,5

Kina 6,4 0,6 0,7

Tyskland 5,6 1,1 0,7

Frankrig 4,2 1,1 1,0

Storbritannien 4,2 1,2 0,9

NBC 3,2 1,3 0,8

 - Herunder Danmark 0,7 1,5 0,9

Indien 2,7 1,1 1,4

Rusland 2,7 1,0 1,2

Brasilien 2,3 0,7 1,9

Holland 1,8 1,6 0,6

Belgien 1,3 1,9 0,7

Schweiz 1,2 1,4 0,6

Sydafrika 0,6 1,1 1,3

Anm.: Tal er efter implementeringen af 2010-reformen.
Kilde: IMF (2014) og egne beregninger.
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andre lande, såsom Indien, Rusland og Sydafrika, 

er den faktiske kvote allerede højere end BNP og 

åbenhed tilsiger.  For de fleste lande er den fakti

ske kvote lidt højere/lavere i forhold til BNP, mens 

den er lidt lavere/højere i forhold til åbenhed.

BNP indgår i formlen som en kombination af 

BNP målt med både markedsbaserede og med 

købekraftskorrigerede valutakurser (PPP), jf. boks 

3. 

Den nuværende kvoteformel virker Boks 2

IMF måler et medlemslands position i verdensøkonomien 

med kvoteformlen. Det er dermed en regelbaseret måde 

at vurdere et lands relative position, på samme måde for 

alle. Samtidig er vurderingen dynamisk, hvor ændringer i 

verdensøkonomien ved årlige dataopdateringer løbende 

ændrer landenes beregnede kvoteandel. Dermed vil lan

de, der eksempelvis har vedvarende højere vækst i BNP 

eller bliver mere integreret i verdensøkonomien end det 

gennemsnitlige land, automatisk få en højere beregnet 

kvote. Den beregnede kvote bliver vekslet til en højere 

faktisk kvote ved de regelmæssige kvoterevisioner, som 

det fx var tilfældet med 2010reformen. Det fremgår af 

figuren, at 2010-reformen vil levere en øget kvoteandel 

til vækst og udviklingsøkonomierne, der vil få en større 

kvoteandel end deres andel af verdens BNP alene tilsiger. 

Det bliver endnu tydeligere, når der ses på vækst og 

udviklingsøkonomierne eksklusiv Kina. 

Kvotereformen virker dermed efter hensigten, da 

formålet bl.a. var, at dynamiske vækst og udviklingsøko

nomier skulle få øget deres kvoteandel. Det er samtidig 

hensigten, at fremtidige kvotetildelinger skal ske efter 

kvoteformlen, hvilket medfører en konvergens mod den 

beregnede kvoteandel på længere sigt.

Kvoteformlen giver et betydeligt skift fra  
avancerede til vækst- og udviklingsøkonomier
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Kvoteformlen og købekrafts-
korrigeret BNP

Boks 3
fortsættes 
næste side

I september 2006 besluttede IMF's bestyrelse at påbe

gynde et arbejde med at introducere en ny kvoteformel, 

som senest skulle være færdig i foråret 2008. Den nye 

kvoteformel skulle være mere simpel og på en gennem

skuelig måde opsummere medlemslandenes relative po

sition i verdensøkonomien. I forhandlingerne om den nye 

formel blev BNP anerkendt som en meget vigtig variabel, 

da den giver et godt udtryk for medlemslandenes økono

miske størrelse og evne til at give finansielle bidrag til 

IMF. Samtidig blev det fremhævet, at medlemslandenes 

integration i verdensøkonomien (åbenhed) skulle spille 

en vigtig rolle i formlen.

For at kunne beregne medlemslandenes kvoteandel 

skal det enkelte lands BNP konverteres til en fælles valuta. 

I den sammenhæng har der været forskellige opfattelser 

af, hvorvidt BNP skal omregnes ved hjælp af markeds

baserede valutakurser, som har været den traditionelle 

tilgang, eller om en anden konverteringsmetode baseret 

på købekraftskorrigeret (PPP) BNP bør anvendes. PPP 

BNP er et relevant forsøg på at måle levestandarden på 

tværs af lande, da denne metode tager højde for forskelle 

i prisniveau. Serviceydelser og ikkehandlede varer er ofte 

billigere i lavindkomstlande, og lønniveauet har ligeledes 

en tendens til at være lavere. PPP BNP tager højde for 

denne forskel, når købekraft og dermed levestandard skal 

sammenlignes. Hvis formålet er at måle internationale 

finansielle transaktioner og beholdninger, er det derimod 

oplagt, at BNP skal omregnes ved hjælp af markeds

baserede valutakurser. I den henseende er det værd at 

bemærke, at BNP omregnet ved hjælp af markedsbasere

de valutakurser er det relevante mål for et medlemslands 

evne til at bidrage med økonomisk støtte til IMF, samt 

hvor store de potentielle behov for bistand vil være i 

krisetider. Det skal samtidig bemærkes, at det er markeds

baserede valutakurser, der har betydning for international 

handel, udenlandske direkte investeringer, kapitalstrøm

me, størrelsen af mulig finansiel smitte samt kapaciteten 

for at bistå ved krisehåndtering.

Ud over de økonomiske overvejelser om PPP BNP 

er der en række statistiske overvejelser, der taler imod 

at inkludere PPP BNP i kvoteformlen. Sammenligning af 

priser på tværs af lande er behæftet med en betydelig 

usikkerhed, da produkter ofte ikke er sammenlignelige. 

Det er samtidig svært at vægte priserne på produkter

ne, når efterspørgsel og produktion varierer betydeligt 

mellem de avancerede lande og vækst og udviklings

økonomierne. Derudover er det svært at sammenligne 

investeringsgoder, private tjenesteydelser og mest af alt 

offentlige tjenesteydelser, da det er vanskeligt at måle 

produktiviteten på mange af disse områder.
I forhandlingerne om en ny kvoteformel havde flere 

medlemslande imidlertid et politisk ønske om, at BNP 

skulle udregnes ved at sammenveje både markedsbase

rede valutakurser og PPP, bl.a. også ud fra en betragtning 

om at det kan forskyde stemmevægt mellem landegrup

per. Der blev samtidig argumenteret for, at PPP BNP kan 

give et udtryk for, hvilken retning økonomierne bevæger 

sig på længere sigt.
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IMF, samt hvor store de reelle behov for finansiel 

bistand vil være i krisetider. Derudover er der en 

række statistiske overvejelser, der taler imod at 

inkludere PPP BNP i kvoteformlen.

De tildelte kvoter alene kan give et skævt 

billede af de lande, der i praksis stiller finansielle 

ressourcer til rådighed for IMF og dermed finan

sierer udlånene. IMF vurderer løbende, hvilke lan

de der er finansielt stærke nok til, at IMF i praksis 

kan trække på deres lånetilsagn, når der gives lån 

til andre lande. For de lande har IMF mulighed 

for at trække finansielle midler op til deres kvote, 

samt de midler de frivilligt og midlertidigt stiller til 

rådighed10. En række europæiske lande, herunder 

Danmark, samt primært Japan og Kina stiller både 

kvoteressourcer til rådighed og har givet midler

tidige lånetilsagn til IMF. Som et delelement i de 

samlede overvejelser om stemmevægt kan man 

derfor konkludere, at disse landes stemmevægt 

er mindre end den totale finansiering, de stiller til 

rådighed, ville tilsige, jf. figur 3.

10 Jf. Gade m.fl. (2014) for en nærmere gennemgang af finansiering af 
IMF’s ressourcer.

Forskel mellem valgkredses finansieringsandel og stemmevægt Figur 3
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Kilde: IMF og egne beregninger.

fortsat Boks 3

I den endelige kvoteformel blev det politiske kompromis, 

at BNP indgår som en blandingsvariabel af BNP målt ved 

markedsbaserede valutakurser (60 pct. vægt) og PPP 

BNP (40 pct. vægt). Set fra et økonomisk perspektiv er 

det uhensigtsmæssigt, at PPP BNP indgår i formlen, jf. 

ovenfor. Udregning af BNP ved hjælp af PPP bidrager i 

nogen grad til at måle levestandarden i de enkelte lande, 

men den faktiske størrelse af økonomierne bør måles ved 

hjælp af markedsbaserede valutakurser.

Den beregnede kvoteandel for vækst og udvik

lingsøkonomierne steg betydeligt ved den sene

ste dataopdatering i august 2014 som følge af en 

ny metode for beregning af PPP BNP.  Inklusion af 

PPP BNP var en del af et kompromis i forbindelse 

med den seneste ændring i kvoteformlen, men 

PPP BNP giver imidlertid ikke et korrekt billede 

af et lands økonomiske størrelse. Det er samtidig 

med til at fordreje billedet af, hvor meget økono

misk støtte et land rent faktisk bidrager med til 



DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL, 2015 85

2010REFORMEN: ET POTENTIELT 
STORT SKRIDT FREMAD 

I 2010 besluttede IMF’s bestyrelse både at re

formere måden, som IMF styres på, og at for

doble mængden af kvoter (2010reformen), jf. 

BohnJespersen (2010). Her blev grundlaget lagt 

for et stort skridt fremad i forhold til at øge IMF’s 

permanente udlånsressourcer til at forebygge og 

håndtere kriser samt øge underrepræsenterede 

landes stemmevægt i repræsentantskabet og 

repræsentation i IMF’s bestyrelse. 2010reformen 

består af tre overordnede dele:

 • Fordobling af IMF’s kvotemidler til ca. 477 mia. 

SDR (ca. 4.500 mia. kr.).

 • Vedtægtsændring, så alle medlemmer af IMF’s 

bestyrelse fremover er på valg.

 • Reduktion af avancerede europæiske landes 

repræsentation i bestyrelsen med to pladser.

Størstedelen af IMF’s udlånsressourcer bygger i 

øjeblikket på lånetilsagn, der er stillet midlertidig 

til rådighed af IMF’s medlemmer. Fordoblingen af 

kvoterne (der er IMF’s permanente ressourcer) vil 

derfor ikke væsentligt forøge IMF’s nuværende 

samlede ressourcer, når reformen træder i kraft, 

da der samtidig sker en reduktion i nogle af de 

midlertidige ressourcer, men det vil betyde en 

øget grad af tillid til, at IMF også fremadrettet har 

de permanente ressourcer, der skal til for at kun

ne forebygge og håndtere fremtidige finansielle 

kriser. 

I øjeblikket er de fem største medlemmer af 

IMF’s bestyrelse – målt på stemmevægt – perma

nente medlemmer. Som en del af 2010reformen 

ændres IMF’s vedtægter, så alle medlemmer er på 

valg, når bestyrelsen vælges hvert andet år. Samti

dig forpligter IMF’s medlemmer sig politisk til at 

stemme for, at bestyrelsens nuværende størrelse 

holdes på 24 poster. De avancerede europæiske 

lande forpligter sig også til at reducere deres 

repræsentation med to bestyrelsesposter til fordel 

for såkaldte vækst og udviklingsøkonomier. At 

alle bestyrelsesmedlemmer kommer på valg be

tyder, at de nuværende europæiske permanente 

medlemmer, Tyskland, Storbritannien og Frankrig, 

også vil kunne indgå i valgkredse, og dermed del

tage i en reduktion af den europæiske repræsen

Nuværende repræsentation og stemmevægt i IMF’s bestyrelse på tværs af geografiske 
områder

Figur 4
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tation i bestyrelsen. Den nuværende fordeling af 

medlemmer af bestyrelsen viser imidlertid, at de 

europæiske lande ikke har flere bestyrelsesposter 

end stemmevægten tilsiger, jf. figur 4.

Den samlede reform vil – ud over at fordoble 

IMF’s permanente udlånsressourcer – betyde et 

skift i stemmevægt og repræsentation fra avance-

rede økonomier til vækst- og udviklingslandene, 

jf. boks 2.

2010-reformen er desværre endnu ikke im-

plementeret. Bestyrelsens og repræsentantska-

bets godkendelse af reformen var første skridt 

i implementeringsprocessen, men den træder 

først i kraft, når lande med tilsammen 85 pct. af 

stemmerne har ratificeret den. Idet ændringer af 

IMF’s vedtægter kræver 85 pct. flertal, og da USA’s 

stemmevægt i IMF er på 16,74 pct., har den ame-

rikanske kongres siden 2010 i praksis udøvet sin 

vetoret og effektivt blokeret for, at den samlede 

reform kan implementeres.

NORDISK-BALTISK VALGKREDS I FORHOLD  
TIL 2010-REFORMEN
Danmark er i IMF’s bestyrelse en del af nor-

disk-baltisk valgkreds, NBC, der samlet har stem-

mevægt nok til at dele en bestyrelsespost11. Alle 

otte lande i NBC har godkendt 2010-reformen. 

Da NBC består af flere lande, skiftes de gennem 

en rotationsordning til at udpege et bestyrelses-

medlem i IMF. Det betyder, at NBC har valgt at 

lade stillingen rotere blandt alle lande i valgkred-

sen, og at mindre lande som Island og de baltiske 

lande også er inkluderet i den nuværende rota-

tionsordning12. NBC har dermed i praksis imple-

menteret de dele af 2010-reformen, der umiddel-

bart kan implementeres. 

Samarbejdet i NBC bygger generelt på en 

række grundlæggende principper om inkluderen-

de samarbejde. Alle formelle stillinger13 på NBC’s 

kontor ved IMF i Washington D.C. er på rotation, 

så alle otte lande i NBC på ethvert tidspunkt er 

repræsenteret. Derudover er NBC’s stol i IMFC 

også på rotation. Alle stillinger følger en vedtaget 

rotationsordning.

11 Nordisk-baltisk valgkreds består af Danmark, Sverige, Norge, Finland, 
Island og de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. 

12 De baltiske lande var ved 2010 reformens vedtagelse kategoriseret af 
IMF som vækstøkonomier. 

13 Executive Director, Alternate Executive Director, Senior Advisor og 
Advisor.

Stillingen som bestyrelsesmedlem er fordelt 

nogenlunde proportionalt med et lands størrelse 

i IMF målt på den faktiske kvoteandel. I en rotati-

onscykel på 16 år er Sverige derfor tildelt posten 

i 4 år, Danmark, Finland og Norge i hver 3 år, og 

Island og de baltiske lande tilsammen i 3 år. NBC 

er en af ganske få valgkredse i IMF, hvor besty-

relsesposten er på rotation blandt alle lande i 

valgkredsen. I den nuværende rotationscykel, som 

løber til og med 2025, er det aftalt, at bestyrel-

sesmedlemmet udpeges af de baltiske lande for 

perioden, der deles af Island og de baltiske lande. 

I en gennemsnitlig rotationscykel er de baltiske 

lande således repræsenteret på posten 14 pct. 

af perioden, mens de i den nuværende rotati-

onscykel er repræsenteret 19 pct. af tiden. Efter 

implementeringen af 2010-reformen er de baltiske 

landes kvoteandel i NBC 6,6 pct.

Alle lande har indflydelse på NBC’s holdning i 

forhold til bestyrelsens drøftelser. Landet, der ud-

peger eksekutivdirektøren, har i samme periode 

ansvaret for at koordinere valgkredsens samlede 

holdning i bestyrelsen. Landene i NBC træffer 

stort set altid beslutninger ved konsensus, men 

et land har ret til en minoritetsudtalelse i besty-

relsen, hvis der en sjælden gang ikke kan opnås 

konsensus.  
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AKTUELLE TENDENSER 
I DEN GRØNLANDSKE 
ØKONOMI

Anders Møller Christensen og  
Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Grønland står over for betydelige økonomiske 

problemer. Aktiviteten har været i tilbagegang i 

nogle år, og fraflytning fra landet har den konse

kvens, at folketallet falder. 

I 2014 var der et efter grønlandske forhold 

stort underskud på de offentlige finanser på knap 

2 pct. af bruttonationalproduktet, BNP. Landskas

sen har dog en god likviditet, og bruttogælden er 

beskeden, ca. 5 pct. af BNP. 

Stigende priser på fisk og skaldyr, de altdomi

nerende grønlandske eksportvarer, har sikret en 

god indtjening i store dele af fiskeriet, selv om 

fangsterne af rejer, som er langt den vigtigste en

keltvare, fortsat falder. Tilbagegangen er forment

lig klimatisk betinget. Andet traditionelt fiskeri 

har ikke kunnet kompensere herfor, men fiskeri af 

makrel kan vise sig at få stor betydning.

Aktiviteten ved udvinding og efterforskning af 

råstoffer er faldet kraftigt. Der er aktuelt ingen 

miner i drift, men i løbet af 2015 vil et selskab gå i 

gang med at udvinde rubiner. 

Fra et lavpunkt i 2014 er der i år udsigt til større 

investeringer inden for bygge og anlægsvirk

somhed. Samtidig er der tegn på, at faldet i det 

private forbrug er ophørt. Den økonomiske vækst 

ventes derfor at blive positiv i år, men uden tegn 

på, at de store grønlandske strukturproblemer i 

form af et meget smalt erhvervsgrundlag er kom

met nærmere en løsning.

NATIONALREGNSKAB OG 
HANDELSBALANCE 

Den økonomiske aktivitet faldt tre år i træk frem 

til og med 2014, jf. tabel 1. Som følge af en ventet 

fremgang i bygge og anlægsinvesteringerne, er 

der udsigt til en positiv økonomisk vækst i 2015. 

Derefter vil det formentlig være udviklingen i fi

skeriet, der afgør, om aktiviteten stiger eller falder. 

Der vil dog komme nogle vigtige, om end ikke 

særligt store, bidrag til den økonomiske vækst fra 

et til to mindre mineprojekter.  

Tilbagegangen kommer efter en årrække med 

stærk vækst. Fra 2003 til 2011 steg aktiviteten i 

gennemsnit med lidt over 3 pct. om året, primært 

fordi investeringerne steg stærkt. I 2012 og 2013, 

de seneste år dækket af nationalregnskabsoplys

ninger, faldt investeringerne imidlertid kraftigt. 

Faldet var særlig kraftigt, over 60 pct., for inve

steringerne i mineral og olieefterforskning. De 

traditionelle investeringer i bygninger og anlæg 

faldt også markant. Faldet i investeringerne havde 

overvejende sit modstykke i faldende import, men 

påvirkede også aktiviteten negativt, ikke mindst i 

bygge og anlægssektoren. 

I 2013 og 2014 vurderes investeringerne at 

være faldet yderligere. Efterforskningsaktiviteten 

er droslet endnu mere ned, og Selvstyrets bygge 

og anlægsinvesteringer er gået kraftigt tilbage.

Både det offentlige og det private forbrug 

er stagneret i de senere år, og de eksporterede 

mængder er faldet. Til gengæld er priserne på 
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eksporten af fisk- og skaldyr steget kraftigt, jf. 

figur 1. I 2014 steg priserne yderligere og var i 

gennemsnit for året 25 pct. højere end i 2011, 

mere for rejer og mindre for hellefisk og torsk. 

Værdimæssigt udgjorde fisk og skaldyr ca. 95 pct. 

af den samlede vareeksport i 2014.

Trods de vigende mængder rejer steg værdien 

af den samlede vareeksport med 10 pct. i 2014.  

Årsagen er dels de stigende priser, dels øgede 

mængder af især makrel og i mindre grad helle

fisk.

Fakta om Grønland Boks 1

Folketal (antal, primo 2015) 55.984

Heraf i Nuuk (hovedstad) 16.992

Befolkning 1866 år 38.229

Beskæftigelse1 (2013) 25.461

Ledighed2 (2013) 2.725

Bruttonationalprodukt, BNP (mia. kr., 2013) 13,6

Pr. capita (1.000 kr.) 241,0

Disponibel bruttonationalindkomst,  
BNI (mia. kr., 2013) 17,6

Pr. capita3 (1.000 kr.) 311,5

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. 341.000 kr. i 2013. Det danske disponible BNI var ca. 1,5 pct. 
større end BNP.

De høje priser på fisk har samtidig betydet, at 

store dele af fiskeriet har haft en god indtjening. 

Det har afbødet de værste konsekvenser for 

indkomster og skatter af den mængdemæssige 

tilbagegang. 

Tilbagegangen i forbrug og investeringer har 

betydet, at værdien af importen til Grønland i 

2014 faldt for tredje år i træk. Sammen med den 

Forsyningsbalancen, realvækst Tabel 1

Pct.
(Andel af  

BNP i 2013) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Privat forbrug (47,9) 0,7 1,7 2,7 0,7 0,4 2,0 0,9

Offentligt forbrug (55,1) 3,7 1,4 1,1 0,4 3,7 1,0 0,5

Bruttoinvesteringer i alt (26,1) 23,7 75,2 27,4 42,3 30,3 10,7 3,9

Ekskl. investeringer  
i råstofefterforskning

(19,2) 23,4 4,2 15,4 10,5 19,8 6,5 10,2

Eksport af varer og tjenester (30,4) 11,3 12,5 1,7 4,9 4,6 4,7 0,8

Endelig anvendelse lig samlet tilgang (159,4) 6,7 16,5 7,9 15,1 6,8 3,0 1,2

Import af varer og tjenester (59,4) 14,6 37,6 14,2 29,9 13,6 5,1 1,0

Bruttonationalprodukt, BNP (100,0) 0,7 2,5 2,2 0,3 1,9 1,6 1,4

Kilde: 200913 Grønlands Statistik (november 2014), 201415 Økonomisk Råd (mekanisk opdatering af skøn fra september 2014).

Eksportpriser for fisk og skaldyr Figur 1
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Kilde: Grønlands Statistik.
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stigende eksport indebærer det, at underskuddet 

på den grønlandske handelsbalance er blevet 

mere end halveret siden 2011, til et underskud på 

1,3 mia. kr. i 2014. 

Den generelle inflation beregnet som årsvæk

sten i forbrugerprisindekset er senest opgjort 

for januar 2015, hvor den var 1,5 pct. Opgjort på 

samme måde faldt de danske priser med 0,1 pct. 

BEFOLKNINGSUDVIKLING 

Den økonomiske tilbagegang er formentlig ho

vedårsagen til, at indbyggertallet i Grønland er 

faldet i de seneste år. Primo 2015 var folketallet 

lidt under 56.000, en tilbagegang på 300 personer 

i løbet af 2014. I de seneste tre år har der været 

en årlig nettoudvandring på ca. 600 personer, 

hvilket klart overstiger det årlige fødselsoverskud, 

antallet af levendefødte minus antallet af døde. I 

højkonjunkturårene 200911 var nettoudvandrin

gen til sammenligning ca. 200 personer årligt. 

Nettoudvandringen består overvejende af per

soner født i Grønland, som flytter til Danmark. An

tallet af personer født i Grønland og bosiddende i 

Danmark er siden 2000 steget med 4.000 personer 

til ca. 16.000, mens antallet af personer, der både 

er født og bosiddende i Grønland, nogenlunde 

stabilt har været 50.000, jf. figur 2. Det er således 

tæt på, at hver fjerde person født i Grønland har 

bopæl i Danmark. For fødselsårgangene 196975 

gælder det for ikke mindre end hver tredje. Fra

flytningen finder sted i de fleste aldersgrupper og 

er derfor ikke kun knyttet til, at mange unge tager 

en uddannelse i Danmark og bliver der i nogle 

år. Ser man udelukkende på personer i alders

gruppen 2130 år, er det i dag en mindre del af de 

grønlandskfødte, der har bopæl i Danmark, end 

det var tilfældet i begyndelsen af årtusindet. Det 

skyldes formentlig, at der i dag er flere muligheder 

end tidligere for at tage en uddannelse i Grønland. 

Dårligere færdigheder i fremmedsprog, herunder 

dansk, kan også spille ind. 

SENESTE KONJUNKTURTENDENSER

Der er visse tegn på, at den indenlandske efter

spørgsel i Grønland vendte til fremgang mod 

slutningen af 2014. Således begyndte godsmæng

derne til Grønland med Royal Arctic Line, RAL, at 

Bopæl for personer født  
i Grønland pr. 1. januar
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stige svagt i løbet af efteråret 2014, jf. figur 3.  Det 

bemærkes, at hovedparten af varerne i den inden

landske efterspørgsel, med olie som den vigtigste 

undtagelse, importeres og fragtes med RAL, som 

også står for så godt som hele eksporten af fisk 

og skaldyr med makrel som en væsentlig undta

gelse. Godsmængderne fra Grønland med RAL 

falder fortsat, hvilket især må tilskrives de vigende 

rejekvoter. 

Provenuet af indførselsafgifter tyder på, at det 

private forbrug ikke længere falder, jf. figur 4. Det 
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samlede afgiftsprovenu er begyndt at stige svagt 

efter at være faldet med 17 pct. siden 2008. Faldet 

i den periode skyldes altovervejende et fald i 

provenuet af tobaks og alkoholafgifter. Opgjort 

pr. voksen er det grønlandske alkoholforbrug nu 

lavere end det danske. 

Der findes ikke en løbende statistik over ud

viklingen i arbejdsløsheden, men en månedlig 

opgørelse af antallet af registrerede arbejdssø

gende. Det er en optælling af de personer, der i 

løbet af en måned mindst én gang har henvendt 

sig til kommunen med ledighed som problem. 

I de første fire måneder af 2015 har antallet af 

arbejdssøgende været lidt mindre end i de til

svarende måneder af 2014, men lidt højere end i 

2013. Opgørelsen er dog vanskelig at fortolke, da 

den bl.a. påvirkes af den administrative praksis i 

kommunerne. 

OFFENTLIGE FINANSER

Hovedposterne i Landskassens regnskab fremgår 

af tabel 2. 

Siden 2010 har den forventede saldo på 

drifts og anlægsbudgettet været det vigtigste 

budgetmæssige omdrejningspunkt i den økono

miske politik med en målsætning om overskud i 

et normalår. I alle år i perioden 201013 lykkedes 

det, men i 2014 vendte udviklingen til et under

skud på 222 mio. kr. svarende til ca. 1,5 pct. af 

BNP mod et budgetteret overskud på 21 mio. kr., 

da finansloven blev vedtaget. Som følge af nogle 

selvstyreejede selskabers tilbagebetaling af gæld 

blev underskuddet på DAUsaldoen lidt mindre. 

Den ugunstige udvikling skyldes især, at de 

indirekte skatter indbragte mindre end ventet, og 

at der i 2014 blev vedtaget anlægsudgifter for en 

del mere end budgetteret. 

For at vurdere de offentlige finansers aktivitets

virkning er det imidlertid nødvendigt at inddrage 

Anlægs og renoveringsfonden. Når en anlægs

udgift vedtages, bliver den udgiftsført på anlægs

budgettet, og beløbet overføres til fonden. Når 

anlægsarbejdet rent faktisk udføres og betales, 

ofte i efterfølgende år, finansieres det ved træk på 

fonden. I 2014 steg fondens midler med 470 mio. 

kr., så aktiviteten var ikke på 896 mio. kr., men 

blot lidt over 400 mio. kr. Sammenlignet med de 

forudgående år var de afholdte anlægsudgifter i 

2014 derfor på et meget lavt niveau. I 2013 var de 

næsten dobbelt så store, selv om anlægsudgifter

ne i Landskassens regnskab var en del lavere. Det 

har uden tvivl bidraget til den svage konjunktur i 

2014, at de afholdte anlægsudgifter var så lave. 

De meget lave afholdte anlægsudgifter er også 

den væsentligste enkeltårsag til, at Landskas

sens likviditet blev styrket i 2014, trods det store 

underskud på DAUsaldoen og fraværet af lånop

tagelser. Selvstyrets bruttogæld er således fortsat 

600 mio. kr. eller knap 5 pct. af BNP. 

Som følge af valget til det grønlandske par

lament, Inatsisartut, i efteråret 2014 blev finans

loven for 2015 først vedtaget i maj 2015. Den 

opererer med et underskud på såvel DA som 

DAUsaldoen. I den udstrækning de tidligere ved

tagne anlægsarbejder også udføres, kan det give 

et betydeligt omsving i aktiviteten. I 2015 vil der 

uden for den grønlandske finanslov finde bety

delige bygge og anlægsinvesteringer sted. Der 

anlægges en ny containerhavn i Nuuk i selskabs

regi, og den danske stat bygger et lukket fængsel 

ved Nuuk. 

Det er et særligt træk ved økonomien, at den 

vigtigste indtægtskilde, bloktilskuddet fra den 

danske stat, ikke påvirkes af den økonomiske 

udvikling i Grønland, men reguleres årligt med 

stigningen i det generelle pris og lønindeks på 

den danske finanslov. Indtægterne fra partner

skabs- og fiskeriaftaler med EU afhænger heller 

ikke af konjunkturen. Det giver et godt udgangs

punkt i budgetprocessen, men indebærer også, 

at finansiering af øgede offentlige udgifter kræver 

Indførselsafgifter Figur 4
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en mere end proportional stigning i indtægterne 

fra skatter og afgifter, hvilket kan være vanskeligt.

På lidt længere sigt får Grønland en udfordring, 

når de store fødselsårgange fra 1960’erne nærmer 

sig eller når pensionsalderen.  Økonomisk Råd 

har beregnet en finansindikator, som viser, at der 

er behov for en fastholdt opstramning af finans

politikken i størrelsesordenen 1 mia. kr., hvis den 

offentlige gæld som andel af BNP ikke skal stige 

frem mod 2040. Det er samme størrelsesorden 

som Selvstyrets provenu fra direkte skatter. Skal 

opstramningen ske i form af øgede indtægter, vil 

det kræve et bredere erhvervsgrundlag end det 

nuværende, fx knyttet til råstofudvinding. Skal det 

ske i form af lavere udgifter, kan man hæfte sig 

ved, at det offentlige forbrug er bemærkelsesvær

digt højt. Det offentlige forbrug pr. indbygger er 

således 50 pct. højere end i Danmark, jf. figur 5. 

Landskassens hovedposter Tabel 2

Mio. kr.
2008 

R1

2009 
R1

2010 
R1

2011 
R1

2012 
R1

2013 
R1

2014 
R1

2015
FL2

1. Driftsudgifter 2.787 2.870 2.984 2.685 2.735 2.720 2.660 2.686

2. Lovbundne udgifter 837 850 852 870 879 984 1.008 1.062

3. Tilskud 1.592 2.330 1.634 1.897 2.009 2.150 2.220 2.198

4. Anlægsudgifter 930 808 719 1.095 969 597 896 608

5. Udgifter i alt 6.144 6.859 6.189 6.547 6.591 6.452 6.784 6.554

6. Aftalte indtægter3 3.661 3.799 3.828 3.864 3.922 3.976 3.967 4.031

7. Direkte skatter 876 828 1.019 1.135 1.143 1.051 1.027 1.045

8. Indirekte skatter 792 776 772 800 860 824 936 910

9. Andre indtægter 498 509 567 593 601 672 700 529

10. Indtægter i alt 5.827 5.913 6.187 6.392 6.526 6.523 6.630 6.515

11. Faktisk DAUsaldo: (10)(5) 317 946 2 156 65  71 154 27

12. DAsaldo 93 511 203 54 150 78 222 64

13. Stigning i uforbrugte midler i  
Anlægs og renoveringsfonden 88 87 214 148 82 198 470 200

14. DAUsaldo korrigeret (11)+(13) 229 859 212 8 147 127 316 227

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 og finanslov for 2015.
1. Regnskabstal.
2. Finanslov 2015.
3. Aftalte indtægter består overvejende af den danske stats bloktilskud (3.642 mio. kr. i 2014), af partnerskabs- og fiskeriaftaler med EU  

(202 mio. kr. i 2014) og af salg af fiskerirettigheder (108 mio. kr. i 2014).

Offentligt og privat  
forbrug pr. indbygger

Figur 5
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Det er imidlertid ikke indtrykket, at den offentlige 

service i Grønland er 50 pct. bedre. Årsagerne til 

det meget høje offentlige forbrug må derfor, ud 

over en mulig større præference for kollektive 

løsninger end i Danmark, især findes i smådriftsu

lemper, fordi befolkningen geografisk bor meget 

spredt på et meget stort areal.

På nogle punkter er det tydeligt, at det høje 

udgiftsniveau ikke følges af en høj kvalitet. I for

året 2015 offentliggjorde Danmarks Evaluerings

institut en meget kritisk rapport om den grøn

landske folkeskole, som ganske enkelt fungerer 

dårligt. Det er nedslående, da en bedre folkeskole 

er nøglen til økonomisk udvikling i Grønland. Sko

levæsenet har været grønlandsk ansvarsområde i 

en lang årrække.

De generelle smådriftsulemper er måske blevet 

større i de senere år. Der har ganske vist fundet 

en befolkningskoncentration sted via tilflytning 

til Nuuk, Sisimiut og Ilulissat og fraflytning fra de 

fleste af de øvrige byer og bygderne. Da antallet 

af beboede steder er uændret, betyder det, at der 

i dag er langt flere meget små bygder end tidlige

re. I dag har 30 bygder et folketal under 100 mod 

16 i 2000. Hvis der skal opretholdes et acceptabelt 

serviceniveau for de tilbageværende i en meget 

lille bygd, kan det blive dyrt pr. indbygger. Det 

er en del af koalitionsaftalen fra december 2014 

mellem Siumut, Demokraterne og Atassut at sikre 

udvikling i hele Grønland. 

Grønlands Statistik og Danmarks Statistik har 

sammenlignet prisniveauerne for det private 

forbrug i Grønland og Danmark. Resultatet er, at 

varer og tjenester i Grønland er 2,4 pct. dyrere 

end i Danmark. Det dækker over, at priserne på 

tobak og alkohol i Grønland er næsten 70 pct. hø

jere som følge af langt højere afgifter, fødevarer 

er 20 pct. dyrere, husleje, vand, varme mv. er 16 

pct. billigere, og prisen for pladser i daginstitutio

ner er 60 pct. lavere. De fleste andre produkter er 

en anelse dyrere i Grønland. Da der ikke er moms 

i Grønland, betyder det, at transportomkostninger 

og nok også svagere konkurrence generelt mod

svarer den danske moms.

Der er ikke lavet prissammenligninger for det 

offentlige forbrug eller investeringerne, men det 

står næppe til diskussion, jf. ovenfor, at begge 

dele er en del dyrere i Grønland end i Danmark. 

Smådriftsulemper kan dog ikke være hele for

klaringen på det meget høje niveau for offent

ligt forbrug i Grønland. Færøerne har også en 

spredt bosætning, om end knap så udtalt som i 

Grønland. Alligevel er deres offentlige forbrug pr. 

indbygger aktuelt på niveau med det danske og 

har traditionelt ligget lidt lavere.

FISKERI

Mulighederne for at udvide fiskeriet på en bære

dygtig måde er begrænsede. 

Den vigtigste art i fiskeriet er rejer. Fiskeriet er 

kvoteret, og de politisk fastsatte kvoter følger i 

hovedtræk den biologiske rådgivning. Fiskeriet 

er MSC-certificeret som bæredygtigt, hvilket kan 

have bidraget til de senere års gunstige prisudvik

ling. Kvoterne er faldet stærkt i de senere år og er 

i 2015 fastsat til 73.000 tons mod 124.000 tons i 

2011. Hovedårsagen er formentlig klimaændringer, 

da rejerne fiskes stadigt længere mod nord. I 2016 

er der udsigt til, at rejekvoterne falder yderligere. 

Fiskeriet af hellefisk er steget svagt i de senere 

år, hvilket især afspejler større fangster i fiskeriet 

i fjorde og tæt på kysten. Biologerne udtrykker 

bekymring for, om omfanget af dette fiskeri er 

hensigtsmæssigt, da fiskene bliver mindre og min

dre, så det kræver en større indsats at fange den 

samme mængde. 

Mængden af torsk i farvandene ved Vestgrøn

land stiger, men biologerne tilråder forsigtighed 

med direkte fiskeri herpå, så der kan opbygges en 

gydebestand i de grønlandske farvande. Selvsty

ret har fastsat en kvote på 25.000 tons i 2015.

I øjeblikket arbejder Grønland på at få certifi

ceret fiskeriet af stenbiderrogn som bæredygtigt i 

forventning om herved at kunne øge værditilvæk

sten. 

Mulighederne for at udvide det samlede fiskeri 

efter de traditionelle arter må alt i alt anses for 

begrænsede, men der vil til stadighed ske for

skydninger mellem fiskeriet af de enkelte arter. 

Selv om de grønlandske farvande er vidtstrakte, 

kender biologerne i alle væsentlige hovedtræk 

forekomsterne af fisk og skaldyr. 

Klimaændringerne har imidlertid betydet, at 

makrel, og muligvis også andre stimefisk, i en 

periode om sommeren i stort tal opholder sig i 

grønlandsk farvand. I 2014 blev der fanget knap 

80.000 tons makrel, og i 2015 er kvoten for dette 

fiskeri fastsat til 85.000 tons. Kvoten er ensidigt 

fastlagt fra grønlandsk side med henblik på at 

blive anerkendt som kyststat og dermed få del af 
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den fælles kvote for makrel i Nordatlanten, hvilket 

vil kunne sikre en mere hensigtsmæssig tilrette

læggelse af fiskeriet. Den fælles kvote deles fra og 

med 2014 mellem EU, Norge og Færøerne.

TURISME OG RÅSTOFUDVINDING

Turismen nævnes jævnligt som et område med 

et stort vækstpotentiale. Generelt er forventnin

gerne dog ikke blevet indfriet. Som konsekvens af 

stadige fald i krydstogtturismen blev de afgifter, 

selskaberne skulle betale pr. passager i grøn

landsk farvand, ophævet i foråret 2015 i håb om 

at vende udviklingen.

Der er aktuelt ikke minedrift i Grønland, men 

ledelsen i et rubinprojekt forventer at igangsætte 

udvinding i løbet af 2015.  Udvindingstilladelsen 

er på plads, og mineselskabet er ved at foretage 

de nødvendige investeringer. I driftsfasen vil der 

være ca. 80 ansatte.

Et projekt i samme skala knyttet til udvinding af 

bjergarten anorthosit, der bl.a. kan anvendes til 

fremstilling af glasfiber, maling og aluminiumoxid, 

er i øjeblikket i ansøgningsfasen, men vil efter de 

foreliggende oplysninger kunne påbegynde in

vesteringerne hurtigt, hvis der bliver givet udvin

dingstilladelse. 

Råstofudvinding er den mest realistiske mulig

hed for at udvide det grønlandske erhvervsgrund

lag. Et højt omkostningsniveau, i overkanten af 

det danske, en geografisk meget spredt befolk

ning med dertil hørende smådriftsulemper, høje 

transportomkostninger og ikke mindst et lavt 

uddannelsesniveau gør det vanskeligt at udvikle 

internationalt konkurrencedygtige traditionelle 

erhverv. Beskæftigelsesmuligheder ved råstofakti

vitet kan give et vigtigt bidrag til at højne uddan

nelsesniveauet. 

Tilbage i 2010 og 2011 var der en betydelig 

efterforskning af olie og andre kulbrinter i farvan

dene ved Vestgrønland. Efterforskningsomkost

ningerne udgjorde ca. 5 mia. kr., som indgår som 

en del af investeringerne i olie og mineralefter

forskning i nationalregnskabet. Der blev fundet 

spor af kulbrinter, men utilstrækkelige til kommer

ciel udnyttelse. Siden er der ikke udført efter

forskningsboringer i grønlandsk farvand, og ved 

de gældende verdensmarkedspriser på olie er 

udvinding ikke interessant for selskaberne. Derfor 

er efterforskningsaktiviteten sat på vågeblus.

Også for de mineralske råstoffers vedkommende 

har der i flere år været en betydelig efterforsk

ningsaktivitet. I forlængelse af efterforskning har 

de grønlandske myndigheder bl.a. givet udvin

dingstilladelse til et stort jernprojekt ved Nuuk

fjorden. De faldende verdensmarkedspriser på 

jern og andre metaller, jf. figur 6, har dog medført, 

at projektet har skiftet ejer og ikke kan ventes 

igangsat i en årrække.

Der er to selskaber, der har indgivet ansøg

ning om tilladelse til at udvinde såkaldt sjældne 

jordarter i Sydgrønland, i det ene tilfælde supple

ret med udvinding af uran. Også her har prisfald 

gjort projekterne mindre attraktive for investorer 

end tidligere.

Det grønlandske børsnoterede selskab, Nuna 

Minerals, som driver mineralefterforskning i Grøn

land, gik i betalingsstandsning i maj 2015.

Metalpriser Figur 6
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