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AKTUELLE 
ØKONOMISKE 
OG MONETÆRE 
TENDENSER

dansk økonomi overordnet set fortsat er i frem

gang. Lidt svagere vækst på eksportmarkederne 

de kommende år lægger en dæmper på væksten 

– også på den indenlandske efterspørgsel. På 

den baggrund skønnes væksten i bruttonational

produktet, BNP, i 2016 til 1,3 pct., stigende til 1,8 

pct. i både 2017 og 2018. Beskæftigelsen ventes 

forøget med knap 75.000 personer fra 4. kvartal 

2015 til udgangen af 2018.

Økonomien ventes at nå sin normale kapaci

tetsudnyttelse i løbet af de næste år. Det er lidt 

senere end vurderet i prognosen fra december 

2015. Arbejdsmarkedsgabet, der angiver, hvor 

meget beskæftigelsen kan stige, uden at der 

opstår et inflationært pres, forventes at blive 

indsnævret de kommende år. Kapacitetssituatio

nen strammer således til og vil ved udgangen af 

prognoseperioden i 2018 være tæt på sit neutrale 

niveau. På den baggrund – og i lyset af stærke sti

muli fra renter og oliepriser – er der fortsat behov 

for en opstramning af finanspolitikken, men det 

kan ske over en lidt længere periode end vurderet 

i seneste prognose. 

Efter at der havde været tegn på afdæmp

ning igennem 2. kvartal 2015, steg priserne på 

enfamiliehuse igen stærkere i 2. halvår, når der 

korrigeres for sæsonudsving. Også priserne på 

ejerlejligheder stiger fortsat i de store byer, men 

stigningstakten er lavere end i første del af 2015. 

Generelt er handelsaktiviteten målt ved antal 

tinglyste salg faldet siden sidste forår, hvilket kan 

varsle et mindre prispres fremadrettet.

SAMMENFATNING

Den internationale økonomi har på det seneste 

især været præget af udviklingen i olieprisen 

og den økonomiske situation i Kina. En række 

vækstøkonomier er blevet negativt påvirket af, 

at olieprisen er meget lav, og at væksten i Kina 

er aftaget, og de vokser nu langsommere. I de 

avancerede økonomier er der fremgang. De fleste 

af landene er olieimportører og har derfor gavn 

af, at olieprisen er lav. Samtidig er de kun i mindre 

grad påvirket af faldet i Kinas vækst. Endvidere 

er pengepolitikken stadig meget lempelig, også i 

USA, selv om den amerikanske centralbank, Fede

ral Reserve, i december 2015 satte renten lidt op. 

Samlet set ventes lidt højere vækst i den globale 

økonomi i de kommende år, men risikoen for et 

mere afdæmpet forløb er steget.

På de finansielle markeder har der været 

store bevægelser i årets første måneder, og bl.a. 

aktiekurserne er faldet. Udviklingen afspejler, at 

markedsdeltagerne vurderer, at risici knyttet til 

Kinas økonomi og den globale vækstfremgang 

mere generelt er steget.

Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte 

de pengepolitiske renter den 10. marts. Samtidig 

annoncerede ECB nye målrettede langfristede 

markedsoperationer, TLTRO’er, og en udvidelse af 

det igangværende opkøbsprogram. Nationalban

ken fastholdt de pengepolitiske renter.

Efter otte kvartaler med jævn fremgang stag

nerede produktion og efterspørgsel herhjemme i 

2. halvår 2015, mens beskæftigelsen fortsatte med 

at stige. I prognosen er lagt til grund, at udviklin

gen på arbejdsmarkedet tegner et billede af, at 
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INTERNATIONAL ØKONOMI  
OG FINANSIELLE MARKEDER

KONJUNKTURUDVIKLING OG VÆKSTUDSIGTER
I euroområdet voksede BNP med 0,3 pct. i  

4. kvartal 2015, jf. figur 1 (venstre). Purchasing  

Managers’ Index, PMI, som giver en god indika

tion af den økonomiske udvikling, peger på, at 

væksten i euroområdet vil være på omtrent  

samme niveau i 1. kvartal 2016. For 2015 som 

helhed voksede BNP med 1,6 pct.

Fremgangen i euroområdet er bredt funderet. 

Væksten er især høj i Irland, men også i Spanien 

og flere af de østeuropæiske eurolande vokser 

økonomien stærkt. Tysklands økonomi vokser 

omtrent i samme takt som euroområdets som 

helhed, mens væksten i Frankrig og Italien er lidt 

lavere. Grækenland har økonomisk tilbagegang. 

I USA er væksten højere end i euroområdet, 

nemlig 2,4 pct. i 2015, og kapacitetspresset på 

arbejdsmarkedet tager gradvist til. På den bag

grund satte Federal Reserve i december 2015 

renten op for første gang i over ni år. Fremgangen 

var dog behersket i 4. kvartal 2015, hvor økono

mien voksede 0,3 pct., jf. figur 1 (højre). Det af

spejler bl.a., at fremstillingsindustrien er negativt 

påvirket af, at den nominelle effektive dollarkurs 

blev styrket med 20 pct. fra juli 2014 til december 

2015. Samtidig er investeringerne i olieindustrien 

faldet markant i forbindelse med, at olieprisen er 

faldet. PMIindikatoren peger på, at BNPvæksten 

kan aftage yderligere i 1. kvartal 2016.

Også Storbritannien har robust økonomisk 

fremgang med en BNPvækst på 2,2 pct. i 2015. I 

Japan er fremgangen svagere. Økonomien vokse

de således kun 0,5 pct. i 2015. Det afspejler især, 

at befolkningstallet falder. Målt pr. indbygger 

(2064årige) er væksten derfor noget højere og 

omtrent på samme niveau som i USA, euroområdet 

og Storbritannien, jf. figur 2 (venstre og højre).

Væksten i de avancerede økonomier drives 

især af det private forbrug. Det er bl.a. positivt 

påvirket af lave renter og en lav oliepris, som har 

øget de disponible indkomster. I USA er forbruget 

også understøttet af, at dollaren er styrket, jf. figur 

3 (venstre). Investeringerne udvikler sig svagere, 

særligt i euroområdet. I USA er væksten i inve

steringerne dog også aftaget i 2015. Det skyldes 

bl.a., at investeringerne i olieindustrien er faldet 

markant, jf. ovenfor. I både USA og euroområdet 

er finanspolitikken omtrent neutral (målt ved 

ændringen i den primære strukturelle saldo) og 

dæmper dermed ikke længere den økonomiske 

aktivitet, jf. figur 3 (højre). Derudover påvirkes 

eksporten i euroområdet positivt af, at valuta 

kursen er svækket, mens det modsatte gør sig 

gældende i USA. Styrkelsen af dollar i forhold til 

euro med ca. 20 pct. fra maj 2014 til primo marts 

2016 afspejler, at konjunktursituationen og rente 

BNP-vækst og PMI i euroområdet og USA Figur 1
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Anm.: Der er vist det samlede PMI for service og industrisektoren (composite output). En værdi over (under) 50 indikerer positiv (negativ) 
vækst.

Kilde: Macrobond.
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niveauet er forskelligt i de to økonomier. Frem

adrettet vil det private forbrug stige i takt med, 

at beskæftigelsen og de disponible indkomster 

stiger, og det ventes fortsat at være den primære 

drivkraft for den økonomiske vækst i de avancere

de økonomier.

Væksten i Sverige er stærk og bredt funderet. 

BNP steg således med 4,1 pct. i 2015. I Norge er 

olieindustrien blevet negativt påvirket af den lave 

oliepris, og det har dæmpet væksten i den sam

lede norske økonomi. Den holdes dog oppe af, at 

Nominelle effektive valutakurser og strukturel primær saldo i udvalgte lande Figur 3
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Anm.: Venstre figur: Der er vist det brede nominelle indeks fra Bank for International Settlements, BIS.  
Højre figur: Baseret på OECD’s prognose fra november 2015. Data for 2016 er skøn.

Kilde: Macrobond.

BNP pr. indbygger (20-64-årige) i udvalgte økonomier Figur 2
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Kilde: Macrobond og egne beregninger.

det offentlige forbrug stiger, renterne er lave,  

og den norske krone er deprecieret. 

I vækstøkonomierne er fremgangen i den 

økonomiske aktivitet aftaget. Rusland og Brasili

en er blandt dem, der er blevet hårdt ramt af, at 

råvarepriserne er faldet, og væksten i den globale 

efterspørgsel efter råstoffer er blevet svagere. 

I Kina vokser BNP langsommere, fordi væksten 

i investeringerne er aftaget mærkbart, og stig

ningen i forbruget ikke kan opveje det, jf. figur 4 

(venstre). Især boliginvesteringerne stiger ikke 
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længere så kraftigt. Derudover er befolkningen i 

den arbejdsdygtige alder begyndt at falde. Den 

svagere aktivitetsfremgang har reduceret væksten 

i Kinas import af råvarer, hvilket har medvirket til 

at presse de globale råvarepriser ned. Samtidig 

har den medvirket til, at der er overkapacitet i en 

række af Kinas industrier. 

Mens væksten i Kinas industri og byggesek

tor er aftaget, er den tiltaget i servicesektoren, 

jf. figur 4 (højre). Det afspejler udviklingen i det 

private forbrug. I 2014 og 2015 var væksten i ser

vicesektoren især drevet af forbruget af finansielle 

tjenesteydelser, som har været påvirket af udvik

lingen på Kinas aktiemarked.

Kinas økonomi befinder sig i en omstillingspro

ces, hvor stigningen i den økonomiske aktivitet i 

højere grad bliver drevet af forbrug og i mindre 

grad af investeringer. Omstillingen gør den øko

nomiske fremgang mere holdbar, men ventes at 

medføre, at fremgangen i BNP bliver mere afdæm

pet, fordi den lavere investeringsvækst ikke fuldt 

ud opvejes af højere forbrugsvækst. Økonomien 

er i 2015 flere gange blevet understøttet via pen

ge- og finanspolitikken for at reducere risikoen 

for, at den økonomiske vækst skal falde for brat. 

Denne politik kan risikere at forstærke eksisteren

de ubalancer som bl.a. en høj kreditvækst i den ik

ke-finansielle private sektor (gælden i den private 

ikke-finansielle sektor steg med næsten 50 pct. af 

BNP fra ultimo 2008 til medio 2015). Den Inter

nationale Valutafond, IMF, og OECD forventer, at 

myndighederne vil kunne håndtere processen, og 

at væksten derfor kun gradvist vil aftage over de 

kommende år. Udviklingen i Kina det seneste års 

tid har ikke ændret mærkbart på organisationer

nes vurdering, men de fremhæver, at de nedadret

tede risici er blevet større. Det er også kommet til 

udtryk på de finansielle markeder, hvor udviklin

gen i Kina har bidraget til store udsving.

Fremgangen i den globale økonomi ventes at 

tiltage gradvist, jf. tabel 1. Det afspejler især en 

forventning om, at den økonomiske situation i 

Rusland og Brasilien bliver bedre. Niveauet for 

væksten i den globale økonomi er dog nedjuste

ret lidt, fordi vækstøkonomierne vokser langsom

mere, og væksten i USA nu ventes omtrent uæn

dret frem for at stige. Endvidere er risikoen for et 

mere afdæmpet forløb steget. 

OLIEPRIS
Prisen på olie (Brent) var primo marts ca. 40 

dollar pr. tønde, jf. figur 5 (venstre). Det er ca. 65 

pct. lavere end i juni 2014. Faldet afspejler især, 

at udbuddet er steget, men også at væksten i 

efterspørgslen har været svagere. Samlet set er 

der et overudbud af olie, og det har medført, at 

olielagrene er vokset betydeligt. Verdens olielagre 

er således steget med ca. 9 pct. fra begyndelsen 

af 2014 til september 2015 efter at have været 

forholdsvis stabile i 2010-13, jf. figur 5 (højre).

BNP og bruttoværditilvækst i Kina Figur 4
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Kilde: Macrobond.
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Den globale produktion af olie er steget betyde

ligt de seneste år, bl.a. fordi de tidligere høje olie

priser har haft en positiv effekt på investeringerne 

i energisektoren, især i USA. Samtidig har landene 

i Organization of the Petroleum Exporting Coun

tries, OPEC, fastholdt eller øget deres produktion 

for at beskytte deres markedsandele. Derudover 

er sanktionerne mod Iran blevet lempet, og landet  

kan dermed igen eksportere olie.

Den svage vækst i efterspørgslen efter olie i 

201415 afspejler, at den globale økonomiske akti

vitet er afdæmpet, og at væksten i Kinas import af 

olie er aftaget.

Det kraftige fald i olieprisen indebærer en stor 

omfordeling af indkomst fra producenter til for 

brugere, både inden for og mellem lande. Bespa

relsen for euroområdet svarer til lidt under 2 pct. af  

dets BNP, mens tabet for OPEClandene svarer til 

lidt under 20 pct. af deres BNP, jf. figur 6 (venstre). 

Faldet i olieprisen har forringet bytteforholdet for 

de olieeksporterende lande, fordi prisen på deres 

eksport er faldet mere end prisen på deres import. 

Dermed er deres velstandsniveau faldet. I nogle af 

landene, herunder Norge og Rusland, er byttefor

holdet blevet yderligere forringet af, at deres valu

taer er blevet svækket. Svækkelsen indebærer, at 

tabet på nettoeksporten er mindre, fordi olieprisen 

er faldet mindre i lokal valuta, jf. figur 6 (højre).

Som udgangspunkt har den globale økonomi  

samlet set gavn af et fald i olieprisen, som er 

drevet af et øget udbud. Det skyldes bl.a., at det 

samlede forbrug stiger mere i de olieimporteren

de lande, end det falder i de olieeksporterende 

lande, fordi mange af de sidstnævnte normalt kan 

dæmpe de negative effekter, fx via finanspolitik. 

Endvidere er forbrugstilbøjeligheden på kort sigt 

generelt højere for olieforbrugere end olieprodu

center. IMF vurderer dog, at forbruget i de olieim

porterende lande har reageret mere afdæmpet på 

det seneste fald i energipriserne, end man har set 

under tidligere perioder med olieprisfald. Sam

tidig er der en risiko for, at de negative effekter 

vil overgå de positive, når olieprisfaldet er me

get stort. Flere olieeksporterende lande har ikke 

Skøn for real BNP-vækst i udvalgte økonomier Tabel 1

     Ændring i forhold  
til oktober 20151

Pct., årår 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Global2 2,7 2,5 2,7 3,0 0,3 0,2

USA 2,4 2,4 2,6 2,6 0,2 0,2

Euroområdet 0,9 1,6 1,7 1,7 0,1 0,0

Tyskland 1,6 1,7 1,7 1,7 0,1 0,2

Frankrig 0,2 1,2 1,3 1,5 0,2 0,1

Italien 0,3 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0

Spanien 1,4 3,2 2,7 2,3 0,2 0,1

Storbritannien 2,9 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0

Japan 0,0 0,5 1,0 0,3 0,0 0,1

Kina 7,3 6,9 6,3 6,0 0,0 0,0

Indien 7,3 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0

Brasilien 0,1 3,8 3,5 0,0 2,5 2,3

Rusland 0,6 4,4 1,0 1,0 0,4 0,0

Anm.: Data for 2015 er skøn for den globale økonomi og Indien. Data for 2016 og 2017 er skøn for alle økonomierne.
Kilde: Macrobond, OECD og IMF, World Economic Outlook Update, januar 2016.
1. Procentpoint.
2. BNP i markedspriser.
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råderum til at modvirke de negative effekter med 

finans- eller pengepolitikken, og de offentlige 

finanser er kommet yderligere under pres, fordi 

skatteindtægterne fra olieproduktionen er faldet. 

IMF forventede i sin prognose fra oktober 2015, 

at flere olieeksporterende lande ville have store 

offentlige underskud, både i 2015 og frem.

Olieprisens lave niveau betyder, at profit- 

ten ved olieudvinding er faldet markant. Hvis 

selskaberne i energisektoren får problemer  

med at servicere deres gæld, kan det påvirke 

den finansielle stabilitet i de pågældende lande 

og øge volatiliteten på de finansielle markeder. 

Nogle banker i vækstøkonomierne og nogle regi

onale banker i USA er højt eksponerede over for 

energisektoren, men de fleste globalt systemisk 

vigtige banker er lavt eksponerede.

Oliepris og udbud og efterspørgsel efter olie Figur 5
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Kilde: Macrobond og egne beregninger.

Besparelse på nettoimporten af olie og oliepris i lokal valuta Figur 6
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Den lave oliepris har medført, at investeringerne 

i olieindustrien er faldet meget, og udviklingen 

ventes at fortsætte i 2016. Det kan på sigt føre 

til, at udbuddet af olie vil være lavere end efter

spørgslen, som ventes at tiltage i takt med den 

globale økonomiske fremgang. Begge dele peger 

i retning af, at olieprisen kommer op igen. Andre 

forhold kan dog have en modsat effekt, herun

der de store lagre, at oliefelter under opbygning 

bliver færdige, at vækstnedgangen i Kina bliver 

stærkere end ventet, og at der sker fremskridt 

inden for energibesparelser og vedvarende 

energi. Ifølge Det Internationale Energiagentur, 

IEA, vil energibesparende tiltag reducere væksten 

i OECDlandenes energiefterspørgsel til 60 pct. 

af, hvad den ellers ville have været i 2040. Ultimo 

februar ventede et bredt udsnit af internationale 

banker, at olieprisen i gennemsnit vil stige til ca. 

65 dollar pr. tønde i 2018. IEA forventede i deres 

World Energy Outlook fra november 2015, at 

olieprisen vil være 80 dollar pr. tønde i 2020 og 

derefter stige yderligere.

UDVIKLING I VERDENSHANDLEN
Væksten i verdenshandlen er aftaget, jf. figur 7 

(venstre). Det skyldes især, at handelsvæksten er 

faldet i ikkeOECDlandene, særligt Rusland, Bra

silien og Kina. Udviklingen afspejler, at BNPvæk

sten er aftaget i Kina, og at Brasilien og Rusland 

begge er ramt af et kraftigt økonomisk tilbage

slag på grund af de lave råvarepriser, jf. tidligere. 

Ruslands import er desuden påvirket negativt af 

importrestriktioner. Verdenshandlen hæmmes 

også af, at den globale vækst er behersket. Både 

EuropaKommissionen, IMF og OECD forventer, at 

væksten i verdenshandlen vil stige i takt med, at 

den globale økonomiske aktivitet tiltager.

Væksten i verdenshandlen har generelt været 

svagere efter den økonomiske og finansielle krise. 

I de to årtier op til krisen var forholdet mellem den 

gennemsnitlige årlige vækst i henholdsvis verdens

handel og BNP, handelselasticiteten, ca. 2, men efter 

krisen faldt den til 1,3, jf. figur 7 (højre). Den faldt 

for både OECD og ikkeOECDlandene. Elasticiteten 

trækkes endvidere ned af, at ikkeOECDlandenes 

andel af verdens BNP og import er steget, idet de 

har en lavere handelselasticitet end OECDlandene 

på grund af mindre handel med omverdenen.

Udviklingen i handelselasticiteten afspejler både 

konjunkturelle og strukturelle forhold. En konjunk

turel forklaring på faldet er bl.a., at efterspørgs

len efter investeringsgoder aktuelt er svag. Det 

påvirker væksten i verdenshandlen negativt, fordi 

investeringer typisk har et stort importindhold. En 

strukturel forklaring kan være, at udviklingen af 

globale værdikæder er gået ned i tempo, jf. artik

len ”Globale værdikæder” i denne Kvartalsoversigt. 

Andre forklaringer er, at reduktionen i handels 

tariffer er stagneret, mens andre barrierer for  

handel er steget lidt.

Importvækst og handelselasticitet Figur 7
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Anm.: Højre figur: Handelselasticiteten er beregnet som den reale vækst i verdenshandlen i forhold til den reale vækst i verdens BNP.
Kilde: OECD og egne beregninger.
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ARBEJDSMARKEDER,  
LØNUDVIKLING OG INFLATION
Der er fremgang på arbejdsmarkederne i de 

avancerede økonomier. I euroområdet faldt le

digheden til 10,3 pct. i januar, hvilket er næsten 2 

procentpoint lavere, end da den toppede i foråret 

2013, jf. figur 8 (venstre). I USA er ledigheden 

nede på 4,9 pct., hvilket Federal Reserve vurderer, 

er niveauet for den strukturelle ledighed i USA. 

På trods af fremgangen på arbejdsmarkederne 

er lønstigningstakten stadig behersket, jf. figur 9 

(venstre). En af årsagerne er, at der stadig er ledige 

ressourcer. I USA er beskæftigelsesfrekvensen 

(1564årige) ca. 3 procentpoint under niveauet før 

krisen, jf. figur 8 (højre), og der er en del perso

ner på deltid, der ønsker at arbejde på fuld tid. I 

euroområdet er frekvensen kun ca. 1 procentpoint 

lavere end før krisen, men ledigheden er stadig 

høj. Set over de seneste år har lønstigningstakten 

dog peget opad i både USA og euroområdet, og i 

USA venter både arbejdsgivere og tagere, at den 

vil tiltage over det kommende år.

I euroområdet faldt årsstigningstakten i for

brugerpriserne til 0,2 pct. i februar efter at have 

været svagt positiv i slutningen af 2015 og januar 

2016, jf. figur 9 (højre). Det skyldes i høj grad ud

viklingen i olieprisen. Det underliggende prispres 

er dog også behersket. Kerneinflationen, målt ved 

den årlige stigning i forbrugerprisindekset ekskl. 

energi, fødevarer, alkohol og tobak, faldt således 

til 0,7 pct. efter at have ligget stabilt omkring 

1 pct. siden sommeren 2015. I USA er prisstig

ningstakten, målt ved privatforbrugsdeflatoren, 

PCE, som er Federal Reserves foretrukne mål for 

inflationen, steget betydeligt de seneste måneder, 

nemlig til 1,3 pct. i januar fra 0,20,3 pct. igennem 

det meste af 2015. Udviklingen afspejler bl.a., at 

det nedadrettede pres fra faldet i olieprisen er 

aftaget (basiseffekt). Det underliggende prispres 

er dog også tiltaget lidt til 1,7 pct. i januar.

PENGEPOLITIK
På rentemødet den 10. marts besluttede ECB at 

nedsætte de pengepolitiske renter. Renten på 

indlånsfaciliteten blev nedsat med 10 basispoint 

til -0,4 pct., jf. figur 10 (venstre). Renterne ved de 

primære markedsoperationer og på den margi

nale udlånsfacilitet blev nedsat med 5 basispoint 

til henholdsvis 0 pct. og 0,25 pct. De månedlige 

opkøb af bl.a. statsobligationer øges fra 60 til 

80 mia. euro, og programmet udvides til også at 

inkludere virksomhedsobligationer. Opkøbene 

fortsætter som planlagt frem til og med marts 

2017. Der udbydes desuden fire nye auktioner 

af målrettede langfristede markedsoperationer, 

TLTRO’er, med en løbetid på fire år. Renten på de 

nye TLTRO’er vil som minimum svare til renten på 

indlånsfaciliteten.

Arbejdsløshed og beskæftigelsesfrekvens Figur 8
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Løn- og prisudvikling i euroområdet og USA Figur 9
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Anm.: Højre figur: Der er vist det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, for euroområdet og privatforbrugsdeflatoren, PCE, for USA.
Kilde: Macrobond.

Også i Japan lempes pengepolitikken fortsat. Den 

japanske centralbank, Bank of Japan, introducere

de i slutningen af januar negative renter på dele 

af bankernes indestående. Samtidig fortsætter 

den med at opkøbe bl.a. statsobligationer. Bank 

of Japan ejer i øjeblikket omkring en tredjedel af 

de udestående japanske statsobligationer mod 

omkring 15 pct. i begyndelsen af 2013.

Bank of Japan er den seneste af en række central

banker, der inden for de sidste par år har introdu

ceret negative renter på bankernes indestående, 

jf. figur 11 (venstre). Ændringerne i de pengepo

litiske renter er slået igennem på pengemarkeds

renterne, der i flere tilfælde er blevet negative,  

jf. figur 11 (højre). 

Forventninger til den pengepolitiske rente i euroområdet og USA Figur 10
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Anm.: Venstre figur: Ændringer i indlånsrenten er vist på annonceringsdagen. Den stiplede linje angiver forventningerne til interbankrenten 
og er beregnet ud fra renterne på Overnight Interest Swaps 11. marts 2016. Højre figur: De markedsudledte forventninger til Federal 
Fundsrenten er bergnet ud fra Federal Funds Futures. Rentestigningen vedtaget af Federal Open Market Committee, FOMC, i december 
2015 fik effekt 17. december 2015.

Kilde: Macrobond og Scanrate Rio.
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Federal Reserve satte, som tidligere nævnt, ren

ten op fra 0,00,25 pct. til 0,250,50 pct. i decem

ber. Medlemmerne af Federal Reserves pengepo

litiske komite, FOMC, annoncerede ved samme 

lejlighed, at de forventer at sætte renten op med 

samlet set 1 procentpoint i både 2016 og 2017. 

Det er en væsentlig større rentestigning, end der 

aktuelt er indregnet i markedspriserne, jf. figur 

10 (højre). Den seneste tids forhøjede volatilitet 

på de finansielle markeder og svagere udvikling 

i amerikansk økonomi har endvidere fået mar

kedsdeltagerne til at forvente, at Federal Reserve 

venter til omkring årsskiftet 2016/17, før renten 

sættes op igen. 

Norges Bank holdt renten uændret på 0,75 pct. 

ved det pengepolitiske møde 17. december 2015, 

men indikerede, at den muligvis vil blive sat ned i 

1. halvår 2016. Sveriges Riksbank nedsatte 11. fe

bruar reporenten til 0,5 pct. for at understøtte, at 

udviklingen i forbrugerpriserne overholder målet 

om en årlig stigning på 2 pct. I januar beslutte

de Riksbanken endvidere, at den vil intervenere 

i valutamarkedet for at svække den svenske krone,  

hvis den vurderer, at det er nødvendigt for at 

sikre, at inflationsmålet bliver opfyldt.

FINANSIELLE MARKEDER
De finansielle markeder har været præget af  

store udsving i årets første måneder, og bl.a. 

aktiekurserne er faldet, jf. figur 12 (venstre og 

højre). Udviklingen skyldes bl.a., at markeds 

deltagerene vurderer, at risici knyttet til den  

kinesiske økonomi og den globale vækstfrem

gang mere generelt er steget. De seneste uger 

er volatiliteten dog aftaget, og aktiekurserne  

er steget lidt, især i USA. 

Den forhøjede volatilitet på de finansielle  

markeder og faldet i aktiekurserne fik investorer

ne til at søge mod mere sikre aktiver, bl.a. stats

obligationer og guld. Det betød, at renterne på 

10årige statsobligationer faldt i bl.a. Tyskland og 

USA, jf. figur 13 (venstre), og at guldprisen steg, 

jf. figur 13 (højre). Renten på 10-årige japanske 

statsobligationer faldt umiddelbart efter, at den 

negative rente på dele af bankernes indestående 

blev introduceret, og faldt efterfølgende yder

ligere til lidt under nul. 

Fra august 2015 til marts 2016 er Kinas valuta

kurs blevet svækket med 5 pct. over for dollar, 

og kapital er strømmet ud af landet, jf. figur 14. 

Det skal bl.a. ses i lyset af, at den økonomiske 

Pengepolitiske renter og pengemarkedsrenter Figur 11
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Anm.: Venstre figur: For Danmark er vist renten på indskudsbeviser, for euroområdet renten på indlånsfaciliteten, for Sverige reporenten/renten 
på Riksbank-certifikater, for Schweiz middelværdien af det pengepolitiske mål for 3-måneders-pengemarkedsrenten Libor og for Japan 
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Kilde: Macrobond.
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Volatilitet på aktiemarkedet og udvalgte aktieindeks Figur 12
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Anm.: Venstre figur: Der vises et 10-dages glidende gennemsnit af VIX (S&P 500).  
Højre figur: Der er vist STOXX for euroområdet, S&P 500 for USA og Shanghai Composite for Kina.

Kilde: Macrobond.

Rente på 10-årige statsobligationer og guldpris Figur 13
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Anm.: Venstre figur: Der er vist 10-årige benchmark obligationer. 
Kilde: Macrobond.

vækst i Kina ventes at aftage, og at risici knyttet til 

udviklingen i økonomien vurderes at være steget. 

Den kinesiske centralbank har nedbragt sin valu

tareserve med ca. 775 mia. dollar fra april 2014 og 

frem til februar i år.
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PENGE OG VALUTAFORHOLD

PENGE- OG VALUTAMARKEDET
Kronens kurs over for euro ligger stabilt og meget 

tæt på centralkursen i ERM2. Siden medio april 

2015 har bevægelserne i kursen været særdeles 

små, jf. figur 15. Nationalbanken solgte valuta for 

49,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i 

december 2015 og for henholdsvis 7,7 og 8,4 mia. 

kr. i januar og februar. Dermed udgjorde valutare

serven ved udgangen af februar 2016 421,5 mia. 

kr., hvilket er lidt lavere, end før presset på kronen 

opstod i begyndelsen af 2015. Samlet set endte 

udlandet med netto at have solgt kroner, mens 

indenlandske aktører netto købte kroner i 2015.

I begyndelsen af december, da ECB nedsatte 

indlånsrenten, fastholdt Nationalbanken indskuds

bevisrenten. Fastholdelsen skete på baggrund af 

interventionssalget af valuta. Eftersom interventi

onssalgene fortsatte, forhøjede Nationalbanken 

ensidigt indskudsbevisrenten med 0,10 procent

point med virkning fra 8. januar. Da ECB på ren

temødet 10. marts annoncerede en nedsættelse 

af sine pengepolitiske renter og en række andre 

foranstaltninger, holdt Nationalbanken de penge

politiske renter uændret. Det skete på baggrund 

af Nationalbankens interventioner siden årsskiftet. 

Det pengepolitiske spænd til euroområdet er 

dermed blevet indsnævret ad tre omgange inden 

for de seneste tre måneder; fra 0,55 procentpoint 

i begyndelsen af december til 0,25 procentpoint 

Kinas valutareserve og valutakurs Figur 14
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Kilde: Macrobond.

medio marts. Spændet mellem de korte penge

markedsrenter i Danmark og euroområdet er 

i samme periode fulgt med opad, og 3måne

ders-spændet er dermed tæt på nul, jf. figur 16.

Umiddelbart efter ECB’s rentemøde i begyndel

sen af januar og løbende herefter tiltog marke

dernes forventning til, at ECB ville lempe penge

politikken yderligere i løbet af året. Derfor var de 

europæiske pengemarkedsrenter allerede faldet 

forud for rentenedsættelsen i marts. Udledt af de 

aktuelle renter med længere løbetid forventer 

markedsdeltagerne stadig, at ECB vil nedsætte 

indlånsrenten senere på året, dog i lidt mindre 

grad end før rentemødet i marts. Udviklingen i 

euroområdet påvirkede også forventningerne 

til de danske pengemarkedsrenter. Markederne 

forventede medio marts, at den danske dag til 

dagrente ville stige, men langsommere end de 

forventede i begyndelsen af december 2015. Frem 

mod udgangen af 2017 ligger der en stigning på 

ca. 0,2 procentpoint. Det indebærer, at forventnin

gen til, hvornår dag til dagrenten bliver positiv, 

er udskudt ca. et halvt år til foråret 2019.

Samtidig med at Nationalbanken forhøjede 

indskudsbevisrenten i januar, blev de pengepoli

tiske modparters samlede folioramme sat ned fra 

63 til 32 mia. kr., jf. figur 17. Det skete som følge 

af, at modparternes placeringsbehov blev reduce

ret i takt med, at Nationalbanken solgte valuta og 

købte kroner i forbindelse med interventioner.

Pengeinstitutternes indlånsrenter over for  

finansielle selskaber er siden april 2015 overordnet 

Kronens kurs over for euro Figur 15
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Anm.: Omvendt skala. Seneste observation er 11. marts 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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set steget i takt med pengemarkedsrenterne,  

jf. figur 18 (venstre). Der er stor forskel på, hvor 

meget den negative indskudsbevisrente er slået 

igennem på pengeinstitutternes renter på an 

fordringsindlån over for forskellige typer af finan

sielle selskaber. Fx var renten over for forsikrings

selskaber og pensionskasser 0,4 pct. i januar, mens 

den over for kreditinstitutter var 0,1 pct. Forskellen 

er dog noget mindre, hvis man ser på den samlede 

indlånsrente. Det afspejler i høj grad, at de forskelli

ge sektorer benytter sig af forskellige indlånstyper. 

Kreditinstitutternes indlån i pengeinstitutter består 

overvejende af repoindlån, hvor renten er markant 

lavere end for deres anfordringsindlån. Repoindlån 

indgår som en del af det sikrede pengemarked. Der 

har, set over en længere periode, været en falden

de tendens i omsætningen på repomarkedet, jf. 

figur 18 (højre). Det har også været med til at øge 

den samlede rente på pengeinstitutternes indlåns

renter over for kreditinstitutter. Den faldende om

sætning kan hænge sammen med, at pengeinstitut

terne har reduceret deres obligationsbeholdning 

og dermed mulighed for at stille sikkerhed i repo

forretninger. Det skal ifølge markedsdeltagerne 

ses i lyset af mindre risikovillighed bl.a. som følge 

Det pengepolitiske rentespænd og pengemarkedsspændet til euroområdet Figur 16
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Kilde: Nordea Analytics, Scanrate Rio, ECB og Danmarks Nationalbank.

Anvendelse af Nationalbankens 
instrumenter

Figur 17
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Kilde: Danmarks Nationalbank.
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af investorernes fokus på, at pengeinstitutternes 

indtjening skal komme fra kerneområderne. Dertil 

kommer ny og kommende regulering i form af ka

pital og likviditetskrav, der kan være medvirkende 

til, at pengeinstitutterne er mindre villige til at indgå 

repoforretninger, jf. Danmarks Nationalbank, Finan-

siel Stabilitet, 1. halvår 2015.

KAPITALMARKEDET
Udviklingen i renterne på de danske statsobligati

oner har i store træk været i tråd med udviklingen 

i tilsvarende tyske renter. Statsobligationsrenterne 

steg lidt i december 2015. Det afspejlede bl.a., at 

ECB lempede mindre end ventet ved rentemødet 

i begyndelsen af december, og at Federal Reserve 

Pengeinstitutternes indlånsrenter over for finansielle selskaber  
og repoforretninger med kreditinstitutter

Figur 18
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Anm.: Månedlige gennemsnitsrenter på pengeinstitutternes udestående indlån.  
Kreditinstitutter dækker hovedsageligt over penge og realkreditinstitutter.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Danske statsobligationsrenter Figur 19
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Anm.: Venstre figur: Parrenter, dvs. beregnede renter, hvor løbetiden er præcis 2, 5 og 10 år. Seneste observation er 11. marts 2016.
Kilde: Nordea Analytics og Scanrate Rio.
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medio december, for første gang i syv år, for

højede renten. Dertil kom, at der i markedet var 

en stigende forventning om, at Nationalbanken 

ville forhøje indskudsbevisrenten. Efter årsskiftet 

vendte tendensen, og statsobligationsrenterne 

faldt, jf. figur 19 (venstre). I begyndelsen af januar 

kunne det navnlig tilskrives en generel frygt for en 

afmatning i verdensøkonomien og deraf følgende  

aktieuro, som drev investorer mod mere sikre 

aktiver, jf. afsnittet om international økonomi. I 

slutningen af januar og begyndelsen af februar 

påvirkedes statsobligationsrenterne af Japans ren

tenedsættelse og øgede forventninger til, at ECB 

ville lempe yderligere. Faldet i renterne på stats

obligationer har været størst for obligationer med 

længere løbetid, således er rentekurven blevet 

fladere i de seneste måneder, jf. figur 19 (højre).  

I de seneste måneder er rentespændet mellem 

Danmark og Tyskland fortsat blevet udvidet lidt, 

jf. figur 20. I samme periode blev en række andre 

landes spænd til tyske statsobligationer ligeledes 

udvidet, bl.a. Sverige, Finland og Belgien. En del 

af stigningen i det dansktyskespænd afspejler 

formentlig, at likviditeten i det danske statsobliga

tionsmarked endnu ikke er fuldt normaliseret efter 

udstedelsesstoppet fra ultimo januar til oktober 

2015. Spændudvidelsen skal dog også ses i lyset 

af ECB’s opkøb af statsobligationer, der fortsat 

bidrager til at holde renterne i euroområdet  

ekstraordinært lave. 

De to første måneder af 2016 var det danske 

ligesom de internationale aktiemarkeder præ

get af stor usikkerhed. Frygten for en nedgang i 

verdensøkonomien samt en forværret stemning 

over for risikable aktiver medførte høj volatilitet, 

og det danske aktiemarked har siden begyn

delsen af året til og med februar haft fire han

delsdage med fald på over 3 pct. Det er meget 

unormalt. I 201115 var der eksempelvis kun ni 

handelsdage med tilsvarende negative reakti

oner. Faldet i de første to måneder af 2016 skal 

dog ses i sammenhæng med, at aktiepriserne 

steg kraftigt i de to foregående år. Stigningerne 

i 201415 kan overordnet set henføres til vækst i 

indtjening og markedsdeltageres forventninger 

til fremtidig indtjening, jf. boks 1.

Udviklingen i de korte realkreditrenter har om

trent fulgt udviklingen i statsobligationsrenterne, 

jf. figur 21 (venstre). Den 30-årige realkreditrente 

har været mindre volatil, men faldt ca. 0,1 pro

centpoint til 3 pct. fra begyndelsen af december 

til medio februar. Det betød, at kursen på 30 

årige 3pct.obligationer i en kort periode i slut

ningen af januar overskred 100.

I takt med, at spændet mellem de lange og 

korte renter blev indsnævret, optog husholdnin

gerne i løbet af 2014 i stigende grad fastforren

tede realkreditlån. I begyndelsen af 2015, hvor 

renterne generelt var rekordlave, benyttede 

mange husholdninger også lejligheden til at 

omlægge deres lån med kortere rentebinding til 

fastforrentede lån. Siden er tendensen gået den 

anden vej, jf. figur 21 (højre). Umiddelbart efter 

ECB’s rentemøde i marts steg såvel de danske 

som de tyske statsobligationsrenter lidt. 

Reakreditinstitutterne har gennem en årrække  

via bidragsstrukturen øget låntagernes incita

ment til at optage lån med længere rentebin

ding. Fra slutningen af 2011 og frem til og med 

2014 blev forskellen i bidragssatsen på lån med 

kortere rentebinding og fastforrentede lån 

udvidet markant, jf. figur 22 (venstre). Dertil 

kommer, at kursskæringen ved optagelse og 

refinansiering også steg i perioden. I 2015 var 

forholdet mellem bidragssatserne på de for

skellige låntyper stort set uændret. Nykredit 

annoncerede i begyndelsen af februar sammen 

med planerne om en børsnotering, at bidrags

satserne på lån formidlet af Totalkredit vil blive 

hævet med 0,10,4 procentpoint med virkning 

fra juli 2016. Den største stigning er for de korte 

Spænd mellem danske  
og tyske statsobligationsrenter

Figur 20
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Danske aktier er steget kraftigt de senere år
Boks 1

Fortsættes på næste side

De danske aktier er steget hvert af de seneste fire år. I 

perioden 2013 til 14 var stigningen på samme niveau som i 

USA og lidt hurtigere end i euroområdet, jf. figuren nedenfor 

(venstre). Men i 2015 har kursudviklingen for danske aktier 

overgået den for stort set alle andre udviklede lande. De 

største danske aktier steg lige knap 40 pct. inkl. udbetalte 

dividender i 2015. 

Aktiekursudvikling i Danmark i forhold til andre områder 

Aktiekursudvikling i Danmark, euroområdet og USA Aktiekursudvikling korrigeret for sektorforskelle
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Anm.: Venstre figur: Totalafkast (dvs. inkl. udbytter) i lokal valuta. Indeks: OMXC (Danmark), Eurostoxx (euroområdet) og S&P 500 (USA). Højre 
figur: Relativ aktieprisudvikling i forhold til euroområdet, når 1. forskelle fra, hvor meget de forskellige sektorer vægter fjernes (lilla) og 
2. kursudviklingen for medicinalselskaberne fjernes (rød). Beregnet på baggrund af Datastreams sektorindeks (ikke totalafkast), som 
indeholder andre selskaber end indeksene i venstre figur og er ekskl. udbytter. Indekset for medicinalsektoren inkluderer også aktier i 
bioteknologisektoren.

Kilde: Thomson Reuters Datastream.

En del af det høje afkast på danske aktier, sammenlignet 

med fx aktier i euroområdet, kan forklares ved, at Danmarks 

klart største selskab målt på markedsværdi, Novo Nordisk, 

er steget kraftigt i værdi. Men det er ikke kun Novo Nordisk, 

der står bag det højere afkast. Vægten af medicinalsektoren 

i indekset er meget høj i Danmark i forhold til i euroområdet. 

Aktier i selskaber i den sektor har klaret sig bedre kurs

mæssigt end i øvrige sektorer både i Danmark og i euro

området. Forskellen i afkastet, der stammer fra forskellen i 

indeksvægte, kan isoleres ved at konstruere et indeks med 

identiske indeksvægte i de to områder. Det reducerer afka

stet i Danmark en del, jf. figuren ovenfor (højre). De danske 

selskaber i medicinalsektoren har derudover klaret sig bedre 

end de tilsvarende selskaber i euroområdet. En investering 

i aktier i selskaber i de øvrige sektorer har dog stadig givet 

et højere afkast end en investering i tilsvarende selskaber i 

euroområdet. 

Værdifastsættelsen af danske aktier målt i forhold til bogført 

værdi af egenkapitalen eller i forhold til den aktuelle indtje

ning er høj og har været stigende siden 2012, jf. figuren ne

denfor (venstre). Det indikerer ikke i sig selv, at aktiepriserne 

er uholdbart høje. Der kan være mange årsager til stignin

gen i aktiepriserne og værdiansættelsen, fx forventninger 

om en høj fremtidig indtjening.  

En såkaldt dividendediskonteringsmodel kan give indsigt 

i, om en aktieprisstigning er drevet af udviklingen i de nuvæ

rende dividender og fremtidig indtjening, ændringer i renten 

eller blot en ændret pris for risiko. Stigningen i aktiepriserne 

i Danmark kan i modellen især henføres til en høj vækst i 

dividender, jf. figuren nedenfor (højre). Den forventede frem

tidige indtjeningsvækst har alt andet lige også bidraget til 

aktieprisstigningerne i 2014 og 2015. Ændringer i aktierisiko

præmien har ikke bidraget systematisk til stigningen.

rentetilpasningslån, hvormed incitamentet til at 

vælge længere rentebinding øges. På trods af, at 

bidragssatserne er steget over de senere år, er 

den samlede låneomkostning for husholdninger 

faldet markant som følge af det lave renteniveau, 

jf. figur 22 (højre). 

Nykredits planer om at styrke kapitalgrundla

get gennem en børsnotering er positivt for den 

finansielle stabilitet af to årsager. For det første vil 

en børsnotering tilføre Nykredit kapital og dermed 

gøre selskabet mere robust. For det andet vil en 

børsnotering give Nykredit en ny kanal til at hente 

kapital i fremtiden, hvis det skulle blive nødvendigt.

I februar afholdt realkreditinstitutterne refinan

sieringsauktioner for obligationer bag lån med 

rentetilpasning i april. For lånene med kortest 
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rentebinding betød det en rentestigning på   

0,2 procentpoint i forhold til sidste refinansiering, 

mens renten for de 3 og 5årige rentetilpasnings

lån faldt omkring henholdsvis 0,5 og 2,5 procent

point. Låntagere med  5årige rentetilpasningslån 

havde derfor mulighed for at skifte til fastfor

Fortsat Boks 1

Prisfastsættelse af danske aktier og drivkræfter bag stigning

Nøgletal for prisfastsættelse af danske aktier Faktorer bag stigning i aktiepriserne
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Anm.: Venstre figur: ”Kurs/indre værdi” er forholdet mellem markedsværdien af danske selskaber og deres bogførte egenkapital. ”Kurs/indtje
ning” er forholdet mellem markedsværdien og aktieanalytikeres forventninger til indtjeningen i indeværende regnskabsår. Forventningen 
er brugt snarere end sidste års realisation for at undgå støj fra ekstraordinære indtægter og udgifter. Højre figur: Baseret på OMXC20. 
Dekomponering baseret på approksimation til en ”Three stage dividend discount model”, se Russel J. Fuller og Chi-Cheng Hsia, A simpli
fied common stock valuation model, Analysts Journal, september/oktober 1984, vol. 40, nr. 5. Beregningen gør brug af dividendeprocen
ten, analytikeres forventninger til mellemsigtet vækst i indtjening, en lang, risikofri rente (10årige danske statsrenter) og en langsigtet 
forventet nominel BNPvækst (potentiel realvækst, der følger metoden beskrevet i Asger Lau Andersen og Morten Hedegaard Rasmus
sen, Produktionspotentialet i dansk økonomi, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2011, Del 2, tillagt 2 pct.). 

Kilde: Thomson Reuters Datastream og egne beregninger.

Realkreditobligationsrenter og fordeling af bruttonyudlån på låntyper Figur 21

Realkreditobligationsrenter fordelt på løbetid Realkreditinstitutternes bruttonyudlån fordelt på låntyper
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Anm.: Venstre figur: Den 1-, 3- og 5-årige rente er baseret på obligationer bag rentetilpasningslån. Den 30-årige rente er en gennemsnitlig 
effektiv rente baseret på konverterbare realkreditobligationer. Seneste observation er 11. marts 2016. Højre figur: De forskellige låntyper 
er estimeret på baggrund af rentebindingsperioden på lånene. Rentespændet er forskellen mellem den 30 og 1årige rente. Seneste 
observation for nyudlånene er januar 2016 og 11. marts 2016 for rentespændet.

Kilde: Nordea Analytics, Nasdaq OMX og Danmarks Nationalbank.
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rentede lån uden at opleve en stigning i renten. 

Sammenlignes mængden af obligationer, der 

udløb, med de udbudte mængder, var refinansie

ringsgraden på knap 80 pct. Dermed fortsætter 

tendensen til, at andelen af lån med kort finansie

ring falder. Sammen med spredningen af refinan

sieringsauktionerne medvirker det til at mindske 

refinansieringsrisikoen.      

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES  
RENTER, UDLÅN OG INDLÅN
Pengeinstitutternes renter på udlån til husholdnin

ger og erhverv er faldet en smule i løbet af de se

neste måneder, hvorimod indlånsrenten har været 

nogenlunde uændret, jf. figur 23. Det seneste fald 

i renten på udlån til husholdninger dækker over, 

at renten på boliglån har været stort set uændret, 

mens renten på forbrugerkreditter faldt lidt. Dertil 

kommer, at udlånet til andre formål, hvor renter

ne ligger ca. 2 procentpoint højere end på udlån 

med sikkerhed i bolig faldt.

Pengeinstitutternes indlånsrenter over for 

erhverv har ligget på omkring 0 pct. siden april 

2015. I samme periode har renten på husholdnin

gernes indlån fortsat været positiv. I januar 2016 

var renten på husholdningernes anfordringsind

lån knap 0,5 pct. Det afspejler, at omkring 15 pct. 

af husholdningernes anfordringsindlån var tilknyt

tet prioritetslignende udlånsaftaler, hvor renten 

var ca. 2 pct. Det var kun omtrent halvdelen af 

husholdningernes indlån, der blev forrentet med 

0 pct. Til sammenligning forrentes ca. en tredjedel 

af indlånene fra erhverv og størstedelen af ind

lånene fra MFI’er med negativ rente. Husholdnin

gerne har i forhold til erhvervsvirksomhederne en 

større andel af deres indlån placeret med længere 

binding enten i form af tidsindskud eller indlån 

med opsigelsesvarsel, hvor renten også er højere.  

Hvor lang tid husholdningerne vælger at binde 

indlånene, afhænger i høj grad af, hvor stor forskel 

der er på forrentningen af indlånstyperne. Når 

rentespændet mellem tidsindskud og indlån på an

fordring falder, er incitamentet for længere binding 

mindre. Derfor stiger anfordringsindlånenes andel 

af det samlede indlån. Det har ikke mindst gjort sig 

gældende i de seneste år, jf. figur 24. 

Omløbet af kontanter steg 4 pct. i 2015. Stignin

gen har siden foråret 2015 været lidt højere, end 

tendensen over de seneste fem år ellers tilsiger. 

Der er dog ikke tegn på, at de sektorer, der bliver 

mødt af negative renter efterspørger flere kontan

ter, og efterspørgslen efter store sedler har heller 

ikke været usædvanlig høj, jf. figur 25 (venstre). Det 

indikerer, at stigningen i kontantomløbet ikke af

spejler en øget efterspørgsel til værdiopbevaring. 

Stigningen i kontanterne har ikke været på bekost

ning af indlån i pengeinstitutterne. 

Som andel af BNP har indlånet fra ikkeMFI’er 

været stabilt i perioden, hvor kontantomløbet 

er steget, jf. figur 25 (højre). Udviklingen, hvor 

Rente og bidrag på udlån til husholdninger Figur 22
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Anm.: Gennemsnitlige bidrags og rentesatser. Der er korrigeret for brud i data som følge af overgangen til ny MFIstatistik i september 2013. 
Seneste observation er januar 2016. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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de mest likvide aktiver, dvs. både kontanter og 

indlån, stiger, er ikke særlig for Danmark. I euro

området har den gennemsnitlige år til årvækst 

i pengemængden, M1, været 13 pct. – stort set 

svarende til udviklingen i Danmark.

Penge og realkreditinstitutternes samlede udlån 

til husholdninger og erhverv har været omtrent 

uændret de seneste måneder, jf. figur 26. Således 

var udlånet til erhverv 1.031 mia. kr. ultimo januar  

2016, mens udlån til husholdninger udgjorde 2.334 

mia. kr. Over det seneste år er det samlede udlån 

steget med knap 1 pct. Det er hovedsageligt drevet 

af realkreditinstitutternes udlån til husholdninger. 

Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse 

forventede både penge og realkreditinstitutterne, 

at de ville stramme kreditstandarderne over for 

husholdninger i 4. kvartal 2015, jf. figur 27 (venstre). 

Forventningerne havde baggrund i indførelsen af 

god skik-reglerne for finansielle virksomheder, hvor 

boligkøberes egenbetaling skal udgøre 5 pct. af 

boligens værdi. Penge  institutterne endte med at 

stramme kreditstan darderne lidt mere end ventet 

og realkredit institutterne lidt mindre. Stramningen 

afspejles ikke i den faktiske udvikling i udlånet i  

4. kvartal 2015. Det kan hænge sammen med, at  

en del af pengeinstitutterne allerede praktiserede  

5 pct.reglen, og at realkreditinstitutterne ikke  

direkte er omfattet af reglen, men kun påvirkes,  

i det omfang pengeinstitutterne bevilger færre lån. 

For udlånet til erhverv har kreditstandarderne  

været nogenlunde uændrede, men realkreditinsti

tutterne forventer at stramme i 1. kvartal 2016,  

jf. figur 27 (højre). Det afspejler den foreslåede  

Pengeinstitutternes ud- og indlånsrenter over for husholdninger og erhverv Figur 23
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hvor renten på udlånet også gælder for det tilsvarende indlån. Seneste observation er januar 2016.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Pengeinstitutternes merrente  
på tidsindskud i forhold til an-
fordringsindlån fra husholdnin-
ger og anfordringsindlånenes 
andel af det samlede indlån

Figur 24
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i september 2013. Seneste observation er januar 2016.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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ændring i ledelsesbekendtgørelsen om, at der kun 

skal kunne bevilges belåning af erhvervsejendom

me, i det omfang ejendommen genererer positiv 

likviditet.

Siden 3. kvartal 2014 har især pengeinstitut

terne angivet, at konkurrencesituationen insti

tutterne imellem har bidraget til mere lempelige 

kreditstandarder over for både private og er

hvervsvirksomheder. I 4. kvartal 2015 var stramnin

gen over for private, drevet af en skærpet risiko

opfattelse og risikovillighed hos både penge og 

realkreditinstitutterne. For erhverv har hovedsage

ligt realkreditinstitutternes finansieringsomkost

ninger trukket i retningen af en stramning over det 

seneste års tid. 

DANSK ØKONOMI

INDENLANDSK AKTIVITET
Udviklingen i produktion og efterspørgsel det 

seneste halvår tyder på afmatning, mens arbejds

markedet er i fortsat fremgang. Det reale BNP steg 

0,2 pct. i 4. kvartal 2015 trukket af indenlandsk ef

terspørgsel, mens eksporten lå fladt. Sammen med 

faldet i BNP på 0,5 pct. i 3. kvartal betyder det, at 

produktion og efterspørgsel stagnerede i 2. halvår 

2015 efter otte kvartaler med jævn fremgang. Det 

står umiddelbart i kontrast til det stærke arbejds

marked med fortsat stigning i beskæftigelsen, jf. 

figur 28 (venstre).

Beskæftigelsesfremgangen siden begyndelsen 

af 2013 vurderes generelt at være velfunderet. 

Udviklingen i lønkvoten, der afspejler forholdet 

mellem realløn og produktivitet, peger overordnet 

Udviklingen i kontantomløbet og indlånet Figur 25
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Penge- og realkreditinstitutternes 
udlån til husholdninger og erhverv 

Figur 26
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ikke på en ubalance. Lønkvoten i de private byer

hverv er steget betydeligt de seneste tre kvartaler, 

jf. figur 28 (højre), men der var et tilsvarende fald 

igennem 2014, og set over en længere periode 

ligger den ikke meget over sit gennemsnit siden 

1985. Fortsat tiltagende reallønsstigninger og 

vedvarende svag produktivitetsudvikling er ikke 

forenelig med en holdbar økonomisk udvikling.

I prognosen er der lagt vægt på, at udviklin

gen på arbejdsmarkedet tegner et billede af, at 

dansk økonomi overordnet set fortsat er i frem

gang. Lave renter og lav oliepris stimulerer stadig 

BNP, beskæftigelse og lønkvote Figur 28
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Ændring i kreditstandarder Figur 27
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efterspørgslen, og de disponible indkomster 

vokser pænt. Hertil kommer, at lønstigningstakten 

herhjemme i en periode har ligget lavere end i 

udlandet, hvilket sammen med en lavere effektiv 

kronekurs giver et godt konkurrencemæssigt ud

gangspunkt for vækst i eksporten. Der ventes dog 

en lidt svagere vækst på eksportmarkederne de 

kommende år, og det lægger også en dæmper på 

den indenlandske efterspørgsel. Alt i alt vurderes 

opsvinget at være en anelse langsommere om at 

komme op i fart, så vækstudsigterne for dansk 

økonomi er lidt mere afdæmpede end skønnet i 

december 2015. Væksten i BNP i 2016 forventes at 

blive 1,3 pct., stigende til 1,8 pct. i både 2017 og 

2018 i takt med, at den udenlandske efterspørgsel 

stiger. Skønnet på væksten i 2016 er nedjusteret 

med 0,5 procentpoint i forhold til seneste pro

gnose. Det afspejler først og fremmest, at ud

gangspunktet ved slutningen af 2015 er svagere. 

Beskæftigelsen ventes forøget med knap 75.000 

personer fra 4. kvartal 2015 til udgangen af 2018, 

jf. tabel 2. 

Produktionsgabet, der angiver omfanget af 

ledig kapacitet, skønnes til 1,4 pct. af BNP i 2015. 

Økonomien vurderes at nå sin normale kapaci

tetsudnyttelse i løbet af de næste år, men lidt 

senere end skønnet i prognosen fra december 

2015. Arbejdsmarkedsgabet, der angiver, hvor 

meget ledigheden kan falde, uden at der opstår 

et inflationært pres, indsnævres de kommende år. 

Kapacitetssituationen strammer således til og vil 

ved udgangen af prognoseperioden i 2018 være 

tæt på sit neutrale niveau.

BNPvæksten i prognosen bygger på en forud

sætning om genopretning af den strukturelle vækst i 

timeproduktiviteten til et niveau omtrent som forud 

for krisen. Realiseres dette ikke, vil væksten i produk

tionen isoleret set blive lavere i de kommende år. 

Med prognosens forventninger til efterspørgslen vil 

det betyde, at kapacitetspresset strammer hurtigere 

til end forudsat. Det vil indebære, at kravene til en 
opstramning af finanspolitikken skærpes. På sigt vil 

en lavere strukturel produktivitetsvækst betyde en 

mindre velstandsfremgang.

Fremgangen i økonomien i 2015 blev båret af 

såvel det private som offentlige forbrug, mens 

eksporten trak ned, jf. figur 29. Eksporten af varer 

og tjenester opgjort i mængder faldt 0,9 pct. i 2015. 

Tilbagegangen kommer efter flere år med positiv  

vækst. Opgjort i værdi er eksporten imidlertid steget 

i 2015, jf. nedenfor. Eksporten i mængder forventes 

at begynde at bidrage positivt til BNPvæksten igen, 

men i lidt mindre grad end tidligere skønnet.        

De grundlæggende drivkræfter for det private 

forbrug er omtrent uændrede fra sidste prognose. 

Bolig og arbejdsmarkederne er i fremgang, og de 

reale lønninger stiger, ligesom forbrugskvoten er 

lav men stigende. På den baggrund kommer det 

væsentligste vækstbidrag også i 2016 fra det pri

vate forbrug. I 2017 og 2018 vil eksporten i højere 

grad bidrage til væksten. 

Boliginvesteringerne faldt lidt i 2015. Fremad

rettet ventes stigende boligpriser at øge boligin

vesteringerne. Det afspejler både øget nybyggeri 

og vedligeholdelsesarbejder på den eksisterende 

boligmasse. Også erhvervsinvesteringerne ventes 

at stige understøttet af lave renter og stigende 

kapacitetsudnyttelse samt af de store opspa

ringsoverskud, som virksomhederne har opbygget 

de senere år. Investeringer i materiel vil de kom

mende år vokse hurtigere end værditilvæksten i 

byerhvervene, hvilket indebærer et løft i investe

ringskvoten for materiel. Erhvervenes bygge og 

anlægsinvesteringer ventes at stige i mindre grad 

end erhvervenes materielinvesteringer, bl.a. som 

følge af et betydeligt antal ledige lokaler. 

Der er såvel nedadrettede som opadrettede 

risici knyttet til prognosen, men de nedadrettede 

vejer tungere end tidligere. Det skal ses i forlæn

gelse af udviklingen i den internationale økonomi 

hen over årsskiftet, især opbremsningen af væk

sten i Kina. Selv om danske virksomheder ikke har 

Importkorrigerede vækstbidrag Figur 29
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nogen stor direkte eksport til Kina, er eksport

markedsvæksten hos vore samhandelspartnere 

afhængig af deres eksport til Kina. Hertil kommer 

usikkerhed om, hvor solidt beskæftigelsesudvik

lingen herhjemme er funderet. Under normale 

omstændigheder vil et eksportfald som det i 2015 

medføre en betydelig beskæftigelsesnedgang. 

Det sker dog typisk først med forsinkelse. Der er 

derfor en risiko for, at der i løbet af de næste par 

kvartaler kommer en reduktion i beskæftigelsen, 

men det er ikke det centrale scenarie. 

Omvendt har den internationale uro på aktie

markederne i begyndelsen af 2016 trykket rente

niveauet yderligere ned, hvilket sammen med den 

lavere oliepris isoleret set trækker op i dansk øko

nomi. Det samme gælder, hvis der skulle komme 

en hurtigere normalisering af de lave forbrugs og 

investeringskvoter, ligesom det må tages med i 

vurderingen, at de ikke-finansielle virksomheder 

fortsat har et stort opsparingsoverskud, som kan 

omsættes til øget efterspørgsel. 

BOLIGMARKEDET
Efter at der havde været tegn på afdæmpning 

igennem 2. kvartal 2015, steg priserne på enfami

liehuse igen stærkere i 2. halvår, når der korrige

res for sæsonudsving. Priserne på enfamiliehuse 

steg 0,7 og 1,4 pct. i forhold til kvartalet før i hen

holdsvis 3. og 4. kvartal1. Priserne på ejerlejlighe

der fortsatte også opad, men knap så hurtigt som 

tidligere på året, jf. figur 30 (venstre). I 4. kvartal 

steg priserne på ejerlejligheder 2,0 pct. trods et 

1  Baseret på tal fra Danmarks Statistik efter egen sæsonkorrektion.

Centrale økonomiske størrelser Tabel 2

Realvækst i forhold til perioden før, pct.
2015

2015 2016 2017 2018 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

BNP 1,2 1,3 1,8 1,8 0,2 0,5 0,2

Privat forbrug 2,1 1,8 2,0 2,0 0,1 0,7 0,3

Offentligt forbrug 0,9 0,7 0,0 1,2 0,1 0,3 0,2

Boliginvesteringer 0,3 1,1 4,2 3,9 0,3 1,3 2,4

Offentlige investeringer 1,7 1,5 0,0 0,0 0,5 1,1 2,0

Erhvervsinvesteringer 2,1 3,2 4,1 3,5 1,8 1,3 1,7

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

Eksport 0,9 1,0 3,3 2,9 2,9 1,4 0,1

Industrieksport 0,9 1,6 4,3 3,8 2,2 3,8 0,9

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

 
Beskæftigelse, 1.000 personer 2.796 2.827 2.851 2.875 2.791 2.799 2.811

Ledighed, brutto, 1.000 personer 124 113 109 106 125 122 121

Betalingsbalance, pct. af BNP 6,8 6,7 6,7 6,7 5,9 7,2 5,9

Offentlig saldo, pct. af BNP 2,2 3,2 2,4 1,8 2,3 1,7 1,4

Kontantpriser, pct. årår 6,0 3,5 3,1 3,0 6,0 6,0 6,0

Forbrugerpriser, pct. årår 0,2 0,6 1,8 1,8 0,4 0,4 0,2

Timeløn, pct. årår 1,8 2,1 2,5 2,6 1,9 2,0 1,9

1. Bidrag til BNPvækst (posten omfatter lagerinvesteringer, værdigenstande og statistisk diskrepans).
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dyk fra oktober til november. På regionalt plan har 

de største prisstigninger været i og omkring ho

vedstadsområdet, hvor stigningstakten har ligget 

over resten af landet. 

Mens udbuddet af boliger til salg har ligget fladt 

for landet under ét, er handelsaktiviteten målt ved 

antal tinglyste salg faldet siden foråret, og især i 4. 

kvartal var der tale om et markant dyk i salget af en

familiehuse, jf. figur 30 (højre). Mange steder i lan

det er der fortsat et stort ophobet lager af boliger 

til salg. Det lægger et nedadrettet pres på priserne. 

Omkring årsskiftet trådte en række kreditstram

ninger over for købere af ejerboliger i kraft. Bl.a. 

kræves i god skikreglerne med ikrafttrædelse 1. 

november 2015, at køber kan lægge mindst 5 pct. 

af købesummen i udbetaling. I februar 2016 fulgte 

skærpede krav til robustheden af boligkøbers øko

nomi i vækstområder, herunder i København og 

Aarhus. Disse nye retningslinjer kan få indflydelse 

på boligpriserne. Indikatorerne over forventnin

gerne2 på boligmarkedet ligger fortsat på et højt 

niveau i forhold til de forudgående år.   

I år skønnes en stigning i priserne på enfamilie

huse på omkring 3,5 pct. I 2017 og 2018 ventes en 

årlig stigning på ca. 3 pct. Den fortsatte stigning i 

priserne på ejerboliger skal ses i lyset af det lave 

renteniveau, den generelle bedring af økonomien 

2  Målt ved Nykredits huspristillid og Greens hustillidsindikator. 

samt de fortsat positive forventninger til udviklin

gen på boligmarkedet.

UDENRIGSHANDEL
Eksporten i 2015 udviklede sig svagt målt i værdi, 

og især i mængder. Eksporten af varer i alt i værdi 

steg 2,3 pct. i 2015, mens importen steg 2,6 pct. 

Det betød et månedligt overskud på handelsbalan

cen omkring 6 mia. kr. i sidste halvdel af 2015 og 

første måned i 2016. At vareeksporten steg sidste 

år, skyldes udelukkende en ualmindelig stærk 

første del af 2015, mens eksporten herefter faldt 

tilbage. I 2. halvår 2015 lå vareeksporten lidt over 

niveauet i samme periode året før. Eksporten af 

brændsel lå næsten 30 pct. under 1. halvår 2014, 

især trukket ned af faldet i olieprisen samt en fort

sat vigende produktion af olie og gas i Nordsøen, 

mens eksporten af industrivarer gik frem. Blandt 

tjenester var der stor tilbagegang i eksporten af 

søfragt, jf. figur 31 (venstre). Nedgangen skyldtes 

især fald i fragtraterne.      

Eksportmarkedsvæksten var forholdsvis be

grænset i 2015, hvilket skal ses på baggrund af en 

svagere aktivitetsfremgang især i vækstøkonomi

erne, men også blandt nogle af vore store sam

handelslande som fx Tyskland. Den svagere end 

forventede udvikling i eksporten skal ses i det lys 

Priser på ejerboliger samt antal tinglyste salg Figur 30
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Anm.: Venstre figur: Væksten i boligprisen i en 3-måneders-periode i forhold til den forudgående 3-måneders-periode. Priser ifølge Danmarks 
Statistik med egen sæsonkorrektion. Seneste observation er december 2015. Højre figur: Egen sæsonkorrektion.

Kilde: Danmarks Statistik og Danmark Nationalbank.
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og er ikke udtryk for, at der er problemer  

med lønkonkurrenceevnen. 

Forudsætningerne for en fremgang i vareekspor

ten er til stede, hvis den udenlandske efterspørgsel 

er til stede. Lønudviklingen har i en årrække været 

mere afdæmpet end i udlandet, og den effektive 

kronekurs er svækket i forhold til 2014. Det stiller 

danske virksomheder godt konkurrencemæssigt  

de kommende år. Omvendt har de svagere vækst 

udsigter internationalt betydet en nedjustering af 

Danmarks eksportmarkedsvækst, jf. appendiks 1. 

På den baggrund ventes en lidt svagere vækst i 

såvel vare som tjenesteeksport de kommende år.

I 2015 var overskuddet på betalingsbalancens 

løbende poster 139 mia. kr., hvilket er 11 mia. kr. 

lavere end i 2014, jf. figur 31 (højre). Faldet skyldes 

hovedsagelig, at overskuddet på handel med tje

nester var mindre, især som følge af et fald i eks

porten af søtransport. Hertil kommer, at indkom

sten fra udlandet, netto var mindre på grund af 

ekstraordinært store udbyttebetalinger fra danske 

virksomheder i 2015. Der var et øget overskud på 

handlen med varer, især som følge af øget eksport 

af lægemidler. Overskuddet på betalingsbalancens 

løbende poster har de seneste år ligget på 78 

pct. af BNP, et niveau der kun ventes at blive en 

anelse lavere de kommende år. 

ARBEJDSMARKED OG KAPACITET
Beskæftigelsen fortsatte med at stige i 2. halvår 

2015, og der har nu været stigning i 12 kvartaler 

i træk. Den samlede beskæftigelse er steget med 

76.000 personer fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 

2015. Lidt mindre end halvdelen kan tilskrives en 

bedre konjunktur, mens resten skyldes stigende 

strukturel beskæftigelse, bl.a. som følge af tilba

getrækningsreformen fra 2011, der hæver den 

strukturelle erhvervsfrekvens.

 Fremgangen er sket i den private sektor og er 

bredt funderet på tværs af erhverv, men tydeligst 

inden for erhvervsservice, information mv., bygge

ri og handel. Kun i offentlig administration mv. har 

der været et fald, jf. figur 32 (venstre).

Ledigheden fortsatte igennem 2015 det fald, 

der har været siden midten af 2012. Bruttoledig

heden udgjorde i januar 115.800 personer, sva

rende til 4,4 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er 

dermed ikke langt fra sit strukturelle niveau, der 

skønnes at ligge omkring 110.000 personer. 

Arbejdsmarkedsgabet, der er et mål for, hvor 

meget beskæftigelsen kan stige, uden der op

står et inflationært pres, vurderes at udgøre lidt 

mindre end 40.000 personer i 2015 som helhed, 

hvoraf de 10.000 personer kommer fra brutto

ledigheden. Gabet ventes at blive indsnævret 

de kommende år. En stor del af den forventede 

forøgelse i beskæftigelsen på knap 75.000 perso

ner fra 4. kvartal 2015 til udgangen af 2018 skal 

således komme fra personer, der i dag står uden 

for arbejdsstyrken. Der er lagt til grund, at  

den strukturelle arbejdsstyrke løftes, bl.a. som 

følge af tilbagetrækningsreformen fra 2011,  

Eksport og betalingsbalance Figur 31
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Anm.: Venstre figur: Eksport på kvartaler opgjort i værdi. Højre figur: 12-måneders sum. Seneste observation er januar 2016.
Kilde: Danmarks Statistik.
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der øger den strukturelle erhvervsfrekvens  

de kommende år. 

Generelt viser indikatorerne over mangel  

på arbejdskraft tiltagende udnyttelse af kapacite

ten på arbejdsmarkedet, jf. figur 32 (højre). Især i 

byggeriet og serviceerhverv er indikatorerne over 

mangel på arbejdskraft steget siden begyndelsen 

af 2015. Selv om der endnu ikke er udbredt man

gel på arbejdskraft, viser erfaringer fra tidligere 

opsving, at den situation hurtigt kan opstå.

LØN
Lønstigningstakten på det private område er 

fortsat moderat. Årsstigningstakten var 1,5 pct. i 

4. kvartal 2015 ifølge Danmarks Statistik. For de 

eksporttunge fremstillingserhverv var årsstig

ningstakten 1,9 pct. i 4. kvartal. Det var uændret i 

forhold til kvartalet før. Det er lidt over lønudvik

lingen i udlandet, efter at de danske lønstigninger 

i en periode har været lavere end hos de uden

landske samhandelspartnere, jf. figur 33 (venstre). 

Lønstigningstakten er lidt højere inden for flere af 

de mere hjemmemarkedsorienterede serviceer

hverv, mens den i bygge og anlæg var 1,8 pct.  

i 4. kvartal.

Lønstigningstakten i de private fremstillingser

hverv forventes i år og de kommende år at ligge 

omkring 2,5 pct. om året og dermed en anelse 

over niveauet de senere år. 

Lønstigningerne på det offentlige område er 

fortsat præget af forløbet siden 2008, hvor de 

offentlige lønstigninger i en periode oversteg de 

private. I 4. kvartal 2015 steg lønnen i den offentli

ge sektor på linje med den private. På sigt regule

res de offentlige lønninger i forhold til de private, 

så lønudviklingen er parallel. 

Den forventede stigning i lønningerne betyder, 

at der vil være pæn fremgang i reallønnen i såvel 

den private som den offentlige sektor, da forbru

gerpriserne kun stiger svagt.

PRISER
Prisstigningstakten er fortsat meget lav, trukket 

ned af yderligere fald i olieprisen, der i midten 

af marts var omkring 40 dollar pr. tønde. Årsstig

ningstakten i det EUharmoniserede forbrugerpri

sindeks, HICP, var 0,1 pct. i februar 2016, et fald fra 

0,4 pct. i januar, jf. figur 33 (højre). 

Kerneinflationen, målt som HICP ekskl. energi 

og uforarbejdede fødevarer, var 0,7 pct. i februar 

mod 0,8 pct. i januar 2016. Stigningen i kerneinfla

tionen skyldes bl.a. højere priser på importerede 

varer som følge af svækkelsen af den effektive 

kronekurs. Den lave oliepris lægger omvendt et 

nedadrettet pres på kerneinflationen, i takt med 

at lavere energipriser slår igennem på forbrugsva

rer og tjenester mere bredt. 

Beskæftigelsesvækst samt indikator for mangel på arbejdskraft Figur 32

Beskæftigelsesvækst, 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2015 Indikator for mangel på arbejdskraft
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Anm.: Venstre figur: Beskæftigelse ifølge nationalregnskabet. Tallene over søjler angiver vækst siden 4. kvartal 2012 i procent.  
Højre figur: Andel af virksomhederne (beskæftigelseskorrigeret) der angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende 
faktor. Egen sæsonkorrektion.

Kilde: Danmarks Statistik.



DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016 33

Forbrugerpriserne udvikler sig på længere sigt  

på linje med priserne i euroområdet. Både HICP 

inflation og kerneinflation har dog de seneste  

måneder været højere end i euroområdet, hvor 

HICP faldt med 0,2 pct. i februar.

Den indenlandske markedsbestemte inflation, 

IMI, var i februar 0,7 pct. IMI er på længere sigt 

bestemt af omkostningsudviklingen i økonomien, 

herunder lønnen. Det lave niveau for IMI afspej

ler, at virksomhederne har svært ved fuldt ud at 

overvælte de stigende importpriser i forbruger

priserne, og det presser bruttoavancerne.  Alt i 

alt er det indenlandske prispres således fortsat 

begrænset. 

Prisindekset for indenlandsk vareforsyning 

faldt fra december til januar, men lå fortsat 0,3 

pct. over niveauet i januar 2015. Prispresset fra 

engrosleddet er dermed fortsat svagt. Energi

priserne trækker indekset ned, men renset for 

energi var der en stigning på 1,6 pct. Import

priserne ekskl. energi steg 1,5 pct. 

Den lave oliepris dæmper prisstigningstakten 

igennem 2016, hvor HICP ventes at stige 0,6 pct. 

år til år, mod 0,2 pct. i 2015. I 2017 og 2018, hvor 

gennemslaget af den lave oliepris falder væk, og 

økonomien nærmer sig sin kapacitetsgrænse, øges 

prisstigningstakten til 1,8 pct. i begge år. 

OFFENTLIGE FINANSER
I 2015 steg det offentlige forbrug med 0,9 pct., og 

den offentlige efterspørgsel forventes at udvikle sig 

forholdsvis moderat. Det offentlige forbrug skønnes 

at stige med 0,7 pct. i år, hvilket bl.a. skal ses i lyset 

af det aftalte omprioriteringsbidrag3 på finansloven, 

som isoleret set dæmper væksten i det offentlige 

forbrug. På baggrund af bl.a. regeringens seneste 

mellemfristede fremskrivning fra september 2015 

forventes det reale offentlige forbrug at være  

uændret i 2017 og stige med 1,2 pct. i 2018.

De offentlige investeringer har de seneste år 

ligget på et meget højt niveau historisk set, jf. 

figur 34 (venstre). Den bebudede reduktion af de 

offentlige investeringer er tidligere blevet udskudt 

ad flere omgange, og i prognosen ventes investe

ringerne kun at blive reduceret lidt i 2016, og  

være omtrent uændrede i 2017 og 2018. 

Det offentlige underskud skønnes at have ud

gjort 2,2 pct. af BNP sidste år. Hvis der ses  

3  Omprioriteringsbidraget betyder, at udgiftslofterne i kommunerne 
reduceres med 1 pct. i år og i hvert af  de kommende år, dog med 
delvis kompensation. Omprioriteringsbidraget vil isoleret set mindske 
udgiftsvæksten over prognoseperioden.

Dansk og udenlandsk løn samt forbrugerpriser Figur 33
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Kilde: OECD, Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank..



34 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016

bort fra ekstraordinære indtægter fra omlægnin

gen af kapitalpensioner mv., ville underskuddet 

have overskredet den tilladte grænse på 3 pct. 

af BNP i EUlovgivningen. For i år skønner Natio

nalbanken et underskud på 3,2 pct. af BNP. Flere 

midlertidige forhold bringer underskuddet over  

3 pct., herunder de stigende asyludgifter. Over

skridelsen af 3pct.grænsen vurderes på den  

baggrund at være kortvarigt og at blive forholds

vis begrænset. Det offentlige underskud aftager  

i prognosen til 2,4 pct. af BNP i 2017 og 1,8 pct.  

af BNP i 2018, bl.a. som følge af konjunkturfrem

gang og en afdæmpet offentlig forbrugsvækst.

Ifølge regeringens skøn fra december ven

tes et underskud på den strukturelle saldo på 

0,4 pct. af BNP i år. Det er en stramning på 0,3 

procentpoint i forhold til 2015. Den planlagte op

stramning efterlader dog fortsat underskuddet 

på den strukturelle saldo tæt på grænsen i bud

getloven på et maksimalt underskud på 0,5 pct. 

af BNP. Underskuddet på den strukturelle saldo 

forventes næste år at være på samme niveau 

som i år, jf. figur 34 (højre). 

UDVIKLINGEN I MATERIEL VELSTAND  
I DANMARK OG VORE NABOLANDE
Vurderet ud fra væksten i realt BNP har dansk 

økonomi klaret sig dårligere end flere af vore 

nabolande, herunder Tyskland og Sverige, siden 

tilbageslaget i verdensøkonomien i kølvandet 

på finanskrisen i 2008, jf. figur 35 (venstre). Den 

lave vækst herhjemme skyldes i høj grad en svag 

indenlandsk efterspørgsel. En væsentlig årsag er 

den forudgående overophedning af bl.a. bolig

markedet i årene 200507, som var særligt udtalt 

herhjemme. Den kraftige afmatning i årene efter 

finanskrisen har trukket et langt spor i form af 

en presset indenlandske efterspørgsel, herunder 

en kraftig reduktion i byggeaktivteten. Først i de 

senere år er der igen kommet vækst i det private 

forbrug, men såvel forbrugs som investerings

kvoten ligger fortsat betydeligt under deres  

langsigtede gennemsnit. 

Industriproduktionen, der overvejende er ori

enteret mod udenlandsk efterspørgsel, er imid

lertid steget markant mere herhjemme end i flere 

af vore nabolande siden 2010 og ligger nu tæt 

på niveauet forud for krisen, jf. figur 35 (højre). 

Det står i kontrast til udviklingen i fx Storbritan

nien, Sverige og Finland. Medicinal og maskin

industrien, herunder vindmøller samt møbler og 

andre industrier, der bl.a. tæller legetøj, udgør 

en stor del af den samlede danske industripro

duktion, og disse brancher har siden 2009 haft 

en markant højre vækst end den øvrige del af 

industrien.

Forbrugerpriser Tabel 3

2015/2016

Pct., årår Vægte1 2015 2016 2017 2018 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. feb mar apr

HICP 0,2 0,6 1,8 1,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1

Nettoprisindeks  100,0 0,7 0,9 2,0 2,0 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6

Eksogene:

Energi  6,9 9,8 6,9 3,0 3,1 10,9 8,3 10,0 10,1 9,8 9,8

Fødevarer 4,8 2,6 1,7 1,8 1,6 2,6 2,4 1,5 3,6 2,3 1,8

Adm. priser 4,1 0,9 2,7 3,0 2,8 2,1 2,4 2,6 2,3 2,3 2,3

Husleje 26,0 2,1 2,0 2,0 2,6 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1

Ekskl. eksogene: 58,2 1,4 1,6 1,8 1,5 1,4 1,3 1,7 1,1 1,0 1,1

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

IMI 39,5 0,9 1,3 1,8 1,7 0,7 0,7 1,5 0,8 1,0 1,3

Anm.: Seneste faktiske tal er februar 2016.
1. Vægt i nettoprisindekset, procent. Vægtene er fra januar 2016.
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Tages der hensyn til udvikling i bytteforhold, 

afkast af udlandsformuen samt befolkningsudvik

lingen, får man et noget andet billede af dansk 

økonomi i en international sammenligning, jf. 

boks 2. At Danmark har klaret sig godt i de 

mere eksportorienterede erhverv, har sammen 

med den trykkede indenlandske efterspørgsel 

bidraget til et stort overskud på betalingsbalan

cens løbende poster, som yderligere er blevet 

forstærket af et betydeligt årligt nettoafkast på 

den opbyggede udlandsformue. Afkastet giver 

købekraft til husholdninger og virksomheder, 

ud over hvad væksten i realt BNP viser. Hertil 

kommer effekten på købekraften af en løbende 

forbedring af det danske bytteforhold. Endelig 

har befolkningen i de arbejdsdygtige alders 

klasser herhjemme i modsætning til i flere af 

vore nabolande været stort set uændret, så  

der ikke har været flere til at skabe produktions

resultatet.

Offentlig efterspørgsel og strukturel saldo Figur 34
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Anm.: Højre figur: Finansministeriets opgørelse af offentlig strukturel saldo.
Kilde: Finansministeriet og Danmarks Nationalbank.

BNP og industriproduktion Figur 35
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Velstandsudviklingen i Danmark og en række lande i perioden siden finanskrisen Boks 2

Dansk økonomi har haft svært ved at komme ud af lavkon

junkturen i kølvandet på finanskrisen i 2008. Først det sene

ste halvandet år er der igen så småt kommet gang i væksten. 

En række af vore nabolande har klaret sig bedre, når der 

fokuseres på udviklingen i realt BNP. Anlægges der imidlertid 

et bredere velstandsperspektiv, er dette mål for smalt. Dels 

må væksten ses i forhold til økonomiens potentiale, som va

rierer fra land til land, dels er det relevant at se på udvikling 

i bytteforhold, nettoindkomst fra udlandet samt befolkning. 

Det er naturligt, at væksten i realt BNP er højere i økonomier 

med en voksende befolkning end med en faldende. Skal en 

højere vækst og dermed større værdiskabelse deles ud på 

flere personer, øger det ikke den materielle velfærd tilsva

rende. I en international sammenligning spiller det ind, hvor 

i konjunkturcyklen økonomien befinder sig i begyndelsen og 

slutningen af sammenligningsperioden. En korrektion herfor 

ændrer ikke ved konklusionerne i boksen.      

Udvikling i velstand pr. hoved i en række lande i perioden 2007-14
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Anm.: ”BNI” viser den gennemsnitlige årlige vækst i perioden 2007-14 i den reale bytteforholdskorrigerede bruttonationalindkomst pr. person i 
aldersklassen 20-64 år. ”Kapitalindkomst” er afkast på udlandsformuen, netto deflateret med importprisindekset. 

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat, U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce. 

Med velstand forstås her husholdningernes aktuelle for

brugsmuligheder. De afhænger ikke alene af værdiskabelsen 

i et land målt på traditionel vis med realt BNP, men også af 

udviklingen i landets bytteforhold. Herhjemme har eksport

priserne siden 2007 udviklet sig mere gunstigt end import

priserne, dvs. Danmark har haft en forbedring af bytteforhol

det, som har givet øget købekraft til danske husholdninger 

og virksomheder. Det står i modsætning til flere af vore 

nabolande, hvor bytteforholdet har været enten konstant 

eller faldende. Det skyldes bl.a., at disse lande i højere grad 

end Danmark producerer varer inden for brancher med 

høj vækst i produktiviteten, som via konkurrencen driver 

færdigvarepriserne ned. Produktivitetsgevinsterne sendes 

derved videre til forbrugerne. Det gælder bl.a. inden for 

elektronikindustrien, hvor priserne typisk er faldende, mens 

fx Danmarks store medicinalindustri ikke i samme omfang 

har været udsat for et nedadrettet prispres. Også på andre 

områder producerer danske virksomheder produkter med 

høje priser. Danmark er det af de medtagne lande, som har 

haft den største bytteforholdsgevinst i perioden, jf. figuren.

Danske husholdningers forbrugsmuligheder er desuden 

øget som følge af, at Danmark har en stor udlandsformue, 

der har givet et højt afkast i international sammenligning. 

Det forholdsvis høje afkast skyldes, at en væsentlig del af 

Danmarks aktiver over for udlandet har form af direkte inve

steringer i udenlandsk produktionsapparat, mens passiverne 

i højere grad består af udlandets beholdning af danske stats 

og realkreditobligationer, som i perioden har givet et lavt 

afkast. Sammenholdt med at Danmark har en nettoudlands

formue, dvs. aktiverne er større end passiverne, har det de 

seneste år givet et bidrag til de indenlandske indkomster på 

omkring 34 pct. af BNP.

Endelig har en række af de lande, der har haft den høje

ste vækst i realt BNP, samtidig haft en befolkningsfremgang. 

Det gælder bl.a. USA og Sverige. Det trækker forbrugsmu

lighederne pr. hoved ned for en given indenlandsk værdi

skabelse og modererer derfor den reelle velstandsstigning. 

I beregningen er fokuseret på befolkningen i den arbejds

dygtige alders, da det er disse, der har skabt produktions

resultatet. Alternativt kunne anvendes hele befolkningen. 

Størrelsen af befolkningen i den arbejdsdygtige alders er 

imidlertid det relevante i en bedømmelse af, hvilke lande der 

har formået at komme bedst gennem krisen økonomisk set. 

Konklusionen er, at den danske økonomi, for så vidt angår 

sikring af befolkningens materielle velstand, siden 2007 har 

klaret sig på linje med de lande, vi normalt sammenligner 

os med. Det er et markant andet billede, end når man alene 

fokuserer på væksten i realt BNP. 
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ØKONOMISK POLITIK
Udsigten til en normalisering af dansk økonomi 

med fuld beskæftigelse og neutral kapacitets

udnyttelse er rykket lidt længere ud i fremtiden 

efter opbremsningen i 2. halvår 2015. Samtidig 

er usikkerheden om styrken i den internationale 

økonomi øget i begyndelsen af 2016, som har 

været præget af fald i oliepriser og aktiekurser 

samt svage kinesiske nøgletal. De underliggende 

drivkræfter for både dansk og international øko

nomi vurderes imidlertid at være intakte, og det 

centrale scenarie er derfor, at opsvinget kommer 

op i fart, og de resterende ledige ressourcer i 

økonomien bringes i anvendelse over de næste 

23 år. På den baggrund – og i lyset af stærke 

stimuli fra renter og oliepriser – er der fortsat  

behov for en opstramning af finanspolitikken, 

men det kan ske over en lidt længere periode. 

Det ligger i forlængelse af Nationalbankens an

befalinger og risikovurderinger gennem 2015,  

jf. boks 3. 

Der er udsigt til, at det offentlige underskud 

bliver større de kommende år uden de store 

engangsindtægter fra omlægning af kapitalpen

sioner samt formentlig pensionsafkastskatten 

(PALskatten). Sammen med budgetlovens græn

se for underskuddet på den strukturelle saldo 

bidrager reglerne i stabilitets og vækstpagten 

til at sikre sunde offentlige finanser. Underskud

det i 2016 forventes at komme op over de 3 pct. 

af BNP, som er den øvre grænse i stabilitets og 

vækstpagten, men overskridelsen tegner til at 

blive begrænset og midlertidig. Tilstrømningen af 

asylansøgere er i denne henseende en væsentlig 

usikkerhedsfaktor og en udfordring for de offent

lige finanser både på kort, og på længere sigt, 

hvis det ikke lykkes disse grupper at finde fod-

fæste på arbejdsmarkedet.

Efter at der havde været tegn på afdæmp

ning igennem 2. kvartal 2015 steg priserne på 

enfamiliehuse igen stærkere i 2. halvår, når der 

korrigeres for sæsonudsving. Også priserne på 

ejerlejligheder stiger fortsat i de store byer, men 

stigningstakten er lavere end i første del af 2015. 

Handelsaktiviteten målt ved antal tinglyste salg 

er faldet siden sidste forår, hvilket kan varsle et 

mindre prispres fremadrettet. Finanstilsynets 

stramning af de vejledende regler for belåning af 

boliger især i København og Aarhus vil formentlig 

lægge en dæmper på markedet i disse områder. 

Generelt er det vigtigt at sikre en rolig og balan

ceret fremgang på boligmarkedet, og i lyset af 

de lave renter er der fortsat grund til årvågenhed 

omkring udviklingen i hovedstaden. 
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Nationalbankens prognoser, risikovurderinger  
og politikanbefalinger gennem 2015

Boks 3 

Fortsættes på næste side

Nationalbanken skønnede ved årets begyndelse en fortsæt

telse og styrkelse af det opsving, som allerede havde været i 

gang i nogen tid. I 2. halvår blev vækstskønnene på BNP ju

steret lidt ned hovedsagelig som følge af en svagere eksport 

end forudset, jf. figuren, men det var fortsat forventningen, 

at produktionsgabet lukkes i løbet af de næste par år. Frem

gangen i økonomien viste sig tydeligst på arbejdsmarkedet, 

hvor beskæftigelsen steg, og ledigheden faldt, samt på bo

ligmarkedet, hvor prisstigningstakten trods opbremsning i 2. 

halvår fortsat var høj, især i de store byer. Stigningstakten i 

forbrugerpriserne forblev meget lav året igennem især som 

følge af faldende energipriser, men det var Nationalbankens 

vurdering, at der ikke var udsigt til deflation. Det er på den

ne baggrund Nationalbankens politikanbefalinger skal ses.

Nationalbankens anbefalinger i løbet af 2015 og baggrunden herfor

Politikområde: Finanspolitik Arbejdsmarkedspolitik Skattepolitik og boligmarked

Anbefalinger Før finanspolitikken tilbage til 
neutralt niveau i løbet af de 
næste par år.  

Tiltag til at forøge ar
bejdsudbud og strukturel 
beskæftigelse.

Retablering af korrespondance mellem 
boligens værdi og boligbeskatning. Begræns 
brugen af afdragsfrie lån. Større udbetaling 
ved køb af bolig.

Baggrund Finanspolitikkens stramnings
grad bør afspejle konjunkturen.
Nationalbanken venter, at pro
duktionsgabet lukkes inden for 
de næste par år.

De ledige ressourcer i øko
nomien er begrænsede, så 
pres kan hurtigt opstå.

Boligbeskatningen er konjunkturmedløben
de. Det giver sammen med høj belåning i 
forhold til ejendommens værdi risiko for 
makroøkonomisk ustabilitet. 

I Nationalbankens politikanbefalinger, som de kom til udtryk 

i forbindelse med de kvartalsvise prognoser, var der fokus 

på finanspolitikken samt arbejds- og boligmarkedet. I lyset 

af den økonomiske fremgang og udsigterne for dansk 

økonomi anbefaledes, at finanspolitikken blev ført tilbage til 

neutralt niveau efter i en årrække at have været ekspansiv. 

Konkret blev det anbefalet at bringe den strukturelle saldo i 

balance over de næste par år. I forbindelse med finansloven 

for 2016 skete der en opstramning og dermed en bevægelse 

mod et neutralt niveau. Nationalbanken fandt, at en sådan 

stramning var godt tilpasset konjunktursituationen. Der blev 

samtidig advaret mod skred i udgifterne i forhold til budget

tet, som set i tidligere år.

   Ifølge Nationalbankens vurdering er de ledige ressourcer 

på arbejdsmarkedet begrænsede, og der kan hurtigt opstå 

mere udbredt mangel på arbejdskraft. Det blev understre

get, at reformer, herunder af dagpenge og skat, burde have 

fokus på at øge arbejdsudbuddet. Den i efteråret vedtagne 

dagpengereform var stort set neutral i denne henseende. 

   Der var i politikanbefalingerne fokus på udviklingen på 

boligmarkedet. Nationalbanken advarede mod risikoen for 

en usund udvikling med selvforstærkende prisstigninger, 

især i hovedstadsområdet. Det blev vedvarende påpeget, at 

den nuværende boligbeskatning er konjunkturmedløbende, 

og anbefalingen fra tidligere år om at retablere forbindel

sen mellem ejendomsværdi og ejendomsbeskatning blev 

gentaget og skærpet. Det blev understreget, at en sådan 

retablering haster og ikke kan vente til 2020. Med finanslo

ven blev en fastfrysning af grundskylden i 2016 vedtaget. 

Nationalbanken konstaterede, at dette vil have en destabili

serende virkning på boligmarkedet især i de områder, hvor 

priserne stiger mest.

Som tiltag til at sikre den finansielle stabilitet anbefalede 

Nationalbanken, at tilsynsdiamanten for realkreditinstitut

ter suppleres med en lavere grænse for afdragsfrie lån for 

hver låntager, hvor der i de gældende regler kun er krav til 

realkreditinstitutternes samlede portefølje. Det blev desuden 

påpeget, at det vil være fornuftigt, hvis bankerne kræver en 

væsentlig større udbetaling end de 5 pct. af købesummen, 

som fra 1. november blev en del af reglerne om god skik for 

finansiel virksomhed. Efter opbremsning i foråret 2015 tog 

prisstigningerne på enfamiliehuse igen til i 2. halvår 2015.

I prognoserne for 2015 blev der ud over skøn på en  

lang række variable givet en beskrivelse af risikobilledet.  

Den væsentligste opadrettede risiko vurderedes at være  

en hurtigere normalisering af de lave forbrugs og investe 

ringskvoter og dermed en kraftigere fremgang i den 

indenlandske efterspørgsel end forudsat. Sammen med et 

konjunkturmedløbende boligmarked kunne dette skabe et 

uhensigtsmæssigt pres på arbejdsmarkedet. Den væsent

ligste nedadrettede risiko skønnedes at være en svagere 

udvikling i udlandet end ventet. Ser vi på forløbet igennem 

2015, var nedjusteringen i 2. halvår et resultat af en skuffede 

udvikling i eksporten, mens der var fortsat fremgang i det 

private forbrug omtrent på linje med forventningerne i 

begyndelsen af året. 
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Fortsat Boks 3

Nationalbankens skøn gennem 2015 på væksten i BNP, beskæftigelse og forbrugerpriser i 2015
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Anm.: Skøn fra Nationalbankens prognoser som offentliggjort i Kvartalsoversigterne i 4. kvartal 2014 og 2015. Den vandrette streg viser det 
faktiske årsgennemsnit som opgjort medio marts 2016.

Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.
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APPENDIKS 1:  
ANTAGELSER I PROGNOSEN  
FOR DANSK ØKONOMI

Prognosen er udarbejdet ved brug af den makro 

økonomiske model MONA1
 og tager udgangs

punkt i den foreliggende konjunkturstatistik, 

herunder Danmarks Statistiks foreløbige kvartals 

vise nationalregnskab for 4. kvartal 2015. Frem

skrivningen bygger på en række antagelser om 

den internationale økonomi, de finansielle for

hold og finanspolitikken.

INTERNATIONAL ØKONOMI
Der er moderat fremgang i den internationale 

økonomi og hos de fleste af Danmarks samhan

delspartnere. De internationale vækstudsigter 

understøttes af en lav oliepris og de lave renter 

samt en lav eurokurs over for bl.a. dollaren. I for

hold til seneste prognose er der sket en mindre 

nedjustering af vækstskønnene for især 2016, 

hvilket primært skyldes svagere importvækst 

for vækstøkonomierne, og at væksten i USA nu 

ventes omtrent uændret i forhold til 2015 og ikke 

stigende. Samlet set forventes væksten på mar

kederne for den danske industrieksport at vokse 

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

pct. i 2017 og 2018, jf. tabel 4. Det skal bemær

kes, at opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er 

ændret i forhold til den seneste prognose, og at 

vækstforudsætningerne derfor ikke direkte kan 

sammenlignes.

De udenlandske lønstigninger forventes at 

være moderate som følge af fortsat svage – om 

end bedrende – arbejdsmarkeder. Faldet i olie

prisen holder inflationen nede hos de fleste af 

Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Alt i alt 

ventes priserne på eksportmarkederne og på de 

markeder, Danmark importerer fra, at ligge lidt 

lavere i år end sidste år. Til næste år og i 2018 

ventes beherskede udenlandske prisstigninger. 

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

RENTER, VALUTA OG OLIEPRIS
Udviklingen i de korte og lange renter i progno
sen er baseret på de forventninger til den fremti

dige udvikling, der kan udledes af rentekurven på 

de finansielle markeder. 3-måneders pengemar

kedsrenten målt ved Citaswaprenten har i februar 

svinget mellem 1,0 og 0,1 pct. og var i begyndel

sen af marts 2016 0,5 pct. Den ventes gradvist at 

stige gennem 2016, 2017 og 2018, men forventes 

først at blive positiv frem mod slutningen af 2018.

Den gennemsnitlige obligationsrente er et 

gennemsnit af de effektive renter på udestående 

stats og realkreditobligationer. Den lå i begyn

delsen af marts på ca. 1,0 pct. og forudsættes at 

stige til ca. 1,7 pct. i slutningen af 2018.

Den effektive kronekurs faldt i begyndelsen af 

2015 og er trods en stigning siden sidste forår sta

dig på et noget lavere niveau end i 2014, hvilket 

den forudsættes at holde sig på gennem progno

seperioden. I fremskrivningen antages dollarkur

sen at holde sig konstant på nuværende niveau.

Prisen på olie faldt markant fra sommeren 2014 

og frem til januar 2015. Den steg fra januar til maj, 

men er efterfølgende faldet tilbage igen, særligt 

omkring årsskiftet. Primo marts 2016 lå olieprisen  

på knap 35 dollar pr. tønde. Det antages, at olie

prisen følger futurespriserne og dermed stiger til 

knap 50 dollar frem mod slutningen af 2018. Det 

er en nedrevidering på ca. 5 dollar gennem for 

løbet i forhold til seneste prognose.

FINANSPOLITISKE FORUDSÆTNINGER
I fremskrivningen tages der udgangspunkt i  

den tilrettelagte finanspolitik i Finansloven for 

finansåret 2016 og det opdaterede 2020-forløb  

fra september til fastsættelse af udgiftslofter.

Det reale offentlige forbrug antages i år at  

stige 0,7 pct., jf. tabel 4, og henholdsvis 0,0 og  

1,2 pct. i 2017 og 2018. De offentlige investeringer  

antages at falde 1,5 pct. i år og herefter være  

omtrent uændrede i 2017 og 2018.
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Oversigt over prognosens antagelser Tabel 4

2015 2016 2017 2018

International økonomi:

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

Pris på eksportmarkedet1, pct. årår  1,6 0,7 1,4 1,6

Udenlandsk pris2, pct. årår 1,6 0,7 1,4 1,6

Udenlandsk timeløn, pct. årår 1,8 2,0 2,3 2,5

Finansielle forhold mv.:

3måneders pengemarkedsrente, pct. p.a.  0,4 0,4 0,3 0,2

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

Effektiv kronekurs, 1980 =100  99,2 100,1 100,0 100,0

Dollarkurs, DKK pr. USD 6,7 6,8 6,8 6,8

Oliepris, Brent, USD pr. tønde 52,4 40,6 46,6 48,9

Finanspolitik:

Offentligt forbrug, pct. årår  0,9 0,7 0,0 1,2

Offentlige investeringer, pct. årår  1,7 1,5 0,0 0,0

Offentlig beskæftigelse, 1.000 pers.  815 815 817 820

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

Skønnet for BNPvæksten i Danmark i indeværen

de år er nedjusteret med 0,6 procentpoint i for

hold til prognosen fra december. Det skyldes især 

en vigende vareeksport for 2. halvdel af 2015, 

som giver et lavt udgangspunkt for eksporten og 

BNP ved indgangen til i år. Også lidt lavere vækst 

i det private forbrug og investeringer, herunder 

primært boliginvesteringer, trækker ned i år. 

Væksten på Danmarks eksportmarkeder er, jf. 

appendiks 1, reduceret for 2016 og frem i forhold 

til prognosen fra december. Endvidere ligger den 

effektive kronekurs højere end skønnet. Begge 

forhold trækker BNPvæksten for 2016 ned. 

Obligationsrenterne er nedjusteret og har en min

dre stigende profil. I 2017 er renterne 0,25 pro

centpoint lavere, hvilket giver sig udslag i lavere 

usercost og understøtter BNPvæksten.

Skønnet for stigningstakten i HICP er på grund 

af de faldende oliepriser nedjusteret i forhold til 

decemberprognosen. Dette forstærkes af stignin

gen i den effektive kronekurs, som mindsker de 

effektive importpriser. Blandt andre faktorer er de 

faldende fødevarepriser en medvirkende årsag til 

den relativt store nedjustering i HICP for 2016. 

Revisioner i forhold til seneste prognose Tabel 5

BNP Forbrugerpriser, HICP

Pct., årår 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Prognose fra december 2015 1,4 1,8 2,0 0,3 1,3 1,9

Bidrag til ændret skøn fra:

Eksportmarkedsvækst 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Renteudvikling 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Valutakurser 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Oliepriser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1

Andre faktorer 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1

Denne prognose 1,2 1,3 1,8 0,2 0,6 1,8

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




