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Dansk økonomi
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Vacciner blev udviklet og rullet 
ud, men nye virusvarianter 

opstod undervejs

Dansk økonomi gik fra lav- til 
højkonjunktur

Inflation tilbage i rampelyset

Kan arbejdsmarkedet holde til 
presset? 

Forbliver 
inflationsforventningerne 

forankrede?

Vil løft i boligpriser føre til øget 
gældsætning?

Digitalisering

Klimaforandringer 

… og alt det, vi ikke ved endnu

2021 2022 2022+



Dansk økonomi har klaret sig godt gennem pandemien

Udvalgte OECD-lande, procentvis ændring under pandemien
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Note: Sammenligner 3. kvartal 2021 eller seneste tilgængelige data med 4. kvartal 2019.
Kilde: Economist.
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Det danske arbejdsmarked er kommet stærkt igen

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Kilde: Danmarks Statistik, U.S. Bureau of Economic Analysis og Deutsche Bundesbank

Enkelte brancher er dog stadig ramt
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Arbejdsmarkedet vil være stramt en tid endnu

Manglen på arbejdskraft er høj – også i udlandet

Note :Nye jobannoncer er 3 måneders glidende gennemsnit.
Kilde: Danmarks Statistik, Jobindex og egne beregninger.
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Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat.

Fortsat stor efterspørgsel efter arbejdskraft
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Note: Antal personer på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb fra beskæftigelse. For jobafklaring er antaget 
samme forudgående beskæftigelsesstatus som for sygedagpenge.

Kilde: Jobindsats.dk

Flere beskæftigede personer på sygedagpenge Sygdom og isolation forstyrrer virksomhedernes drift 
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Lønstigningstakten er fortsat moderat, men tager til 

Lønstigningerne er taget til herhjemme og i udlandet

Note: De danske lønstigninger er baseret på Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik. 
Udenlandske industrilønninger er lønindeks i industrien for 25 lande vægtet sammen med vægtene fra det reale effektive kronekursindeks.
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Dansk lønkonkurrenceevne er fortsat stærk
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Note: HICP-indekset for Danmark og euroområdet og CPI-indekset for USA i november 2021.. 
Kerneinflation er ekskl. energi og fødevarer – og for Danmark og euroområdet med konstante skatter. Danmark 
har ikke en inflationsmålsætning på 2 pct., men en målsætning om fast valutakurs over for euroen som vi mener 

fører til lave stabile priser over tid.
Kilde: Macrobond.

Det underliggende prispres er markant 
højere i USA end i Danmark og euroområdet

Især energipriser trækker inflationen 
midlertidigt op herhjemme og i euroområdet

Energipriser

Varepriser

Servicepriser
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Kilde: Macrobond.

Forventningerne til inflationen er steget, men er velforankrede Udsigt til højere inflation de kommende år, men ikke høj som nu
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Note: Parrenter for 10-årige statsobligationsrenter. Seneste datapunkt er for d. 5. januar 2022.
Kilde: Nordea Analytics, Danmarks Nationalbank.

Statsrenter er steget gennem 2021

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Det udvidede 10-årige dansk-tyske løbetidspræmiespænd 
for statsobligationer dækker især over varighedsstigninger 

Note: Løbetidspræmierne er baseret på Joshlin, Singleton og Zhu, (2011), A New Perspective on Gaussian 
Dynamic Term Structure Models. Effekten af varighed og de andre faktorer er estimeret ved hjælp af OLS. Sidste 

datapunkt er september 2021.
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Kilde: Bloomberg, Refinitiv Eikon og Datastream samt egne beregninger.
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Note: Månedligt indeks. Seneste datapunkt er oktober 2021.

Kilde: Danmarks Nationalbank og Refinitiv Eikon.

De finansielle forhold i Danmark understøtter BNP-væksten Lavere realrente kan understøtte den økonomiske vækst 



50

60

70

80

90

100

110

120

130

Indeks, 2018 = 100

Enfamiliehuse
i Danmark

Lejligheder i Danmark

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Indeks, 2018 = 100

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

USA

Storbritannien

Sverige

Norge

Holland

Danmark

Boligpriserne stiger fortsat, men mere moderat

Store stigninger i priserne herhjemme det sidste år

Note: Nominelle boligpriser, sæsonkorrigeret.
Kilde: Macrobond og egne beregninger.

12

Tilsvarende ses på tværs af avancerede økonomier

Note: Nominelle boligpriser, sæsonkorrigeret.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Historisk set er sammenhængen ca. 1,5 år forskudt
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Note: Udlån fra realkreditinstitutter til ejerboliger og fritidshuse i alle valutaer til danske husholdninger.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Andelen af nye lån med afdragsfrihed er steget



Hvad stiller vi skarpt på i 2022?

.

Coronapandemien

Boligmarked

Overophedning af 
økonomien?

Kreditgivning

Arbejdsmarked Inflation
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Krystalkuglen: Fra pandemidrevet økonomi til nye 
teknologier og klimaforandringer?

.

Ny teknologier, aktører og 
fintech

Klimaforandringer og 
den grønne omstilling

Grønne statsobligationer
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Noter til nationalbankdirektør Signe Krogstrup 
på Fondsmæglerforeningens nytårskur 

 

Dansk økonomi – hvor står vi, og hvad har vi fokus på i det nye år? 

 

 

DET TALTE ORD GÆLDER 
 

 

  

 Slide 2  

Dansk økonomi – hvor står vi, og hvad har vi fokus på i det nye år? 

• Tak for, at jeg må holde et indlæg ved Fondsmæglerforeningens 

nytårskur. 

• Jeg vil fokusere på aktuelle økonomiske og finansielle tendenser, 

og hvor vi er på vej hen her i 2022. Økonomien står fortsat i pan-

demiens tegn, og det vil jeg tale om. 

• Jeg afrunder med et par tanker om, hvad der former sig i horison-

ten for Danmarks økonomi og dermed for Nationalbanken, når vi 

ser lidt længere ud i tid. 
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Side 2 af 15 

Dansk økonomi er kommet godt gennem krisen, også sammenlignet med 

andre lande. 

• Covid-19 var mindre udbredt i det danske samfund end i andre 

lande, før vaccinerne blev udrullet. 

• Hjælpepakker, kompensationsordninger og udbetaling af ferie-

penge har understøttet efterspørgslen. 

• Det fleksible arbejdsmarked og den høje grad af digitalisering har 

spillet en vigtig rolle. 

• Eksportsammensætning har været fordelagtig: Stor eksport af 

medicin, fødevarer og grønne teknologier. 

• Dansk økonomi var i god form inden pandemien. 

Omikronvarianten ser indtil videre ud til at være betydeligt mildere, men 

smitten forstyrrer stadig produktionen og forsyningskæderne på globalt 

plan. 

• Denne vinters restriktioner har været betydeligt mindre end sidste 

år. 

• Foreløbige tal for betalingskortomsætning i december peger på, 

at vi ikke kommer til at se det samme dyk i forbruget og BNP som 

ved tidligere nedlukninger. Snarere end et tilbageslag forventer vi 

en vækstpause i dansk økonomi hen over vinteren. 

• Covid-19 forstyrrer dog stadig de globale produktionskæder. Det 

videre vækstforløb kan derfor blive præget af markante skvulp. 

Økonomisk politik skal understøtte et langvarigt og holdbart opsving. 

• Dansk økonomi er grundlæggende sund, og konkurrenceevnen er 

god, og derfor kan økonomien godt klare en periode med et hø-

jere kapacitetspres.  

• Men manglen på arbejdskraft er på niveau med perioden op til fi-

nanskrisen, så der er grund til at være meget opmærksomme.  

• Der er – for nu – ikke tegn på et uholdbart kraftigt opsving, som 

kræver en markant finanspolitisk opstramning. Men der er stadig 

pres på økonomien, vejen ud af en pandemi er uprøvet, og usik-

kerheden er stor.  

• Så selv om der ikke er tegn på et uholdbart forløb nu, er det sta-

dig klogt at være klar til at stramme den økonomiske politik yder-

ligere. 
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Slide 4 

Stærk fremgang på arbejdsmarkedet efter genåbning og vacciner. 

• Beskæftigelsen er nu 94.000 personer højere end før pandemien 

(februar 2020) og på det højeste niveau nogensinde herhjemme. 

• Samtidig nærmer ledigheden sig bundniveauet fra før finanskri-

sen. 

Fremgangen er væsentlig stærkere i Danmark end i udlandet. 

• Der er flere forskellige grunde til den stærkere udvikling i Dan-

mark.  

• Bl.a. har efterspørgslen i Europa endnu ikke rettet sig helt så 

stærkt som i Danmark. 

• I USA har mange forladt arbejdsstyrken, og de er ikke lige så til-

bøjelige til at vende tilbage som herhjemme. 

Der er stor forskel på tværs af brancher. 

• Sundhedssektoren har haft behov for ekstra arbejdskraft (bl.a. til 

test og vaccinering, men også til omstilling af sundhedsvæsenet 

til at håndtere pandemi). 

• Beskæftigelsen i byggeriet løftet pga. bygge- og anlægsinveste-

ringer og husholdningernes boligrenoveringer og boligrelateret 

byggeri. 

• Forskydning af efterspørgsel imod varer fra tjenesteydelser har 

løftet beskæftigelsen i fremstillingserhvervene. 

• Transport er stadig underdrejet (fx turist- og persontransport). 

• På det seneste har beskæftigelsen i hoteller og på restauranter 

oversteget niveau før pandemien. Her i starten af det nye år kan 

omikron-relaterede restriktioner og adfærd kortvarigt reducere 

beskæftigelsen her en anelse. 
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Slide 5 

Fremgangen på arbejdsmarkedet har ført til rapporteret mangel på ar-

bejdskraft. 

• I byggeriet og dele af industrien var rekrutteringsudfordringer al-

lerede udbredte i efteråret 2020, mens manglen i servicesektoren 

er opstået efter genåbningen sidste forår. 

• I forbindelse med genopretningen af økonomien har der været 

behov for hastige genansættelser samtidigt på tværs af brancher. 

• Den dermed forbundne store efterspørgsel efter arbejdskraft har 

ført til mangel på arbejdskraft. 

Noget pres er midlertidig, men vil stå på en rum tid endnu. 

• Fx er noget af presset på arbejdsmarkedet midlertidigt fordi det 

øger arbejdskraftbehovet, når der er: 

o øgede krav til hygiejne og tjek af vaccinepas 

o behov for test og -vaccinationspersonale 

o pukler fra perioder med hindret produktion, der skal ned-

bringes. 

• Men presset forventes ikke at lette på den korte bane. 

o Virksomhederne slår stadig mange stillinger op 

o Der er fyldte ordrebøger i byggeriet og industrien 

o Test- og vaccinekapacitet er skaleret op i efteråret 

Der er også mangel på arbejdskraft i udlandet, men ikke i samme om-

fang. 

• I både euroområdet og USA er mangelindikatorerne også steget 

betydeligt – selv om beskæftigelsen i udlandet ikke overstiger ni-

veauet før krisen.  

• Det peger på forstyrrelser på arbejdsmarkedet og/eller mismatch 

fra hurtigt ændrede efterspørgselsmønstre drevet af pandemien. 
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Slide 6 

Ikke al manglen på arbejdskraft skyldes rekrutteringsvanskeligheder. 

• Mål for manglen på arbejdskraft afspejler mere generelt, i hvilket 

omfang problemer med at skaffe arbejdskraft forhindrer produkti-

onen.  

• Udover rekrutteringsvanskeligheder kan beskæftigede smittede 

personer og nære kontakter i isolation være forhindrede i at ud-

føre deres arbejde.  

• Vi har ikke præcise tal for hvordan det påvirker arbejdsmarkedet, 

men fx kan vi se at antallet af personer på sygedagpenge er ste-

get ret betydeligt over det normale niveau under pandemien. 

Der er mange eksempler på at virksomheders drift forstyrres af sygdom 

og isolation. 

• Fx har DSB været nødsaget til at skrue ned for en række regional-

tog på Sjælland på grund af sygdom og problemer med at få eksi-

sterende mandskab til at række til normal drift. 

• Mange kommuner melder, at daginstitutioner er pressede på per-

sonale. 
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Lønstigningerne er fortsat moderate, men tager til. 

• Presset på arbejdsmarkedet har endnu ikke udmøntet sig i kraf-

tige lønstigninger.  
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• De danske industrilønninger stiger i øjeblikket hurtigere end i eu-

roområdet, men følger overordnet udviklingen hos vores vigtig-

ste handelspartnere. 

• Udviklingen på arbejdsmarkedet vil formentlig medføre højere 

lønvækst de kommende år. 

Der er plads til lidt højere lønstigninger i Danmark – lønkonkurrenceev-

nen er god. 

• Dansk økonomi er grundlæggende sund. 

• Efter en længere årrække med lavere lønstigninger i Danmark end 

i udlandet er konkurrenceevnen god. 

• Betalingsbalanceoverskuddet er meget højt. 

• Derfor kan økonomien godt klare en periode med et højere kapa-

citetspres, selv om det kan svække lønkonkurrenceevnen en 

smule. 

• Der er ikke umiddelbart udsigt til betydeligt højere lønstigninger 

end nu (eller end i udlandet), der i betydeligt omfang vil svække 

lønkonkurrenceevnen og robustheden af dansk økonomi. 

 

 

Slide 8 

Inflationen er tilbage i rampelyset. 

• Afsættet til højere lønninger herhjemme leder mig over i at tale 

om prisudviklingen. 

• Langt de fleste steder i verden er inflationen lige nu på sit højeste 

siden finanskrisen. Derfor er inflationen kommet tilbage i rampely-

set.  

 

Danmark og i euroområdet er inflationen særligt trukket op af energipri-

ser, som er midlertidige. 

• Herhjemme og i euroområdet trækkes stigningen i inflationen ho-

vedsageligt af energipriser og afgiftsændringer i øjeblikket. Sær-

ligt gas- og elektricitetspriser er steget.  
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• Varepriserne er også steget, men moderat, og det underliggende 

prispres synes overordnet set at være i tråd med ECB’s inflations-

målsætning.  

• Blandt centralbanker og internationale organisationer er der for-

ventning til, at energipriserne falder henover foråret, i takt med at 

kapaciteten tilpasser sig. Den del af inflationen er altså midlerti-

dig.  

 

I USA er stigningen i inflationen mere bredt funderet, og det underlig-

gende prispres større. 

• I USA er situationen en anden. Her er prisstigningerne kraftigere 

og bredere funderet. 

• Særligt varepriserne er her steget markant, mens servicepriserne 

nu ligeledes er begyndt at stige. Kerneinflationen er betydeligt 

højere end i Europa.  

• Det skal bl.a. ses i lyset af de betydelige finanspolitiske stimuli i 

USA under pandemien og en markant forbrugsforskydning mod 

varer. 

 

Flaskehalse i forsyningskæder trækker producentpriserne op. 

• Pandemien har skabt store flaskehalse i de globale værdikæder.  

• Særligt logistikproblemer og kraftige forbrugsforskydninger mod 

varer har ført til høje fragtrater og udbredt materialemangel.  

• På tværs af lande er producentpriserne derfor steget markant un-

der pandemien. Virksomhedernes stigende omkostninger må for-

ventes også at trække inflationen op, så længe de står på.  
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Lønvækst og inflationsforventninger afgør om højere inflation bliver mere 

vedvarende 
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• Forventningerne til inflationen på længere sigt er steget moderat, 

men er fortsat i tråd med de store centralbankers inflationsmål-

sætninger: 

o I euroområdet er inflationsforventningerne steget til et ni-

veau tæt på ECB’s inflationsmålsætning efter en længere 

årrække, hvor forventningerne har været betydeligt under 

ECB’s målsætning 

o I USA er inflationsforventningerne steget mere, men er 

fortsat velforankrede i FED’s inflationsmålsætning 

o Vi ser en lignende udvikling i inflationsforventninger i Dan-

mark. 

• Presset på arbejdsmarkedet giver et afsæt for højere lønstignin-

ger den kommende tid. 

• Lønvæksten er indtil nu steget moderat i Danmark og er svag i 

euroområdet. I USA er den til gengæld begyndt at stige mere. 

Inflationen forventes at falde i 2022, men til niveauer, som er moderat hø-

jere end før pandemien. 

• De høje energipriser forventes at være midlertidige, og frafaldet 

af bidraget fra energipriser vil få inflationen til at aftage i løbet af i 

år.  

• I euroområdet vurderes det ligeledes af bl.a. OECD, at inflationen 

vil falde tilbage til et niveau der er tæt på ECBs målsætning i løbet 

af i år.  

• Vi kommer med en ny inflationsprognose i marts, men deler i vid 

udstrækning det samme syn for prisudviklingen herhjemme som 

fx OECD.  

• Inflationen i USA vurderes at lande på et lidt højere niveau. 

• Der er dog risiko for, at inflationen stiger mere, end det p.t. for-

ventes. Dansk økonomi er i højkonjunktur med stor efterspørgsel, 

og der er mere pres på arbejdsmarkedet, end vi så før pande-

mien.  

• Det kan give sig udslag i højere løn- og prisstigninger end forven-

tet. En lignende udvikling kan finde sted i udlandet. Det holder vi 

skarpt øje med. 
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Slide 10 

Statsobligationsrenterne steg inden årsskiftet, men er fortsat meget lave  

• Stigningen i de markedsbaserede inflationsforventninger sidste år 

har givet anledning til forventninger om en tidligere stramning af 

pengepolitikken, og dermed pengemarkedsrenterne, i især USA, 

men til dels også i euroområdet.  

• Det har sat sig i højere lange statsobligationsrenter i USA, euro-

området og i Danmark.  

De lange realkreditrenter er steget og (realkredit-)rentekurven er blevet 

stejlere 

• En stigning i varigheden på konverterbare obligationer i 2021 i 

perioderne med rentestigninger er en specifik dansk faktor, som 

har bidraget til, at lange realkreditrenter er steget mere end stats-

obligationsrenterne. Det har gjort rentekurven stejlere. 

• Det kan ske, fordi nogle investorer ændrer deres efterspørgsel, 

når renterisikoen på øges.  

• Husholdningerne vil øge deres tilbagekøb af de lange obligatio-

ner bag deres lån, hvis renterne stiger, for at nedbringe deres 

restgæld.  

• Derudover har de danske pensionsselskaber ageret ”buyer of last 

resort” for realkreditobligationer, jf. Domestic bond portfolio ad-

justments during duration jumps, Economic Memo Nr. 10, Decem-

ber 2021, Danmarks Nationalbank. 

• Pensionsselskabernes og husholdningernes ageren kan dermed 

bidrage til at begrænse udvidelserne i realkreditrentespændet, 

hvis rentestigningerne fortsætter og varigheden stiger.  

Det lange statsrentespænd til Tyskland er påvirket af stigningen i varighe-

den i obligationsmarkedet 

• Det udvidede statsrentespænd i den lange ende af rentekurven 

dækker over en relativt højere løbetidspræmie på danske obliga-

tioner.  

https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/12/Economic%20memo%20nr.%2010-2021.pdf
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/12/Economic%20memo%20nr.%2010-2021.pdf
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/12/Economic%20memo%20nr.%2010-2021.pdf
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• Der er tegn på, at danske institutionelle investorer reducerer ef-

terspørgslen efter danske statsobligationer, som også har lang 

varighed, når varigheden på realkreditobligationer stiger.  

• Stigningen i varigheden på konverterbare realkreditobligationer 

har bidraget betydeligt til udvidelsen i statsrentespændet til Tysk-

land.  

• Andre faktorer, såsom ECB’s øgede obligationsopkøb samt likvidi-

tetshensyn, kan også have bidraget til udvidelsen i spændet i lø-

betidspræmien. 

• Der er ingen tegn på, at der er en uforklaret afkobling mellem de 

danske og tyske statsobligationsrenter.  

 

Slide 11 

De finansielle forhold i Danmark understøtter den økonomiske vækst. 

• Det vurderes, at de finansielle forhold understøtter den økonomi-

ske vækst 

• Pengepolitiske renter er stadig rekordlave, kreditvæksten stiger 

moderat, aktiepriserne er steget og de lange renter er fortsat me-

get lave, på trods af, at de er steget en smule 

• Da inflationsforventningerne er steget mere end stigningen i de 

nominelle renter, er realrenterne faldet i 2021 til endnu lavere ni-

veauer 

• Det øger, alt andet lige, incitamentet for husholdninger og virk-

somheder til at låne, forbruge og investere frem for at spare op  

• I modsætning til i USA er forventningen, at tilbagerulningen af de 

pengepolitiske stimuli i euroområdet kommer til at tage længere 

tid 

• Det trækker mod fortsat understøttende finansielle forhold for 

dansk økonomi i den kommende tid. 
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Slide 12 

Boligpriserne er steget betydeligt under pandemien. 

• Boligpriserne herhjemme er steget markant siden pandemiens 

udbrud 

o Både for huse og lejligheder er priserne steget ca. 15 pct. 

siden pandemien brød ud i februar 2020 

o Prisstigningerne har været udbredt på tværs af landet, om 

end størst i og omkring hovedstaden.   

• Boligprisstigningerne har været større, end hvad typiske drivkræf-

ter, såsom indkomster og renter, ville tilsige 

• Udviklingen hænger sammen med en såkaldt øget præference for 

bolig 

o Husholdningerne har pga. restriktioner brugt mere tid 

hjemme, og det har ændret deres påskønnelse af og be-

hov for bolig.  

Den accelererende boligprisudvikling genfindes i udlandet. 

• De stigende boligpriser er en tendens, som vi har set i andre 

avancerede økonomier 

• Det understøtter formodningen om, at prisstigningerne hænger 

sammen med lignende pandemi-relaterede ændringer i behov for 

og opfattelse af bolig.  

Farten på boligmarkedet er faldet siden sommer 2021. 

• Boligpriserne stiger stadig. Men tempoet på det danske boligmar-

ked er gået ned de seneste måneder.  

o Handelsaktiviteten ser ud til at falde tilbage på et mere 

normalt niveau, nedslagene er begyndt at stige en smule, 

og der er tegn på, at det har taget lidt af farten af bolig-

prisstigningerne.  

• I udlandet ses et lignende billede af, at tempoet falder. Det ses fx i 

Sverige, Norge og England.  
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• Der er imidlertid også lande, hvor prisstigningerne fortsætter 

ufortrødent.  

• Der er således fortsat stor usikkerhed om det fremtidig forløb.  

 

 

Slide 13 

Med høje boligprisstigninger under pandemien er der risiko for øget 

gældsætning i de kommende år. 

• Vi har historisk set, at øget gældsætning følger stigende boligpri-

ser med en vis forsinkelse. Mens boligkøbere øger deres gæld-

sætning i takt med de stigende priser, går der længere tid før bo-

ligejere samlet set låner op i øget friværdi. Vi har tidligere set, at 

gælden følger boligpriserne med ca. 1,5 års forsinkelse.  

• Det markante løft i boligpriserne under pandemien efterlader 

mange boligejere med betydeligt større friværdier. Dermed er be-

tingelserne til stede for øget gældsætning blandt husholdnin-

gerne.  

• Øget gældsætning kan give udslag i en større end ventet for-

brugsfremgang, som kan øge kapacitetspresset i økonomien. Ti-

mingen for øget gældsætning vil således være uhensigtsmæssig.  

• Det er naturligvis ikke sikkert, at historien gentager sig denne 

gang.  

o Usikkerheden omkring boligprisernes videre forløb er stor 

o De løbende afdrag er i dag større, husholdningerne har 

store formuer, og renterne er lavere  

o Låneregler og kreditstandarder er strammet i årene efter 

finanskrisen. 

• Men givet den seneste udvikling i boligpriser er det vigtigt yderli-

gere at øge robustheden af økonomien strukturelt over for bolig-

markedet. 
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Slide 14 

Husholdningernes udlånsvækst er steget i løbet af 2021, men er fortsat 

afdæmpet set i forhold til boligprisudviklingen. 

• Mens boligpriserne er steget hastigt under pandemien, har udvik-

lingen i boligudlånet været mere moderat 

• Husholdningernes låntagning er dog steget i løbet af 2021, hvilket 

primært dækker over øget realkreditlån 

• Dermed er vækstraten nu tilbage til niveauet før pandemien. 

Stigningen i væksten i realkreditlånet er særligt drevet af afdragsfrie lån. 

• Stigningen i væksten i realkreditlånet afspejler fortrinsvist øget 

udbredelse af fastforrentede afdragsfrie lån 

• Udviklingen i udbredelsen af de fastforrentede afdragsfrie lån skal 

hovedsageligt ses i lyset af konverteringsaktivitet i løbet af 2020 

drevet af det lave renteniveau.  

Låntagere med høj belåningsgrad har søgt mod afdragsfrihed i 2020. 

• Nettoudlånet er fortsat på et højt niveau, og lidt under halvdelen 

af boligejernes realkreditgæld var uden afdrag ved udgangen af 

oktober 2021. 

• Udviklingen afspejler i stigende grad en interesse for afdragsfri-

hed hos låntagere med belåningsgrad over 60 pct.  

• Interessen for afdragsfrihed findes også hos boligejere med belå-

ningsgrad under 60 pct. herunder mere modne boligejere.  

• Udviklingen skal ses i lyset af, at realkreditinstitutterne de senere 

år har tilbudt lån med mulighed for 30 års afdragsfrihed. Det er en 

låntype, der er målrettet en begrænset målgruppe med en solid 

økonomi, hvor belåningsgraden maksimalt må være 60 pct. 
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Slide 15 

Hvad vil vi stille skarpt på i 2022? 

• På den ene side er dansk økonomi meget stærk – og vi skal 

undgå, at det udvikler sig til en overophedning. 

• På den anden side er pandemien ikke overstået endnu. 

• Boligmarkedet og kreditgivningen vil vi blive ved med at holde 

godt øje med. 

• Og arbejdsmarkedet og inflation vil også stå øverst på vores 

dagsorden i 2022. 
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Krystalkuglen: Fra pandemidrevet økonomi til nye teknologier og klima-

forandringer. 

• Afslutningsvist vil jeg se længere ud i horisonten end 2022 – på, 

hvad der påvirker økonomien og de finansielle markeder. 

Nye teknologier, nye aktører, og fintek. 

• Øget digitalisering i økonomien og de finansielle markeder, nye 

teknologier såsom DLT (distributed ledger technology) og block-

chain-teknologi, DeFi og stablecoins, kan revolutionere fremti-

dens penge og fremtidens finansielle institutioner og serviceydel-

ser.  

• Det er stadig uvist hvordan og hvor meget. Og det er uvist, hvor-

dan den finansielle stabilitet påvirkes. 

• Der udestår fortsat mange spørgsmål fx om sikkerhed og effektiv 

regulering. 
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• I Nationalbanken pågår et arbejde med at følge, forstå og analy-

sere udviklingen. 

• Vi har i Nationalbanken for nylig oprettet en dedikeret digitalise-

rings-taskforce, som skal styrke vores indsats på området. 

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i vores tid – også for 

økonomien og de finansielle markeder. 

• Klimaforandringer og den grønne omstilling er måske den største 

udfordring, som samfundet står over for. Det påvirker os alle.  

• Nationalbankens opgaver påvirkes, og Nationalbanken bidrager 

indirekte til den grønne omstilling. 

• Klimaforandringerne kan udfordre vores kerneopgaver: Stabile 

priser og finansiel stabilitet.  

• Vi har derfor sat klimaudfordringen på dagsordenen i National-

banken. 

• Det er ikke vores opgave at drive den grønne omstilling, og vi har 

heller ikke effektive værktøjer til det.  

• Men gennem analyser bidrager vi til, at der tages højde for, hvor-

dan klimaet og omstillingen påvirker konjunkturerne og det finan-

sielle system. 

• Og ved at sikre en robust økonomi skaber vi de bedste betingel-

ser for den grønne omstilling. 

Danmark er første land, som udsteder grønne statsobligationer, som i så 

vid udstrækning forholder sig til EU’s taksonomi. 

• Derudover har vi hjulpet staten med at igangsætte udstedelse af 

grønne statsobligationer.  

• Den 19. januar – næste uge – udsteder vi således den første 

grønne danske statsobligation med en løbetid på 10 år. 

Obligationen udstedes efter den tyske ”twin bond”-model, som er 

en velkendt og afprøvet model.  
 


