
D
a

n
m

a
rk

s N
a

tio
n

a
lb

a
n

k
                              K

v
a
rta

lso
v
e
rsig

t
05

 Danmarks
 Nationalbank

 Kvar tal so ver sigt
 4. kvartal

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K

Telefon 33 63 63 63 Fax 33 63 71 25

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

D       A        N         M         A        R         K         S

N        A         T          I          O        N         A         L

B        A        N         K         2         0         0          5

4

4

2005

KVO4_05.indd   1 14-12-2004, 10:55:52



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2005 
 
Det lille billede på forsiden viser et udsnit af erindringsmønten i anledning af Kronprins 

Frederik og frk. Mary Donaldsons bryllup. Bryllupsportrættet er udformet af billedhug-

ger Karin Lorentzen. 

 

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

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

 

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

under publikationer. Kvartalsoversigten oversættes til engelsk. 

 

Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen 

Redaktør: Anders Møller Christensen 

 

Redaktionen er afsluttet den 21. november 2005. 

 

Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til: 

Danmarks Nationalbank, 

Informationssektionen, 

Havnegade 5, 

1093 København K 

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

Ekspeditionstider, mandag-fredag kl. 9.00-16.00 

E-mail: info@nationalbanken.dk 

www.nationalbanken.dk 

 

Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2006 planlægges offentliggjort 28. februar 2006. 

 

 

SCHULTZ GRAFISK A/S 

ISSN 0107-1289 

(Online) ISSN 1398-3857 



Indhold 

 
Seneste økonomiske og monetære udvikling ...................................  1 

 
Enighed om nye kapitaldækningsregler i EU ....................................  23 

 
Indenlandsk markedsbestemt inflation ..............................................  25 

Bo William Hansen og Dan Knudsen, Økonomisk Afdeling 

Beregningsgrundlaget for Nationalbankens udtryk for indenlandsk markedsbe-

stemt inflation (IMI) beskrives og opdateres. IMI afspejler udviklingen i de mar-

kedsbestemte danske priser på varer og tjenester, og kan opfattes som et udtryk 

for den underliggende inflation i Danmark. 

 

Søfragt og dansk økonomi ..................................................................  39 
Niels C. Beier og Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling 

Dansk skibsfart bidrager i stigende omfang til overskuddet på betalingsbalancen. 

Eksport af søfragt er mere end fordoblet på under ti år. I artiklen gives en kort 

præsentation af erhvervet og betydningen for dansk økonomi. 
 

Hvorfor er de lange amerikanske renter lave? ...................................  55 
Allan Bødskov Andersen, Kapitalmarkedsafdelingen, John Hydeskov, Handelsaf-

delingen og Michael Sand, Økonomisk Afdeling 

Trods en markant forøgelse af den pengepolitiske rente i USA siden juni 2004 er 

de lange renter forblevet lave. Artiklen behandler fire forklarende faktorer: 

Større stabilitet i inflationsraterne, globaliseringseffekter, lave investeringer og 

øget efterspørgsel efter lange obligationer fra pensionsselskaber og asiatiske 

centralbanker. 

 

En sammenligning af detailrenterne i Danmark og  
euroområdet ........................................................................................  69 

Sabina Persson, Statistisk Afdeling 

Der er betydelige forskelle på detailrenterne mellem landene i Europa. En væsent-

lig del af renteforskellene skyldes forskellige finansielle strukturer, produktkarak-

teristika og national regulering. Renteforskellene er størst for husholdningssekto-

ren, hvor barriererne for grænseoverskridende låneaktiviteter er størst. 

 

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser .................................  87 
Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen  

Konsensusskøn, baseret på et gennemsnit af mange eksperters forudsigelser, an-

vendes ofte som et mål for markedsdeltagernes forventninger til den fremtidige 

udvikling i økonomiske og finansielle størrelser. For udvalgte renter og valuta-

kurser har konsensusskønnene i gennemsnit ikke været mere præcise end det 

naive alternativ, at disse renter og valutakurser var forblevet uændrede. 



 

Polen – EUs nye store medlemsland ...................................................  93  
Niels Peter Hahnemann, Økonomisk Afdeling 

Den økonomiske udvikling i Polen er gået hurtigt i de seneste 15 år. Polen har 

haft et relativ svært udgangspunkt. En række økonomiske strukturproblemer er 

blevet forbigået, og makroøkonomien klarer sig på visse punkter dårligere end i 

flere af de andre nye EU-medlemslande, der har været gennem tilsvarende øko-

nomiske omformning. Artiklen afdækker nogle af de problemer, som plager 

polsk økonomi. 

 

Afviklingen af Varde Bank ..................................................................  105 

Niels C. Andersen, Juridisk Sektion og Jens Dalsgaard, Statistisk Afdeling  

I begyndelsen af 1990'erne voksede de økonomiske problemer for Varde Bank 

sig så store, at der blev etableret en afviklingsordning for banken. For alle prak-

tiske formål er afviklingen nu afsluttet. Artiklen gør status, ligesom artiklen be-

skriver baggrunden for Varde Banks problemer og de hensyn og overvejelser, 

der lå bag den etablerede afviklingsordning. Herudover fokuseres på nogle af de 

problemer, som afviklingen blev konfronteret med. 

 
Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding)  
mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet  
af 11. oktober 2005 ..............................................................................  123 
 
Pressemeddelelser ................................................................................  131 
 
Tabelafsnit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

44. årgang, nr. 4 



 1 

Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra medio september til medio november 
 

 
 

På trods af meget høje oliepriser er momentum i verdensøkonomien 
fortsat robust. Væksten i den globale handel har stabiliseret sig – om 
end på et lavere niveau end i 2004 – og fremstillingsindustrierne i de 
fleste lande indikerer fremgang, jf. figur 1. Drivkræfterne er fortsat USA 
og Asien, men også væksten i euroområdets økonomi er taget til. Pris-
stigninger på energi har udmøntet sig i øget global inflationstakt. Ekskl. 
energi har inflationstakterne udviklet sig mere stabilt, og de mellemfri-
stede inflationsforventninger er velforankrede på et lavt niveau. De 10-
årige renter ligger højere end for 2 måneder siden, og den amerikanske 
centralbank har strammet pengepolitikken. Markedsdeltagerne forven-
ter yderligere stramninger i USA og begyndende stramninger i euroom-
rådet. 

 

 

GLOBAL HANDEL OG VIRKSOMHEDSTILLID I FREMSTILLINGSSEKTOREN Figur 1 

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Der er anvendt et 3-måneders glidende gennemsnit for "global handel", der dækker handel med varer og tjene-
ster. For virksomhedstillid indikerer en værdi over 50 fremgang. Sidste observation for "global handel" er august, 
og for virksomhedstilliden er det oktober. 
Centraal Planbureau (Holland) og EcoWin.  
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DE INTERNATIONALE RÅVARE- OG FINANSMARKEDER 

Olieprisen er faldet tilbage i løbet af efteråret, men er stadig på et højt 
niveau, jf. figur 2.  I midten af november var prisen 54 dollar pr. tønde 
(Brent) efter et kortvarigt toppunkt på knap 70 dollar i perioden om-
kring orkanerne Katrina og Rita. De forårsagede midlertidig nedlukning 
samt beskadigelser af amerikanske produktions- og raffinaderifaciliteter 
i Den Mexicanske Golf. Denne udbudsforstyrrelse blev efterfølgende 
modgået af tilbud om ekstra produktion i OPEC-landene og træk på de 
strategiske oliereserver i USA.  

Efterårets prisfald ændrer ikke ved, at olieprisen har været stigende 
igennem såvel 2004 som 2005. Høj global vækst har trukket efterspørgs-
len op. Trækket er især kommet fra USA og Asien. Ikke mindst har 
mængden af kinesisk olieimport været stærkt stigende, jf. figur 2. I takt 
med øget efterspørgsel er den ledige produktionskapacitet i oliesekto-
ren blevet reduceret betydeligt. Kombinationen af høj efterspørgsel og 
begrænset ledig kapacitet betyder, at midlertidige forstyrrelser på ud-
budssiden får en væsentlig effekt på priserne.  

I modsætning til tidligere episoder med store olieprisstigninger har de 
senere års forløb i højere grad været efterspørgselsdrevet. Under tidlige-
re episoder i begyndelsen af 1970'- og 80'erne blev udbuddet reduceret 
pludseligt, og det kastede den globale økonomi i recession. Denne gang 

 

OLIEPRIS OG KINESISK OLIEIMPORT (MÆNGDE) Figur 2

0

10

20

30

40

50

60

70

0

3

6

9

12

15

18

21

Oliepris, spotKinesisk olieimport (højre)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US dollar pr. tønde Mio. ton

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Sidste observation er november for "oliepris, spot" og september for "kinesisk olieimport". Olieprisen er Brent.
"Kinesiske olieimport" er et 6-måneders glidende gennemsnit. De sorte streger angiver årlige gennemsnit for
olieprisen beregnet ud fra dagsobservationer.  
EcoWin. 
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har stigende oliepriser snarere været et resultat af den globale højkon-
junktur. Det illustreres af, at andre råvarepriser såsom prisen på indu-
strielle metaller er gået i vejret samtidigt – dog mindre kraftigt – en 
bevægelse, der er fortsat i de sidste par måneder og understøtter ind-
trykket af en robust global økonomi. Stigende råvarepriser har forment-
lig kun virket dæmpende på en i øvrigt høj global vækst. 

Det nuværende niveau for olieprisen ventes at vare ved. Priserne for 
olie til levering flere år frem (futures) har fulgt spotprisen op. Stigninger 
i spotprisen, der opfattes som drevet af midlertidige forhold, bevirker 
typisk et faldende forløb for futurespriserne. De aktuelle høje priser på 
fremtidig olielevering kan skyldes en række forhold af vedvarende ka-
rakter. Forsat integration af Kina og resten af Asien i verdensøkonomien 
kan betyde et permanent løft i efterspørgslen. Ligeledes kan det afspej-
le, at markedsdeltagerne vurderer, at produktionskapaciteten, og der-
med udbuddet, kun i begrænset omfang øges fremover.  

Den reale oliepris har i efteråret nået niveauet fra 1. oliekrise, men 
ligger dog betydeligt lavere end 2. oliekrise. Ud over et stærkere og 
anderledes udgangspunkt for verdensøkonomien end for 20-30 år siden 
er der andre årsager til, at effekten af høje oliepriser utvivlsomt er min-
dre. Energiintensiteten i i-landene er lavere, de olieeksporterende lan-
des udgiftstilbøjelighed er højere end tidligere, og sidst – men ikke 
mindst – er inflationsforventningerne velforankrede på et lavt niveau. 

De stigende energipriser er slået igennem på inflationstakten i 2005. 
Markedsdeltagernes skøn på inflationen næste år er også gået i vejret, 
jf. tabel 1. Det skyldes dog især, at høje energipriser i slutningen af 2005 
automatisk skubber næste års prisstigningstakt i vejret, uden den under-
liggende inflation opfattes anderledes. Det bekræftes af break-even 
inflationen, der siden i sommer har været stigende i USA, men ikke er på 
et niveau, der er meget forskelligt fra de seneste år, jf. figur 3.1 Efter 

 1
  Break-even inflationen bruges som mål for markedsdeltagernes inflationsforventninger og beregnes 

som forskellen mellem renten på en nominel og en indekseret obligation med samme løbetid, jf. Bo 
William Hansen, Indeksobligationer i porteføljebeslutninger, Danmarks Nationalbank, Kvartalsover-
sigt, 2. kvartal, 2004. 

FORVENTNINGER TIL INFLATIONEN I USA OG EUROOMRÅDET  Tabel 1 

Skøn for år 
USA 

Januar 05 
USA 

November 05 
Euroområdet 

Januar 05 
Euroområdet 
November 05 

2005  ....................... 2,5 3,4 1,8 2,2 

2006  ....................... 2,4 3,0 1,7 1,9 

20071 ....................... 2,4 2,4 1,9 1,8 

Anm.: Beregnet som et gennemsnit af en række økonomers skøn. Tallene vedrører stigningstakten i forbrugerpriserne. 
Kilde: Consensus Economics. 
1    Skønnene for 2007 er ikke fra januar og november, men henholdsvis april og oktober. 
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tilsvarende at være steget siden i sommer faldt euroområdets break-
even inflation tilbage sidst på efteråret til et niveau omkring Den Euro-
pæiske Centralbanks, ECB, mellemfristede målsætning om inflation tæt 
på, men under 2 pct. Udviklingen i break-even inflationen er et udtryk 
for velforankrede mellemfristede inflationsforventninger på et lavt ni-
veau og en troværdig pengepolitik i USA og euroområdet. 

Den amerikanske centralbank strammede pengepolitikken med ¼ pct. 
både i september og november, jf. figur 4. Den ledende amerikanske 
pengepolitiske rente er nu 4 pct. Siden stramningerne begyndte sidste 
år, er renten blevet sat op med 3 pct., uden det er slået synligt igennem 
på den 10-årige rente, jf. figur 3. ECB har fastholdt renten på 2 pct. si-
den juni 2003. Begge centralbanker har udtrykt øget bekymring over 
risikoen for vedvarende gennemslag af energipriserne på inflationen. 
Markedsdeltagerne forventer i højere grad fortsatte amerikanske 
stramninger end for to måneder siden, jf. figur 4, og den fremtidige 
rente i euroområdet ventes også at blive højere.  

De 10-årige renter i USA og euroområdet er steget knap ½ pct. i perio-
den fra midten af september til midten af november. Den amerikanske 
rente lå da omkring 4,5 pct., og den tyske rente var ca. 3,5 pct. Samlet set 
er de finansielle forhold stadig lempelige. Især de lange renter må beteg-
nes som lave, og baggrunden herfor er beskrevet i artiklen side 55ff. 

 

10-ÅRIGE RENTER OG BREAK-EVEN INFLATION Figur 3 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Sidste observation er 15. november. "USA, break-even inflation" er beregnet for obligationer med en restløbetid
på 10 år. "Euroområdet, break-even inflation" starter først i midten af 1998 og er beregnet ud fra franske obliga-
tioner med udløb i 2009. Restløbtiden er derfor faldende over tid. 
EcoWin. 



 5 

Guldprisen i dollar er steget. Det fortsætter en flerårig udvikling, men 
modsat tidligere er stigningen i den senere tid gået hånd i hånd med en 
stærkere dollar bl.a. over for euro, jf. figur 5. Tendensen til en stærkere 

PENGEPOLITISKE RENTER OG FORVENTEDE RENTER Figur 4 
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Kilde: 

Sidste observation er 15. november. "Renteforventninger" er implicitte forwardrenter beregnet på baggrund af
usikrede pengemarkedsrenter med løbetid op til og med 12 måneder (Libor- og Euribor-renter).   
EcoWin og egne beregninger. 

  

 

DOLLAR PR. EURO OG PRIS PÅ GULD OG INDUSTRIELLE METALLER Figur 5 
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Kilde: 

Sidste observation er november, dog oktober for "industrielle metaller". Valutakursen i 1998 vedrører ECU.  Der er
anvendt IMFs indeks over prisen på industrielle metaller. Guldprisen er dollar pr. troy ounce. 
EcoWin. 
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dollar startede omkring årsskiftet, og efter en vis reversering over som-
meren fortsatte den i efteråret. Dollarens styrkelse skal ses i lyset af, at 
rentespændet mellem USA og euroområdet gradvist er blevet øget 
igennem 2005. Kursen medio november var 1,17 dollar pr. euro mod 
1,36 ved årsskiftet. 

Aktiekurserne i USA og euroområdet lå i midten af november på om-
trent samme niveau som i midten af september. Også set over året som 
helhed har det amerikanske S&P 500-indeks udviklet sig fladt, mens det 
europæiske Stoxx 600-indeks ligger markant over januar-niveauet.   

 
INTERNATIONAL ØKONOMISK BAGGRUND 

USA 
BNP i USA voksede med 0,9 pct. fra 2. til 3. kvartal. Dermed var frem-
gangen i produktionen på linje med de foregående kvartaler. Økonomi-
en blev trukket af den indenlandske efterspørgsel – et forhold der har 
gjort sig gældende siden opsvingets start i 2003. 

Eftervirkninger af orkanerne betød en svækkelse af en række må-
nedsbaserede økonomiske nøgletal. I september faldt både industripro-
duktionen og beskæftigelse, og tilliden hos forbrugerne og i servicesek-
toren dykkede markant. Ses der bort fra eftervirkningerne, var den un-
derliggende fremdrift i økonomien anselig.  

Myndighederne har bevilliget katastrofehjælp til de orkanramte om-
råder på mere end 60 mia.dollars. Flere midler vil i de kommende kvarta-
ler blive kanaliseret til genopbygning. Det understøtter indtrykket af 
midlertidige effekter med lidt lavere økonomisk vækst i 2. halvdel af i år 
og lidt højere næste år i takt med, at genopbygningen går i gang.1 Sam-
let set fremstår den amerikanske økonomi fortsat robust. Konsensusskøn 
for BNP-væksten var senest 3,6 og 3,3 pct. for i år og 2006.  

Katastrofe- og genopbygningshjælpen betyder, at budgetunderskud-
det forværres. Orkanerne nåede kun at få begrænset effekt på under-
skuddet i det nyligt afsluttede finansår 2004-05. Her blev det føderale 
budgetunderskud forbedret med knap 100 mia.dollars fra 3,6 pct. af 
BNP året før til 2,6 pct. på grund af bedre konjunkturforhold. Det er 
stadigvæk et stort underskud, når det tages i betragtning, at økonomien 
er i en højkonjunktur. 

Priserne på fast ejendom steg med 13½ pct. år-til-år i 2. kvartal. Bolig-
markedet har i de senere år været en væsentlig drivkraft i det økonomi-
ske opsving. Markant stigende boligformue har betydet, at forbrugerne 

 1
  Se fx Kongressens budgetkontors vurdering af 6. oktober: Macroeconomic and budgetary effects of 

Hurricanes Katrina and Rita, der kan downloades fra www.cbo.gov.  
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har øget deres forbrug, og deres opsparingskvote er tæt på nul. De fle-
ste indikatorer tyder på et fortsat stærkt boligmarked. Dog har de høje 
boligpriser betydet, at udbuddet af nye boliger til salg i efteråret er 
steget mere end omsætningen. 

Forbrugerpriserne accelererede betydeligt i efteråret, jf. figur 6. For-
brugerprisindekset lå i oktober 4,3 pct. højere end året før. Det er ener-
gipriserne – eksemplificeret ved benzinpriserne i figuren – der har pres-
set inflationen i vejret.  

Underliggende er inflationspresset stabilt. Kerneinflationen er om no-
get faldet lidt tilbage i løbet af 2005, jf. figur 6, og stigningstakten i 
timelønnen i den private sektor har i samme periode ligget stabilt i in-
tervallet 2½-3 pct. Det seneste tal for ledigheden, der ikke var orkanpå-
virket, var 4,9 pct. i august (5 pct. i oktober). Dermed er ledigheden me-
get tæt på OECDs skøn for det niveau, hvor løn- og prisudviklingen be-
gynder at tage til. Dette skøn er dog usikkert. Faldet i ledigheden fra 6 
pct. i 2002 er desuden blevet ledsaget af et fald i andelen af befolknin-
gen, der er i arbejdsstyrken. Det kan være et udtryk for en større reserve 
af arbejdskraft end antydet af ledighedstallene. Ligeledes er der struktu-
relle forhold, der i øjeblikket holder løn- og prisudviklingen i ave såsom 
den øgede integration af Asien i verdensøkonomien.1  

 1
  Jf. artiklen side 55ff. Se også Governor Donald L. Kohn's tale af 11 oktober: Globalization, inflation, 

and monetary policy, der kan downloades fra www.federalreserve.gov. 

INFLATION OG BENZINPRIS I USA Figur 6 
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Kilde: 

Sidste observation er oktober, dog november for "benzinpris", der er et gennemsnit af ugeobservationer. "Kerne-
inflation" er afgrænset som stigningen i forbrugerpriserne ekskl. fødevarer og energi. 
EcoWin. 

  



 8 

På kort sigt giver de høje energipriser anledning til nogen usikkerhed. 
De kan få afsmittende virkning på den underliggende løn-, pris- og for-
ventningsdannelse, og samtidigt udhuler de væksten i forbrugernes 
disponible indkomster og øger virksomhedernes omkostninger. Den 
amerikanske centralbank følger disse risici, og aktuelt er forventninger-
ne til den mellemfristede inflation velforankrede på et lavt niveau, jf. 
ovenfor om finansmarkederne. 

 
Japan og Kina 
Den økonomiske udvikling i Japan tegner bedre end set længe. BNP 
voksede med 0,4 pct. i 3. kvartal og lå 3 pct. højere på årsbasis, jf. figur 
7. Væksten var trukket af den indenlandske efterspørgsel bredt fordelt 
på det private forbrug og investeringer. En række nøgletal indikerer, at 
økonomien mere vedvarende er i bedring. Arbejdsmarkedet er i klar 
fremgang, bl.a. vokser de nominelle lønninger for første gang i flere år, 
jf. figur 7. Tilsvarende udviser nogle mål for udlån positive vækstrater, 
og priserne på grunde i visse områder i Tokyo er begyndt at stige efter 
at have udvist fald i omkring 15 år. Virksomhedernes indtjening er høj, 
og bankernes dårlige lån er bragt betydeligt ned. Forudsætningerne for 
en sund økonomisk udvikling er derfor til stede, og der ventes BNP-
vækst på 2,2 og 1,9 pct. i år og næste år (konsensusskøn). 

 

PRODUKTION I JAPAN OG KINA Figur 7 
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Den økonomiske forbedring har endnu ikke vendt udviklingen i forbru-
gerpriserne. Kerneinflationen, målt ved stigningstakten i forbrugerpri-
serne ekskl. friske fødevarer, var -0,1 pct. i september. Den japanske 
centralbank forventer, at faldet i forbrugerpriserne vil ophøre i løbet af 
nogle måneder. Pengepolitikken har i knap 5 år været ført efter et 
kvantitativt mål for bankernes indeståender i centralbanken, så den 
korte rente har de facto været nul. Centralbanken angiver, at denne 
form for pengepolitik vil fortsætte, indtil forbrugerpriserne ekskl. friske 
fødevarer vedvarende holder op med at falde.  

Produktionen i Kina voksede igen betydeligt i 3. kvartal. BNP-væksten 
var i underkanten af 10 pct. år-til-år, og den årlige vækstrate i industri-
produktionen var i størrelsesorden 15 pct., jf. figur 7. De massive vækst-
rater er især eksportdrevet og skal ses i lyset af den gradvise overgang til 
en markedsøkonomi og øget integration i verdensøkonomien. Ligeledes 
er Kina et lavindkomstland, så der er potentiale for høj vækst. 

Kinas økonomi påvirker den globale økonomi på mange områder. På-
virkningen er et relativt nyt fænomen, der for alvor er slået igennem de 
sidste 5 år i takt med, at flere og flere udenlandske virksomheder har 
slået sig ned i Kina. Først og fremmest er økonomien meget åben, og 
det har betydet større konkurrence, billigere varer og øget global han-
del, ikke mindst intra-asiatisk. Ligeledes har muligheden for udflytning 
af produktion utvivlsomt indvirket på løndannelsen i andre lande. Paral-
lelt med øget vækst er efterspørgslen efter – og priserne på – råvarer 
gået i vejret. Samlet set indebærer integrationen store økonomiske ge-
vinster, ikke blot for Kina, men for hele verdensøkonomien, selv om det 
på kort sigt stiller store krav til omstillingsevnen i andre lande. 

 
Euroområdet 
Efter et år med en sløj udvikling accelererede den økonomiske aktivitet i 
euroområdet i efteråret. BNP voksede med 0,6 pct. fra 2. til 3. kvartal 
Der foreligger ikke tal for efterspørgslen endnu, men tilsyneladende var 
væksten i høj grad drevet af øget eksport. For året som helhed ventes 
BNP-væksten at blive 1,3 pct. i år og 1,7 pct. næste år (konsensusskøn). 

Hovedproblemet i euroområdets økonomi er den indenlandske efter-
spørgsel, der især i Tyskland, men også i Italien, er vokset beskedent i en 
periode. I Italien vanskeliggøres situationen af et stort offentligt under-
skud og en betydelig forværring af konkurrenceevnen de senere år, jf. 
figur 8. I lighed med Italien døjer Tyskland med et stort underskud på de 
offentlige finanser. Til gengæld har eksportsektoren nydt godt af en 
forbedret konkurrenceevne. Eksporten er gået markant frem, og tysk 
økonomi er i høj grad todelt. Det er paradoksalt, at impulsen fra eks-
portsektoren ikke har bredt sig vedvarende til resten af økonomien, 



 10 

hvor der efter mange års lavvækst er plads til fremgang. Det har ellers 
før været en mekanisme, der har løbet ikke bare tysk, men også euro-
pæisk konjunktur i gang. 

Forklaringen på den svage indenlandske efterspørgsel skal formentlig 
findes i flere forhold. Forbrugertilliden er lav. Ledigheden er høj og 
nødvendige velfærdsreformer – især i Tyskland – skaber på kort sigt 
usikkerhed. En medvirkede årsag kan også være indretningen af det 
finansielle system. Forbrugernes låntagning er langt lavere i euroområ-
det end i Danmark, jf. figur 9. Et veludviklet finansielt system giver bl.a. 
forbrugerne mulighed for at låne i perioder, hvor udgiftsbehovet er 
stort i forhold til indkomsten. Er der hindringer for forbrugernes låntag-
ning, vil det være vanskeligere for det private forbrug at forårsage et 
opsving, og så må man i højere grad vente på, at eksportudviklingen 
bliver tilstrækkelig stærk. 

Efterårets månedsbaserede nøgletal tyder på en fortsat todeling af eu-
roområdets økonomi med en stærk eksportsektor og en svag inden-
landsk efterspørgsel. Industriproduktion og virksomhedstillid har været 
stigende, hvilket stemmer overens med de globale tendenser i handel og 
fremstillingsindustrien. Ifo-indekset, der bredt måler tilliden i tysk er-
hvervsliv, steg ret markant, og det var både erhvervslivets forventninger 
til fremtiden og synet på den aktuelle situation, der var lysere. Detailsal-
get har udviklet sig mere ujævnt og faldt bl.a. i Tyskland.  

ENHEDSLØNOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EUROOMRÅDET Figur 8 
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De stigende energipriser betød højere inflation i løbet af efteråret. I 
oktober lå de harmoniserede forbrugerpriser, HICP, 2,5 pct. højere end i 
samme måned sidste år. Det er højere end ECBs mellemfristede målsæt-

UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER I FORSKELLIGE LANDE – 2004 Figur 9 
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Udlån fra monetære finansielle institutioner til husholdninger ultimo 2004. Husholdninger inkluderer selvstændigt
erhvervsdrivende undtagen for USA.    
OECD, Federal Reserve, Statististika centralbyrån, Bank of England, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 

KERNEINFLATION I EUROOMRÅDET Figur 10 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer
HICP ekskl. energi, uforarbejdede fødevarer, tobak og sundhed

Bidrag fra tobak
Bidrag fra sundhed

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pct., år-år

Anm.: 
Kilde: 

Sidste observation er oktober. 
EcoWin og egne beregninger. 



 12 

ning om inflation tæt på, men under 2 pct. Med en mat udvikling i den 
indenlandske efterspørgsel kommer stigende energipriser, der udhuler 
de disponible indkomster, særdeles ubelejligt for euroområdet. 

Den underliggende inflation afspejler i højere grad en sløj økonomisk 
udvikling, jf. figur 10. Afgrænset ved stigningen i HICP ekskl. energi og 
uforarbejdede fødevarer er kerneinflationen faldet i 2005. Indtil videre 
har der ikke været tydelige tegn på anden-runde-effekter af energipris-
stigningerne. Ledigheden var 8,4 pct. i september. Det er over OECDs skøn 
for den strukturelle ledighed på 8 pct. Dette høje niveau reflekterer uflek-
sible arbejdsmarkeder. Lønstigningstakten på ca. 2 pct. er moderat. 

Regeringsgrundlaget for den nye tyske regering er blevet fremlagt. I 
grundlaget er der lagt op til en finanspolitisk konsolidering, som også vil 
sikre, at stabilitets- og vækstpagten kan overholdes. Konsolideringen 
skal bl.a. ske via moms- og skatteforhøjelser. Ligeledes er det planlagt 
gradvist at forhøje tilbagetrækningsalderen fra 65 til 67 år i perioden 
2012-35. 

 
Storbritannien, Norge og Sverige 
Ifølge nationalregnskabet har udviklingen i den britiske økonomi været 
moderat i 2005 efter en længere årrække med solid vækst. BNP lå 1,6 pct. 
højere i 3. kvartal end i samme periode sidste år. Huspriserne udvikler sig 
mere afdæmpet efter flere års store stigninger, der har understøttet det 
private forbrug. Ledigheden er fortsat lav. Inflationen har været stigende 
og var i oktober 2,3 pct., dvs. over målet på 2 pct.  I modsætning til euro-
området og USA er kerneinflationen også steget. Bank of England har i 
efteråret holdt renten uændret på 4,5 pct. Underskuddet på de offentlige 
finanser ventes i 2005 at blive i størrelsesordenen 3 pct. af BNP efter tilsva-
rende underskud i såvel 2003 og 2004. Det er et betragteligt underskud, 
når ledigheden er lav og kapacitetsudnyttelsen høj. 

Der synes gedigne opsving i gang i begge de skandinaviske naboøko-
nomier. Væksten er høj, arbejdsmarkederne er i fremgang, og inflatio-
nen er lav.  

De norske forbrugerpriser steg med 1,2 pct. i oktober målt ved  
KPI-JAE-indekset, der er eksklusiv energi og afgifter. Det er under infla-
tionsmålet på 2½ pct. I november hævede Norges Bank renten med  
¼ pct. til 2¼ pct. Centralbanken angiver, at strategien med ikke-hyppige 
og små renteforhøjelser vil fortsætte, og venter desuden, at infla-
tionsmålet nås i 2008. 

De svenske forbrugerpriser steg med 0,8 pct. i oktober målt ved stig-
ningen i UND1X-indekset, der er ekskl. afgifter samt priseffekter fra 
renteændringer. Det er under målzonen på 1-3 pct. Efter rentenedsæt-
telsen på ½ pct. i juni har Riksbanken holdt renten uændret på 1½ pct., 
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og siden er den svenske krone blevet svækket i størrelsesorden 4 pct. 
over for euro. Regeringen har stillet forslag om en lempelse af finanspo-
litikken i 2006 på omkring 1 pct. af BNP. 

 
DANSKE FINANSIELLE FORHOLD 

Kronen blev i første halvår 2005 svækket en smule til et niveau omkring 
centralkursen over for euro, jf. figur 11.  

De små udsving i kronekursen over tid skal bl.a. ses i lyset af kapitalbe-
vægelserne mellem Danmark og udlandet. Svækkelsen af kronen i første 
halvdel af året var således sammenfaldende med udstrømning af kapital 
i forbindelse med forsikrings- og pensionssektorens nettokøb af uden-
landske obligationer og andre sektorers nettokøb af udenlandske aktier, 
jf. figur 12.1 I årets 3. kvartal fortsatte kapitaludstrømningen knyttet til 
disse poster, om end omfanget var mindre. Udlændinge har netto købt 
danske obligationer i 2005, og en tilknyttet indstrømning af kapital kan 
underliggende have støttet kronen. Kapitalstrømme i forbindelse med 
danske obligationer har dog normalt haft mindre effekt på kronekursen 
end de andre kapitalstrømme i figuren, formentlig fordi valutakursrisi-
koen i højere grad afdækkes. 

 1
  Figuren viser kapitalbevægelserne for de poster, der erfaringsmæssigt påvirker kronekursen, jf. 

Jakob Lage Hansen og Peter Ejler Storgaard, Kapitalbevægelsernes betydning for kronekursen, Dan-
marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2005. 

KRONEKURSEN Figur 11 
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Udsving i kapitalbevægelserne mellem Danmark og udlandet kan give 
anledning til uønskede fluktuationer i kronekursen, hvilket National-
banken begrænser gennem intervention på valutamarkedet. I løbet af 
september og oktober har Nationalbanken netto solgt valuta for i alt 13 
mia.kr. for at stabilisere kronekursen.  

Siden midten af september har penge- og kapitalmarkedsrenterne væ-
ret stigende i takt med den europæiske renteudvikling. På pengemarke-
det blev forskellen mellem 12- og 3-måneders renten i periodens løb 
udvidet fra ca. 10 til godt 35 basispoint, bl.a. fordi markedsdeltagerne 
venter, at den pengepolitiske rente i euroområdet forhøjes i løbet af det 
kommende år. Renten på 10-årige danske statsobligationer er steget fra 
3,07 pct. i midten af september til 3,53 pct. i midten af november.  

Det 10-årige rentespænd over for Tyskland (løbetidskorrigeret) har 
igennem det sidste halve års tid været svagt negativt. Rentespændet har 
varieret i intervallet 0 til -10 basispoint. 

Skæringsrenten ved ECBs ugentlige likviditetstilførende auktioner har 
i perioden ligget knap 10 basispoint under Nationalbankens udlånsren-
te, mens spændet mellem udlånsrenten og ECBs minimumsbudrente 
uændret har været 15 basispoint. Nationalbankens udlånsrente var me-
dio november 2,15 pct., mens diskontoen samt foliorenten var 2 pct. 

Ligesom i udlandet lå de danske aktier i midten af november stort set 
på niveauet fra midten af september. Set over hele året er indekset over 

KAPITALBEVÆGELSER KNYTTET TIL PORTEFØLJEINVESTERINGER  Figur 12 
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de 20 mest omsatte aktier steget med mere end 25 pct., hvilket er noget 
mere end i fx euroområdet.  

Udlånet fra penge- og realkreditinstitutter er steget betydeligt i 2005, 
jf. figur 13. Ved udgangen af 3. kvartal 2005 var år-til-år væksten i de 
samlede udlån til erhverv og husholdninger knap 15 pct. Det er en lidt 
stærkere vækstrate end under opsvinget i 1990'erne. I midten af 
1980'erne, da dansk økonomi var inde i en stærk højkonjunktur, var 
udlånsvæksten højere end i dag, men forskellen er beskeden, når der 
tages hensyn til, at inflationen dengang var højere. 

 
DANSK ØKONOMI 

Overordnet 
Dansk økonomi er inde i et bredt funderet opsving. Produktion, beskæf-
tigelse, forbrug og investeringer viser over en bred kam tegn på frem-
gang. Som noget nyt vokser eksporten nu så stærkt, at handlen med 
udlandet netto også bidrager til den økonomiske vækst. Der er solide 
overskud på betalingsbalancen og det offentlige budget, og løn- og 
prisstigningstakten er på linje med vores handelspartnere.  

Opsvinget har rod i en række forhold. Fremgangen, der startede i mid-
ten af 2003, kom efter et par år med afdæmpet dansk og udenlandsk 
vækst. Siden er den globale økonomi vokset betydeligt, især i 2004, men 
også i år. De finansielle forhold er lempelige. Derudover kan fremgan-

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅNSVÆKST 1981-2005 Figur 13 
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gen ses som et resultat af mange års fornuftig økonomisk politik. Bl.a. er 
strukturerne på arbejdsmarkedet løbende blevet forbedret, om end i et 
lavere tempo i de senere år. Og ikke mindst synes danske virksomheder 
at have evnet at omstille sig og bevare konkurrenceevnen.  

Til trods for et stærkt udgangspunkt er der med den nuværende frem-
drift i økonomien også grund til at være på vagt. Det viser erfaringer fra 
Holland, der – i stil med Danmark – har et relativt velfungerende arbejds-
marked. I slutningen af 1990'erne havde den hollandske økonomi en år-
række med høj vækst, jf. figur 14. Boligmarkedet boomede, og der var 
overskud på betalingsbalancen og det offentlige budget. Ledigheden 
faldt til et lavt niveau, uden det i første omgang slog igennem på lønstig-
ningstakten. Først sent i forløbet, omkring 2000, accelererede løn og pri-
ser betydeligt. Siden har økonomien skrantet og haft svært ved at gen-
vinde konkurrenceevnen, jf. figur 8. Flere forhold lå bag nedturen. Med-
virkende var, at man undervurderede styrken af opsvinget og derfor fejl-
vurderede omfanget af de ledige resurser.1 Desuden var finanspolitikken 
ikke stram nok, og i det efterfølgende tilbageslag var man derfor nødsa-
get til at gennemføre stramninger. Under højkonjunkturen var finanspoli-
tikken indrettet således, at en del af de indtægter, der lå ud over det for-

 1
  Fx vurderede OECD i efteråret 2000, at det hollandske outputgab i 2000 var +1½ pct. Senest skønne-

de OECD i foråret 2005, at outputgabet i 2000 var +4 pct., jf. figur 14. Det illustrerer vanskeligheder-
ne ved at skønne begreber som strukturel ledighed og potentiel vækstrate.  

BNP-VÆKST OG OUTPUTGAB I DANMARK OG HOLLAND – 1995-2005  Figur 14 
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Årsserier. 2005 er Finansministeriets og OECDs skøn. "Outputgab" er forskellen mellem økonomiens faktiske og
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Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, august 2005 og OECD, Economic Outlook 77, database, juni 2005. 
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ventede, automatisk gav sig udslag i skattelettelser. Erfaringerne fra Hol-
land viser, at en stærk løn- og prisudvikling kan komme uventet og med 
nogen forsinkelse, hvis efterspørgslen bliver stærk nok. 

 
Økonomisk aktivitet, arbejdsmarked og offentlige finanser 
Den økonomiske vækst var stærk i 1. halvår 2005. Produktionen målt 
ved BNP lå i årets første 6 måneder 2,6 pct. over samme periode sidste 
år. Fra opsvingets start har det primært været den indenlandske efter-
spørgsel, der har trukket økonomien. Det var også tilfældet i 1. halvår, 
men nettoeksportens negative bidrag er nu ophørt.  

Det private forbrug har været en væsentlig drivkraft det sidste år med 
kvartalsvise reale vækstrater i størrelsesorden 1 pct. eller mere. Forbru-
get er underliggende blevet stimuleret af lempelige finansielle forhold, 
faldende ledighed, et stærkt boligmarked og voksende realindkomster. 
Det er blevet bredt udmøntet i indkøb af biler samt i detailhandlen. 
Udviklingen skal dog også ses i sammenhæng med et relativt svagt for-
løb i det private forbrug i perioden 1999-2002, hvor opsparingskvoten 
steg. Der foreligger ikke nationalregnskabstal for 3. kvartal, men udvik-
lingen i bilsalg og detailhandel tyder på en lille afdæmpning efter stærk 
vækst i 2. kvartal. Der vil dog ofte være en del udsving fra kvartal til 
kvartal, og de underliggende forhold understøtter fortsat forbruget. 
Således ligger forbrugertilliden meget højt, ligesom boligmarkedet ikke 
har vist tegn på en afdæmpning, tværtimod. Realkreditrådets statistik 
viser, at priserne på parcel- og rækkehuse i landet som helhed steg med 
17,8 pct. år-til-år i 3. kvartal, mest i Hovedstadsområdet. 

Investeringsaktiviteten er i tydelig fremgang. Fremgang på ejen-
domsmarkedet har ansporet boliginvesteringerne, men også erhverve-
nes materielinvesteringer er vokset mærkbart siden opsvingets start. 
Hvor den private forbrugsvækst var svag i 1999-2002, så udviklede mate-
rielinvesteringerne sig også stærkt i den periode. Investeringskvoten, 
dvs. materielinvesteringerne i forhold til BFI i faste priser, har været  
stigende igennem det sidste årti. Det tyder på løbende effektiviseringer. 

Hidtil har det indenlandsk drevne opsving særligt påvirket de service-
prægede erhverv og byggeriet, men kun i mindre grad industrien. I ser-
vicesektoren og byggeriet er tilliden til udviklingen meget høj og har 
været stigende siden 2003, jf. figur 15. I industrien har produktionen 
udviklet sig moderat, og beskæftigelsen har været faldende. Det kan 
henføres til den hidtidige sammensætning af opsvinget, men måske 
også, at det er lettere at effektivisere industriproduktion, som der er 
brug for af hensyn til konkurrence med lavtlønslande. Eksporten har 
udviklet sig positivt, ikke mindst i 2005, og at dømme ud fra den stigen-
de tendens i industriens tillid er opsvinget nu bredt fordelt. 
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Ledigheden har været faldende siden slutningen af 2003, hvor der var 
ca. 185.000 ledige. I september var ledighedsniveauet knap 152.000 eller 
5,5 pct. af arbejdsstyrken. Antallet af aktiverede, der formelt ikke tæller 
som ledige, er ligeledes på et lavt niveau. Ved redaktionens slutning 
forelå der ikke pålidelige beskæftigelsestal for 3. kvartal. Vurderet ud 
fra konjunkturbarometret for bygge- og anlæg er efterspørgslen efter 
arbejdskraft inden for byggeriet usædvanlig stor. 

Lønstigningstakten er fortsat beskeden. Lønningerne reagerer dog of-
te med forsinkelse, så den aktuelle udvikling afspejler snarere konjunk-
turerne i foregående år, ligesom tekniske forhold vedrørende pension 
midlertidigt har bidraget til en lavere stigningstakt. Det er indiskutabelt, 
at løbende arbejdsmarkedsreformer fra 1993 og frem har sænket den 
strukturelle ledighed, men det præcise niveau kendes ikke. Man kan 
blot konstatere, at hvor ledigheden under sidste opsving i 1990'erne 
faldt fra et højt niveau, så er ledigheden denne gang på et lavt niveau 
allerede i udgangspunktet og hastigt på vej ned. Det er afgørende for 
en stabil udvikling i dansk økonomi, at det fremadrettet lykkes at øge 
arbejdsudbuddet og sikre en rimelig balance mellem udbud og efter-
spørgsel efter arbejdskraft. 

Det offentlige forbrug voksede realt med 1 pct. i 1. halvår i forhold til 
samme periode sidste år. Tallene er foreløbige og usikre, men tyder på, 
at væksten ligesom i 2004 vil overskride regeringens mål for 2005, med-

KONJUNKTURBAROMETRE Figur 15
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Sidste observation er oktober. Der er anvendt et 3-måneders glidende gennemsnit. Der er kun observationer for
"service" fra 2000 og frem. 
Danmarks Statistik. 
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mindre der finder en stærk opbremsning sted i 2. halvår. Med den nu-
værende fremdrift i økonomien er det særdeles vigtigt, at finanspolitik-
ken ikke er ekspansiv, men tværtimod tilrettelægges, så den stabiliserer 
økonomien.  

Overskuddet på den offentlige saldo var 1,7 pct. af BNP i 2004, og  
Finansministeriet ventede i august en forbedring til 2,5 pct. i år.  
Overskuddet afspejler især højkonjunkturen samt ekstraordinært store 
indtægter fra Nordsøen og pensionsafkastbeskatningen. Fraregnet  
påvirkningen fra konjunkturerne og de ekstraordinære indtægter  
er saldoen stort set uændret, såfremt det planlagte udgiftsniveau hol-
des. 

 
Betalingsbalance og udenrigshandel 
Der er udsigt til et betragteligt overskud på betalingsbalancen i 2005. I 
årets første 9 måneder var overskuddet knap 50 mia.kr., heraf 20 mia.kr. 
i juli-september. Det synes derfor rimeligt at konkludere, at overskuddet 
bliver en del større end sidste års niveau på 33 mia.kr. Betalingsbalance-
statistikken blev omlagt ved årsskiftet, så sammenligninger med tidlige-
re overskud skal dog ske med varsomhed, og især tjenesteposterne er 
behæftet med usikkerhed.  

En stor og stigende del af overskuddet på betalingsbalancen kan 
henføres til handlen med tjenester, især søfragt, jf. artiklen side 39ff, 
der analyserer skibsfarten og dansk økonomi. Dansk skibsfart har i de 
senere år ekspanderet. I de sidste par år har erhvervet ligeledes været 
begunstiget af høje fragtrater, der på samme vis som olieprisen er ble-
vet skubbet i vejret af høj global vækst og handel. Da Danmark er net-
toeksportør af olie, har øgede oliepriser også bidraget ekstra til over-
skuddet på samhandlen med udlandet. En del af indtjeningen udbeta-
les dog som udbytter til den udenlandske del af ejerkredsen af fx 
Dansk Undergrunds Consortium og trækker betalingsbalancen i mod-
sat retning.  

Det store og stigende overskud på betalingsbalancen er tegn på en 
god konkurrenceevne, men det er ikke et udtryk for, at økonomiens 
kapacitetsgrænse har flyttet sig nævneværdigt. Hvor der i 1990'erne var 
sammenfald mellem begyndende presproblemer og et underskud på 
betalingsbalancen, så vil presproblemer nu vise sig ved et betydeligt 
overskud. Betalingsbalanceoverskuddet skærmer ikke automatisk øko-
nomien mod en eventuel senere lavkonjunktur.  

Fokuseres alene på varehandlen, så har industrieksporten i værdi væ-
ret opadgående siden midten af 2003, jf. figur 16. Stigningen er taget 
til i år, og virksomhedernes beholdninger af eksportordrer ligger på et 
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højt niveau. Såvel vendingen i 2003 som accelerationen i år stemmer 
overens med fremgangen i fremstillingssektor og handel i andre lande. 

Det danske opsving er kun i begrænset omfang slået igennem på han-
delsbalancen, jf. figur 16. Det skyldes primært overskuddet på energi-
eksporten. Ses der bort fra dette, afspejler forværringen af handelsba-
lancen ekskl. energi i 2004 i højere grad, at dansk økonomi har haft fart 
på, og vareimporten er steget. Eksportudviklingen i år har dog været 
stærk nok til at vende den nedadgående tendens. 

Vendingen i handelsbalancen ekskl. energi er bemærkelsesværdig på 
et tidspunkt, hvor dansk økonomi vokser betydeligt, mens vores største 
handelspartner, euroområdet, har det svært. Først og fremmest har 
væksten i andre aftagerlande, herunder de angelsaksiske lande og 
Skandinavien været høj. Men det vidner også om en underliggende god 
konkurrenceevne. Mange års lønstigninger over udlandets har indtil nu 
været modsvaret af en stærkere produktivitetsudvikling, jf. fx figur 8. 
Desuden afspejler det en forbedring af bytteforholdet. Nogle af vores 
importvarer er blevet billigere, fx tekstiler og elektronik, og billigvarer 
fra såkaldte emerging markets når i stigende grad det danske marked. 
Øget konkurrence fra emerging markets lægger også pres på dansk 
erhvervsliv, men man har indtil nu formået at omstille sig. En relativ 
fleksibel økonomi, fx med let adgang til at tilpasse arbejdsstyrken, kan 
have hjulpet processen på vej.  

INDUSTRIEKSPORT OG HANDELSBALANCE Figur 16 
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Kilde: 

Udenrigshandelsstatistikken. Kvartalsvis og sæsonkorrigeret. Sidste observation er 3. kvartal. Overskuddet er ekskl.
skibe og fly. Overskuddet indeholder industri-, landbrugs- og energivarer samt en restkategori af andre varer. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Pris- og lønudviklingen 
Stigningstakten i de danske forbrugerpriser er gået i vejret i 2005. I ok-
tober lå forbrugerpriserne 2,0 pct. over niveauet i samme måned sidste 
år. Opgjort ved stigningen i det harmoniserede forbrugerprisindeks HICP 
var inflationen 1,9 pct., jf. figur 17. Som i andre lande er det i høj grad 
prisstigninger på energi, der er slået igennem på de overordnede for-
brugerpriser.  

Den danske inflation var lavere end i euroområdet i oktober, men har 
ellers i efteråret været tæt på niveauet for inflationstakten i euroområ-
det. Til forskel fra euroområdet har den danske kerneinflation været 
stigende i 2005, jf. figur 17.  

Vægtene til IMI-indekset er blevet opdateret, jf. artiklen side 25ff. IMI 
beregner den markedsbestemte udvikling i danske priser på varer og 
tjenester, og kan opfattes som et indeks for den underliggende inflation 
i Danmark. IMI har de senere år været usædvanlig lav og var i oktober 
-0,5 pct. Det afspejler, at de stigende energi- og importpriser ikke har 
fundet vej til forbrugerpriserne og har været sammenfaldende med 
aftagende lønstigninger. 

Lønningerne i den private sektor (DA-området) steg med 2,8 pct. i 3. 
kvartal ifølge Dansk Arbejdsgiverforening. Det er en smule mere end i 2. 
kvartal, men fortsat moderat.  

HARMONISERET FORBRUGERPRISINFLATION OG IMI Figur 17 
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Kilde: 

Sidste observation er oktober. "Kerneinflation" er afgrænset som stigningen i HICP ekskl. energi og uforarbejdede
fødevarer.  
Danmarks Nationalbank og Eurostat. 
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Lønningerne i industrien er i en længere periode vokset stærkere end i 
udlandet, jf. figur 18. I 2005 har udviklingen dog været på niveau med 
udlandet, men stadig over euroområdets. Industrien er udsat for inter-
national konkurrence, og udover rationaliseringer kan decentral løn-
dannelse medvirke til, at lønudviklingen i de kommende år afspejler de 
enkelte virksomheders konkurrencesituation. Det forudsætter dog sta-
dig, at der er et tilstrækkeligt og rigtigt udbud af forskellige typer ar-
bejdskraft. Det kan tage tid, og hastigheden på opsvinget må derfor 
ikke blive for stor, hvis muligheden for at få arbejdsløsheden varigt ned 
skal bevares. 

 

LØNUDVIKLINGEN I DANMARK OG UDLANDET – INDUSTRIEN  Figur 18
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Sidste observation er 2. kvartal. Timefortjenester i industrien. "Udland" dækker over lønudviklingen hos Danmarks
største samhandelspartnere sammenvejet med vægtene fra det effektive kronekursindeks. 
Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger.  
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Enighed om nye kapitaldækningsregler i EU 

Der er opnået politisk enighed om direktivforslaget til nye kapitaldæk-
ningsregler (Basel II) i Europa-Parlamentet den 28. september og efter-
følgende i Ecofin-Rådet den 11. oktober. Forhandlingerne er sket i hen-
hold til den fælles beslutningsprocedure, hvor Parlamentet og Rådet har 
opnået enighed om ændringsforslag til det direktivforslag, som Europa-
Kommissionen fremsatte den 14. juli 20041. De nye kapitaldækningsreg-
ler for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber implementeres rent 
teknisk i EUs regulering ved revision af de to eksisterende direktiver på 
området, bankdirektivet (2000/12) og kapitaldækningsdirektivet (93/6). 
Direktivforslaget følger Baselkomiteens reviderede anbefalinger til de 
kapitalkrav, tilsynsmyndighederne stiller over for kreditinstitutter2. En 
foreløbig version af direktivet kan læses på Kommissionens hjemme-
side3. Den endelige version, hvor teksten er gennemgået af Europa-
Kommissionens juridiske og lingvistiske eksperter, forventes offentlig-
gjort i marts-april 2006 og vil formelt blive vedtaget af Rådet på dette 
tidspunkt. Direktivet skal udmøntes i national lovgivning i medlemslan-
dene med ikrafttræden primo 2007. Institutterne vil dog have mulighed 
for at anvende de gældende kapitaldækningsregler (Basel I) frem til 
ultimo 2007. De mest avancerede metoder til opgørelse af minimumska-
pitalkravet vil først kunne anvendes fra 1. januar 2008. 

Baselkomiteen har igangsat en femte dataindsamling (QIS5), som lø-
ber til december 2005. I lighed med tidligere dataindsamlinger laves der 
en parallel indsamling i EU, hvor hovedparten af medlemslandene er 
med, dog ikke Danmark. Resultatet af dataindsamlingen skal benyttes til 
at fastlægge den endelige kalibrering af formlerne til de avancerede 
metoder til opgørelse af minimumskapitalkravet. I praksis er der tale om 
fastlæggelse af en skaleringfaktor, som skal sikre et passende niveau for 
kapitalkravet.  

 

 1
  Commission, Proposal for directives of the European Parliament and of the Council, Re-casting Direc-

tive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the tak-
ing up and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6/EEC of 15 March 
1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions, COM (2004) 486 final. 

2
  Baselkomiteen, International Convergence of Capital Measurement and Capital standards: a Revised 

Framework. Dokumentet findes på www.bis.org. Indholdet er yderligere beskrevet i Lisbeth Borup 
og Dorte Kurek, Direktivforslag om nye kapitaldækningsregler (Basel II), Danmarks Nationalbank, 
Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2005.  

3
  www.europarl.eu.int/comm/internal_market/bank/regcapital/index-en.htm.  
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IMPLEMENTERING I USA 

De amerikanske føderale banktilsynsmyndigheder1 udsendte fredag den 
30. september en fælles pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at start-
tidspunktet for Basel II i USA udskydes til 2009. Udskydelsen af starttids-
punktet er begrundet i resultaterne af den fjerde dataindsamling (QIS4) 
i USA, der viste et større fald i kapitalkravet end forventet. De amerikan-
ske myndigheder har samtidig valgt at anvende en mere konservativ 
grænse for, hvor meget kapitalkravet må falde i overgangsperioden 
2009-11 end Baselkomiteens retningslinjer. Endvidere er standardmeto-
den for opgørelse af minimumskapitalkravet til kreditrisici under Basel II 
blevet revideret. 
 
 

 1
  The Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Board of Governors of the Federal Reserve 

system(US FED), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) og the Office of Thrift Supervision 
(OTS). Pressemeddelelsen af 30. september kan bl.a. ses på www.fdic.gov. 
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Indenlandsk markedsbestemt inflation 

Bo William Hansen og Dan Knudsen, Økonomisk Afdeling 
 
 
INDLEDNING 

Inflationen målt ved den årlige ændring i forbrugerpriserne er et af de 
vigtigste makroøkonomiske nøgletal, og et af dem der påkalder sig mest 
opmærksomhed.  

Udviklingen i det samlede forbrugerprisindeks kan imidlertid ikke stå 
alene som udtryk for den inflationære proces. Sommetider er det nyttigt 
at supplere med en smallere definition af inflationen. Det samlede for-
brugerprisindeks sammenvejer bevægelserne i mange forskellige varer 
og tjenester, vægtet efter deres andel af forbrugernes udgifter. For en 
betydelig andel af disse komponenter afhænger prisudviklingen af in-
ternationale markedsforhold, af særlige forhold som høst og vejr, eller 
af offentlig regulering, hvis priserne er administreret og derfor ikke 
afspejler prispresset på det indenlandske marked. Afgiftsændringer og 
prisbevægelser på importerede varer afspejler heller ikke inflationspro-
cessen forstået som prispresset fra danske virksomheders lønomkostnin-
ger og avancer.   

Nationalbanken har siden 1984 jævnligt offentliggjort en opgørelse af 
indenlandsk markedsbestemt inflation (IMI), første gang i Kvartalsover-
sigten, Maj 1984. I nærværende artikel beskrives og opdateres bereg-
ningsgrundlaget for IMI.1 IMI afspejler udviklingen i de markedsbestem-
te danske priser på varer og tjenester, som indgår i det private forbrug, 
og kan opfattes som et udtryk for den underliggende inflation i Dan-
mark. Tidligere blev IMI betegnet "andre faktorer" eller "restfaktor", 
fordi størrelsen fremkommer som et residual efter en række korrektio-
ner af den oprindelige prisudvikling.  

Eurostat offentliggør for alle EU-lande en såkaldt kerneinflation, der 
ikke angiver udviklingen i hele forbrugerprisindekset, men i nogle un-
deraggregater heraf. Kerneinflationen beregnes via en såkaldt stripning 
af forbrugerprisindekset, og Eurostat opgør mere end et udtryk. Et af 
udtrykkene beskriver udviklingen i forbrugerpriserne ekskl. energi og 
fødevarer. Energipriserne følger typisk udviklingen i oliepriserne på ver-

 1
 IMI er tidligere beskrevet af Lauritzen (1987) og Christensen (1994). 
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densmarkedet, mens fødevarepriser er følsomme over for vejrforhold og 
sæson, ligesom prisen på en række fødevarer er påvirket af diverse til-
skuds- og reguleringsordninger. På kort sigt kan priserne på disse to 
komponenter variere betydeligt og sløre billedet af landets underlig-
gende prisudvikling.  

Mens det er simpelt at pille energi- og fødevarer ud af forbrugerpri-
serne og beregne kerneinflationen, er det mere beregningskrævende at 
opstille IMI udtrykket. For at nå frem til IMI korrigeres yderligere for 
administrerede priser, afgifter, indirekte energiindhold og importind-
hold. 

 
BEREGNING AF PRIS-INDEKSET BAG IMI 

Opstillingen af det til IMI hørende prisindeks (IMI-indeks) er præsenteret 
i tabel 1. Udgangspunktet er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, 
HICP (Harmonised Index of Consumer Prices). Ved at formulere overgan-
gen fra det mere velkendte HICP til IMI-indekset bliver det fx enklere at 
relatere IMI til kerneinflationen. Der er tre beregningstrin i overgangen. 
1) HICP renses for "eksogene" underindeks. 2) Der renses for indirekte 
skatter. 3) Der renses for indholdet af energi og import, baseret på in-
put-output beregninger. 

 
Fjernelse af underindeks fra HICP 
Fra HICP trækkes nogle "eksogent" bestemte priser, der ikke afspejler 
udviklingen på det indenlandske marked. Det drejer sig om energi, fø-
devarer (inkl. drikkevarer og tobak) og nogle tjenester med administre-
rede priser. Rensningen eller stripningen af HICP sker ved at fjerne de 
pågældende underindeks med anvendelse af de vægte, hvormed de 
indgår i HICP. Det er en almindelig benyttet beregningsmetode, som 
også Eurostat anvender, når de fx laver HICP ekskl. energi og fødevarer 
til beregning af kerneinflationen.  

 

FRA HICP TIL IMI-INDEKS Tabel 1 

Harmoniseret forbrugerprisindeks (samlet inflation)   
÷ Energi og fødevarer   
HICP ekskl. energi og fødevarer (kerneinflation)   
÷ Produkter med administrerede priser   
HICP ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser   
÷ Indirekte skatter    
Nettoprisindekset ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser   
÷ Input-output beregnet effekt af energipris   
÷ Input-output beregnet effekt af importpris ekskl. energi   
IMI-indeks (indenlandsk markedsbestemt inflation)   
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Afgrænsningen af energi og fødevarer inkl. drikkevarer og tobak følger 
Eurostats standardopstilling af kerneinflationen. Der er ikke tilsvarende 
holdepunkter for hvilke produkter, der har administrerede priser. Dels 
kan offentlige myndigheder vælge at afkoble en pris på fx en transport-
ydelse fra omkostninger og markedsforhold i større eller mindre omfang, 
og dels kan der inden for en kategori, fx lejeboligmarkedet, være både 
administrerede og ikke-administrerede priser. En afgrænsning af admini-
strerede priser ligger heller ikke fast over tid. Fx er der i dag fri prisdan-
nelse på telemarkedet, hvor der tidligere var en betydelig prisregulering. 
Det er valgt at udskille tjenesteposterne husleje, kollektiv transport, ud-
dannelse og daginstitutioner som produkter med administrerede priser.1 
For en række tjenester inden for forbrugsgrupperne sundhed, fritid og 
kultur og andre varer og tjenester (fx jagttegn og pasgebyr) er priserne i 
mere eller mindre grad offentligt regulerede.2 Her er der kun fjernet pris-
indeks, hvor administrerede priser skønnes at udgøre en signifikant andel.    

De underindeks, der fjernes fra HICP, er vist i tabel 2. Danmarks Stati-
stik opdaterer løbende vægtgrundlaget for HICP. I januar 2001 indførtes 
en ny opdeling af forbrugerprisindekset med start i 2000, hvilket be-

 1
 HICP indekset for husleje indeholder alene lejeboliger. Huslejeposten for ejerboliger volder proble-

mer i internationale sammenligninger. Det skyldes, at der er tale om en imputeret værdi, der opgø-
res ved forskellige metoder i de nationale forbrugerprisindeks. Danmarks Statistik anvender fx be-
regnet lejeværdi til vægt og bruger indekset for lejeboliger som pris, mens andre medregner renter 
af prioritetsgæld eller helt udelader boligejernes udgifter.  

2
 Der henvises til de tolv hovedgrupper i den internationale klassifikation for gruppering af det private 

forbrug, COICOP (classification of individual consumption according to purchase), jf. tabel 3. 

FRA SAMLET HICP TIL MARKEDSBESTEMT HICP Tabel 2

Pct. Vægte  

HICP i alt 100,0  

Energi: 10,6 
 

- 04.5 Brændsel, el, gas og varme 6,9  
- 07.2.2 Brændstof 3,7  

Fødevarer: 20,7 
 

- 01. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer 15,2  
- 02. Alkoholiske drikkevarer og tobak 5,5  

Administrerede priser: 11,9 
 

- 04.1-2. Husleje 7,7  
- 07.3.1 Personbefordring med jernbane 0,6  
- 07.3.2 Personbefordring ad landevej 0,5  
- 07.3.5 Kombineret persontransport 0,2  
- 10. Uddannelse 0,9  
- 12.4 Daginstitutioner og social forsorg 1,9  

HICP ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser 56,9  

Anm.: Vægtene afspejler vægtgrundlaget pr. januar 2003. Navnene på de viste underindeks refererer til COICOP klassifi-
kationen. Kombineret persontransport angiver transporttjenester hvor billetten tillader skift mellem transportmid-
ler, fx fra tog til bus.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
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stemmer startpunktet for det opdaterede IMI-indeks. De tilhørende 
vægte er senest opdateret i januar 2003 baseret på forbruget i 1999 
opregnet til januar 2003 priser.  

Grupperne energi, fødevarer og administrerede priser udgør i det sene-
ste vægtgrundlag omkring 43 pct. af forbrugernes udgifter. Figur 1 viser 
stigningen i HICP og i to strippede HICP-indeks. Stigningen i HICP ekskl. 
energi og fødevarer er Eurostats kerneinflation. Kerneinflationen har 
gennemgående mindre udsving end den samlede HICP-stigning. Kernein-
flationen ekskl. administrerede priser er mindre end kerneinflationen i 
den viste periode på grund af forholdsvis store stigningstakter i admini-
strerede priser, herunder husleje, og er samtidig mere volatil end kernein-
flationen. 
 
Fjernelse af indirekte skatter  
Niveauet for indirekte skatter (moms og andre afgifter) er ligesom ad-
ministrerede priser ikke markedsbestemt, og en stigning i fx momsen 
kan ikke i sig selv karakteriseres som inflationær. Tværtimod kan en 
afgiftsstigning dæmpe efterspørgsels- og prispres i økonomien. Kun hvis 
afgiftsstigningen smitter af via reallønskrav, som virksomhederne imø-
dekommer og sender videre til forbrugerne, kan der tales om indirekte 
inflationsbidrag (anden-runde effekter).  

Rensningen af forbrugerpriserne for bidraget fra indirekte skatter sker 
ved at skifte fra HICP renset for energi, fødevarer og administrerede 

RENSNING AF ENERGI, FØDEVARER OG ADMINISTREREDE PRISER Figur 1 
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priser til det tilsvarende segment i nettoprisindekset, hvor priserne er 
opgjort ekskl. afgifter og subsidier. Begge indeks anvender samme  
COICOP opdeling, så indholdet af varer og tjenester i det rensede netto-
prisindeks svarer til indholdet i det rensede HICP. Eftersom satserne for 
de indirekte skatter har været nogenlunde uændret i de senere år, ænd-
res prisudviklingen ikke signifikant ved at korrigere herfor, jf. figur 2.  

Varer og tjenester med indenlandsk bestemt pris (IMI-produkter) ud-
gør 57 pct. af HICPs vægtgrundlag, jf. tabel 2, og 51 pct. af nettoprisin-
dekset, jf. tabel 3. Forskellen afspejler, at de samme varer og tjenester 

RENSNING AF INDIREKTE SKATTER Figur 2 
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VÆGTE I SAMLET OG RENSET NETTOPRISINDEKS Tabel 3 

Pct. Nettoprisindeks Renset nettoprisindeks 

I alt  100,0 51,0 
01. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer 12,6 0 
02. Alkoholiske drikkevarer og tobak 2,5 0 
03. Beklædning og tøj 5,2 5,2 
04. Bolig 31,6 3,6 
05. Boligudstyr og husholdningstjenester 6,2 6,2 
06. Sundhed 4,2 4,2 
07. Transport 9,4 6,7 
08. Kommunikation 2,1 2,1 
09. Fritid og kultur 10,3 10,3 
10. Uddannelse 1,0 0 
11. Restauranter og hoteller 5,7 5,7 
12. Andre varer og tjenester 9,1 7,0 

Anm.: Vægtene afspejler vægtgrundlaget pr. januar 2003. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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fylder forskelligt i de to indeks, og er ikke et udtryk for afgiftsindholdet 
i forbrugerpriserne. Fx vil de højt beskattede biler fylde mindre i netto-
prisindekset, og det er væsentligt, at boligposten, som strippes ud, fyl-
der mere i nettoprisindekset, hvor boligvægten inddrager ejerboliger. 
Forbrugsgruppen fritid og kultur er med en vægt på 20 pct. (10,3/51,0) 
størst i det rensede nettoprisindeks, og det bemærkes, at varer og tjene-
ster har omtrent samme vægt i det rensede nettoprisindeks.   
 
Fjernelse af energi- og importindhold 
Tilbage i beregningen af IMI er at rense for energiprisernes gennemslag 
via det indirekte energiindhold, dvs. for ændrede omkostninger for fx 
butikker og transportmidler, når energipriserne ændres, samt for im-
portprisernes gennemslag på importerede varer. Nettoprisindekset har 
ikke særlige underindeks og vægte for fx importpriser, så importpriserne 
kan ikke strippes ud af indekset, ligesom det fx blev gjort med fødeva-
repriserne. For at fjerne prispåvirkningen fra energi- og importindhold i 
det rensede nettoprisindeks må vi gøre nogle antagelser og opstille de 
nødvendige vægte samt vælge de prisindeks, der skal bruges til at be-
regne prisbidraget fra energi- og importindhold.  

Vægtene er baseret på input-output beregninger, hvor udgangspunk-
tet er Danmarks Statistiks input-output tabel for 2000.1 På det mest de-
taljerede niveau er privatforbruget opdelt i 73 komponenter. Herudfra 
kan de forbrugskomponenter (IMI-produkter), som er repræsenteret i 
det rensede nettoprisindeks, identificeres. 

De egentlige energiprodukter er ikke med i det rensede nettoprisin-
deks, og de input-output beregnede koefficienter for energi i tabel 4 
repræsenterer alene det indirekte energiindhold, der som input i den 
danske produktion indgår i IMI-produkter.2 Som prisindeks på dette 
energiindhold anvendes nettoprisindeksets underindeks for el, gas, fly-
dende brændsel (fyringsolie og petroleum), fjernvarme og brændstof. 
Dermed strippes disse underindeks ud af nettopriserne med en større 
vægt, end de indgår med i nettoprisindekset.  

Importindholdet ekskl. importeret energi, der er med i det imputerede 
energiindhold, kan deles i to. Dels det såkaldte direkte importindhold, 
der repræsenterer forarbejdede importvarer, fx biler, som via en for-
handler indgår i privatforbruget. Dels det indirekte importindhold, der 
forarbejdes i den danske produktionssektor, før det bliver til forbrugsva-

 1
 Anvendelse af input-output beregninger med henblik på at foretage en opsplitning af de samlede 

prisstigninger på uden- og indenlandske årsager har en længere tradition i Danmark, jf. Betænkning 
nr. 724 (1974). For en introduktion til input-output tabeller og analyser, jf. Sørensen (2003) samt Tha-
ge og Thomsen (2004).  

2
 Det indirekte energiindhold på forbrugskomponenten er beregnet for fem erhverv. Det drejer sig om 

erhvervene Udvinding af råolier og naturgas mv. (input-output kodenummer 110000), Mineraloliein-
dustri (230000), Elforsyning (401000), Gasforsyning (402000) og Varmeforsyning (403000). 
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rer eller tjenester. Til at repræsentere priserne på importindhold (ekskl. 
energi) anvendes to importprisindeks fra prisstatistikken for indenlandsk 
vareforsyning, den tidligere engrosprisstatistik. Den direkte importvægt 
anvendes på importprisindekset for andre forbrugsvarer. Dette indeks er 
bl.a. ekskl. fødevarer og nydelsesmidler. Den indirekte importvægt be-
nyttes på importprisindekset for råvarer til øvrige erhverv. Indeksene 
afspejler prisudviklingen i første omsætningsled, dvs. importørernes 
salgspriser ekskl. moms og afgifter. Typisk går der et stykke tid, før en 
ændring i importpriser kanaliseres videre til detailleddet. På den bag-
grund er prisudviklingen i importprisindeksene lagget i beregningen. 

Prisstatistikken for indenlandsk vareforsyning og forbrugerprisstatistik-
ken er ikke indrettet, så det er muligt at følge samme repræsentative vare 
fra importled til butik, og importprisindekset for råvarer indeholder en 
række varer, der ikke anvendes til produktion af forbrugsvarer. Der ligger 
også et principielt problem i, at de anvendte importpriser er inkl. impor-
tørens salgsavance, mens importvægtene repræsenterer værdien af im-
portørens indkøb i udlandet. Generelt må man acceptere en usikkerhed 
ved imputerede beregninger, og usikkerheden ender i den residualt be-
regnede IMI, men resultatet kan være nyttigt endda, selv om det i enkelte 
måneder inkluderer udsving, som er vanskeligt fortolkelige.  

Rensningen af importindholdet reducerer vægtgrundlaget, så IMI-
indekset kun repræsenterer lidt over 1/3 af forbrugernes udgifter, hvor-
af størstedelen udgøres af tjenester, da vareimporten er renset ud. For 
fx bilernes vedkommende er der principielt set kun forhandleravance 
tilbage.  

Fraregningen af det indirekte energi- og importindhold skaber en 
negativ kortsigtet samvariation mellem IMI på den ene side og energi 

INPUT-OUTPUT VÆGTE OG TILHØRENDE PRISINDEKS Tabel 4 

Pct.    Vægte  

Nettoprisindeks ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser 51,0  

Indirekte energiindhold: 1,0  
- 04.5.1 Elektricitet 0,3  
- 04.5.2 Gas 0,1  
- 04.5.3 Flydende brændsel 0,1  
- 04.5.5 Fjernvarme 0,2  
- 07.2.2 Brændstof 0,3  

Direkte og indirekte importindhold ekskl. energi: 15,2  
- Råvarer til øvrige erhverv (indirekte importindhold) 9,9  
- Andre forbrugsvarer (direkte importindhold) 5,3 

 
IMI-indeks 34,8 

 

Anm.: Vægtene afspejler vægtgrundlaget pr. januar 2003. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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og importprisstigninger på den anden. Figur 3 viser forskellen mellem 
det rensede nettoprisindeks og IMI-indekset. Ud over at IMI svinger 
inden for et større bånd end stigningstakten i det rensede nettoprisin-
deks, er IMI størst af de to i det meste af perioden. Det afspejler det 
forholdsvis store indhold af tjenester i IMI-indekset, samt at importva-
rernes prisstigning har været relativ beskeden bortset fra energi og 
andre råvarer.  
 
FORTOLKNING AF IMI 

Fraregningen af indholdet af importpriser betyder, at IMI-indekset er et 
prisindeks for indenlandsk markedsbestemt værditilvækst. Dermed fan-
ger IMI de prisstigninger, der kan henføres til virksomhedernes lønnin-
ger og avancer. Nærmere bestemt vedrører IMI værditilvæksten i frem-
stillingen af private forbrugsgoder bortset fra energiprodukter, fødeva-
rer, boligydelser, transportydelser (tog, bus), uddannelse (private børne-
skoler, efterskoler, aftenskoler), og daginstitutioner. Den residualt be-
stemte IMI-sektor er dermed relativt bredt afgrænset.  

Produktionen af IMI-produkter kan ikke uden videre identificeres i na-
tionalregnskabet. IMI-indekset er baseret på prisindeks, der afspejler 
udviklingen på leverancer til forbrug, mens nationalregnskabets BVT-
deflatorer pr. konstruktion ikke blot afspejler forbrugsleverancer, men 
også prisen på leverancer til investering og eksport. Som en grov ap-

RENSNING AF INDIREKTE ENERGI- OG IMPORTINDHOLD Figur 3 
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proksimation minder IMI-indekset om BVT-deflatoren for byerhverv kor-
rigeret for tjenester i udenrigshandelen, der omfatter den volatile 
søfragtsektor. Denne deflator ingår i Nationalbankens kvartalsvise øko-
nomiske model Mona.1 Figur 4 viser år-til-år stigningen i deflatoren og 
IMI. For at reducere den kortsigtede volatilitet i specielt BVT-deflatorens 
stigning vises årlige gennemsnit. I betragtning af den forskellige kon-
struktionsmåde og det forskellige indhold, er der en pæn samvariation i 
udviklingen i de to serier.  

Et prisindeks for værditilvækst har et anderledes reaktionsmønster end 
priser på færdige forbrugsvarer og -tjenester. Der er fx større udsving i 
IMI end i kerneinflationen, jf. figur 5. IMI-indekset øges af prisopgang i 
butikkerne, men reduceres af prisopgang på importeret input, så nogle 
gange er en svag udvikling i IMI tegn på, at der er forbrugerprisstignin-
ger på vej fra udlandet. Ved hurtige ændringer i IMI er det som regel 
avancer, der er ændret, snarere end det er virksomhedernes lønomkost-
ning. Sådanne avanceændringer kan let redresseres i de følgende må-
neder.  

Vi skal ikke her gå ind i en beskrivelse af IMI-indeksets samspil med 
andre pris- og lønindeks og med konjunkturbevægelser. Det er stof til 
en selvstændig artikel. 
 

 1
 For en gennemgang af Mona-modellen henvises til Danmarks Nationalbank (2003). 

IMI OG BVT-DEFLATOR Figur 4 
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Kilde: 

Årlige gennemsnit. Serien for IMI er sammensat af det hidtidige og det opdaterede IMI-indeks. 
Mona-databank og egne beregninger. 
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SAMMENLIGNING MED HIDTIDIGT IMI-INDEKS 

Opdateringen af IMI-indekset ændrer ikke dets udvikling signifikant, jf. 
figur 6. Vægtgrundlaget på de forskellige komponenter er da også kun 
ændret marginalt, jf. tabel 5.  

FORBRUGERPRISER OG INDENLANDSKE PRISER Figur 5 
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OPDATERING AF IMI Figur 6 
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IMI-produkternes samlede andel af forbrugernes udgifter er faldet fra 
39,2 pct. til 34,8 pct. Det skyldes dels en lidt anderledes sammensætning 
af underindeks for energi, fødevarer og administrerede priser, dels op-
dateringen af input-output vægte. I den opdaterede IMI-beregning fjer-
nes også fast brændsel, som er en lille post. Dermed er alle energiposter 
strippet ud. Tilsvarende fjernes alle føde- og drikkevarer, herunder øl og 
sodavand, som var med i det hidtidige IMI. Man kan argumentere for, at 
øl og sodavand og formentlig også nogle andre meget forarbejdede 
føde- og drikkevarer burde indgå i beregningsgrundlaget for IMI. Det er 
dog som sagt valgt at fjerne alle føde- og drikkevarer, ligesom det gøres 
i et af Eurostats udtryk for kerneinflationen, så denne mellemstation i 
beregningerne er sammenlignelig med international standard. Tidligere 
blev alle transporttjenester fjernet fra IMI, men i dag anses priserne på 
flybilletter, færgebilletter og varetransport ikke længere for administre-
rede og indgår i IMI.1 

De hidtidige input-output vægte var fra 1980 opregnet til aktuelt 
prisniveau, mens de nye vægte er fra 2000. De nye vægte opregnes også 
med prisudviklingen, så varer, der stiger forholdsvis meget i pris, får 
større vægt. IMI-produkternes indirekte energiindhold er lavere med de 
nye vægte, mens både det direkte og indirekte importindhold er højere. 
Den lavere energivægt har gjort IMI-indekset lidt mindre følsomt over 
for de volatile energipriser.  
 
SAMMENFATNING 

Det opstillede IMI-indeks kan ses som et prisindeks for indenlandsk mar-
kedsbestemt værditilvækst og modsvarer dermed udviklingen i lønnin-

 1
 Den præcise forskel i valg af underindeks kan illustreres ud fra tabel 2. Under energi og fødevarer 

blev underindeksene "04.5.4 Fast brændsel", "01.2.1 Sodavand, mineralvand og juice" og "02.1.3 Øl" 
ikke fjernet tidligere. Under administrerede priser indgik indekset "07.3 Transporttjenester" tidlige-
re, mens opdateringen kun stripper en delmængde af transporttjenesterne ud.  

OPDATERING AF VÆGTGRUNDLAGET FOR IMI Tabel 5 

Pct.              Hidtidigt IMI          Opdateret IMI 

Nettoprisindeks 100 100 
Energi 5,2 5,3 
Fødevarer 13,4 15,2 
Administrerede priser 29,2 28,6 
Indirekte energiindhold 1,2 1,0 
Indirekte importindhold ekskl. energi 7,1 9,9 
Direkte importindhold ekskl. energi 4,7 5,3 

IMI-indeks 39,2 34,8 

Anm.: Vægtene afspejler vægtgrundlaget pr. januar 2003.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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ger og avance. Man kan ikke direkte aflæse, om IMI-indekset drives af 
løn eller avanceændring, men pludselige udsving vil normalt afspejle en 
avanceændring, som kan blive redresseret på et senere tidspunkt.  

Ved opstilling af udtryk for den underliggende inflation eller kernein-
flationen sigter man ofte mod at få en prisstigning, som er mindre vola-
til og dermed mere sigende end den samlede prisstigning. Eurostats 
udtryk for kerneinflationen svinger da også typisk mindre end det sam-
lede HICP-indeks. Hensigten med IMI er ikke at få et udtryk for prisstig-
ningen med forholdsvis små udsving, men at få en prisstigning, der re-
præsenterer den indenlandske markedsmæssige udvikling, og IMI svin-
ger ofte mere end stigningstakten i både samlet HICP og nettoprisin-
deks. Indekset er vanskeligt at forstå uden kendskab til nationalregn-
skabsbegreber og forståelse for usikkerhed, men giver en anderledes 
indsigt i den inflationære proces end mere traditionelle udtryk for ker-
neinflationen. 

De seneste år er IMI blevet usædvanlig lav, jf. omtalen i Seneste øko-
nomiske og monetære udvikling, hvilket teknisk set afspejler, at den 
stadige stigning i priserne på energi og visse andre råvarer ikke er fuldt 
overvæltet i priserne. Det kan afspejle, at konkurrencen er blevet skær-
pet. 
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Søfragt og dansk økonomi 

Niels C. Beier og Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling 
 

 
Dansk skibsfart bidrager i stigende omfang til overskuddet på betalings-
balancen. Eksport af søfragt er mere end fordoblet på under ti år, og 
skibsfart er nu næststørste eksporterhverv efter industrien, jf. figur 1. 
Værdiskabelsen, dvs. bruttoværditilvækst, udgør dog kun knap 15 pct. 
af industrien. 

Skibsfart adskiller sig på en række væsentlige områder fra andre er-
hverv. Sejlads sker typisk ikke i Danmark, men i høj grad ved transport af 
varer mellem andre lande, fx mellem Kina og USA. Det betyder, at pro-
duktionen lægger et begrænset beslag på dansk arbejdskraft. Hele sø-
fartserhvervet, også kaldet "Det Blå Danmark", beskæftiger ifølge Sø-
fartsstyrelsen 120.000 personer, når afledt beskæftigelse i andre erhverv 
medregnes, fx off-shore olieindustrien. Her anlægges en mere snæver 
afgrænsning, idet der fokuseres på selve skibsfarten, hvor omkring 
25.000 er ansat.   

 

DANSK EKSPORT  Figur 1 
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Kilde: 

"Landbrug mv.", "energi" og "industri" er opgjort ud fra udenrigshandelsstatistikkens SITC-kategorisering som
henholdsvis SITC 0-2 og 4, SITC 3 og SITC 5-9. Øvrige tjenester er ikke medtaget. 
Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Indtjeningen er afhængig af en række globale forhold som internatio-
nale konjunkturer, dollarkurs og fragtrater, der kan variere betydeligt 
over tid. Fragtraterne er bestemt på verdensmarkedet, og der afregnes 
typisk i dollar. I resten af artiklen analyseres erhvervets betydning for 
dansk økonomi nærmere. Der gives først en kort introduktion til inter-
national skibsfart, inden blikket vendes mod danske forhold. 

 
KORT OM INTERNATIONAL SKIBSFART OG HANDEL 

International handel er en hjørnesten i den globale økonomi. Udveks-
ling af varer og tjenester mellem lande på markedsmæssige vilkår sikrer 
et bredere udbud og bidrager til, at produktionen sker, hvor det er bil-
ligst og bedst. Det ses aktuelt ved den øgede integration af Kina i ver-
densøkonomien, men mere generelt ved, at verdenshandlen vokser hur-
tigere end produktionen, jf. figur 2. 

En forudsætning for handel er billig og sikker transport. Her spiller 
skibsfart en nøglerolle, da skønsmæssigt 90 pct. af verdens varehandel 
foregår med skib. I takt med øget samhandel stiger efterspørgslen efter 
søtransport, og i takt med billigere transport bliver mere handel øko-
nomisk fordelagtig. I figur 2 ses udviklingen i søtransport opgjort i ton-
mil, dvs. vægten af lasten ganget med længden af transporten. Den 
lavere vækstrate for søtransport end i handel generelt skyldes, at væg- 

 

UDVIKLINGEN I SØTRANSPORT, BNP OG INTERNATIONAL HANDEL  Figur 2 
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Søtransport er opgjort i ton-mil. BNP og handel med varer og tjenester er opgjort i faste priser. 
IMF, World Economic Outlook-database og Shipping Statistics, Yearbook 2004.  
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ten af de transporterede varer stiger langsommere end værdierne, jf. fx 
øget handel med forarbejdede varer som elektronik, medicin mv. 

Teknologiske fremskridt har gjort transport via søvejen stadig billige-
re, jf. figur 3. Blandt specifikke forbedringer inden for skibsfart kan 
nævnes bulk- og containertransport, jf. Stopford (1997). Ved bulktrans-
port forstås, at man typisk kun fragter en homogen varetype ad gangen, 
fx korn, men i store mængder. Ved containertransport fragtes forskelli-
ge varer på samme tid, men i standardcontainere, der er lette at laste og 
losse. Medvirkende til faldet i transportomkostningerne er stadig større 
og mere specialiserede skibe. Endvidere bør det nævnes, at havne- og 
lasteteknologi ligeledes spiller ind på de samlede transportomkostnin-
ger.1 

Specialisering gør, at skibsfart i dag består af mange delmarkeder alt 
efter skibs- og varetype, om der er tale om fast linjefart eller ej, og om 
et skib chartres i en kortere eller længere periode. Fragtraterne afhæn-
ger derfor af udbud- og efterspørgselsforhold på de enkelte delmarke-
der. Fx kan en dårlig høst i en verdensdel, som medfører, at forbruget af 
korn i højere grad må dækkes via import, betyde højere fragtrater for 
korn. Fragtraterne på linjefart reguleres ofte af såkaldte skibsfartskonfe-

 1
  Stopford (1997) og (2007) giver en økonomisk lærebogsfremstilling af den maritime sektor. Desuden 

kan man konsultere Danmarks Rederiforenings, Søfartsstyrelsens og Skibskreditfondens hjemmesider 
og publikationer for yderligere information og forklaring. 

TRANSPORTOMKOSTNINGER, SØFRAGT Figur 3 
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1990 US-dollar. Gennemsnitlig udgifter til fragt og havneomkostninger (oceanfragt) pr. (short) ton last, jf. Busse
(2003). Short ton er en amerikansk måleenhed og er godt 900 kg. 
Busse (2003). 
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rencer, hvor priserne aftales. Fælles for de forskellige sektorer i skibsfart 
er, at indtjening afhænger af global handel, og at der typisk afregnes i 
dollar. 

Målt i vægt er det især råvarer, der transporteres maritimt, jf. figur 4. 
Industriprodukter og forbrugsvarer udgør dog en stigende andel, og 
værdien af disse varetyper er typisk langt højere end af råvarer.  

Søtransport sker hovedsageligt med varer til og fra Europa og Asien, 
jf. tabel 1. Det afspejler både åbenheden af økonomierne, men også en 
øget integration af Asien i verdensøkonomien. Det gælder ikke mindst 
Kina, der bl.a. blev optaget i verdenshandelsorganisationen WTO i 2001. 

 

INTERNATIONAL SØTRANSPORT, VAREFORDELING  Figur 4
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Anm.: 
Kilde: 

Tallene vedrører 2002. 
Opdateret figur 1.2 fra Martin Stopford (1997). 

  

 

GEOGRAFISK FORDELING AF SØTRANSPORTERET EKSPORT OG IMPORT Tabel 1 

 Eksport pct. verden Import pct. verden 

Nordamerika ............................................. 8 15 
Europa ....................................................... 25 34 
Asien ......................................................... 19 38 
Sydamerika................................................ 13 6 
Afrika......................................................... 9 3 
Øvrige........................................................ 25 3 

Søhandel i alt ............................................ 100 100 

Anm.: Tabellen viser andel af henholdsvis eksport og import i million ton transporteret via søvejen i 2002. Afrunding kan 
gøre, at underposterne ikke summer til totalen. 

Kilde: Opdateret tabel 8.1 fra Martin Stopford (1997). 
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ERHVERVET SKIBSFART 

Danmark disponerer over en af verdens største handelsflåder, især når 
det gælder containerskibe, jf. boks 1. Søfragt med gods står for en sta-
dig større andel af danske eksportindtægter, og bidraget til overskuddet 
på betalingsbalancen har været stigende, jf. figur 5.  

Hovedparten af skibsfartens produktion er eksport og sker ved sej-
lads mellem udenlandske havne, ofte på udenlandsk ejede skibe. Kun 
omkring 5 pct. af indtjeningen sker ved sejlads til og fra Danmark 
(Danmarks Rederiforening, 2005b). Dansk skibsfart disponerer over 
langt flere skibe, end der er i direkte ejerskab. Det betyder, at produk-
tionen i høj grad består af logistiske tjenesteydelser – snarere end ude-
lukkende sejlads som sådan – og er dermed relativt højt oppe i værdi-
kæden. 

Det afgørende for, om der er tale om dansk eksport af søfragt, er, at 
firmaet, der sørger for fragten, er bosat i Danmark, mens den, der beta-
ler for fragten, bor i udlandet. Et dansk firma, der sørger for fragt af 
containere fra fx Kina til USA for et hollandsk selskab, vil være dansk 
eksport og hollandsk import af søfragt. Dansk import af søfragt fore-
kommer i det omvendte tilfælde. Dansk udlejning af skibe til en uden-
landsk reder er eksport af søfragt, mens dansk leje af udenlandske skibe 
er import. 

 

EKSPORT OG IMPORT AF SØFRAGT, BETALINGSBALANCESTATISTIKKEN Figur 5 
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Kilde: 

Årlige observationer. 
Danmarks Statistik, Statistikbanken.  
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KORT OM DEN DANSKE HANDELSFLÅDE Boks 1 

Dansk skibsfart disponerer ifølge Danmarks Rederiforening (2005a) over ca. 7 pct. af 

verdens tonnage eller 40 million BT (bruttotonnage).1 Kun omkring 30 pct. heraf er 

direkte ejet af danske redere. Målt ud fra nationaliteten af ejerskab er Danmark 12. 

største søfartsnation i verden, men inkluderes alle skibe, der disponeres over, er Dan-

mark blandt de 5 største. Af den direkte ejede del sejler kun lidt over halvdelen under 

dansk flag – typisk i Dansk International Skibsregister (DIS) – og disse udgør ca. 1¼  

pct. af verdens samlede tonnage, jf. tabel 2.  I DIS kan optages danske skibe, der over-

vejende er beskæftiget i international skibsfart.  

Dansk skibsfart er især stærk på containerområdet, jf. tabel 2 og 3. Det skyldes først 

og fremmest verdens største containerrederi, Mærsk-Sealand, der alene disponerer 

over 12 pct. af verdens samlede TEU-kapacitet (dvs. antal 20-fods standard containe-

re). Det tal stiger til 18 pct. med overtagelsen af P&O Nedlloyd. To tredjedele af den 

dansk indregistrerede tonnage sejler på linjefart, dvs. efter fast sejlplan mellem be-

stemte havne.  

Den danske handelsflåde er med en gennemsnitlig skibsalder på 6,7 år en af ver-

dens yngste. Verdensflådens gennemsnitsalder er 12 år. Danske rederier havde pr. 1. 

januar 2005 afgivet ordrer på nybygning af 180 skibe på i alt 8,5 million BT til en sam-

let nybygningsværdi på over 60 mia.kr. (Danmarks Rederiforening, 2005b). Der er så-

ledes udsigt til, at handelsflådens gennemsnitlige alder falder de kommende år, mens 

udviklingen i tonnage vil afhænge af, om de ældre skibe sælges til andre. 

 

SAMMENSÆTNINGEN AF VERDENS HANDELSFLÅDE  Tabel 2

 Antal skibe Tonnage TEU i 1.000 DKs andel 

I alt   .............................................................. 39.665 598.783 8.597 1,3 
Tankere .......................................................... 10.032 215.539 … 0,9 
Bulk-carriers (store tørlastskibe-massegods) 5.977 180.227 219 0,1 
Containerskibe .............................................. 3.036 85.176 6.424 5,4 
Cargo skibe (mindre tørlastskibe-stykgods). 12.895 50.750 1.504 0,4 
Andet.............................................................. 7.725 67.091 450 1,3 

Anm.: "Tonnage" er målt i 1.000 BT (bruttoton). "DKs andel" viser danskregistreret skibes andel af verdenstonna-
gen i pct. "Andet" dækker over passagerskibe, reeferskibe samt specialskibe.  

Kilde: Danmarks Rederiforening (2005a). 

 

DE 5 STØRSTE CONTAINERREDERIER I VERDEN Tabel 3

 Hjemland Antal skibe TEU kapacitet 

A.P. Møller Gruppen................................. Danmark 346 900.509 
MSC ........................................................... Schweiz 237 618.025 
Evergreen Group ..................................... Taiwan 151 437.618 
P&O Nedlloyd2 .......................................... UK/Holland 158 426.996 
CMA-CGM Group ..................................... Frankrig 178 373.191 

Anm: TEU kapacitet angiver antal standard 20-fods containere. Tallene for de største rederier er ultimo 2004. 
Kilde: Review of Maritime Transport (2005).  

1 Tonnage kan opgøres på forskellig vis. Bruttotonnage er et rummål, der angiver skibets lukkede rum. Død-
vægtstonnagen angiver et skibs lasteevne, dvs. med maksimal ladning og brændstof. For containerskibe angiver 
TEU-kapacitet, hvor mange standard 20-fods containere, der kan lastes.  

2 Rederiet blev i 2005 overtaget af A.P. Møller-gruppen. 
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Skibsfartserhvervet er i udpræget grad globalt orienteret. Hvor største-
delen af den danske vareeksport går til EU-landene, forholder det sig 
modsat for søfragt, jf. figur 6. 

Den store eksportindtjening afspejler sig i mindre grad i værdiskabel-
se, dvs. produktionsværdi fratrukket værdien af råvareinput, jf. tabel 4. 
Hvor eksportværdien af søfragt udgør omkring en tredjedel af eksport-
værdien af industriprodukter, så udgør værditilvæksten kun 15 pct. af 
industriens værditilvækst. 

Af den samlede værditilvækst i samfundet kan knap 2 pct. henføres til 
skibsfarten. Når der til trods herfor er så stor bevågenhed omkring sek-
toren, skyldes det den store eksport og måske, at den er præget af rela-
tivt få og store aktører, hvoraf en enkelt, Mærsk-Sealand, er en del af 
Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-gruppen. 

LANDEFORDELT EKSPORT I 1. HALVÅR 2005 Figur 6 
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Kilde: 

Vareeksporten dækker alle vare-kategorier, dvs. landbrug mv., energi og industrivarer. Øvrige tjenester er ikke
medtaget. EU dækker alle 25 EU-lande.  
Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

  

 

PRODUKTIONSSTRUKTUREN I SKIBSFART OG INDUSTRI Tabel 4

Mio.kr. Skibsfart Pct. Industri Pct. 

1. Produktionsværdi ................................... 112.448  530.567  
2. Forbrug af råvarer .................................. 90.055  354.766  
3. Bruttoværditilvækst (1-2) og (4+5) ........ 22.393 100 175.801 100 
4. Aflønning af arbejdskraft ...................... 4.648 21 128.405 73 
5. Bruttooverskud ....................................... 17.745 79 47.396 27 

Anm.: 2004-tal. Produktionsskatter er inkluderet i "bruttooverskud".   
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken samt ADAM-banken. 
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Søfragt er dog også påvirket af opgørelsesmetoden, der betyder, at be-
talingsbalancens tjenesteposter og værditilvæksten i nogle tilfælde 
"springer", når en dansk rederivirksomhed overtager en udenlandsk 
konkurrent. Det sker, hvis den overtagne rederivirksomhed regnskabs-
mæssigt rapporteres på linje med den hidtidige rederivirksomhed. I så 
tilfælde vil man statistisk opfatte den overtagne skibsfart som flyttet fra 
at være produktion i det overtagne rederis hjemland til at være dansk 
produktion. Det skete fx med Mærsks overtagelse af Sealand i december 
1999, hvor både den registrerede danske værdiskabelse og – især – eks-
port og import blev øget markant, jf. figur 5 og 7. Et endnu større spring 
kan forventes med Mærsk-Sealands overtagelse af P&O Nedlloyd, hvis 
selskabet regnskabsmæssigt behandles på linje med den øvrige rederi-
virksomhed. P&O Nedlloyd er over dobbelt så stor, som Sealand var før 
fusionen i 1999. 

I modsætning til sejlads indgår landfaste aktiviteter, fx en industrivirk-
somheds produktion, i værditilvæksten i det land, hvor aktiviteten fore-
går, uanset ejerskab. Produktionen i dansk-ejede udenlandske industri-
virksomheder påvirker derfor ikke dansk værditilvækst, og betalingsba-
lancen påvirkes kun via overskuddet i disse virksomheder, altså via en 
nettostørrelse. I rederitilfældet ovenfor påvirkes betalingsbalancen via 
tjenesteeksport og -import.  

Vælger et dansk rederi i stedet for at organisere et udenlandsk rederi, 
som det har overtaget, i datterselskabsform, opfattes den overtagne 
skibsfart ikke som dansk produktion.  

Skibsfart er langt mere kapitalintensiv end industrien. Værditilvæksten 
pr. ansat er væsentligt større. Hvor aflønning af arbejdskraft i 2004 ud-
gjorde 21 pct. af værditilvæksten inden for skibsfart, var tallet 73 pct. 
inden for industrien i gennemsnit, jf. tabel 4. De rene overskud efter 
aflønning af kapital og arbejdskraft har de seneste år været ekstraordi-
nært høje som følge af høje fragtrater. 

Som det fremgår af figur 7, har der været en markant mængdemæssig 
stigning over tid, mens priserne var stagnerende gennem 1990'erne. Det 
ses af, at værditilvæksten i løbende priser ikke er fulgt med værditilvæk-
sten i faste priser. På baggrund af højere vækst i verdensøkonomien er 
prisudviklingen dog vendt de seneste par år. 

Beskæftigelsen inden for skibsfart snævert afgrænset er ca. 25.000 
personer (Rederiforeningen, 2005b) mod ca. 1,7 million i hele den pri-
vate sektor. Den snævre afgrænsning indbefatter søfolk og ansatte i 
rederierne. Med en bredere afgrænsning, der ud over egentlig skibs-
fart omfatter havne, udstyrs- og serviceleverandører, uddannelsesinsti-
tutioner, maritime tjenester samt offshore olie- og gasaktiviteter, ud-
gør "Det Blå Danmark" ifølge Søfartsstyrelsen 7 pct. af beskæftigelsen 
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i den private sektor svarende til omkring 120.000 personer. I dette tal 
er indeholdt afledt beskæftigelse i andre brancher. Fokus i denne arti-
kel er på det snævrere begreb, skibsfart, og her er den marginale be-
skæftigelseseffekt af ekstra produktion formentlig lille, da produktio-
nen i høj grad er logistiske tjenesteydelser og ikke sejlads som sådan, 
jf. ovenfor.  

På skatteområdet hersker der specielle forhold. I stedet for selskabs-
skat kan rederier i selskabsform vælge at betale en tonnageskat, en 
slags vægtafgift på skibe. Skatten er uafhængig af, om selskabet har 
over- eller underskud og af afskrivninger. Det sikrer, at investeringer 
foretages ud fra forretningsmæssige og ikke skattemæssige hensyn.  

Skatteprovenuet fra skibsfarterhvervet er ifølge Danmarks Rederifor-
ening i størrelsesordenen 200 mio.kr. pr. år. Ansatte på skibe registreret 
i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister) er som hovedregel skattefrita-
get, således at rederne kan aflønne efter et nettolønsprincip. Hertil 
kommer, at udenlandske søfolk kan ansættes på lokale lønvilkår. Ansat-
te i Danmark er skattepligtige som andre. Alt i alt er den direkte skatte-
betaling således begrænset, men den betydelige afledede aktivitet, der 
genereres af erhvervet, giver et skatteprovenu.  

Den forholdsvis lave beskatning på søfartserhvervet skal ses i lyset af, 
at det er meget let at flytte produktionen til udlandet. Den skattemæs-
sige behandling er således et centralt rammevilkår, der har bidraget til 
den ekspansion, erhvervet har oplevet herhjemme. Det understreges af, 

VÆRDITILVÆKST I SØFARTSERHVERVET  Figur 7 
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at der i et vist omfang er sket indflagning af skibe til dansk flag de sene-
re år, hvilket især har betydning for anvendelsen af dansk arbejdskraft.  

 
SKIBSFART OG DANSK ØKONOMI 

Den umiddelbare effekt af den øgede eksport af søtransport har været 
en forbedring af saldoen på betalingsbalancen. Forbedringen har bety-
det, at den sædvanlige sammenhæng mellem den økonomiske aktivitet i 
udlandet og Danmark samt overskuddet på samhandlen med varer og 
tjenester delvist er brudt, jf. figur 8. I perioder med høj dansk efter-
spørgsel i forhold til udlandet bliver overskuddet reduceret, da en del af 
forbrugs- og investeringsefterspørgslen dækkes af import, og omvendt. 
Det var tilfældet i starten af 1990'erne, hvor en svag dansk økonomi og 
en boomende tysk økonomi efter genforeningen resulterede i et øget 
dansk overskud, som så gradvist blev reverseret i takt med, at efter-
spørgslen tog til i Danmark og aftog i Tyskland. Den øgede eksport af 
søtransport omkring 2000 var medvirkende til, at overskuddet steg på 
trods af, at udviklingen i den danske indenlandske efterspørgsel var på 
linje med udlandets. 

Der findes en række andre faktorer, der også har bidraget til de sene-
re års store overskud på samhandlen med udlandet. Fx er Danmark fra 

FORHOLDET MELLEM INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL I UDLANDET OG 
DANMARK SAMT VARE- OG TJENESTEBALANCEN Figur 8 
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Kilde: 

"Relativ indenlandsk efterspørgsel" viser udlandets indenlandske efterspørgsel (dvs. forbrug og investeringer), der
dækker de største OECD-lande i forhold til den danske indenlandske efterspørgsel. Vare- og tjenestebalancen er et
4. kvartalers glidende gennemsnit (sæsonkorrigerede årsniveauer). Seneste observation er 4. kvartal 2004.  
Mona-databank, OECD Economic Outlook nr. 77 samt egne beregninger. 
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slutningen af 1990'erne blevet nettoeksportør af olie. Som det fremgår 
af figur 8, følger forholdet mellem den indenlandske efterspørgsel i 
udlandet og Danmark i højere grad niveauet for vare- og tjenestebalan-
cen, når der regnes ekskl. energi og søfragt. For en nærmere beskrivelse 
af udviklingen i betalingsbalancen kan henvises til Beier og Pedersen 
(2005) og Pedersen (2003). 

Samlet set har der de senere år været et andet mønster end tidligere, 
så vare- og tjenestebalancen nu ligger på et højere niveau for en given 
relativ indenlandsk efterspørgsel. Det er vigtigt at understrege, at ni-
veauskiftet ikke udelukkende skyldes øget eksportindtjening, men også 
at den øgede indtjening ikke har givet sig udslag i tilsvarende højere 
forbrug og investeringer hos de bagvedliggende aktører indtil nu. Det 
hører også med, at i den udstrækning danske rederier er udenlandsk 
ejede, vil et eventuelt driftsoverskud give sig udslag i øgede udbyttebe-
talinger til udlandet, hvilket forværrer rente- og udbytteposten på beta-
lingsbalancens løbende poster. 

Et centralt træk ved den øgede eksport af søfragt har været, at det 
kun lægger beslag på dansk arbejdskraft i begrænset omfang, så skibs-
fartens ekspansion kun i mindre grad har skabt pres på den indenland-
ske kapacitet. Det har den væsentlige betydning, at saldoen på vare- og 
tjenestebalancen – og dermed betalingsbalancen – som kapacitetsindi-
kator har ændret sig siden slutningen af 1990'erne. Kapacitetsproblemer 
– dvs. begyndende mangel på arbejdskraft – indtræder på et højere ni-
veau for betalingsbalancen end tidligere. Det ses i den aktuelle situati-
on, hvor betalingsbalancen er i solidt plus, selv om dansk økonomi er i et 
opsving, og ledigheden er lav.1  

Mens vareeksporten i høj grad er afhængig af konjunkturerne i EU og 
i mindre grad af valutakursusikkerhed på grund af fastkursregimet, så 
forholder det sig anderledes for skibsfart. Her influeres indtjeningen af 
internationale konjunkturer i en endnu bredere forstand, da størstepar-
ten af indtjeningen sejles hjem uden for EU. Ligeledes afregnes der i 
dollar, og som det fremgår af figur 9, fluktuerer dollarkursen – og der-
med eksportindtægter i kroner – betydeligt fra år til år. Den samlede 
dollareksponering for rederierne er mindre, da udgifter typisk også af-
regnes i dollar, men samlet set vil dollareksponeringen trække i retning 
af mere volatile kroneoverskud. 

Eksportindtjeningen i skibsfartserhvervet afhænger i høj grad af fragt-
raternes udvikling. Fragtraterne bestemmes bl.a. af samspillet mellem 
det globale udbud af tonnage inden for de forskellige delmarkeder og 

 1
  Sidst betalingsbalancen havde det nuværende niveau, var det et typisk lavkonjunkturoverskud med 

et privat opsparingsoverskud og et offentligt opsparingsunderskud. Aktuelt er modstykket et lille 
privat underskud og et offentligt overskud. 
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efterspørgselsforhold såsom den globale konjunktursituation og struk-
turelle handelsforhold som øget handel med Asien.1 Da det tager tid 
og kræver en betydelig investering at bygge skibe, er der globalt set 
en vis træghed på udbudssiden. Resultatet bliver, at prisen – dvs. fragt-
raterne og dermed rederiernes indtjening – kan variere betydeligt fra 
år til år. Ligeledes kan udviklingen være forskellig fra delmarked til 
delmarked, jf. figur 11 og 12, der giver et lille udpluk af forskellige 
fragtrater. Overordnet set har fragtraterne ligget meget højt i 2004 og 
1. halvår af 2005.  

Afslutningsvis skal det nævnes, at betalingsbalancestatistikken blev 
lagt om ved årsskiftet. I den nye opgørelse ser overskuddet på vare- og 
tjenestebalancen ud til at ligge højere end i den gamle opgørelse, bl.a. 
som følge af store overskud på handlen med søfragt. Omlægningen af 
betalingsbalancestatistikken er kort behandlet i boks 2.  

Databruddet skaber usikkerhed omkring den præcise størrelse af over-
skuddet, men noget tyder på, at overskuddet kan have været større, end 
statistikken hidtil har vist. Under alle omstændigheder har søfragt spillet 
en stadig vigtigere rolle i den samlede danske import og eksport af varer 
og tjenester.  

 

 1
  En pointe her er også, at overskuddet på handel med søfragt i overvejende grad er bestemt af de 

internationale konjunkturer (niveaueffekt), mens overskuddet på varer og tjenester i øvrigt er be-
stemt ved forskellen mellem dansk og international konjunktur. 

KRONEKURSER  Figur 9 
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Kilde: 

Månedsserier, ultimo måneden. Seneste observation er oktober 2005. 
Danmarks Nationalbank og EcoWin. 
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UDVIKLINGEN FREMOVER 

Dansk skibsfart har i de senere år været begunstiget af relativt stor 
vækst i verdenshandelen, ikke mindst som følge af den stigende integra-
tion af Asien i verdensøkonomien. Det har sammen med en træg global 
udbudsside medvirket til at holde fragtraterne oppe målt i dollar, jf. 
figur 11 og 12. Samtidig er den danske handelsflåde blevet udbygget 
betragteligt dels via nybygninger og indchartring af udenlandske skibe, 
dels via overtagelse af udenlandske rederier. Danmark har således øget 
sin markedsandel i et stigende marked.  

SØFRAGT I BETALINGSBALANCESTATISTIKKEN Boks 2 

Ved årsskiftet 2004/2005 blev betalingsbalancestatistikken lagt om. Det berørte bl.a. 

opgørelsen af søfragt, der førhen blev opgjort ud fra rederistatistikken. Rederierne 

indberetter nu direkte til Danmarks Statistik via spørgeskemaer. Det ny kildegrundlag 

vil på sigt gøre det muligt at opgøre handlen med søfragt og andre tjenester mere 

detaljeret og med en bedre geografisk opdeling. 

Betalingsbalancen opgjort efter den nye metode blev første gang publiceret i for-

året 2005. Tal for 4. kvartal 2004 findes opgjort efter både ny og gammel metode. De 

kvartalsvise tal viser, at import af søfragt er faldet i den nye opgørelse, jf. figur 10.  

Vurderet ud fra de månedsvise tal for betalingsbalancen, hvor detaljeringsgraden er 

lavere, og tal for søfragt ikke publiceres separat, kan forventes en vis revision med of-

fentliggørelse af den kvartalsvise betalingsbalance i december.1 Samlet set betyder den 

ny opgørelse, at sammenligninger bagud i tid er behæftet med usikkerhed. 
 

EKSPORT OG IMPORT AF SØFRAGT  Figur 10 
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Kilde: 

Kvartalstal. 
Danmarks Statistik, Statistikbanken pr. 1. november 2005.  

1 Jf. fx Danmarks Statistik, Nyt nr. 432. 
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Fremadrettet er der udsigt til fortsat stærk vækst i den danske flåde, 
Dette skyldes dels Mærsk-Sealands overtagelse af P&O Nedlloyds, dels at 
det danske nybygningsprogram er historisk stort. Det er dog ikke et 
isoleret dansk fænomen, som det fremgår af tabel 5.  

På containerområdet, der er særlig vigtigt for Danmark, var der pr. 1. 
januar 2005 skibe i ordre svarende til en udvidelse af verdens kapacitet 
med næsten 50 pct. Noget tilsvarende, om end lidt svagere, er også til-
fældet for andre skibstyper. Det vil uundgåeligt lægge et nedadrettet 
pres på fragtraterne i takt med, at disse skibe kommer i søen, en udvik-
ling som tilsyneladende er begyndt at slå igennem det seneste halve år. 
Om faldet i fragtraterne fortsætter, afhænger dog helt af samspillet 
med efterspørgslen, dvs. udviklingen i den globale handel. 

Samlet set har skibsfarten i de senere år ekspanderet betydeligt, hvil-
ket især har givet sig udslag i et øget betalingsbalanceoverskud. Målt på 
værdiskabelse er erhvervet en mindre del af økonomien. Endelig er det 
vigtigt at holde sig for øje, at det øgede betalingsbalanceoverskud ikke 
betyder, at økonomiens kapacitetsgrænse har flyttet sig nævneværdigt.  

 

 

FRAGTRATER FOR TØRLASTSKIBE OG OLIETANKERE Figur 12
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Kilde: 

Der findes et utal af fragtrater, hvilket afspejler det meget segmenterede marked. Ikke al statistik over fragtrater 
er lige tilgængelig. 
EcoWin.   

CONTAINERSKIBE: BRUTTOINDTJENING PR. CONTAINER OG CHARTERRATER Figur 11 
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Kilde: 

Venstre figur viser bruttoindtjening i dollar pr. standard container.  
Dansk Skibskreditfond samt Danmarks Rederiforening. 
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NYBYGNINGSORDRER FORDELT PÅ SKIBSTYPE PR. 1. JANUAR 2005 Tabel 5 

1.000 tondødvægt Verden Danmark 
Globale nybygningsordrer i 

pct. af verdensflåden 

Containerskibe ........................... 44.487 5.783 49 
Tankskibe ................................... 97.014 5.044 30 
Bulk-carriers ............................... 61.827 288 21 
Andet .......................................... 5.328 73 … 

Anm.: Tondødvægt er et mål for skibets lasteevne. 
Kilde: Danmarks Rederiforening (2005a) samt Shipping Statistics Yearbook 2004. 
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Hvorfor er de lange amerikanske renter 
lave? 

Allan Bødskov Andersen, Kapitalmarkedsafdelingen, John Hydeskov, 
Handelsafdelingen og Michael Sand, Økonomisk Afdeling 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Den pengepolitiske rente i USA er forhøjet markant siden juni 2004, 
men alligevel var den 10-årige rente stort set uændret ved udgangen af 
november 2005 i forhold til juni 2004. De lange renter forekommer lave, 
uanset om de sammenholdes med forventninger til den nominelle vækst 
eller traditionelle empiriske modeller. Også globalt set er de lange ren-
ter lave set i forhold til, hvor verdensøkonomien befinder sig i konjunk-
turforløbet. Artiklen gennemgår en række forklaringer på de lave lange 
renter, som har været diskuteret i medier og den akademiske litteratur. 
Der tages udgangspunkt i de amerikanske renter, der kan betragtes som 
omdrejningspunkt for den globale rentedannelse.  

Faldet i de nominelle renter de seneste 15-20 år kan primært tilskrives 
lavere inflationsforventninger som følge af lavere realiseret inflation. 
Desuden har den medfølgende stabilitet i inflationsraterne skabt mindre 
usikkerhed om fremtidige udsving i inflationen. Det har reduceret infla-
tionsrisikopræmien og bidraget til lavere renter. 

Samtidig indebærer den økonomiske udvikling i Asien, at den globale 
produktionskapacitet nu og fremover udvides betydeligt, hvilket har en 
afdæmpende effekt på inflationen. Det medvirker også til at dæmpe 
inflationsforventningerne og renten.  

Den globale konjunktursituation har været gunstig siden 2003, men 
investeringerne er ikke steget i det omfang, man kunne forvente. Den 
afdæmpede efterspørgsel efter realkapital har medvirket til at nedbrin-
ge realrenten. 

Endelig har pensionsselskaber og asiatiske centralbanker i de seneste år 
i særlig grad efterspurgt lange obligationer og dermed bidraget til det 
lave renteniveau. For begge grupper af aktører gælder, at deres store 
efterspørgsel efter obligationer delvist er afledt af andre hensyn end real-
afkast, nemlig henholdsvis afdækning af passiver og fastkurspolitik.  

Det samlede billede er, at de lange renter er lave, men ikke uforklar-
ligt lave. Holdbarheden af de lave renter vil ikke mindst afhænge af, om 
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det lave inflationsmiljø viser sig robust over for fremtidige stød til øko-
nomierne. 

 
I HVILKEN FORSTAND ER DEN 10-ÅRIGE RENTE LAV? 

Den 10-årige amerikanske rente er lav set i forhold til konjunktursituati-
onen i USA. Høj økonomisk aktivitet har medført, at den amerikanske 
centralbank, Fed, siden juni 2004 har forhøjet den pengepolitiske rente 
fra 1,0 pct. til 4,0 pct. i november 2005. Normalt stiger den lange rente i 
perioder med stramninger fra Fed, jf. figur 1, men denne gang er den 
lange rente forblevet stort set uændret. Rentekurven er dermed blevet 
næsten flad. Det er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at Fed stadig ka-
rakteriserer pengepolitikken som lempelig. 

Når den højere pengepolitiske rente ikke er slået igennem på den lan-
ge rente, kan det tilskrives, at stramningerne allerede var inddiskonteret 
i markedet i juni 2004, jf. figur 2. Desuden er skønnene for amerikansk 
BNP-vækst i 2005 og 2006 blevet nedjusteret lidt. 

Renteniveauet er også lavt set i lyset af, at den lange rente i en længe-
re periode har ligget markant under markedets langsigtede forventnin-
ger til den nominelle vækst i USA, jf. figur 3 (venstre). Normalt indikerer 
de langsigtede vækstforventninger et minimumskrav til afkastet ved en 
obligationsinvestering med tilsvarende løbetid. De lange renter er nu 
tilbage på niveauet i 1960'erne, inden inflationen tog fart, jf. boks 1. 

 

KORT OG LANG AMERIKANSK RENTE Figur 1 
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Anm.: 
Kilde: 

Skraverede områder angiver perioder, hvor Fed strammer pengepolitikken betydeligt. 
EcoWin og egne beregninger. 
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I såkaldte fair-value modeller forklares den lange rente ved hjælp af få 
fundamentale makroøkonomiske variable. Et eksempel på en sådan 
model er vist i figur 3 (højre), hvor den 10-årige rente er forklaret ved 
kerneinflationen, den pengepolitiske rente og ISM-indekset (indikator 
for vækst). Den faktiske og modelestimerede rente følges pænt ad frem 
til 2004, hvorefter modellen angiver stigende rente på grund af Feds 
pengepolitiske stramninger. Den lange rente ligger i dag omkring 100 
basispoint under det niveau, modellens fundamentale variable tilsiger. 
Samme konklusion opnås ved alternative simple modelspecifikationer. 

FORVENTNINGER TIL FED Figur 2 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Future-kurven viser markedets forventning til 3-måneders renten i december 2006 og er udledt af 3-måneders
deposit futuren med udløb i december 2006.  
EcoWin og egne beregninger. 

  

 

FORVENTET VÆKST OG LANG RENTE SAMT FAIR-VALUE MODEL Figur 3 
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Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Venstre: Den forventede nominelle BNP-vækst er beregnet som summen af den forventede gennemsnitlige årlige
realvækst og inflation 10 år frem angivet ved halvårlige observationer. Højre: Observationer ultimo måneden.
Modellen er den 10-årige rente forklaret ved kerneinflation (lagget 1 periode), pengepolitisk rente og ISM-
indekset (lagget 1 periode).  
EcoWin, Consensus Economics og egne beregninger. 
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PRISUDVIKLING SET OVER GODT 200 ÅR Boks 1  

På længere sigt har inflationen afgørende indflydelse på renten, hvorfor det er inte-

ressant at se på udviklingen i priserne over en lang periode.  

Inden 2. verdenskrig blev perioder med stigende prisniveau afløst af perioder med 

faldende prisniveau, således at inflationen på langt sigt var omtrent 0. Således var pri-

serne på samme niveau ved 2. verdenskrigs begyndelse som i slutningen af 1700-tallet, 

jf. figur 4. I denne periode kunne penge (på nær i krigstid) altid indløses til guld, hvil-

ket sikrede økonomierne et nominelt anker.  

Efter 2. verdenskrig afløste Bretton Woods systemet guldindløseligheden. Dette sy-

stem medførte lave, stabile og positive inflationsrater i 1950'erne og 1960'erne. Med 

Bretton Woods sammenbrud og overgangen til flydende valutakurser mellem de store 

valutaområder i slutningen af 1960'erne mistede økonomierne et nominelt anker. 

Med afsæt i oliekrisen skilte 1970'erne og 1980'erne sig ud med den længstvarende 

høje stigning i prisniveauet i fredstid. De senere års lave og stabile inflationsrater lig-

ner en tilbagevenden til situationen i 1950'erne og 1960'erne.  

I de fleste lande har prioritering af inflationsbekæmpelse i den økonomiske politik i 

dag overtaget valutakursens rolle som nominelt anker til sikring af stabile inflations-

forventninger. 

 

AMERIKANSKE OG BRITISKE PRISNIVEAUER SAMT VALUTAKURS 1790-2004 Figur 4 
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Anm.: 
 
Kilde: 

I årene mellem 1. og 2. verdenskrig blev guldindløseligheden genindført, men måtte opgives igen under 
depressionen i 1930'erne. 
Lothian og Taylor (1996), EcoWin samt egne beregninger.   

 

INFLATIONSRISIKOPRÆMIE 

Det reale afkast af en investering i en nominel fordring, fx nominelle 
obligationer, afhænger af inflationen i fordringens løbetid. Da fremtidi-
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ge inflationsrater er ukendte, vil investorer typisk søge kompensation i 
form af en inflationsrisikopræmie for at holde nominelle fordringer. Det 
formaliseres i Fisher's ligning, 

  
(1)  i = r + E(p) + irp, 

 
hvor i er den nominelle rente, r er realrenten, E(p) er forventet inflation 
og irp er inflationsrisikopræmie. Der ses bort fra alle andre typer af risi-
kopræmier.  

Det er rimeligt at antage, at størrelsen på inflationsrisikopræmien af-
hænger af, hvor volatil inflationen forventes at være. Hvis volatiliteten 
fx er stor, er der betydelig usikkerhed om det reale afkast af en nominel 
fordring, og inflationsrisikopræmien vil alt andet lige værre større end 
med et mere stabilt inflationsbillede.1 

Inflationsvolatiliteten for USA og Tyskland beregnes som beskrevet i 
boks 2 og er vist i figur 5 (venstre). Aktuelt er inflationsvolatiliteten lav 
og på samme niveau som i 1960'erne, dvs. inden inflationen for alvor 
tog fart i de vestlige økonomier. USAs inflationsvolatilitet var noget 
højere end Tysklands fra midten af 1970'erne til midten af 1980'erne. 
Det er foreneligt med denne periodes højere amerikanske rente i for-
hold til den tyske, jf. figur 5 (højre). Siden sidst i 1980'erne er renten 
faldet i takt med, at volatiliteten er faldet, og har tilsyneladende stabili-
seret sig på et lavt niveau på omkring 0,5 pct.  

Resultatet sandsynliggør, at inflationsrisikopræmien aktuelt er på et 
lavere niveau end fx i 1970'erne. Hvis den lave inflation og inflationsvo-
latilitet ventes at vare ved, er usikkerheden om det reale afkast på en 
nominel fordring faldet, og dermed skal investorer ikke kompenseres for 
usikkerhed om fremtidig inflation i samme grad som tidligere. Det be- 

 1
 Generelt er risikopræmie = pris på risiko × risikofaktor. Inflationsvolatiliteten svarer til at se på risiko-

faktoren. Prisen på risiko vil generelt variere over tid og afhænge positivt af markedets risikoaversi-
on. Det er rimeligt at antage, at risikofaktoren er bestemmende for risikopræmien på længere sigt. 

INFLATIONSVOLATILITET OG RENTE I USA OG TYSKLAND Figur 5 
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Kilde: EcoWin og egne beregninger. 
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INFLATIONSVOLATILITET Boks 2 

Inflationsvolatilitet beregnes som  
 

                     Inflationsvolatilitet = 
[ ]

n

)p(Ep 2∑ −
, 

 
Hvor p er faktisk årlig inflation, E(p) er forventet inflation, og n er antallet af observa-

tioner, her på månedsbasis (der korrigeres ikke for overlappende observationer). 

For den 10-årige rente kræves en specifikation af den forventede inflation på 10 års 

sigt for at måle den relevante inflationsvolatilitet. Det udnyttes, at Consensus Econo-

mics hvert år i april og oktober spørger til forventet inflation på 6-10 års sigt. Disse 

observationer er tilgængelige siden 1990. Desuden opgør FED og ECB i Survey of Pro-

fessional Forecasters (SPF) hvert kvartal inflationsforventninger på langt sigt for hen-

holdsvis USA og euroområdet. For USA findes disse tilbage til 1992, mens de for euro-

området findes fra 2001. Forventningerne til langsigtet inflation og faktisk inflation 

er vist i figur 6 (venstre). 

Det er naturligvis hæmmende, at langsigtede inflationsforventninger kun findes for 

de seneste år. Den påfaldende træghed, hvormed inflationsforventningerne bevæger 

sig inspirerer til en simpel model for langsigtede inflationsforventninger tilbage i tid. 

Metoden er ved hjælp af HP-filteret at "glatte" faktisk inflation tilstrækkeligt til at få 

noget, der minder om trægheden i observationerne på faktisk forventet inflation i 

perioden, hvor disse er tilgængelige. Princippet fremgår af figur 6 (højre) og svarer til, 

at investorer på et givet tidspunkt danner deres langsigtede inflationsforventning som 

et vægtet gennemsnit af faktiske fortidige og fremtidige inflationsrater. Dermed fan-

ges et element af forudseenhed i forventningsdannelsen, og metoden synes i det 

konkrete tilfælde at give et fornuftigt skøn i relation til renteudviklingen. 

Inflationsvolatiliteten beregnes nu som en glidende, 60-måneders standard-

afvigelse for faktisk inflation i forhold til modellens estimat på forventet inflation. 

Den nøjagtige længde på vinduet, hvori denne volatilitet beregnes, ændrer ikke kon-

klusionerne. Tilsvarende beregnes inflationsvolatiliteten for Tyskland. 
 

FAKTISK OG FORVENTET INFLATION I USA Figur 6 
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Kilde: Consensus Economics, EcoWin og egne beregninger. 

 
kræftes af, at faldet i renterne i både USA og Tyskland har været større, 
end faldet i inflationen i sig selv kan forklare, illustreret ved at også real-
renten – beregnet som 10-årig rente fratrukket faktisk inflationsrate –  
i begge lande aktuelt er på et meget lavt niveau. 
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Fra ligning (1) er irp = i – r – E(p). Et groft mål for inflationsrisikopræmi-
ens størrelse kan derfor fås ved at trække langsigtet forventet realafkast 
(approksimeret ved forventet real BNP-vækst på langt sigt) og langsigtet 
forventet inflation fra den nominelle rente.1 Et sådan mål angiver, at 
inflationsrisikopræmien er faldet ca. 2 pct. siden 1992 i Tyskland, lidt 
mindre i USA. 

Et grundigt studie af inflationsrisikopræmien i USA findes i Buraschi og 
Jiltsov (2005),2 hvor inflationsrisikopræmien estimeres for hele rentekur-
ven ud til 10 års løbetid. Inflationsrisikopræmien for den 10-årige rente 
følger den i figur 5 (venstre) estimerede inflationsvolatilitet for USA rime-
ligt tæt, men ligger størrelsesmæssigt lidt under resultatet af den grovere 
beregning ovenfor. Inflationsrisikopræmien falder således fra et niveau 
omkring 120-140 basispoint i slutningen af 1970'erne og starten af 
1980'erne til ca. 40 basispoint i slutningen af 1990'erne. Forskellen i infla-
tionsrisikopræmien for obligationer med kort og lang løbetid indsnævres 
betragteligt og er stort set elimineret i slutningen af perioden, hvilket er 
et tegn på forventning om fremtidig stabilt inflationsmiljø. 

Da en dybereliggende årsag til det lave renteniveau således ikke kun 
er lav, men også stabil inflation, kan centralbankerne fremhæves. De 
vestlige centralbanker har i de senere år opnået troværdighed til at for-
ankre inflationsforventningerne på et stabilt og lavt niveau. Centralban-
kerne må også i fremtiden forventes at bestræbe sig på at bevare et 
stabilt inflationsmiljø. Om det lykkes afhænger af, om centralbankernes 
nuværende pengepolitiske strategier i sammenspil med den øvrige øko-
nomiske politik viser sig robuste over for fremtidige stød til økonomier-
ne. 

 
GLOBALISERING 

Der har de senere år været en stigning i international handel og kapital-
strømme. Denne globalisering har påvirket prisudviklingen og renteni-
veauet i nedadgående retning i de vestlige økonomier – dels direkte 
gennem import af billigere varer (både til forbrug og produktion), og 
dels indirekte gennem påvirkning af løndannelsen. 

Den direkte effekt af globaliseringen skal ses i lyset af, at asiatiske lan-
des andel af den globale handel, herunder specielt Kinas, er vokset mar-
kant de senere år. Kinas samhandel med USA er firedoblet over de sene-
ste 10 år. Siden 2003 er priserne på importerede varer fra Asien til USA 
generelt faldet, mens importerede varer fra EU, primært som følge af 

 1
 Disse forventninger opgøres af Consensus Economics, og summen er vist i figur 3 (venstre) for USA.   

2
 Empiriske studier af inflationsrisikopræmier er endnu ret begrænsede. Andre studier inkluderer 

Evans (2003) og Cappiello og Guéné (2005). 
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styrkelsen af euro over for dollar, er blevet relativt dyrere, jf. figur 7 
(venstre). Navnlig beklædning og elektronik importeres fra Asien, og 
prisudviklingen inden for disse varegrupper har været betydeligt mere 
afdæmpet end for forbrugerpriserne under ét. Imidlertid indgår disse 
varegrupper kun med en lille vægt i det samlede forbrugerprisindeks, 
hvorfor den direkte effekt er begrænset, jf. figur 7 (højre). Der importe-
res dog andre varer fra Asien, hvorfor den reelle effekt på forbruger-
prisudviklingen formentlig er større. 

Det skal bemærkes, at USA i forhold til landets produktion kun har en 
begrænset samhandel med omverdenen. Mere åbne økonomier har 
oplevet en større inflationspåvirkning fra lavere importpriser på produ-
cent- og forbrugerpriser. Erfaringer fra fx Norge, som har afskaffet stort 
set alle importbegrænsninger på tekstiler, viser en højere direkte effekt 
fra globaliseringen på prisudviklingen.  

Den indirekte effekt af globaliseringen er den øgede lønkonkurrence 
mellem industrialiserede lande og udviklingslande. Fx er den gennem-
snitlige timeløn for en kinesisk arbejder ca. 15 pct. af timelønnen for en 
amerikansk arbejder, og denne forskel er endnu mere udtalt for andre 
sydøstasiatiske lande.1 Det har betydet en øget omkostningsbevidsthed i 
arbejdskraftintensive og konkurrenceudsatte erhverv i Vesten, da kon-
kurrencen gør det sværere at kompensere for øgede omkostninger ved 
at hæve priserne. Dette sikrer i sig selv en moderat prisudvikling.  

Globaliseringen stopper ikke her. Det nedadgående pres på priser og 
lønninger vil fortsætte og bidrage til lavere inflationsforventninger. 
Særligt gennem den indirekte effekt i form af øget lønkonkurrence fra 
Asien har globaliseringen allerede haft en betydelig afdæmpende effekt 
på prisudviklingen og dermed bidraget til det lave renteniveau i de vest-

 1
 Lønforskellene kan ikke alene forklares af produktivitetsforskelle, da der i et vist omfang er korrige-

ret for uddannelsesmæssig baggrund, erfaring mv. (Det Økonomiske Råd, 2004). 

AMERIKANSKE IMPORT- OG FORBRUGERPRISER Figur 7 
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lige økonomier. Den fremtidige effekt af globaliseringen vil afhænge af 
væksten i udviklingslandene samt hastigheden, hvormed disse lande vil 
nærme sig et vestligt løn- og prisniveau. 

 
LAVE INVESTERINGER  

De internationale konjunkturer har været gunstige de seneste år, men 
det har ikke smittet af på investeringerne i det ventede omfang. Set i 
forhold til den globale BNP-vækst ligger den globale investeringskvote 
således forholdsvis lavt, jf. figur 8.1 Den generelt svage efterspørgsel 
efter lån til investeringer i de senere år vurderes at være en medvirken-
de årsag til de lave lange (real)renter.  

Realiseret global opsparing og investering er pr. definition identiske.2 
Dette betyder, at den faktiske globale opsparing også er på et relativt 
lavt niveau. Derimod kan opsparings- og investeringsplaner afvige bety-
deligt fra hinanden, men ændringer i realrente og produktion vil med-
virke til at skabe ligevægt. Såfremt opsparingslysten fx overstiger inve-
steringslysten, vil fald i realrenten medvirke til at skabe sammenfald 
mellem opsparing og investering. 

 1
 Ved brug af begreberne "investering" og "opsparing" i dette afsnit er underforstået som andel af 

BNP. De anvendte begreber er bruttostørrelser målt i løbende priser. 
2
  Dette udtrykker, at summen af de nationale løbende betalingsbalanceposter i princippet er nul. 

Måleusikkerhed medvirker dog til, at dette i praksis ikke er tilfældet. Differencen mellem global op-
sparing og investering i dette afsnit er endvidere en følge af, at de anvendte IMF-tal kun næsten 
dækker hele verden.  

GLOBAL INVESTERINGSKVOTE OG ØKONOMISK VÆKST Figur 8 
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De senere årtiers generelt aftagende tendens i global opsparing og inve-
stering afspejler udviklingen i de industrialiserede lande, jf. figur 9 (ven-
stre). I samme periode har opsparingen udvist en stigende tendens i de 
såkaldte emerging markets og olieproducerende økonomier, jf. figur 9 
(højre), mens investeringerne i disse lande steg frem mod Asien-krisen i 
1997, hvorefter de faldt til et lavere niveau. 

IMF (2005) konkluderer, at udviklingen i den globale opsparing i peri-
oden 1997-2004 kan forklares ud fra de forhold, der normalt driver op-
sparingen som fx udlån til den private sektor, hvor generelt stigende 
boligpriser har medført et øget belåningsgrundlag og offentlig opspa-
ring. 

Udviklingen i de globale investeringer i perioden 1997-2004 kan der-
imod ifølge IMF ikke forklares ud fra de forhold, der normalt antages at 
bestemme investeringerne. De burde være steget i både industrilandene 
og emerging markets primært som følge af faldende finansieringsom-
kostninger.1 I Japan og euroområdet har investeringerne imidlertid fort-
sat årtiers faldende tendens, mens de i USA har fluktueret omkring et 
langsigtet gennemsnit på ca. 20 pct. af BNP. I emerging markets og olie-
producerende lande er investeringerne faldet siden Asien-krisen på 
trods af, at investeringerne i Kina er steget kraftigt og – i lighed med 
opsparingen – udgør omkring halvdelen af landets BNP. 

Den globale tendens til lavere investeringer har begrænset låneefter-
spørgslen og dermed medvirket til at reducere realrenten. Denne udvik-
ling har vist sig særlig tydeligt i Asien og olieproducerende økonomier, 
hvor betalingsbalancerne er forbedret markant de senere år, jf. figur 9 
(højre). Lave investeringer er næppe en permanent tilstand, og et frem-
tidigt øget investeringsomfang vil sandsynligvis medføre et opadgående 
pres på realrenten. Udviklingen kan dog også være udtryk for en struk-

 1
  En forklaring på modellens overprediktion kan være, at denne ikke tager tilstrækkelig højde for 

faldende priser på it-investeringer (investeringerne er målt i løbende priser). Målt i mængder er inve-
steringsfaldet således mere moderat (IMF, 2005). 

OPSPARING OG INVESTERING Figur 9
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turel tilpasning i form af reduktion af det fysiske kapitalapparat ved 
overgang til mere vidensintensiv produktion.  

 
PENSIONSSELSKABERS OG ASIATISKE CENTRALBANKERS KØB AF 
STATSOBLIGATIONER 

På obligationsmarkederne er pensionsselskaber og de asiatiske central-
banker to betydningsfulde grupper af aktører, som i disse år efterspør-
ger store mængder obligationer. For begge gruppers vedkommende 
gælder, at efterspørgslen er afledt af flere hensyn end udelukkende 
realafkast. For pensionsselskabernes vedkommende skyldes efterspørgs-
len især nye regler om opgørelse af selskabernes solvens og den lange 
rentes samvariation med nutidsværdien af pensionsselskabernes forplig-
telser. Asiatiske centralbankers efterspørgsel har rod i de asiatiske landes 
valutakurspolitikker. 

 
Pensionsselskaber  
Gradvis overgang fra ydelses- til bidragsbaserede pensionssystemer i de 
vestlige lande har øget betydningen af pensionsselskabernes investe-
ringspolitik. Nye regnskabsregler og ændret tilsynspraksis har samtidig 
øget deres efterspørgsel efter lange obligationer og dermed bidraget til 
faldet i de lange renter. Implikationen af disse nye krav er, at renteæn-
dringer nu påvirker den regnskabsmæssige værdi af både aktiver og 
passiver. Selskaber, der ønsker at minimere risikoen (volatiliteten) på 
deres resultat, og derved risikoen for insolvens, har efter de nye regler 
et større incitament til at investere i aktiver med en høj korrelation med 
værdiansættelsen af de fremtidige pensionsforpligtelser – dvs. i obliga-
tioner eller swaps med høj varighed.  

Værdiansættelsen af de fremtidige pensionsforpligtelser opgøres på 
baggrund af diskonteringssatsen. Denne har indtil nu været antaget 
konstant i nogle lande, fx i Europa, mens den i andre lande, fx USA, har 
været fastsat som et ud fra porteføljen vægtet gennemsnit af historiske 
obligations- og aktieafkast. I ingen af tilfældene har diskonteringssatsen 
således afspejlet de aktuelle markedsforhold. 

Med en række nye regnskabsstandarder og reguleringer for europæi-
ske pensionsselskaber introduceres nu markedsbaseret værdifastsættelse 
af forpligtelserne, således at diskonteringssatsen afspejler bevægelser i 
rentekurven. Det kræves således, at diskonteringssatsen fastsættes ud 
fra renten på en erhvervsobligation med høj kreditkvalitet (AA eller 
ækvivalent).  

Tidligere ændredes den regnskabsmæssige værdi af forpligtelserne ik-
ke ved en renteændring, mens aktiverne steg i værdi ved et rentefald og 
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faldt i værdi ved en rentestigning. Derfor blev solvensen forbedret, når 
renten faldt. Med de nye regler stiger værdien af forpligtelserne ved 
faldende renter. Stigningen i forpligtelserne er i mange tilfælde større 
end værdistigningen i aktiverne.1 Det skyldes, at mange selskaber har 
haft en kortere varighed på deres aktiver end på deres passiver, som 
følge af, at passiverne historisk ikke blev værdireguleret. Som konse-
kvens heraf har mange pensionsselskaber øget deres efterspørgsel efter 
varighed, typisk i form af lange obligationer. 

På globalt plan har pensionsselskaber stor betydning for de finansielle 
markeder, og en større porteføljeomlægning kan derfor få afgørende 
indflydelse på prisdannelsen. I flere lande er pensionsselskabernes akti-
ver som andel af BNP ganske betydelige. Et vægtet gennemsnit af disse 
lyder på 60 pct. for OECD-området (OECD 2005). Bl.a. USA, Storbritanni-
en og Holland ligger over gennemsnittet, mens den overvejende del af 
OECD-landene ligger noget lavere. 

Effekten af porteføljeomlægninger fra aktier og obligationer med 
kort løbetid over mod lange obligationer i form af rentefald i den lange 
ende af kurven, har allerede været synlig. Globalt set kan dette forven-
tes forstærket yderligere i takt med, at reglerne fuldt ud implementeres 
internationalt, og pensionssektoren tillige udbygges. 

 
Asiatiske centralbanker 
En populær forklaring på det nuværende lave renteniveau er de asiati-
ske centralbankers massive køb af amerikanske statsobligationer.  

Amerikansk økonomi er i disse år præget af meget store balanceun-
derskud. Således udgjorde betalingsbalanceunderskuddet 85 pct. af det 
globale betalingsbalanceunderskud i 2004.2 Samtidig er der i de seneste 
år opstået et betydeligt underskud på de offentlige finanser i USA og 
dermed et behov for øget obligationsudstedelse. Normalt vil større obli-
gationsudbud alt andet lige føre til fald i obligationskurserne og der-
med til stigende renter, men indtil videre er asiatiske centralbanker, især 
Japans og Kinas, villige til at aftage enorme mængder statsobligationer 
og bidrager således til lavere rente. I 2004 udgjorde den globale reser-
veakkumulering over 530 mia.dollar, svarende til at ca. 80 pct. af det 
globale betalingsbalanceunderskud finansieredes af centralbanker, alt 
overvejende de asiatiske. 

Baggrunden for opkøbene er især de asiatiske landes betalingsbalan-
ceoverskud og et ønske om at fastholde en stabil eller helt fast valuta-

 1
 En realistisk uoverensstemmelse i varigheden mellem aktiverne og passiverne kunne være 10 år, fx 

Holland, hvor det gennemsnitlige pensionsselskab har en obligationsportefølje med 5 års varighed, 
mens forpligtelsernes varighed er 15 år. 

2
 Afsnittets tal refererer til Roubini og Setser (2005). 
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kurs over for dollar.1 Fastkurspolitikken gennemføres bl.a. ved køb af 
dollar mod lokal valuta, og de stigende valutareserver placeres i vid ud-
strækning i amerikanske obligationer. Opkøbene er således mere en 
afledt effekt af den økonomiske politik end en investering foretaget af 
afkasthensyn. Det har givet næring til spekulationer om, at centralban-
kerne er villige til at finansiere det globale betalingsbalanceunderskud 
på andre vilkår end fx private investorer.  

Sådanne effekter er meget svære at kvantificere, og der er i den øko-
nomiske litteratur da også meget delte meninger om dels renteeffekten 
af opkøbene, dels om holdbarheden af situationen, hvor de amerikan-
ske balanceunderskud i stigende grad finansieres af især den kinesiske 
centralbank. Med hensyn til renteeffekten er der dog enighed om for-
tegnet, og estimaterne varierer mellem ca. 40 og ca. 200 basispoint lave-
re rente som følge af opkøbene. Studier af renteeffekten besværliggø-
res af, at reserveakkumuleringen er et relativt nyt fænomen.  

De store globale ubalancer kan fortsætte, så længe de finansieres. Hvis 
de asiatiske centralbanker finansierer underskuddet på andre vilkår end 
øvrige investorer er villige til, rummer situationen potentialet til fremti-
dig rentestigning, hvis opkøbene fra centralbankerne på et tidspunkt 
bliver mindre eller pludseligt ophører. Effekten er dog usikker og vil 
være mindre markant, hvis der sker en gradvis overgang til mere fleksib-
le asiatiske valutakurser evt. kombineret med mindre lånebehov i USA, 
fx gennem finanspolitisk stramning. En eventuel overgang til mere flek-
sible asiatiske valutakurser, der formentligt resulterer i revaluering af 
lokale asiatiske valutaer, kompliceres ikke mindst af de betydelige kurs-
tab, som de asiatiske lande i så fald må afholde på deres meget store 
beholdninger af dollaraktiver.  

 
PERSPEKTIVERING 

Det nuværende lave renteniveau skal ses i lyset af lave inflationsfor-
ventninger, en lav inflationsrisikopræmie, øget globalisering, lave globa-
le investeringer samt pensionsselskabers og asiatiske centralbankers 
massive obligationskøb. Fortsat fokus på inflationsbekæmpelse og tilta-
gende globalisering kan isoleret set bidrage til, at de lange renter et 
stykke tid endnu forbliver lavere, end erfaringerne fra de forudgående 
30-40 år vil tilsige. Obligationskøb fra pensionsselskaber og asiatiske 
centralbanker samt lave investeringer vurderes at være midlertidige 
fænomener, som på længere sigt forsvinder. Når det sker, vil det trække 
i retning af højere lange renter. 

 1
 Der har især været fokus på Kinas valutakurspolitik, som tidligere var fastkurspolitik udelukkende 

over for dollar, men som i sommeren 2005 blev ændret til fastkurspolitik over for en kurv af valutaer, 
hvoraf dollar dog indgår med stor vægt. 
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En sammenligning af detailrenterne i 
Danmark og euroområdet 

Sabina Persson, Statistisk Afdeling 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I januar 2003 indførte eurolandene og Danmark en harmoniseret rente-
statistik, der belyser finansieringsbetingelserne for husholdninger og 
virksomheder. Statistikken danner grundlag for sammenligning af de-
tailrenter på tværs af lande og anvendes bl.a. til analyse af finansiel 
integration, markedsstruktur, økonomiske konjunkturer, pengepolitiske 
ændringer og stabilitet i det finansielle system.  

Denne artikel beskriver rentestatistikkens egenskaber og de væsentlig-
ste strukturelle årsager til renteforskelle mellem Danmark og euroområ-
det. 

Der kan ikke drages konklusioner om konkurrencesituationen alene på 
baggrund af renteniveauet eller rentemarginaler, da mange andre fak-
torer som fx gebyr- og lånestruktur, sikkerhedsstillelse, rentebindingspe-
riode mv. har indflydelse på renteniveauet. Gebyrer, som fx etablerings- 
og garantiomkostninger, der udgør en væsentlig andel af indtjeningen 
på detailbankmarkedet, er ikke inkluderet i rentesatserne. Endvidere er 
det på grund af store produktforskelle på tværs af lande ikke muligt 
direkte fra statistikken at udlede, hvad en låntager skal betale for sam-
me lån i forskellige lande. Renteforskelle mellem Danmark og euroom-
rådet kan desuden skyldes, at lånene er i forskellig valuta, men som føl-
ge af kronens meget tætte tilknytning til euroen spiller dette forhold 
kun en begrænset rolle og tages derfor ikke i betragtning. Forskelle i 
den samlede gældsbyrde og dermed i risikoen ved udlån mellem lande-
ne tages heller ikke i betragtning. 

En sammenligning af renterne viser, at der er betydelige renteforskelle 
mellem Danmark og euroområdet såvel som mellem eurolandene ind-
byrdes. Det skyldes i høj grad, at detailbankmarkedet fortsat er præget 
af betydelige nationale forskelle, hvad angår produktudbud, lånesam-
mensætning, markedsstruktur og lovgivning. Renteforskellene er størst 
for husholdningssektoren, hvor barriererne for grænseoverskridende 
låneaktiviteter er størst. 
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I Danmark er udlånsrenterne generelt en anelse højere og indlånsren-
terne lidt lavere end gennemsnittet i euroområdet. De væsentligste 
undtagelser er relativt lave renter på kassekreditter i Danmark og rela-
tivt høje renter på anfordringsindskud, der begge er vigtigere produkter 
i Danmark end i euroområdet. 

Renterne på boliglån er særligt vanskelige at sammenligne på tværs af 
lande, idet markederne for boligfinansiering er grundlæggende forskelli-
ge. Danmark er kendetegnet ved en veludviklet og særegen realkreditin-
stitutsektor, hvor udlånet er baseret på obligationsudstedelse. Renteni-
veauet på boliglån er lidt højere i Danmark end i de fleste af eurolandene 
på grund af en relativ høj andel af fastforrentede lån, en relativ lang lø-
betid og en indbygget ret til førtidsindfrielse. Renteforskellen til euroom-
rådet er blevet mindre som følge af et strukturelt skift i lånesammensæt-
ningen i retning af flere lån med kort rentebindingsperiode i Danmark. 

Endelig viser rentestatistikken en forholdsvis hurtig tilpasning til pen-
gepolitiske renteændringer i Danmark sammenlignet med euroområdet.  

I næste afsnit gives først en kort introduktion til detailrenterne i Dan-
mark og euroområdet. Dernæst præsenteres den generelle udvikling i 
detailrenterne fra januar 2003 til august 2005, efterfulgt af en diskussi-
on af henholdsvis husholdningernes og virksomhedernes renteforhold. I 
det sidste afsnit gives et kort indblik i det videre arbejde med rentestati-
stikken. 
 
DETAILRENTERNE I DANMARK OG EUROOMRÅDET 

Der er betydelige forskelle på detailrenterne mellem landene i Europa. 
Dette gælder især husholdningssektoren, hvor renteforholdene er præ-
get af forskellige nationale traditioner og regulering. For det største  
udlånssegment, boliglån med løbetid1 over 5 år, var renteforskellene 
mellem eurolandene med de højeste og laveste renter fx over 2 pro-
centpoint i både august 2003 og maj 2005, jf. figur 1. Renteforskellene 
er tilsvarende store for de øvrige ind- og udlånssegmenter, og en under-
søgelse af spredningen i renterne viser, at renteforskellene ikke er ble-
vet mindre i den tid, statistikken har eksisteret.2 I appendikset er givet 
en detaljeret oversigt over renterne i Danmark og euroområdet. Rente-
statistikken er beskrevet i boks 1. 

Detailrenterne påvirkes af en række faktorer, fx MFI-sektorens struk-
tur, konkurrenceforhold, den finansielle stabilitet, produktdifferentie-
ring, anvendelsen af sikkerhedsstillelse og lovgivning. Renterne vil også  

 1
 Udestående udlån er opdelt på løbetid frem for rentebindingsperiode. 

2
 Jf. Indicators of Financial Integration in the Euro Area, ECB, september 2005. 



 71 

afhænge af låntagernes forhold, fx husholdningernes og virksomheder-
nes finansielle situation og låntagernes størrelse, struktur og tilknytning 
til instituttet. Især produktdifferentiering, herunder forskellig grad af 
sikkerhedsstillelse og rentebindingsperioden, er væsentlige forklaringer 
på renteforskelle mellem Danmark og euroområdet. 

FAKTA OM DEN FÆLLESEUROPÆISKE RENTESTATISTIK Boks 1 

Rentestatistikken indeholder penge-, realkredit- og andre kreditinstitutters (MFIers1) 

renter på ind- og udlånsforretninger med husholdninger og virksomheder (ikke-

finansielle selskaber).2 Danmark og euroområdets rentestatistik omfatter forretninger 

i national valuta med husholdninger og virksomheder bosiddende i henholdsvis Dan-

mark og euroområdet. Renterne er sammenvejede gennemsnit baseret på faktiske lå-

nebeløb og renter. Statistikken har detaljerede opdelinger på låntagergruppe, pro-

dukttype, løbetid samt nye og udestående forretninger. 

Renterne på nye forretninger påvirkes af kunde- og produktsammensætningen fra 

måned til måned, ligesom genforhandling af korte lån skaber en anderledes låne-

sammensætning end udestående forretninger. Renterne på nye forretninger har sær-

lig pengepolitisk interesse. De viser detailrenternes tilpasning til ændringer i de pen-

gepolitiske renter (transmissionsmekanismen).  

Statistikken over renterne på udestående forretninger er sammensat af lån, der er 

optaget over en længere periode, og afhænger derfor af den historiske renteudvik-

ling. En høj andel af fastforrentede lån vil derfor give et efterslæb i renteudviklingen i 

forhold til nye forretninger. Renterne på udestående forretninger giver et bredt bille-

de af den grundlæggende struktur og de samlede rentevilkår i landene, og der er der-

for især fokus på udestående forretninger i denne artikel. 

En vigtig metodemæssig forskel på opgørelsen af renterne på nye og udestående 

udlån er, at nye udlån opdeles på initial rentebindingsperiode (perioden frem til før-

ste rentetilpasning), mens udestående udlån opdeles på oprindelig løbetid. Derudover 

opgøres nye udlån, i modsætning til udestående udlån, ekskl. kassekreditter. Derfor 

kan renterne i de enkelte rentebindings- og løbetidsbånd på tværs af nye og udestå-

ende udlån ikke umiddelbart sammenlignes. 

Rentesatserne inkluderer alene månedens påløbne renter og løbende provision, 

men ikke engangsprovision, etableringsomkostninger, garantigebyrer, stempelafgif-

ter mv. Derfor kan renteforskelle skyldes en forskellig fordeling af låneomkostninger 

på henholdsvis renter og øvrige omkostninger på tværs af lande. En indikation af de 

samlede låneomkostninger fås ved rentestatistikkens oplysninger om årlige omkost-

ninger i pct. (ÅOP) for nye udlån til henholdsvis boligformål og forbrugerkredit til 

husholdninger. Eksempelvis var ÅOP for nye forbrugerkreditter i Danmark og euro-

området henholdsvis 8,9 og 7,8 pct. i gennemsnit i marts-august 2005, dvs. henholdsvis 

1,1 og 0,8 procentpoint højere end de effektive rentesatser alene, jf. tabel B i appen-

diks. ÅOP afhænger af lånets løbetid, idet omkostningerne fordeles på antal år lånet 

løber. Opgørelsen af ÅOP er baseret på EUs direktiv om forbrugerkredit. Der kan være 

forskel på, hvordan landene har implementeret direktivet, og ÅOP bør derfor fortol-

kes med nogen forsigtighed. 

1 Monetære Finansielle Institutioner. 
2 Se introduktionsartikel om rentestatistikken af Tina Christoffersen og Marie Jakobsen, Ny rentestatistik, Dan-

marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2003. 
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Generel udvikling i detailrenterne siden 2003 
En meget væsentlig påvirkning af den generelle udvikling i detailren-
terne kommer fra de officielle pengepolitiske renter og markedsrenter-
ne. I Danmark er de pengepolitiske renter og pengemarkedsrenterne 
faldet ca. 0,8 procentpoint i perioden januar 2003 til august 2005. De 
langfristede renter på danske realkreditobligationer er faldet mere end 
de korte, dvs. rentekurven er blevet fladere. 

Udviklingen i markedsrenterne er afspejlet i detailrenterne, jf. figur 2 
og 3. Både markeds- og detailrenterne er generelt faldet lidt mindre i 
euroområdet end i Danmark.  

Der er betydelige forskelle i rentedannelsen mellem den danske MFI-
sektor og sektorerne i eurolandene. I Danmark består indlånssiden alene 
af pengeinstitutter. Deres renter følger Nationalbankens udlånsrente og 
pengemarkedsrenterne tæt. Ved Nationalbankens diskontonedsættelse 
6. juni 2003 fulgte pengeinstitutternes ind- og udlånsrenter hurtigt med 
ned, jf. figur 2 og 3. Den samme grad af tilpasning ses ikke i euroområ-
det som helhed. 

Renterne på realkreditinstitutternes udlån følger i Danmark udviklin-
gen på obligationsmarkedet. En væsentlig del af lånene er fastforrente-
de. Udviklingen i realkreditinstitutternes gennemsnitlige udlånsrente er 
derfor træg sammenlignet med pengeinstitutternes. Realkreditinstitut-

MFI-SEKTORENS RENTER PÅ UDESTÅENDE UDLÅN TIL BOLIGFORMÅL 
(LØBETID OVER 5 ÅR) TIL HUSHOLDNINGER I DANMARK OG EUROLANDENE Figur 1
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ECB, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
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ternes udlån udgør ca. 81 og 60 pct. af MFI-sektorens samlede udlån til 
henholdsvis husholdninger og virksomheder.1 

Realkreditudlånet finansieres ved, at realkreditinstitutterne udsteder 
obligationer, der ikke er en del af indlånet i rentestatistikken. Udlånet 
er karakteriseret ved en høj grad af sikkerhedsstillelse samt en relativ 
lang løbetid (op til 30 år) sammenlignet med euroområdet. I euroområ-
det sker en større del af boligfinansieringen via pengeinstitutter.2 Den 
store andel af realkreditudlån betyder, at det samlede indlån i forhold 
til det samlede udlån til husholdninger kun er 0,3 i Danmark sammen-
lignet med 1,1 i euroområdet.3 For danske pengeinstitutter alene er for-
holdet 1,3. 

Forholdet mellem det samlede indlån fra og udlån til virksomheder er 
ca. 0,3 i både Danmark og euroområdet. Det lave forhold afspejler, at 
likviditet har en omkostning (sammenlignet med alternative placerin-
ger), og virksomhederne søger derfor at minimere likviditetsbeholdnin-
gen.  

 1
 3-måneders gennemsnit for juni-august 2005, jf. tabel A i appendiks.  

2
 Nogle pengeinstitutter i euroområdet, fx i Frankrig, Italien og Spanien, frasælger dele af udlånspor-

teføljen til finansieringsvirksomheder uden for MFI-sektoren. De særlige finansieringsvirksomheder, 
der også kaldes Financial Vehicle Corporations (FVC), tilhører gruppen af andre finansielle formidle-
re. Frasalg af udlån bidrager til at mindske MFI-sektorens udlånsside. 

3
 Indlån/udlåns-forholdene er beregnet på baggrund af 3-måneders gennemsnit for juni-august 2005. 

MFI-SEKTORENS RENTER PÅ UDESTÅENDE UDLÅN TIL OG INDLÅN FRA 
HUSHOLDNINGER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 2
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Udlånsrenterne er faldet mere end indlånsrenterne både i Danmark og 
euroområdet, og dermed har rentemarginalen været faldende i perio-
den. Pengeinstitutternes rentemarginal er forklaret i boks 2. 

 
Husholdningernes renter 
MFI-sektorens udestående udlån til husholdninger domineres af udlån til 
boligformål i både Danmark og euroområdet, jf. figur 4. Renten på  
boligudlån til husholdninger er omtrent på samme niveau i Danmark og  

MFI-SEKTORENS RENTER PÅ UDESTÅENDE UDLÅN TIL OG INDLÅN FRA 
VIRKSOMHEDER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 3
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MFI-SEKTORENS UDESTÅENDE UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER FORDELT PÅ 
FORMÅL OG LØBETID, JUNI-AUGUST 2005 Figur 4
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PENGEINSTITUTTERNES RENTEMARGINAL Boks 2 

Rentemarginalen er forskellen mellem ud- og indlånsrenter og er en del af pengeinsti-

tutternes indtjeningsgrundlag. Den defineres normalt kun for pengeinstitutterne, da 

realkreditinstitutterne i Danmark ikke modtager indlån. Rentemarginalen påvirkes 

bl.a. af muligheden for omkostningsreduktion, indtjeningssubstitutionen mellem ren-

ter og gebyrer, konkurrencesituationen og den generelle rente- og konjunkturudvik-

ling. Eksempelvis vil den typisk blive indsnævret under rentefald, hvis renten i forvejen 

er lav, fordi indlånsrenten vil aftage mere trægt, når den nærmer sig nul. 

Rentemarginalens betydning for pengeinstitutternes indtjening har været aftagen-

de i de seneste 15 år, bl.a. som følge af et strukturelt skift mod gebyrbaseret indtje-

ning. Gebyrindtægter udgjorde 14 pct. af de samlede netto rente- og gebyrindtægter i 

1991, mens de i 2004 udgjorde knap 30 pct.1 Pengeinstitutter i euroområdet har ople-

vet en tilsvarende strukturel indtjeningssubstitution.2 

Pengeinstitutternes generelle rentemarginal er defineret som forskellen mellem 

pengeinstitutternes gennemsnitlige ud- og indlånsrenter. Specifikke ud- og indlåns-

marginaler kan beregnes ved at trække henholdsvis en referencerente, som fx 3-måne-

ders Cibor, fra en udlånsrente og en indlånsrente fra en referencerente. Ved hjælp af 

rentestatistikken kan man følge udviklingen i generelle og specifikke rentemarginaler. 

Der har været en betydelig indsnævring af pengeinstitutternes generelle rentemar-

ginal for husholdninger i Danmark, jf. figur A. Udbredelsen af prioritetslån med sik-

kerhed i fast ejendom har bidraget til at indsnævre pengeinstitutternes rentemarginal 

i Danmark. Derudover kan konkurrencesituationen have bidraget til den faldende ren-

temarginal. Pengeinstitutternes rentemarginal for husholdninger er dog fortsat væ-

sentligt højere i Danmark end i euroområdet, mens rentemarginalen for virksomhe-

der, der generelt er tættere på pengemarkedslignende lånevilkår, er lavere og mere 

lig den i euroområdet. 

 

GENERELLE RENTEMARGINALER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur A 
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FORTSAT Boks 2 

Boligudlånet med sikkerhed i fast ejendom er inkluderet i euroområdets rentemargi-

nal for husholdninger, mens realkreditudlånet med den højeste grad af sikkerhedsstil-

lelse ikke er inkluderet i de danske pengeinstitutters rentemarginal. Dette medvirker 

til en lavere rentemarginal for euroområdet. En tilnærmelse kan ske ved at inkludere 

realkreditudlånet i rentemarginalen for Danmark. Herved ses en betydelig indsnæv-

ring af forskellen mellem rentemarginalerne i Danmark og euroområdet, især i slut-

ningen af perioden, jf. figur A. Den mere træge tilpasning af realkreditinstitutternes 

udlånsrenter som følge af den større andel af fastforrentede lån ses som en tydelig 

udvidelse af rentemarginalen efter den pengepolitiske rentenedsættelse 6. juni 2003. 

Inkludering af realkreditudlånet i den danske rentemarginal giver dog fortsat ikke et 

direkte sammenligningsgrundlag, idet finansieringssiden for realkreditinstitutterne 

(obligationsudstedelsen) ikke er inkluderet. Realkreditinstitutternes bidragssats, der i 

hovedtræk svarer til pengeinstitutternes rentemarginal, udgør omkring 0,5 procent-

point, hvilket indikerer, at rentemarginalen for den samlede danske MFI-sektor ville 

være lavere endnu, hvis obligationsbeholdningerne indgik i statistikken som indlån. 

1  Jf. fx Finansiel Stabilitet 2005, Danmarks Nationalbank samt Michael Olsen og Morten Linnemann Bech, Penge-
institutternes indtjening, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 1998. 

2  Jf. Financial Stability Review, ECB, juni 2005. 

 
 

euroområdet (gennemsnit), jf. tabel 1.1 Realkreditinstitutterne står for 
91 pct. af boligudlånet til husholdninger i Danmark.2 

Der har været relativt store rentefald på udlån til boligformål til hus-
holdninger i Danmark, jf. tabel 1. Realkreditinstitutternes rente er faldet 
som følge af faldende obligationsrenter, løbende konverteringer og et 
strukturelt skift i retning af en højere andel af lån med kort rentebin-
dingsperiode, heriblandt rentegarantilån.3 Lånestrukturen i Danmark 
har dermed nærmet sig strukturen i euroområdet, hvor variabelt forren-
tede lån er langt mere udbredt, jf. figur 5. Det strukturelle skift har 
medført lavere renteudgifter, men samtidig er husholdningernes rente-
følsomhed blevet større. Udviklingen er sket til trods for, at rentekurven 
generelt har været relativt flad i perioden, hvilket normalt er til fordel 
for optagelse af lange, fastforrentede lån. 

Pengeinstitutternes rente på udlån til boligformål er faldet mere end 
realkreditinstitutternes rente. Udviklingen skyldes, udover den generelle 
renteudvikling, især pengeinstitutternes udbredelse af realkreditlignen-
de lån med pant i fast ejendom (prioritetslån).4 Pengeinstitutterne har 
som følge heraf vundet betydelige markedsandele fra realkreditinstitut-
terne. Pengeinstitutternes andel af boligudlånet er således steget fra 5 

 1
 Udvidet tabel med renter opdelt på forskellige løbetidssegmenter er givet i appendikset. 

2
 3-måneders gennemsnit for juni-august 2005, jf. tabel A i appendiks. 

3
 Realkreditinstitutternes garantilån og deres klassificering i rentestatistikken er beskrevet i boks 3. 

4
 Pengeinstitutternes prioritetslån og deres klassificering i rentestatistikken er beskrevet i boks 3. 
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pct. i 1. kvartal 2003 til 9 pct. i gennemsnit i juni-august 2005, en stig-
ning fra 46 til 114 mia.kr.1 

Danmark har, ud over store rentefald på boliglån, også haft relativt 
store rentefald på kassekreditter til husholdninger, jf. tabel 1. Dette, 
sammenholdt med en i forvejen relativ lav rente på kassekreditter i 
Danmark, medførte, at renten på kassekreditter til husholdninger var 
2,7 procentpoint lavere i Danmark end i euroområdet i gennemsnit i 
juni-august 2005. Kassekreditter er mere udbredt i danske pengeinstitut-
ter end i euroområdet generelt, og renten er afhængig af kundens sam-
lede forretninger hos instituttet.2 En væsentlig del af både bolig- og 
forbrugslån oprettes som kassekreditter i Danmark. Især ved boliglån er 
graden af sikkerhedsstillelse høj, hvilket kan være med til at forklare 
den relativt lave rente i Danmark. Nye prioritetskassekreditter med pant 
i fast ejendom har i nogen grad været med til at trække i retning af 
lavere renter på kassekreditter til husholdninger. Derudover kan kon-
kurrenceforhold for kassekreditter have haft indflydelse på rentefaldet. 

 1
 Pengeinstitutternes andele af ud- og indlånet i Danmark fremgår af tabel A i appendikset. 

2
 Kassekreditter udgør ca. 27 pct. af danske pengeinstitutters samlede udlån til husholdninger. Real-

kreditinstitutter og andre kreditinstitutter i Danmark har ikke kassekreditter til husholdninger. I eu-
roområdet udgør kassekreditter ca. 5 pct. af den samlede MFI-sektors udlån til husholdninger. 

MFI-SEKTORENS RENTER PÅ UDESTÅENDE UDLÅN OG INDLÅN I EUROOMRÅDET 
OG DANMARK, JUNI – AUGUST 2005 (3-MÅNEDERS GENNEMSNIT) Tabel 1

Euroområdet Danmark 

Pct. Rente Ændring1 Rente Ændring1 
Forskel 

DK - EUR  

Udlån ............................................. 4,76 -0,86 4,84 -1,65 0,08 

Husholdninger .............................. 5,20 -0,88 4,96 -1,85 -0,24 
  Udlån til boligformål2 ................. 4,63 -0,95 4,67 -1,89 0,04 
  Forbrugerkredit og andre lån2 ... 6,47 -0,59 7,32 -1,22 0,85 
Heraf kassekreditter ..................... 9,57 -0,49 6,88 -2,19 -2,69 

Virksomheder................................. 4,22 -0,88 4,54 -1,21 0,32 
Heraf kassekreditter ..................... 5,09 -1,04 4,25 -1,09 -0,84 

Indlån ............................................ 1,65 -0,43 1,45 -0,49 -0,20 

Husholdninger .............................. 1,71 -0,43 1,30 -0,41 -0,41 
  Anfordringsindskud .................... 0,69 -0,20 1,25 -0,24 0,56 
  Tidsindskud ................................. 2,64 -0,45 1,46 -0,70 -1,18 
  Indlån med opsigelsesvarsel3....... 2,13 -0,26 1,37 -0,62 -0,76 

Virksomheder................................. 1,40 -0,45 1,74 -0,64 0,34 
  Anfordringsindskud .................... 0,94 -0,23 1,52 -0,62 0,58 
  Tidsindskud ................................. 2,40 -0,68 2,12 -0,67 -0,28 

Anm.: Renterne er for lån i national valuta. Kassekreditter specificeres ikke på formål.  
Kilde: ECB, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
1 Ændring i forhold til 1. kvartal 2003.  
2 Inkl. kassekreditter. 
3 Indlån med opsigelsesvarsel fra virksomheder er på grund af en lille balance medtaget under husholdningssektoren.  
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MFI-SEKTORENS NYE UDLÅN (EKSKL. KASSEKREDITTER) TIL 
HUSHOLDNINGER FORDELT PÅ RENTEBINDINGSPERIODE Figur 5
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FINANSIEL INNOVATION OG STATISTISK KLASSIFICERING Boks 3  

Brugerne af statistikkerne har ofte et ønske om at følge udviklingen i de underlig-

gende produkttyper. Samtidig er det vigtigt ikke at have for mange delkategorier 

med produkter, der senere videreudvikles eller forsvinder fra markedet, ligesom det 

er forbundet med omkostninger for statistikindberettere og -indsamlere at ændre 

indberetningssystemer. Afvejningen mellem et højt detaljeringsniveau og en omkost-

ningseffektiv statistik er derfor afgørende. Nedenfor er to eksempler på håndtering af 

nye produkter i rentestatistikken. 

 

Realkreditinstitutternes garantilån med renteloft 

Realkreditinstitutternes garantilån har rentetilpasning hvert halve år og placeres der-

for, uagtet renteloftet, sammen med traditionelle rentetilpasningslån med rentebin-

ding op til 1 år under nye forretninger. Under udestående forretninger placeres ga-

rantilån, ligesom øvrige udlån, efter oprindelig løbetid. Hvis renteloftet træder i kraft, 

ændrer det derfor ikke lånets placering under udestående forretninger. Udlån til bo-

ligformål med oprindelig løbetid over 5 år er en blanding af fastforrentede lån, rente-

tilpasningslån og garantilån med eller uden afdragsfrihed. Renten i dette segment vil 

derfor være særlig følsom over for sammensætningen af lån på grund af lånenes me-

get forskellige rentebindingsperioder. 

 

Pengeinstitutternes prioritetslån med pant i fast ejendom 

Pengeinstitutternes prioritetslån kan være udformet som et almindeligt boliglån med 

en hovedstol eller som en kassekredit. Det afgørende er, om hele lånets hovedstol el-

ler kun nettolånebeløbet bogføres på udlånssiden. I det første tilfælde klassificeres 

lånet som et almindeligt boliglån, og i det andet tilfælde klassificeres lånet som en 

kassekredit. I begge tilfælde er der tale om boligformål, men da kassekreditter ikke 

indgår under nye forretninger, vil prioritetskassekreditter, i modsætning til almindeli-

ge boliglån, ikke slå igennem på renten for nye udlån til boligformål. Langt størstede-

len af prioritetslånene er almindelige boliglån med tilknyttet indlånskonto til samme 

rente som på udlånet. 
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Renten på forbrugerkredit og andre lån til husholdninger var 0,9 pro-
centpoint højere i Danmark end i euroområdet i gennemsnit i juni-
august 2005, jf. tabel 1. Segmentet er en sammensætning af meget for-
skellige lån. Kategorien "andre lån" omfatter eksempelvis både er-
hvervsrelaterede lån, personalelån, studielån og udlån til non-profit 
foreninger. I Danmark udgør forbrugerkredit og andre lån en relativt 
lille del af det samlede udlån til husholdninger, jf. figur 4. Graden af 
sikkerhedsstillelse kan tænkes at være lavere eller i det mindste af lavere 
kvalitet for forbrugerkredit og andre lån i Danmark end i euroområdet, 
idet realkreditinstitutterne har en stor del af sikkerheden i fast ejendom. 
I flere eurolande er renten lav på grund af en relativ høj grad af sikker-
hedsstillelse samt en relativ høj andel af studielån og udlån til non-profit 
foreninger med lav rente. Renteforskellene kan også afspejle forskelle i 
gebyrniveauerne. 

Produktsammensætningen på indlånssiden er meget forskellig for 
husholdninger i henholdsvis Danmark og euroområdet, jf. figur 6. Indlån 
på anfordring er langt det største indlånsprodukt i Danmark, mens ind-
lån med opsigelsesvarsel, i modsætning til i euroområdet, udgør en me-
get lille andel af det samlede indlån. Renten på anfordringsindskud er 
relativt høj i Danmark, mens renten på indlån med opsigelse er relativt 
lav sammenlignet med euroområdet. I Danmark har renten på anfor-
dringsindskud tilmed været svagt stigende siden diskontonedsættelsen i 
juni 2003, hvilket bl.a. skyldes væksten i pengeinstitutternes priori-
tetslån. I Frankrig var det indtil 1. marts 2005 ikke tilladt at forrente 
husholdningernes anfordringsindskud, hvilket har været med til at 
trække gennemsnittet ned i euroområdet. Betingelserne for hushold-
ningernes anfordringsindskud er gradvist ved at ændre sig i Frankrig. 

I Danmark omfatter tidsindskud særlige indlånsformer såsom millio-
nærkonti og skattebegunstigede produkter som børneopsparinger, pen-

MFI-SEKTORENS SAMLEDE INDLÅN FRA HUSHOLDNINGER FORDELT PÅ 
PRODUKTTYPE OG LØBETID, JUNI-AUGUST 2005 Figur 6
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Anm.: 
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Lånets løbetid er angivet i parentes. Indlån på anfordring er ikke løbetidsopdelt. 
ECB, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
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sionsopsparinger, indekskonti mv. De skattebegunstigede opsparinger i 
Danmark kan være med til at forklare den relativt lave rente på tids-
indskud sammenlignet med i euroområdet.1 

 
Virksomhedernes renter 
En stor del af de forhold, der påvirker husholdningernes renter i Dan-
mark og euroområdet, gør sig også gældende for virksomhederne. For-
holdene er dog mindre udtalte, og strukturen er mere ens på tværs af 
landene. 

Det største segment af udestående udlån til virksomheder er lån med 
løbetid over 5 år i både Danmark og euroområdet, jf. figur 7. Realkre-
ditudlånet udgør 83 pct. af dette udlånssegment i Danmark.2 

Den gennemsnitlige rente på udlån til virksomheder er højere i Dan-
mark end i euroområdet, jf. tabel 1. Dette gælder både for den samlede 
danske MFI-sektor og danske pengeinstitutter alene, jf. figur 3. Lånta-
gers ret til førtidsindfrielse, en højere andel af fastforrentede lån og en 
længere gennemsnitlig løbetid på realkreditinstitutternes udlån er med 
til at trække i retning af et højere renteniveau i Danmark. Virksomheds-
størrelse og grad af sikkerhedsstillelse kan være vigtige faktorer for 
pengeinstitutternes rente. 

Renten på kassekreditter til virksomheder er lavere i Danmark end i 
euroområdet, jf. tabel 1. Ligesom for husholdninger er kassekreditter til 
virksomheder et vigtigt produkt i danske pengeinstitutter, og renten 
forhandles i mange tilfælde med den enkelte kunde i forhold til kun-
dens samlede forretninger med instituttet. 

 1
 I Danmark er renten på tidsindskud med løbetid over 2 år lavere end renten på tidsindskud med 

kortere løbetid (se tabel A i appendiks), idet lange tidsindskud typisk består af skattebegunstigede 
pensions- og børneopsparinger, mens korte tidsindskud hovedsaglig er aftalelån til højere rente end 
skattebegunstigede indlånsprodukter.  

2
 3-måneders gennemsnit for juni-august 2005, jf. tabel A i appendiks. 

MFI-SEKTORENS UDESTÅENDE UDLÅN TIL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ 
LØBETID, JUNI-AUGUST 2005 Figur 7
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Virksomheder har, ligesom husholdninger, optaget en stigende andel af 
nye lån med kort rentebindingsperiode, jf. figur 8. Virksomheder i både 
Danmark og euroområdet havde i forvejen en høj andel af lån med kort 
rentebinding sammenlignet med husholdningssektoren. 

Statistikken over renterne på nye forretninger giver et mere nuanceret 
billede af virksomhedernes lånebetingelser i kraft af renter på små og 
store lån opdelt på rentebindingsperiode. Langt størstedelen af lånene 
har rentebinding op til 1 år i både Danmark og euroområdet. Renten på 
små lån (beløb op til 7,5 mio.kr.) er generelt højere end renten på store 
lån (beløb over 7,5 mio.kr.), jf. figur 9, da større virksomheder ofte har 
adgang til mere fordelagtige lånebetingelser. 

MFI-SEKTORENS NYE UDLÅN (EKSKL. KASSEKREDITTER) TIL VIRKSOMHEDER
FORDELT PÅ RENTEBINDINGSPERIODE Figur 8
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MFI-SEKTORENS RENTER PÅ NYE UDLÅN EKSKL. KASSEKREDITTER 
(RENTEBINDING OP TIL 1 ÅR) TIL VIRKSOMHEDER Figur 9
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Renten på små lån er generelt højere i Danmark, og renten på store lån 
er generelt lavere end i euroområdet. Størstedelen af nyudlånet med 
rentebinding op til 1 år til virksomheder i Danmark stammer fra penge-
institutter.  

Virksomhedernes indlånsrenter domineres af en høj andel af anfor-
dringsindskud i både Danmark og euroområdet, jf. figur 10. Virksomhe-
dernes anfordringsindskud er, ligesom husholdningernes, højere forren-
tede i Danmark, og tidsindskud er lavere forrentede end i euroområdet, 
jf. tabel 1. 

 
VIDEREUDVIKLING AF RENTESTATISTIKKEN 

Rentestatistikkens styrke er, at den giver et meget nuanceret billede af 
de finansielle detailmarkedsforhold og giver et langt bedre grundlag for 
sammenligning af renter på tværs af lande end tidligere.  

På grund af et fragmenteret detailbankmarked er renteforskellene 
forholdsvis store i Europa. En væsentlig del af renteforskellene skyldes 
forskellige finansielle strukturer, produktkarakteristika og national re-
gulering. Perioden siden rentestatistikkens start er endnu for kort til, at 
der kan registreres større bevægelser i den finansielle integration på 
detailbankmarkedet i Europa. Rentestatistikken er et centralt værktøj til 
at følge udviklingen i fremtiden. 

I ECB pågår et arbejde med at videreudvikle rentestatistikken med 
henblik på yderligere at forbedre sammenligningsgrundlaget og bidrage 
til at forklare renteforskelle. Først og fremmest vil oplysninger om sik-
kerhedsstillelse samt gebyrer give vigtig information om årsagerne til 
renteforskelle. Der består endvidere et fortsat arbejde i at harmonisere 
implementeringen af formålsopdelingen. Dette skyldes især de betyde-

MFI-SEKTORENS SAMLEDE INDLÅN FRA VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ 
PRODUKTTYPE OG LØBETID, JUNI-AUGUST 2005 Figur 10
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lige produktforskelle på tværs af lande og vanskeligheder med i praksis 
at fastsætte låneformål. Derudover vil oplysninger om den gennemsnit-
lige rentebindingsperiode og løbetid kunne bidrage til bedre at belyse 
renteforskelle mellem landene. 
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APPENDIKS 

 

 

MFI-SEKTORENS RENTER PÅ UDESTÅENDE UDLÅN OG INDLÅN I EUROOMRÅDET 
OG DANMARK, JUNI-AUGUST 2005 (3-MÅNEDERS GENNEMSNIT) Tabel A

Pct. 
Euro-

området Ændring1 Danmark Ændring1 
Forskel 

DK - EUR
PI- 

andel2 Ændring1 

Udlån .................................... 4,76 -0,86 4,84 -1,65 0,08 25 1 

Husholdninger ..................... 5,20 -0,88 4,96 -1,85 -0,24 19 2 

  Boligformål3 ....................... 4,63 -0,95 4,67 -1,89 0,04 9 4 

    Løbetid op til 1 år ............ 4,59 -0,88 5,05 -1,59 0,46 100 7 
    Løbetid 1-5 år ................... 4,29 -1,11 5,82 -0,74 1,53 68 12 
    Løbetid over 5 år ............. 4,64 -0,95 4,66 -1,90 0,02 8 4 

  Forbrugerkredit og lån3 ..... 6,47 -0,59 7,32 -1,22 0,85 100 0 

    Løbetid op til 1 år ............ 7,92 -0,71 7,38 -1,01 -0,54 100 0 
    Løbetid 1-5 år ................... 6,88 -0,60 7,72 -1,34 0,84 100 0 
    Løbetid over 5 år ............. 5,72 -0,50 7,10 -1,32 1,38 100 0 

Heraf kassekreditter ............ 9,57 -0,49 6,88 -2,19 -2,69 100 0 

Virksomheder3....................... 4,22 -0,88 4,54 -1,21 0,32 40 0 

    Løbetid op til 1 år ............ 4,29 -0,85 4,33 -1,42 0,04 100 0 
    Løbetid 1-5 år ................... 3,82 -0,95 4,50 -1,24 0,68 90 2 
    Løbetid over 5 år ............. 4,31 -0,88 4,58 -1,08 0,27 17 1 

Heraf kassekreditter ............ 5,09 -1,04 4,25 -1,09 -0,84 100 1 

Indlån ................................... 1,65 -0,43 1,45 -0,49 -0,20 100 0 

Husholdninger ..................... 1,71 -0,43 1,30 -0,41 -0,41 100 0 

  Anfordringsindskud ........... 0,69 -0,20 1,25 -0,24 0,56 100 0 

  Tidsindskud ........................ 2,64 -0,45 1,46 -0,70 -1,18 100 0 

    Løbetid op til 2 år ............ 1,92 -0,64 1,62 -0,69 -0,30 100 0 
    Løbetid over 2 år ............. 3,19 -0,41 1,36 -0,70 -1,83 100 0 

  Indlån med opsigelse4......... 2,13 -0,26 1,37 -0,62 -0,76 100 0 

    op til 3-måneders ............. 2,12 -0,21 1,34 -0,63 -0,78 100 0 
    over 3-måneders .............. 2,34 -0,89 1,81 -0,36 -0,53 100 0 

Virksomheder ....................... 1,40 -0,45 1,74 -0,64 0,34 100 0 

  Anfordringsindskud ........... 0,94 -0,23 1,52 -0,62 0,58 100 0 

  Tidsindskud ........................ 2,40 -0,68 2,12 -0,67 -0,28 100 0 

    Løbetid op til 2 år ............ 2,11 -0,61 2,12 -0,68 0,01 100 0 
    Løbetid over 2 år ............. 3,52 -1,16 2,27 -0,29 -1,25 100 0 

Anm.: Renter i euroområdet er for lån i euro, og renter i Danmark er for lån i danske kroner. Renter på udestående lån
er opdelt efter oprindelig løbetid. Kassekreditter specificeres ikke selvstændigt på formål og løbetid.  

Kilde: ECB, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
1 Ændring i forhold til 1. kvartal 2003. 
2 Pengeinstitutternes andel af ud- og indlånet i Danmark, gennemsnit juni-august 2005. 
3 Inkl. kassekreditter. 
4 Indlån med opsigelsesvarsel fra virksomheder er på grund af det lille forretningsomfang medtaget under hushold-

ningssektoren. Indlån med opsigelsesvarsel fra virksomheder har i gennemsnit udgjort 13 pct. af alle indlån med opsi-
gelsesvarsel i Danmark. 
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MFI-SEKTORENS RENTER PÅ NYE UDLÅN OG INDLÅN I EUROOMRÅDET OG 
DANMARK, MARTS-AUGUST 2005 (6-MÅNEDERS GENNEMSNIT) Tabel B

Pct. 
Euro-

området Ændring1 Danmark Ændring1
Forskel 

DK - EUR  PI-andel2 

Udlån ................................................. 3,65 -0,67 4,14 -1,12 0,49 30 

Husholdninger .................................. 4,44 -0,87 4,46 -1,29 0,02 15 

  Boligformål3 .................................... 3,68 -0,83 4,25 -1,16 0,57 9 

    Rentebinding op til 1 år ............... 3,36 -0,75 3,72 -1,21 0,36 22 
    Rentebinding 1-5 år ...................... 3,80 -0,62 3,20 -0,83 -0,60 1 
    Rentebinding 5-10 år .................... 4,20 -0,85 3,77 -0,97 -0,43 4 
    Rentebinding over 10 år .............. 4,15 -0,87 4,76 -1,05 0,61 1 

  ÅOP, boligformål ............................ 3,92 -0,78 4,47 -1,28 0,55 9 

  Forbrugerkredit3 ............................. 7,04 -0,42 7,75 -1,57 0,71 100 

    Rentebinding op til 1 år ............... 6,74 -0,66 7,77 -1,55 1,03 100 
    Rentebinding 1-5 år ...................... 6,62 -0,45 6,36 -0,28 -0,26 100 
    Rentebinding over 5 år ................ 8,05 -0,28 6,21 -1,40 -1,84 100 

  ÅOP, forbrugerkreditter ................ 7,83 -0,31 8,91 -1,58 1,08 100 

  Andre lån3 ....................................... 4,03 -0,75 6,30 -1,20 2,27 100 

    Rentebinding op til 1 år ............... 3,87 -0,73 6,37 -1,27 2,50 100 
    Rentebinding 1-5 år ...................... 4,62 -0,74 4,78 -2,12 0,16 100 
    Rentebinding over 5 år ................ 4,51 -0,81 4,79 -1,78 0,28 100 

Virksomheder3 ................................... 3,30 -0,61 3,37 -0,81 0,07 63 

  Beløb op til 7,5 mio.kr. ................... 3,95 -0,69 4,35 -1,00 0,40 29 

    Rentebinding op til 1 år ............... 3,89 -0,68 4,05 -1,10 0,16 60 
    Rentebinding 1-5 år ...................... 4,46 -0,49 5,00 0,35 0,54 55 
    Rentebinding over 5 år ................ 4,21 -0,81 4,60 -1,06 0,39 7 

  Beløb over 7,5 mio.kr. .................... 3,04 -0,53 3,17 -0,70 0,13 70 

    Rentebinding op til 1 år ............... 2,96 -0,53 2,82 -0,54 -0,14 88 
    Rentebinding 1-5 år ...................... 3,53 -0,19 3,91 -0,62 0,38 67 
    Rentebinding over 5 år ................ 3,89 -0,58 4,37 -0,91 0,48 17 

Indlån (tidsindskud) .......................... 2,01 -0,41 2,03 -0,56 0,02 100 

Husholdninger .................................. 1,98 -0,36 1,84 -0,56 -0,14 100 

    Løbetid op til 1 år ......................... 1,95 -0,35 1,85 -0,56 -0,10 100 
    Løbetid 1-2 år ................................ 2,09 -0,43 1,95 -0,24 -0,14 100 
    Løbetid over 2 år .......................... 2,27 -0,55 1,59 -0,60 -0,68 100 

Virksomheder .................................... 2,02 -0,46 2,10 -0,57 0,08 100 

    Løbetid op til 1 år ......................... 2,01 -0,46 2,10 -0,57 0,09 100 
    Løbetid 1-2 år ................................ 2,20 -0,42 2,07 -0,16 -0,13 100 
    Løbetid over 2 år .......................... 3,14 -0,31 2,12 -0,60 -1,02 100 

Anm.: Renter i euroområdet er for lån i euro, og renter i Danmark er for lån i danske kroner. Renter på nye udlån er
opdelt efter rentebindingsperiode, mens renter på nye tidsindkud er opdelt efter oprindelig løbetid. Renter på 
kassekreditter, anfordringsindskud samt indlån med opsigelsesvarsel opgøres alene for udestående ud- og indlån. 

Kilde: ECB, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger. 
1 Ændring i forhold til 1. halvår 2003. 
2 Pengeinstitutternes andel af ud- og indlånet i Danmark, gennemsnit marts- august 2005. 
3 Ekskl. kassekreditter. 
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Ekspertforudsigelser af renter og 
valutakurser 

Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen 
 
 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslut-
ninger at have et mål for markedsforventningerne til den fremtidige 
udvikling i renter og valutakurser. De pengepolitiske myndigheder an-
vender bl.a. sådanne mål til at vurdere, hvilke forventninger markeds-
deltagerne har til den fremtidige pengepolitik. Ligeledes har investorer-
ne interesse i at kende markedsforventningerne i det omfang, at forskel-
le mellem disse og egne forventninger anvendes til formulering af han-
delsstrategier.  

En hyppigt anvendt metode til at måle investorernes forventninger 
består i at indsamle skøn for den fremtidige værdi af vigtige finansielle 
variable, fx den 10-årige rente om 12 måneder, fra et større antal mar-
kedsdeltagere og eksperter. Gennemsnittet af disse skøn kan da anven-
des som et surveybaseret mål for markedets gennemsnitlige forvent-
ning. Fra et teoretisk perspektiv er fordelen ved at anvende surveybase-
rede forventninger, at de direkte kan fortolkes som panelets bud på fx 
rentens fremtidige niveau. Dette står i modsætning til implicitte for-
ventninger udledt fra rentekurven, hvis fortolkning vanskeliggøres af 
bl.a. tidsvarierende risikopræmier.   

Denne artikel undersøger præcisionen af surveybaserede forecasts af 
lange renter og valutakurser, som er baseret på et gennemsnit af skøn 
fra bl.a. internationale investeringsbanker, jf. boks 1. Mere konkret 
sammenlignes nøjagtigheden af sådanne forudsigelser vedrørende et 
antal valutakurser samt de 10-årige tyske og amerikanske renter på 3- 
og 12-måneders sigt med en simpel forudsigelse om, at renter henholds-
vis valutakurser forbliver uændrede over forecasthorisonten. 

Det konkluderes, at de surveybaserede skøn på fremtidige lange ren-
ter og valutakurser indeholder meget lidt information om den fremtidi-
ge udvikling. 
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KONSTRUKTIONEN AF SURVEYBASEREDE FORUDSIGELSER Boks 1  

Consensus Economics Inc. offentliggør månedligt resultater af et survey, hvor et antal 

respondenter (typisk omkring 30) giver deres bud på den fremtidige værdi af en lang 

række makroøkonomiske og finansielle variable – herunder et antal valutakurser samt 

10-årige obligationsrenter for bl.a. USA og Tyskland1. Gruppen af respondenter udgø-

res af investeringsbanker, store ikke-finansielle virksomheder, konsulentfirmaer, uni-

versitetsøkonomer mfl. Tallet, der rapporteres som "konsensusforventningen", er mid-

delværdien af respondenternes svar. For de renter og valutakurser, som anvendes i 

denne artikel, findes skøn fra Consensus Economics tilbage til oktober 1989.  

Udover at forecasts fra Consensus Economics' ekspertpanel er hyppigt citerede, er 

der også teoretiske grunde til at interessere sig for et gennemsnit af mange individu-

elle forecasts. En omfattende litteratur2 konkluderer således, at en kombination af 

forecasts ofte forbedrer forudsigelsesevnen betydeligt selv i forhold til det individuel-

le forecast, som historisk har været bedst. 

1 Grupperne af respondenter for USA og Tyskland er ikke identiske, men inkluderer personer og virksomheder, 
som antages at have et særligt kendskab til det pågældende marked. De internationale investeringsbanker op-
træder dog i begge respondentgrupper. 

2 Se Timmermann (2005) for en oversigt over fordelene ved at kombinere individuelle forecasts. 

 
RESULTATER 

I dette afsnit sammenlignes præcisionen af rente- og valutakursforecasts 
fra Consensus Economics med det helt simple skøn, at lange renter og 
valutakurser forbliver uændrede over forecasthorisonten.  
 
Amerikansk 10-årig rente 
Tabel 1 viser forecastfejl for konsensusforudsigelsen og for det "naive" 
alternativ, at der ikke vil ske ændringer. Tabellen vedrører forecast af 
den amerikanske 10-årige rente om henholdsvis 3- og 12-måneder. De 
laveste forecastfejl er markeret med fed skrift. Det ses, at for forudsigel-
ser på 12-måneders horisont giver konsensusskønnet anledning til en 
gennemsnitlig absolut forecastfejl på 91 basispoint, mens det naive skøn 
har en forecastfejl på 82 basispoint som middelværdi. Det naive skøn 
viser sig således mere præcist i gennemsnit. Det samme billede gælder 
for skøn på 3-måneders horisont. Resultatet afhænger ikke af, at fore-

 

FORECASTFEJL FOR SKØN PÅ DEN 10-ÅRIGE AMERIKANSKE RENTE Tabel 1 

Basispoint 3-måneders horisont 12-måneders horisont 

Gennemsnitlig absolut forecastfejl   
Konsensusskøn................................................ 48 91 
Ingen renteændring .....................................  41 82 

Anm.: Som rente er anvendt den 10-årige amerikanske benchmarkobligation. Der er anvendt 181 månedlige observatio-
ner for forecasts på 12-måneders horisont (oktober 1989 til oktober 2004), og 190 observationer for forecasts på
3-måneders horisont (oktober 1989 til juli 2005).  

Kilde: Consensus Economics og Bloomberg. 
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castpræcisionen måles ved den gennemsnitlige absolutte forecastfejl. 
Anvendes der i stedet gennemsnitlige kvadrerede forecastfejl, som i 
højere grad "straffer" store forecastfejl, er konklusionen uændret.  

En del af årsagen til dette bemærkelsesværdige resultat er, at renteni-
veauet er faldet betydeligt over den observerede periode (i gennemsnit 
et fald i den 10-årige rente på 26 basispoint pr. år). Dette rentefald har 
systematisk overrasket ekspertpanelet. Konsensusskønnet indebar en 
forventning om en stigning i den 10-årige rente på 12-måneders sigt i 
140 ud af 181 tilfælde (77 pct.), hvilket står i kontrast til, at renterne i 
den observerede periode faktisk faldt i 65 pct. af tilfældene. Eksperterne 
fastholdt med andre ord en forventning om stigende renter gennem en 
periode karakteriseret ved vedvarende rentefald.  
 
Tysk 10-årig rente 
Tabel 2 viser de tilsvarende resultater for den 10-årige tyske rente. Bille-
det er det samme som for USA, dvs. det naive skøn viser sig mere præcist 
end konsensusskønnet på både 3- og 12-måneders horisont. For Tysk-
land pegede konsensusskønnet på stigende renter på 12-måneders sigt i 
132 ud af 181 måneder, mens renten i praksis kun steg i 47 ud af disse 
måneder. Figur 1 illustrerer dette mønster. 
 
Valutakurser 
Sammenligningen af konsensusskønnet med det naive forecast gentages 
nu for valutakurser. I analysen indgår forudsigelser for amerikanske 
dollar over for henholdsvis euro1, japanske yen og britiske pund. 

Tabel 3 viser den procentvise forskel i forecastfejl mellem konsensus-
skønnet og det naive forecast. Det ses eksempelvis, at for euro over for 
dollar giver konsensusskønnet i gennemsnit 14 pct. større gennemsnitlig 
absolut forecastfejl på 12-måneders horisont, end hvis det havde været 
skønnet, at valutakursen var forblevet uændret. Det ses, at konsensus-

 1
 I perioden før 1. januar 1999 anvendes D-mark over for dollar i stedet for euro over for dollar. Om-

regning er sket ved anvendelse af den officielle overgangskurs på 1,95583 D-mark pr. euro. 

FORECASTFEJL FOR SKØN PÅ DEN 10-ÅRIGE TYSKE RENTE Tabel 2 

Basispoint 3-måneders horisont 12-måneders horisont 

Gennemsnitlig absolut forecastfejl   
Konsensusskøn...............................................    41 90 
Ingen renteændring .....................................  33 73 

Anm.: Som rente er anvendt den 10-årige tyske benchmarkobligationsrente. Der er anvendt 181 månedlige observatio-
ner for forecasts på 12-måneders horisont (oktober 1989 til oktober 2004), og 190 observationer for forecasts på
3-måneders horisont (oktober 1989 til juli 2005).  

Kilde: Consensus Economics og Bloomberg. 
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skønnet kun i tilfældet pund over for dollar på 12-måneders sigt har 
været en anelse mere præcist end det naive forecast. I lighed med resul-
taterne for skøn på de 10-årige renter er konklusionen for valutakurser 
ikke afhængig af det specifikke valg af kriterie til måling af forecastfejl. 

Tabellen viser desuden, at forskellen mellem præcisionen af konsen-
susskønnet og det naive skøn indsnævres, når forecasthorisonten øges. 
Dette er konsistent med, at paneldeltagerne i deres skøn inddrager vi-
den om langsigtede fundamentale forhold, fx makroøkonomiske uba-
lancer. De finansielle markeders tilpasning hertil vil ofte manifestere sig 
over længere horisonter, mens udviklingen på det korte sigt i højere 
grad er uforudsigelig.      

FAKTISK 10-ÅRIG TYSK RENTE SAMT KONSENSUS PÅ 12-MÅNEDERS SIGT Figur 1 
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Anm.: 
Kilde: 

Som rente er anvendt den 10-årige tyske benchmarkobligationsrente. Skønnene vedrører oktober de angivne år.   
Consensus Economics og Bloomberg. 

  

 

PROCENTVIS FORSKEL I FORECASTFEJL FOR KONSENSUSSKØN OG NAIVT 
SKØN PÅ VALUTAKURSER Tabel 3 

Pct. 3-måneders horisont 12-måneders horisont 

Gennemsnitlig absolut forecastfejl   
Dollar pr. euro ................................................ 27 14 
Dollar pr. yen .................................................. 14 8 
Dollar pr. pund .............................................. 6 0 

Anm.: Positive værdier angiver, at konsensusskønnet i gennemsnit giver større forecastfejl end det naive skøn. Der er 
anvendt 181 månedlige observationer for forecasts på 12-måneders horisont (oktober 1989 til oktober 2004), og 
190 observationer for forecasts på 3-måneders horisont (oktober 1989 til juli 2005). 

Kilde: Consensus Economics og Bloomberg. 
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KONKLUSION 

Analysen viser, at for 10-årige tyske og amerikanske renter har de sur-
veybaserede skøn været mere upræcise end det "naive" skøn gående ud 
på, at renteniveauet i fremtiden forbliver uændret. Resultatet viser sig 
robust i den forstand, at det gælder for både tyske og amerikanske ren-
ter og på både 3- og 12-måneders horisont.  

Resultaterne er tilsvarende for de tre valutakurser på 3-måneders hori-
sont, mens ekspertpanelets skøn i et enkelt tilfælde på 12-måneders sigt 
(dollar over for pund) var mere præcist end det naive skøn.  

Det må derfor samlet konkluderes, at informationsindholdet i de hyp-
pigt citerede konsensusforventninger for amerikanske og tyske renter 
og tre vigtige valutakurser er begrænset. Det skal dog samtidig under-
streges, at denne konklusion ikke udelukker, at surveybaserede ekspert-
skøn på andre finansielle eller makroøkonomiske størrelser, fx økono-
misk aktivitet eller inflation, kan indeholde nyttig information om den 
fremtidige udvikling. 

De finansielle markeder beskrives ofte som efficiente. I sin stærkeste 
form indebærer dette begreb, at al tilgængelig information er afspejlet 
i priserne på finansielle instrumenter. Dette udelukker dog ikke, at for-
udsigelighed i pengepolitikken eller systematiske risikopræmier kunne 
give anledning til en vis grad af forudsigelighed af renter og valutakur-
ser. Eksempelvis er delvis forudsigelighed af obligationsrenter en teore-
tisk implikation af den såkaldte forventningshypotese for rentestruktu-
ren. Analysen ovenfor understøtter imidlertid ikke eksistensen af en 
sådan forudsigelighed på horisonter op til 12 måneder.  
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Polen – EUs nye store medlemsland
1

 

Niels Peter Hahnemann, Økonomisk Afdeling 
 
 

Polen er EUs nye store medlemsland – og nabo til Danmark. Polen har 39 
millioner indbyggere, som bebor et område syv gange større end Dan-
mark. Økonomien er endnu kun 2-3 gange større end den danske, men 
det er et land, som vil få stigende betydning. Udviklingen i de seneste 15 
år er på nogle punkter gået hurtigt og på andre mere langsomt. Polen 
har haft et relativ svært udgangspunkt. En række økonomiske struktur-
problemer er blevet forbigået, og makroøkonomien klarer sig på visse 
punkter dårligere end i flere af de andre nye EU-medlemslande, der har 
været gennem tilsvarende økonomiske omformning. Polens problemer 
skærpes af, at der gennem længere tid har været et beslutningsmæssigt 
vakuum omkring den økonomiske politik på grund af regeringskrise, 
parlaments- og præsidentvalg. Den nye regering, der netop er blevet 
udpeget, står således over for en stor opgave på det økonomiske områ-
de. Nærværende artikel forsøger at afdække, hvor det er, at de nødven-
dige beslutninger presser sig mest på. 

 
INVESTERINGER, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 

1990'ernes reformproces forandrede Polen til en såkaldt emerging mar-
ket økonomi med høj vækst, stort betalingsbalanceunderskud og bety-
delig kapitalindstrømning fra udlandet i form af direkte investeringer, 
FDI. Generelt er de nye medlemslande attraktive mål for FDI på grund af 
lønomkostninger, der er under en fjerdedel af omkostningerne i det 
gamle EU (EU15). Dette gælder også Polen, hvor FDI i 2004 udgjorde 7,9 
mia.dollar svarende til 14 pct. af de samlede udenlandske investeringer i 
de central- og østeuropæiske lande inkl. Rusland.2 

En stor del af de direkte investeringer, som Polen får fra udlandet, 
kommer fra vestlige firmaer med henblik på at producere til eksport. 
Det er ca. 60 pct. af Polens eksport, som skabes af udenlandsk ejede 
virksomheder.3 Men i forhold til andre nye medlemslande har den gen-

 1
  Artiklen er skrevet på baggrund af et besøg i Narodowy Bank Polski, den polske nationalbank, War-

szawa 8. juni. 
2
  Polish Information & Foreign Investment Agency (2004). 

3
  Wojciech Mroczek, Michal Rubaszek (2004), side 13. 
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nemsnitlige stigningstakt i de direkte udenlandske investeringer siden 
reformprocessen begyndte været lav, og målt i forhold til de samlede 
realinvesteringer har investeringerne fra udlandet været små, jf. figur 1 
(venstre). Investeringskvoten har ligget omkring 20 pct., hvilket heller 
ikke er specielt højt sammenlignet med andre nye EU-medlemslande, 
emerging market økonomier eller endog udviklede industrilande, jf. 
figur 1 (højre). 

Polens største samhandelspartner er Tyskland, hvortil 30 pct. af eks-
porten går. Meget af handlen med Tyskland udgøres af mellemproduk-
ter og enkeltkomponenter, især inden for maskinfremstilling og trans-
portmidler, hvor hele 80-90 pct. af eksporten kommer fra udenlandsk 
ejede virksomheder. Eksporten til Tyskland er stærkt korreleret med 
udviklingen i tysk eksport, fx i bilindustrien. Der er også megen handel i 
bilkomponenter mellem Polen, Tjekkiet og Ungarn. 4 pct. af Polens eks-
port går til Rusland, og en del af de direkte investeringer, som Polen 
modtager fra udlandet, kommer fra vestlige firmaer med henblik på at 
producere til det russiske marked. 

Med hensyn til indkomst pr. indbygger ligger Polen i den laveste halv-
del af de nye medlemslande. Niveauet er steget fra 40 pct. af gennem-
snittet for EU i 1995 til 47 pct. i 2004, men fremgangen er foregået lang-
sommere i Polen end i de fleste andre nye medlemslande, og i øvrigt 
også langsommere end i de mest succesfulde emerging market økono-
mier, jf. figur 2 (venstre). Det hænger bl.a. sammen med, at Polen har 
klaret sig relativ dårligt på beskæftigelsesområdet. Arbejdsløsheden er 
langt højere, og beskæftigelsen er vokset langsommere end i de andre 
nye medlemslande. Det er først for nylig, at den samlede beskæftigelse 
er begyndt at stige svagt, mens beskæftigelsen steg langt tidligere i de 
andre nye medlemslande. Til gengæld har produktivitetsvæksten været 
højere i Polen, jf. figur 2 (højre). Vurderet over de seneste ti år har be-

FDI 1994-2002 (VENSTRE) OG INVESTERINGSKVOTE 1993-2005 (HØJRE) Figur 1 
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Kilde: 

POL = Polen, CZE = Tjekkiet, SKK = Slovakiet, HUN = Ungarn, KOR = Korea, MEX = Mexico, DEU = Tyskland. Andel
af samlede investeringer er i 2002. 
OECD (2004b) side 54, og OECD (2005). 
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skæftigelsens elasticitet med hensyn til BNP-vækst derfor været relativ 
lille i Polen sammenlignet med eksempelvis Tjekkiet og Ungarn. For bare 
at holde beskæftigelsen uændret har det under den eksisterende øko-
nomiske struktur krævet en gennemsnitlig årlig vækst i BNP på omkring 
6 pct. i Polen mod 3 henholdsvis 4 pct. i Ungarn og Tjekkiet, og i frem-
stillingssektoren har man skulle køre med endnu højere vækstrater.1 

En dekomponering af produktivitetsstigningerne, som er lavet med 
udgangspunkt i produktivitetstal for delsektorer, viser, at mindre end 10 
pct. kan tilskrives en såkaldt strukturel bonus, som fås ved overflytning 
af beskæftigelse fra sektorer i økonomien med relativ lav produktivitet 
til sektorer med relativ høj produktivitet. Resten, dvs. langt det meste, 
skyldes en generel produktivitetsfremgang inden for de enkelte sekto-
rer. Polen ligger med dette mål lidt dårligere end Ungarn og Slovakiet.2 
Polen har haft relativt høje produktivitetsstigninger i næsten alle delsek-
torer, men har altså kun i begrænset omfang formået at bytte lavpro-
duktive arbejdspladser i specielt landbruget, jf. nedenfor, ud med høj-
produktive. Niveauet for produktiviteten pr. beskæftiget er også relativ 
lavt, godt 50 pct. af niveauet i EU15 målt med købekraftspariteter mod 
55-65 pct. i andre nye lande. Da arbejdstiden er længere i de nye lande, 
herunder Polen, end i EU15, er output pr. arbejdstime endnu lavere, jf. 
figur 3 (venstre).  

I gennemsnit arbejder man i de nye medlemslande tre uger mere om 
året end i de gamle. Polen ligger i top blandt EU-landene med 1956 ar-
bejdstimer pr. beskæftiget om året mod fx 1475 timer i Danmark. Gen-
nemsnittet for EU er 1655 timer.3 Til gengæld er beskæftigelsesfrekven-

 1
  Peter Havlik (2005), side 24. 

2
  Jf. Havlik (2005), tabel 2. Se også Michael Peneder (2002). 

3
  OECD (2004a). 

BNP PR. INDBYGGER 1999-2004 (VENSTRE) OG PRODUKTION, 
BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET 1995-2003 (HØJRE),  
GENNEMSNITLIG ÅRLIG STIGNING Figur 2 
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Kilde: 

"7 nye" er de nye medlemslande minus Cypern, Malta og Polen. "Emerging market" er den bedste fjerdedel af
emerging markets landene ekskl. de nye medlemslande. POL = Polen. EU-15 = de gamle EU-medlemslande. 
IMF (2005), Peter Havlik (2005), side 14, Eurostat og egne beregninger. 
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sen lav i de nye medlemslande, og dette problem er særlig stort i Polen, 
idet kun lidt over halvdelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder 
er i arbejde sammenlignet med fx 69 pct. i Tyskland, jf. figur 3 (højre). 

 
LANDBRUG OG SOCIALE FORHOLD 

Den samlede beskæftigelse er på ca. 14,5 millioner personer. Landbru-
gets andel heraf ligger på 19 pct. mod 5-7 pct. i de fleste andre nye med-
lemslande, og 11 pct. i en emerging market økonomi som Korea, jf. figur 
4 (venstre). Til forskel fra de andre nye medlemslande er landbrugets 
beskæftigelsesandel ikke faldet i Polen i de senere år, og forskellen i 
beskæftigelsesstruktur er derfor uddybet. I betragtning af landbrugets 
betydelige beskæftigelsesandel er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt 
værditilvækst der kommer ud af anstrengelserne, jf. figur 4 (højre).  

Når så mange beskæftigede bidrager med så lidt til værditilvæksten 
sammenlignet med andre lande tyder det på, at en stor del af den regi-
strerede beskæftigelse i polsk landbrug reelt afspejler skjult arbejdsløs-
hed. Et tegn herpå er, at Polen adskiller sig fra de fleste andre nye med-
lemslande ved at have mere deltidsbeskæftigelse (11 pct. mod 2-3 pct. i 
Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn),1 og deltidsbeskæftigelse er netop en 
fremherskende ansættelsesform i landbruget. 

Den registrerede arbejdsløshed er betydeligt højere i Polen end i de 
andre nye lande bortset fra Slovakiet,2 og det er især siden 1999, at ud-
viklingen på arbejdsmarkedet er forværret. Langtids- og ungdomsar-
bejdsløsheden er generelt høj i alle de nye medlemslande, men det er 
især ungdomsarbejdsløsheden, der volder problemer i Polen. Den ligger 

 1
  Jf. OECD (2004a). 

2
  Problemet i Slovakiet vedrører især romaerne (sigøjnere). 
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Kilde: 

Produktivitet er BNP målt med købekraftspariteter. Beskæftigelsesfrekvens er andelen af 15-64 årige i beskæfti-
gelse. POL = Polen, CZE = Tjekkiet, SKK = Slovakiet, HUN = Ungarn, DNK = Danmark, FRA = Frankrig DEU = Tysk-
land. 
Kolasa (2005) og OECD (2005). 
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på godt 40 pct. mod 10-20 pct. i Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, jf. figur 
5 (venstre). De nye landes lavtuddannede har generelt en høj arbejds-
løshed, men igen er Polen undtagelsen, idet de lavtuddannedes arbejds-
løshed her ikke adskiller sig fra EU15.1 Det skyldes deres beskæftigelse i 
den relativt store landbrugssektor. Til gengæld ligger de højere uddan-
nedes arbejdsløshed relativ højt. 

Landbruget i Polen er – trods fremgang – polsk økonomis akilleshæl. 
Der er 1,8 millioner landbrug, og mange af dem er små. Den gennem-
snitlige størrelse er kun 10 hektar. I 2003 blev Polen nettoeksportør af 
fødevarer, og i 2004 – året, hvor Polen blev medlem af EU – steg land-
brugseksporten med 40 pct. EU-medlemskabet betød store producent-
prisstigninger på bl.a. sukker og kød og dermed højere indkomster for 
de 1,5 millioner brug, der får støtte fra EU.2 Forbrugertilliden på landet 
steg kraftigt, ligesom jordpriserne gik op fra ca. 4.000 zloty (godt 7.500 
kr.) pr. hektar før medlemskab til 5.000 zloty efter. Det er en almindelig 
opfattelse, at et mere effektivt landbrug vil være til fordel for hele den 
polske økonomi. Fx vurderer OECD, at en landbrugsreform, der sammen-
lægger landbrugene til større enheder og dermed skaber større produk-
tivitet samt frigør arbejdskraft til beskæftigelse i andre sektorer af øko-
nomien, vil kunne øge polsk økonomis potentielle vækstrate med 1 pct. 
om året over 10-15 år.3 En højere potentiel vækstrate er nødvendig for 
at øge tempoet i konvergensprocessen. 

Omstrukturering af landbrugssektoren vanskeliggøres af det sociale 
sikringssystem. Det er skruet sammen på en måde, som fastholder en 

 1
  Jf. Michael Landesmann, Hermine Vidivic, Terry Ward (2004). 

2
  Støtten er 25 pct. af normal landbrugsstøtte stigende til 100 pct. i 2013. 

3
  OECD (2004b). Der er dog også fordele ved den polske landbrugsstruktur. Den er mere miljøvenlig 

bl.a. i kraft af mindre intensive dyrkningsmetoder. Sammenlignet med det øvrige EU bruger polske 
bønder kun en tredjedel kunstgødning og en syvendedel pesticider. Antallet af økologiske brug er 
mere end firedoblet siden 1999. 

BESKÆFTIGELSESSTRUKTUR 2000 (VENSTRE) OG BRUTTOVÆRDITILVÆKST I 
LANDBRUG 2003 (HØJRE) Figur 4 
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Kilde: 

EUR = euroområdet, POL = Polen, SKK = Slovakiet, CZE = Tjekkiet, HUN = Ungarn, KOR = Korea, EU15 = gamle EU-
medlemslande, EST = Estland, LET = Letland, LIT = Litauen, SIT = Slovenien. 
OECD (2004b) og Eurostat. 
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stor befolkningsgruppe på landet og samtidig bevirker, at landbrugene 
forbliver små. Bønderne har et særlig statsligt finansieret socialt sikrings-
system (KRUS), hvor ydelserne afhænger af det areal, man ejer. For at få 
adgang til sociale ydelser på landet skal man eje et brug på mindst én 
hektar eller være medlem af en husholdning, hvis indkomst kommer fra 
landbrug. Ydelserne administreres af en statslig styrelse (ZUS) og finan-
sieres enten af en offentlig sikringsfond (FUS) eller af KRUS. Det særlige 
ved KRUS er, at egenbidraget til ordningen er betydeligt lavere end i det 
offentlige system. Medlemstilgangen til KRUS er støt stigende, og sy-
stemet har et betydeligt underskud. Udgifterne svarer nu til over 2 pct. 
af BNP, men indtægterne dækker kun en forsvindende del heraf. Alt i 
alt får man på landet subsidieret sociale sikringsydelser med 95 pct.1  

Kun 15 pct. af de arbejdsløse svarende til godt en halv millioner per-
soner modtager arbejdsløshedsunderstøttelse. Understøttelsen giver en 
kompensationsgrad på omkring 20 pct. af gennemsnitslønnen. Mange 
får i stedet sociale ydelser, især invalidepension, hvor erstatningsgraden 
ligger på 75 pct. af gennemsnitslønnen. Invalide- og andre sociale pensi-
oner gives til 3,2 millioner personer svarende til 13 pct. af befolkningen i 
den arbejdsdygtige alder. Det er langt den højeste andel af alle OECD-
lande og mere end det dobbelte af gennemsnittet for OECD, jf. figur 5 
(højre). Også førtidspension giver en kompensationsgrad på 75 pct. af 
gennemsnitslønnen. Da størrelsen af de sociale ydelser og arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen er fastsat i forhold til den lovpligtige mindsteløn, er 
der især en fordel ved at modtage sociale ydelser på landet, hvor lønni-
veauet er relativ lavt. Det er en vigtig årsag til, at ca. 40 pct. af befolk-
ningen lever på landet. Undersøgelser viser, at landbefolkningen bl.a. af 

 1
  Jf. OECD (2004b), side 98. 

ARBEJDSLØSHEDSSTRUKTUR 2004 (VENSTRE) OG PERSONER MED SOCIAL 
PENSION 1999 (HØJRE) Figur 5 
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Langtidsarbejdsløshed er pct. af samlet arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløshed er 15-24 årige som pct. af arbejds-
styrken, december 2004. POL = Polen, SKK = Slovakiet, SIT = Slovenien, CZE = Tjekkiet, HUN = Ungarn, DEU =
Tyskland, NLD = Holland, DNK = Danmark, ITA = Italien, FRA = Frankrig, KOR = Korea. 
Gruber (2004), Eurostat og OECD (2004b). 
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disse årsager forlanger en forholdsvis høj løn for at udbyde deres ar-
bejdskraft.1 

Den vigtigste form for indkomststøtte til personer uden arbejde er alt-
så ikke arbejdsløshedsunderstøttelse, men derimod sociale pensioner, 
primært invalidepension. Den høje erstatningsgrad, som invalide- og 
anden førtidspension giver i forhold til indkomsten ved arbejde, er en 
vigtig forklaringsfaktor for, at næsten halvdelen af befolkningen i den 
arbejdsdygtige alder ikke er i arbejde eller arbejder i den sorte økonomi. 
Undersøgelser af lønnens elasticitet med hensyn til arbejdsløshed og 
forventet inflation viser en elasticitet på linje med euroområdets.2 I en 
økonomi med så betydelige omstillingsbehov som den polske ville man 
forvente større fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Det er også fundet, at 
hvis arbejdsløsheden stiger over 14 pct., gældende siden 1999, har det 
ingen påvirkning af lønnen.3 

 
ØKONOMISK POLITIK 

Strukturproblemerne i polsk økonomi går igen på det finanspolitiske 
område i form af et kronisk og højt budgetunderskud. Siden midten af 
1990'erne har underskuddet ligget omkring 3 pct. af BNP, og i 2004 steg 
det til 5,4 pct. En stor del af dette underskud er, som i de fleste nye med-
lemslande, strukturelt, jf. figur 6 (venstre), men Polen skiller sig ud ved 
at have en stor cyklisk komponent i underskuddet sammenlignet med 
andre nye lande. Beregninger viser, at de offentlige udgifters følsomhed 
over for ændring i økonomisk aktivitet er relativ stor i Polen. Når fx 
økonomien svækkes, stiger de offentlige udgifter relativ meget.4 Pro-
blemet med at styre udgifterne handler primært om de offentlige og 
semi-offentlige fonde FUS og KRUS, hvis underskud dækkes af staten. 
Fondene står for 35 pct. af de samlede offentlige udgifter, herunder 
pensioner.  

Den forrige regerings såkaldte Hausner-plan var et ambitiøst forsøg på 
at bringe fondenes udgifter under kontrol. Planen sigtede mod en sam-
let budgetforbedring på 5,2 pct. af BNP i årene 2005-07. Tre fjerdedele 
af planens foranstaltninger var udgiftsbesparelser på følsomme sociale 
områder, især førtidspension, social sikring for landmænd og indekse-
ring af sociale ydelser. Der var planlagt besparelser på disse områder for 
i alt 3,1 pct. af BNP. Resten af besparelserne kom fra en forudsætning 
om mere effektivitet i den offentlige forvaltning, bredere skattegrund- 

 1
  OECD (2004b). 

2
  Thomas Gruber (2004), side 96-121. 

3
  Yamaguchi (2005). 

4
  Jf. Girouard og André (2005), tabel 8 side 19. 
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lag mv. Kun godt en tredjedel af foranstaltningerne svarende til 1,6 pct. 
af BNP blev gennemført med vedtagelse af den nødvendige lovgivning i 
februar 2004. Bl.a. er førtidspensioner og indekseringen af pensioner 
berørt, men ikke landmændenes sociale sikringssystem. 

Den efterfølgende, nu afgåede, regering fremlagde i slutningen af 
2004 forslag til yderligere budgetforbedringer på omkring 1,5 pct. af 
BNP bl.a. i form af større indtægter fra virksomhedsbeskatning og 
moms. Parlamentet afviste imidlertid flere af regeringens forslag, og 
omkring halvdelen af de foranstaltninger, der skulle få budgetunder-
skuddet ned til omkring 4 pct. af BNP i indeværende år blev ikke ud-
møntet. Det er i skrivende stund ikke klart, hvad den nye regering agter 
at foretage sig på dette område. Som det ser ud nu, er hovedparten af 
planen opgivet. Hausner-planens skibbrud skaber ikke kun tvivl om den 
finanspolitiske holdbarhed, men kan også få betydning for tidspunktet 
for Polens medlemskab af euroen. Polens pengepolitiske strategi og 
strategi for indtræden i euroen fremgår af boks 1.  

Den økonomiske politik har tidligere været præget af spændinger 
mellem regering og centralbank. Under vækstafdæmpningen i 1999-
2001 fastholdt centralbanken en stram pengepolitik med henvisning til, 
at finanspolitikken var for slap. Omvendt efterlyste regeringen penge-
politisk lempelse. I 2001 gik den polske nationalbank over til at styre 
pengepolitikken efter en inflationsmålsætning. Den faldende, og i 2002-
03 meget lave, inflation fik nationalbanken til at nedsætte sin rentesats 
frem til 2003, og spændingerne om pengepolitikken er gradvist trådt i 
baggrunden markeret med yderligere rentenedsættelser i indeværende 
år, jf. figur 6 (højre). Rentenedsættelserne er sket med henvisning til 
igangværende strukturforandringer i økonomien, som giver nettoeks-
porten en større andel i værditilvæksten, og efter det pengepolitiske 
råds mening øger sandsynligheden for, at inflationen på sigt skyder un-
der inflationsmålet på 2,5 pct. 

BUDGETUNDERSKUD 1995-2004 (VENSTRE) OG PENGEPOLITISK RENTE 
(HØJRE) Figur 6
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KONKLUSION 

Det har uden tvivl styrket tilliden til pengepolitikken, at Polens medlem-
skab af EU er faldet på plads, fordi Polen dermed på sigt skal indtræde i 
ERM2 og euroen. Den nominelle konvergensproces har været succes-

PENGEPOLITIK OG EURO-STRATEGI Boks 1 

Zloty har siden 1999 været en frit flydende valuta. Siden 2001 er pengepolitikken ble-

vet tilrettelagt efter en inflationsmålsætning. Målsætningen fastsættes af det penge-

politiske råd, som består af 10 medlemmer (nationalbankchefen og 9 medlemmer ud-

peget af landets præsident samt over- og underhus i parlamentet). Det er også rådet, 

der tager beslutning om eventuelle ændringer i den polske nationalbanks rentesatser. 

Siden 2004 har målet for pengepolitikken været en stigning i det harmoniserede for-

brugerprisindekset HICP på 2½ pct. +/- 1 pct. Der er tale om en løbende målsætning. 

Inflationen røg i en kortere periode i 2004 over målsætningsintervallet, jf. figur B1 

(venstre), men det skyldtes midlertidige forhold som følge af indtræden i EU, herun-

der omlægning af afgifter. 

 

INFLATION (VENSTRE) OG KORRELATION I ZLOTY VALUTAKURS 
(HØJRE) Figur B1 
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Kilde: 

Tynde streger i figur til venstre angiver inflationsmålsætning. Inflation er beregnet ud fra HICP. Korrelati-
onskoefficient i figur til højre er beregnet som kvartalsvis glidende korrelation i dag-til-dag kursudsving.  
EcoWin og Narodowy Bank Polski. 

 

Polen har som det eneste af de nye EU-medlemslande ikke nogen officiel målsætning 

for, hvornår man vil indtræde i euroen. Den nye præsident har udtalt, at han regner 

med en folkeafstemning om euromedlemskab mod slutningen af den igangværende 

embedsperiode, som udløber i 2010. 

Zloty har tidligere haft tendens til at følge dollar snarere end euro. Det kan blive et 

problem inden for ERM2, hvis det fortsætter, men der spores en tendens til tættere 

korrelation med euroen siden medlemskabet af EU, jf. figur B1 (højre), hvor dag-til-

dag udsvingene i zlotys kurs over for dollar ses i stigende grad at følge dag-til-dag ud-

svingene i EUR/USD, mens dag-til-dag udsvingene i zlotys kurs over for euro i aftagen-

de grad følger dag-til-dag udsvingene i USD/EUR. Korrelationen mellem zloty og euro 

er dog stadig betydelig lavere end for slovakiske og tjekkiske korunaer, der også fly-

der frit. 
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fyldt, så det især er en finanspolitisk konsolidering, der er afgørende for, 
at der ikke igen kommer uro omkring polsk økonomi. Her spiller den 
reale konvergens ind, hvor Polen har klaret sig mindre godt. Hovedop-
gaven for den nye regering bliver umiddelbart at få kontrol over finans-
politikken og nedbringe budgetunderskuddet. Det er samtidig meget 
vigtigt at få løst nogle af de strukturproblemer, der plager polsk øko-
nomi, og som gør, at konvergensprocessen med det gamle EU indtil nu 
er forløbet relativ langsomt. 
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Afviklingen af Varde Bank 

Niels C. Andersen, Juridisk Sektion og Jens Dalsgaard, Statistisk Afdeling 
 
 

INDLEDNING 

I løbet af efteråret 1992 blev det klart, at Varde Bank havde behov for 
en gennemgribende tilpasning af balancestruktur og forretningsom-
fang. For at give Varde Bank tid hertil etablerede Nationalbanken i sam-
arbejde med Finanstilsynet et garantikonsortium sammen med landets 
fire største samt tre regionale pengeinstitutter. I tilknytning til garantien 
på 750 mio.kr.1 aftalte Nationalbanken et likviditetsberedskab med Var-
de Bank. 

Trods bestræbelserne på at få rettet op på forholdene førte den øko-
nomiske udvikling og strukturen i bankens engagementer imidlertid til 
ekstra tab og hensættelser, og i løbet af efteråret 1993 måtte det er-
kendes, at det ikke var muligt for Varde Bank at fortsætte som selv-
stændig bank. 

For at sikre ro i den tid, det ville tage at få etableret en løsning til ord-
net afvikling af Varde Bank, gav Nationalbanken efter anmodning fra 
finansministeren og mod statsgaranti tilsagn om at tilføre den nødven-
dige likviditet til banken. 

Løsningen indebar2, at Sydbank (dengang Sydbank Sønderjylland) 
overtog Varde Banks basisforretninger, dvs. størstedelen af passiverne 
samt de fleste udlån i Ribe Amt og en række øvrige aktiver, bl.a. bank-
ejendomme, mens Varde Bank omdannedes til et afviklingsselskab med 
de øvrige udlån, en række ejendomme, efterstillet kapital (ansvarlig 
indskudskapital og supplerende kapital) og gæld til Nationalbanken. 
Overdragelsen af Varde Banks basisforretninger blev besluttet af besty-
relsen i december 1993, og på den sidste generalforsamling i Varde Bank 
i marts 1994 blev det vedtaget at omdanne Varde Bank og dermed de 
dele, der ikke blev overtaget af Sydbank, til et afviklingsselskab med 
navnet VB Finans A/S. 

 1
  Garantien hæftede efter kernekapital og supplerende kapital, men før ansvarlig indskudskapital. 

Nationalbanken påtog sig 250 mio.kr. af garantien samt at hæfte før den øvrige garantikapital på 
500 mio.kr. Garantien var tidsbegrænset til 30. november 1995.   

2
  Den politiske koordinering skete i "den interministerielle følgegruppe for Varde Bank". Følgegrup-

pen blev ledet af Industriministeriet, og de øvrige medlemmer var Finansministeriet, Finanstilsynet, 
Økonomiministeriet og Nationalbanken.   
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For at muliggøre frasalget til Sydbank og den fortsatte drift af afvik-
lingsselskabet ydede Nationalbanken mod statsgaranti et lån på knap 4 
mia.kr. til Varde Bank1. Lånet afløste det tidligere tilsagn om tilførsel af 
likviditet. 

 1
  Lånet hæftede efter kernekapital, supplerende kapital og garantikapital, men før ansvarlig ind-

skudskapital. I forbindelse med løsningen accepterede garanterne at forlænge tidsperioden for ga-
rantien på 750 mio.kr. for at sikre den nødvendige tid til afviklingen af de engagementer, der blev 
tilbage i Varde Bank.    

TIDSFORLØB OVER AFVIKLINGEN AF VARDE BANK Boks 1  

2. halvdel af 1980'erne 

To lån af typen ansvarlig indskudskapital optages i henholdsvis 1986 og 1989. 
 
Marts 1991 – september 1992 

5 obligationslån af typen supplerende kapital optages. 
 
Efteråret 1992 

1. krise. Risiko for likviditetsproblemer. 
 
November 1992 

En garanti på 750 mio.kr. samt et likviditetsberedskab etableres. 
 
Efteråret 1993 

2. krise. Solvenskrav vurderes ikke længere opfyldt. 
 
December 1993 

Aktstykke til Finansudvalget med anmodning om statsgaranti for trækningsret i Nati-

onalbanken på 4,4 mia.kr. 
 
1. januar 1994 

Varde Banks basisforretninger overdrages til Sydbank Sønderjylland (nu Sydbank). 
 
Marts 1994 

Generalforsamlingen i Varde Bank tager overdragelsen af basisforretningerne til Syd-

bank til efterretning, ligesom det besluttes at Varde Bank ændrer navn til VB Finans 

og formål til et afviklingsselskab. Finanstilsynet godkender anden afvikling end likvi-

dation eller konkurs. 
 
Januar 1996 

Datterselskabet VB Finans af 1996 A/S etableres og VB Finans erklæres konkurs (dat-

terselskabsmodellen). 
 
December 2001 

Forlig af to retssager mellem Nationalbanken og konkursboet, som samtidig muliggør 

en fremskyndet afslutning af konkursboet og udbetaling af dividende til den efterstil-

lede kapital. 
 
4. april 2002 

Udbetaling af 1. rate dividende på 30 pct. til de efterstillede kreditorer1. Herefter er 

afviklingen af de resterende udeståender sket på Nationalbankens regning og risiko.       

1 2. og sidste dividendeudbetaling fandt sted 15. april 2003 med 8,1451 pct.   
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Hermed var Varde Banks tid som selvstændig bank besejlet, men det var 
sikret, at ingen almindelige indskydere led tab. I denne artikel beskrives 
baggrunden for Varde Banks problemer, ligesom der redegøres for de 
hensyn og overvejelser, der lå bag den etablerede afviklingsordning 
samt nogle af de problemer, som afviklingen efterfølgende blev kon-
fronteret med1. Det forsøges at gøre samlet status for afviklingen, der 
endnu ikke er helt afsluttet, idet der udestår en række mindre forhold, 
jf. Beretning og regnskab 2004, p. 57. I boks 1 er hovedfaserne af afvik-
lingen skitseret kronologisk.  

 
BAGGRUND 

I slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne oplevede Norge, Sveri-
ge og Finland systemiske kriser, hvor store dele af banksektoren kom i 
vanskeligheder, herunder flere af de store landsdækkende banker, med 
deraf følgende væsentlige konsekvenser for den øvrige samfundsøko-
nomi2. 

Danmark blev ikke ramt af en systemisk krise, idet alene en række 
mindre og mellemstore pengeinstitutter fik alvorlige økonomiske pro-
blemer i starten af 1990'erne med Varde Bank som det mest markante3. 
Varde Bank var i 1992 Danmarks 9. største pengeinstitut, herunder med 
en meget stor markedsandel i lokalområdet.  

Varde Bank begyndte i 1984 at ekspandere uden for kerneområdet i 
Sydvestjylland og i 1986 indførtes et 3-strenget forretningskoncept, som 
foruden fastholdelse af kerneområdet i Sydvestjylland indebar en ud-
bygning af engrosbankvirksomhed i større byer bl.a. i København, Århus 
og Hamborg samt udbygning af forskellig nichevirksomhed. Strategien i 
henhold til Varde Banks årsberetninger var at sikre en spredning i enga-
gementerne, således at indtjening og tab ikke skulle påvirkes væsentligt 
af udviklingen inden for bestemte erhverv eller kundegrupper. 

 1
  I 1999 besluttede økonomiministeren at foranstalte en undersøgelse af Finanstilsynets forvaltning af 

en række større sager fra første halvdel af 1990'erne, der havde systemisk betydning, herunder Var-
de Bank. Den til formålet nedsatte ekspertgruppe barslede i 2004 med sin rapport "Finanstilsynets 
forvaltning i nogle større sager ca. 1990-1995 (Baltica-sagen, Hafnia-sagen m.fl.)" Ekspertgruppen 
fremsatte ingen alvorlig kritik i relation til Varde Bank-sagen.   

2
  Se for en nærmere beskrivelse af årsagerne til og håndteringen af de systemiske kriser i de tre lande 

rapporten "Den danske pengeinstitutsektor", Det Tværministerielle Kontaktudvalg vedr. det Finan-
sielle Marked, Oktober 1994, kapital 5 samt bilag 3. Kriserne endte i første omgang med at koste 
skatteyderne i de tre lande ikke ubetydelige milliardbeløb. Alene kapitaltilførsler og lån fra det of-
fentlige i Sverige, Norge og Finland løb i årene 1991-1994 op i henholdsvis 65 mia.SEK, 25 mia.NOK 
og 44 mia.FIM. Se nærmere rapporten "Redning af pengeinstitutter siden 1984", Det Tværministeri-
elle Kontaktudvalg vedr. det Finansielle Marked, Juni 1995, s. 86. En betydelig del af de oprindelige 
omkostninger er dog efterfølgende blevet tjent ind igen.   

3
  Se nærmere Redning af pengeinstitutter siden 1984, afsnit 3.2, for en opgørelse over kriseramte 

institutter frem til og med 1994. For en nærmere analyse af fælles træk og forskelle i udviklingen i 
Danmark og de andre nordiske lande, se Den danske pengeinstitutsektor, afsnit 5.2.   
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På trods heraf resulterede bankens øgede udlånsvirksomhed i en bety-
delig større afhængighed af enkelte brancher. Ultimo 1991 udgjorde 
udlån til finansieringsvirksomhed og ejendomsadministration over 40 
pct. af bankens samlede udlån, hvilken andel var over dobbelt så stor 
som for hele pengeinstitutsektoren1. Fra og med 1986 udviste banken 
stort set kun nulresultater, men resultaterne afveg dog ikke fra sektoren 
som helhed før 19912.   

I 1992 udgjorde tab og hensættelser ca. 700 mio.kr., hvoraf de ca. 250 
mio.kr. kunne henføres til bankens engagement inden for ejendomssek-
toren. Endvidere kunne ca. 150 mio.kr. henføres til valutauroen i no-
vember 1992, der bl.a. førte til et kraftigt fald i den svenske krone. I 
1993 blev tabene på over 900 mio.kr., hvoraf tab og hensættelser på 
ejendomsengagementer og grunde udgjorde ca. 700 mio.kr3.    

 
AFVIKLINGSMODELLEN            

En række hensyn spillede ind først ved beslutningen i efteråret 1992 om 
at give luft til Varde Bank og senere ved beslutningen i slutningen af 
1993 om at sikre en ordnet afvikling ved etablering af afviklingsselska-
bet VB Finans. Garantistillelsen og kapitaludvidelsen i 1992, jf. nedenfor, 
havde først og fremmest som mål at sikre tilliden til banken med henblik 
på at undgå, at den skulle løbe ind i likviditetsproblemer via et "run" på 
banken. Det var således tanken, at banken med en tilpasset balance 
skulle fokusere på sine kerneaktiviteter.   

I løbet af 1993 ændrede situationen sig gradvist efterhånden som ta-
bene fortsatte, og bankens fremtid som selvstændigt institut blev mere 
og mere tvivlsom.   

I lyset af forholdene i de øvrige nordiske lande var det vigtigt ikke at 
svække tilliden til det danske finansielle system, idet en svækkelse af 
tilliden til det danske finansielle system i sig selv ville kunne medføre 
likviditetsproblemer for i øvrigt sunde danske institutter. En svækket 
tillid ville med stor sandsynlighed særligt ramme de mellemstore banker, 
der i ikke uvæsentligt omfang hentede likviditet i udlandet. I den sam-
menhæng fandt man, at Varde Bank var for stor til uden risiko for sy-
stemimplikationer at gå konkurs, ligesom Varde Bank havde en størrelse 
og var i for dårlig økonomisk forfatning til, at andre pengeinstitutter 
uden videre kunne eller ønskede at overtage den. 

Desuden var Varde Bank trods sin ekspansion forankret med en meget 
høj markedsandel i Sydvestjylland (ca. 30-40 pct.), og en lukning vurde-

 1
  Jf. Den danske pengeinstitutsektor s. 47. 

2
  Jf. Den danske pengeinstitutsektor s. 51ff. 

3
  Jf. Den danske pengeinstitutsektor s. 53. 
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redes at kunne få meget stor betydning for lokaløkonomien i området. 
Endvidere var der et kraftigt ønske fra den lokale ledelse om en løsning 
med fokus på de sunde lokale engagementer og med afsæt i den lokale 
opbakning, der bl.a. gav sig udslag i, at lokale erhvervsfolk i efteråret 
1992 i forbindelse med en balancereduktion garanterede nytegning af 
aktiekapital for 60 mio.kr. Ikke mindst denne opbakning gjorde, at der 
blev valgt en løsningsmodel med en lokal organisation og en lokalt for-
ankret bestyrelse, som gav lokalområdet afgørende indflydelse på afvik-
lingen. 

Med henblik på at sikre, at VB Finans blev drevet i overensstemmelse 
med de intentioner, der lå bag modellen, samt sikre indsigt i den løben-
de afvikling, fik Nationalbanken mulighed for at udpege en kommitte-
ret til selskabets bestyrelse uden hvem, der ikke kunne træffes væsentli-
ge økonomiske beslutninger, og kassekreditten kunne i øvrigt opsiges 
med 14 dages varsel. 

Det aktstykke af 14. december 1993, der lå til grund for statsgarantien 
for Nationalbankens udlån på knap 4 mia.kr. i forbindelse med overdra-
gelsen af delaktiviteter til Sydbank, angiver i den forbindelse 3 grund-
læggende betingelser for statens medvirken: 
• at det offentlige ingen ejerinteresser får i instituttet 
• at de offentlige midler ikke skal støtte aktionærer eller indehavere af 

supplerende kapital 
• at alle almindelige kreditorer tilgodeses fuldt ud uanset valg af afvik-

lingsmodel. 
 
Det bemærkes, at for de fleste virksomhedstyper er en konkurs en natur-
lig konsekvens af økonomiske problemer, der viser sig uløselige. Selv om 
pengeinstitutter på en række punkter adskiller sig fra andre virksom-
hedstyper, herunder ved at være underlagt tilsyn, så er en konkurs på 
ingen måde udelukket. I modsat fald ville der let kunne opstå en skæv 
incitamentsstruktur i banksektoren med manglende markedsdisciplin 
over for risikoeksponering, hvilket både gælder ledelsen samt mulige 
indskydere1. Denne problemstilling omtales i teorien under betegnelsen 
"moral hazard". 

 
Konkursboet VB Finans 
Varde Bank havde ligesom en række andre pengeinstitutter benyttet 
muligheden for udstedelse af supplerende kapital. Supplerende kapital 
var mere risikobehæftet end fx ansvarlig indskudskapital, idet supple-

 1
  Se nærmere Den danske pengeinstitutsektor, afsnit 6.4, særligt boks 6.2, samt Rapport om den 

danske pengeinstitutsektor, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, November 1994. 
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rende kapital også kunne dække tab i forbindelse med en rekonstrukti-
on og ikke alene i tilfælde af konkurs. Den supplerende kapital kunne 
endvidere efter nærmere regler i bank- og sparekasseloven medregnes 
med større vægt ved beregning af bankens solvens1. 

Med den valgte model med et afviklingsselskab, hvor der ikke skete 
rekonstruktion af Varde Bank, men frasalg og afvikling, kunne den sup-
plerende kapital imidlertid ikke nedskrives2. Rentebetalingerne kunne 
derimod udskydes, men i efteråret 1995 opstod spørgsmålet, om der 
kunne ske udskydelse af betaling af hovedstol og forfaldne renter ved 
hovedstolens forfald. Spørgsmålet var aktualiseret af, at et lån af typen 
supplerende kapital på 500 mio.LUF (ca. 100 mio.kr.) forfaldt til betaling 
i marts 1996. 

Det vurderedes, at der var reel risiko for, at lånet efter forfald ville 
"rykke op" og dermed blive en simpel fordring, som i så fald ville være 
omfattet af garantierne. Dette ville forrykke den forudsatte indbyrdes 
stilling mellem kreditorerne og være et brud på de forudsætninger, der 
lå til grund for de stillede garantier, der ikke dækkede supplerende ka-
pital. 

På trods af at afviklingen indtil da havde forløbet efter planen, var det 
nødvendigt at finde en løsning på det opståede problem. Løsningen 
skulle undgå en traditionel konkurs, som med mængden af bankenga-
gementer mv. vurderedes at kunne blive meget omkostningstung, men 
samtidig skulle der slås en streg i sandet i relation til de særlige kredito-
rers retsstilling. 

Løsningen blev gennemførelsen af en datterselskabsmodel i januar 
1996, hvorefter samtlige VB Finans' aktiver og visse passiver blev over-
draget til et helejet datterselskab (VB Finans af 1996 A/S) mod vederlag i 
aktier og et gældsbrev. Bl.a. den efterstillede kapital og kassekreditten i 
Nationalbanken blev i moderselskabet, der efter overdragelsen blev 
taget under konkursbehandling3.  

 1
  Den ansvarlige kapital skulle i 1991 og 1992 udgøre mindst 10 pct. af de risikovægtede aktiver. 

Muligheden for optagelse af supplerende kapital blev indført ved en lovændring i 1991 og pengein-
stitutterne holdt efterfølgende op med at udstede ansvarlig indskudskapital. Der var imidlertid fort-
sat en betydelig mængde ansvarlig indskudskapital udestående, der kun gradvist var blevet indfriet i 
forbindelse med forfald. Ved introduktion af nye kapitaltyper skal man således være opmærksom på 
de problemstillinger, der opstår, når nye og gamle kapitaltyper eksisterer sideløbende, og at nye reg-
ler derfor reelt først får fuld effekt efter en årrække.   

2
  I dag skal vilkårene for ansvarlig lånekapital indeholde en bestemmelse om, at kapitalen kan nedskrives, 

uanset om virksomheden fortsættes eller afvikles. Det er blot en forudsætning, at virksomhedens egen-
kapital er tabt og at aktiekapitalen er nedskrevet til nul, jf. lov om finansiel virksomhed § 136, stk. 1. 

3
  Skifterettens afsigelse af konkursdekret blev kæret til Vestre Landsret af Fiduciaire Generale de 

Luxembourg, som repræsenterede investorerne i det ovenfor omtalte lån på 500 mio.LUF, men de-
kretet blev stadfæstet i landsretten. Investorerne havde som nævnt en interesse i, at VB Finans A/S 
ikke blev erklæret konkurs før deres lån forfaldt i marts 1996. 
En interessant detalje var en særlig lovregel i Luxembourg, der i relation til forskellige uoverens-
stemmelser mellem konkursboet og investorerne repræsenteret af Fiduciaire Generale de Luxem-
bourg medførte, at konkursboet skulle betale investorerne og deres repræsentant de omkostninger 
til eksterne rådgivere mv., som opstod qua de retlige spørgsmål og sager, som investorerne og deres 
repræsentant rejste. Dette er et helt ukendt fænomen i Danmark. 
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Herved kunne den rolige afvikling fortsætte med lokal opbakning med 
base i VB Finans' hidtidige kontorer i Esbjerg, hvor datterselskabet fik 
hjemsted. 

Afviklingsmodellen indebar naturligt nok en række juridiske problem-
stillinger, som skulle afklares, ikke mindst da modellen med en ordnet 
afvikling af en bank ved hjælp af et afviklingsselskab var uprøvet land. I 
boks 2 beskrives en række af disse problemstillinger. 
  
DEN FAKTISKE AFVIKLING 

Frasalget af Varde Banks basisforretning til Sydbank og omdannelsen af 
banken til afviklingsselskabet VB Finans, efterlod VB Finans med om-
kring halvdelen af Varde Banks oprindelige aktivmasse fordelt på ca. 140 
kunder og en balance på over 6 mia.kr.  

Beslutningen i 1993 om at lade afviklingen af Varde Banks tilbagevæ-
rende aktiviteter foregå i et afviklingsselskab som modstykke til en tra-
ditionel konkurs blev bl.a. taget på baggrund af en vurdering af størrel-
sen og kompleksiteten af de tilbageværende aktiviteter. Det blev såle-
des lagt til grund, at en traditionel kuratorstyret konkurs ville blive om-
kostningstung, samt at resultatet af afviklingen utvivlsomt ville medføre 
betydelige tab, ud over hvad der allerede var tabt og afskrevet. Ved en 
almindelig konkurs måtte indehaverne af den supplerende kapital der-
for påregne ikke at modtage nogen form for dividende. 

Ved den senere etablering af VB Finans A/S under konkurs med det  
helejede datterselskab VB Finans af 1996 A/S (datterselskabsmodellen) 
blev det sikret, at den rolige afvikling med en organisation og bestyrelse 
forankret i Varde Banks oprindelige lokalområde og med den rette 
bankmæssige ekspertise kunne fortsætte uanset konkursen. Dermed 
blev den traditionelle kuratorstyrede konkursbehandling undgået. En 
del af de tilbageværende engagementer var aktive virksomheder, der 
ind til omdannelsen havde haft Varde Bank som bankforbindelse. Så-
danne virksomheder har løbende brug for bankydelser som at afvikle 
betalinger og foretage overførsler mv., og der blev derfor lavet en aftale 
med Sydbank om at stå for den tekniske del af denne service, idet VB 
Finans ikke længere var en bank og derfor ikke var tilknyttet betalings-
infrastrukturen i Danmark. Håndtering af sådanne engagementer vil 
kun meget vanskeligt kunne ske i regi af et traditionelt konkursbo. 

Tabet forbundet med en traditionel konkurs i forhold til en styret af-
vikling via et afviklingsselskab kan sidestilles med forskellen mellem 
værdiansættelsen af aktiverne under konkurs i forhold til værdiansæt-
telsen i en "going concern". Denne forskel blev af VB Finans' eksterne 
revisorer ved flere lejligheder vurderet til flere hundrede mio.kr. 
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JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER Boks 2  

Etableringen af først afviklingsselskabet VB Finans og senere konkursboet VB Finans 

med datterselskabet VB Finans af 1996 A/S krævede afklaring af en række juridiske 

problemstillinger, hvoraf nogle udvalgte beskrives nedenfor. 

 

Ubogførte krav 

Ved et frasalg af en del af et pengeinstituts aktiviteter i forbindelse med en rednings-

aktion, hvor restaktiviteterne afvikles enten via et afviklingsselskab eller konkurs, er 

det vigtigt at være opmærksom på ubogførte krav, således at der ikke sker forskels-

behandling mellem kreditorer inden for samme konkursklasse afhængigt af, om de er 

en del af de solgte aktiviteter, som er overtaget af en anden juridisk enhed (køber), 

eller om de er blevet tilbage i afviklingsselskabet/konkursboet, hvor de evt. på grund 

af eksistensen af ubogførte krav opnår en lavere dækning1. 

Det må antages, at en hensættelse eller limiteret garanti baseret på pengeinstitut-

tets eksterne revision og i givet fald kuratorernes begrundede skøn over tænkelige 

ubogførte krav er tilstrækkeligt til at sikre mod forskelsbehandling og dermed et mu-

ligt erstatningsansvar. I modsat fald ville det forhindre eller væsentligt besværliggøre 

en overdragelse af aktiviteter i instituttets og dermed kreditorernes interesse. 

 I Varde Bank omfattede både garantien på 750 mio.kr. og den efterfølgende stats-

garanti for Nationalbankens låneramme på 4,4 mia.kr. ubogførte krav, hvorfor tilba-

geværende kreditorer i afviklingsselskabet VB Finans og senere konkursboet VB Fi-

nans med tilstrækkelig sikkerhed var sikret ligebehandling med de kreditorer, der 

overgik til Sydbank2. 

 

Beslutningskompetence 

Modellen om frasalg af delaktiviteter til Sydbank gav ikke megen tid op til jul 1993, 

da overdragelsen som planlagt skulle ske pr. 1. januar 1994. 

Det var således ikke muligt at nå at inddrage selskabets generalforsamling i beslut-

ningen om frasalg af en væsentlig del af bankens aktiviteter. Beslutningen blev derfor 

taget af Varde Banks bestyrelse. Gennemførelse af en generalforsamling i et nødli-

dende pengeinstitut med henblik på afvikling af instituttet vil under alle omstændig-

heder skabe usikkerhed blandt indskyderne og medføre en stor risiko for, at der op-

står et "run". 

I selskabsretten har det været drøftet og drøftes til dels stadig, hvorvidt beslutnin-

ger, der normalt ikke henhører under generalforsamlingens enekompetence i hen-

hold til aktieselskabsloven, kan være af en sådan størrelse og betydning, at general-

forsamlingens godkendelse alligevel er påkrævet. Særligt drøftes spørgsmålet i relati-

on til salg af selskabets virksomhed eller væsentlige dele heraf. 

De fleste teoretikere er i dag af den opfattelse, at inddragelse af generalforsamlin-

gen ikke er nødvendig, idet det ikke ville harmonere med ønsket om at undgå tvivl 

om bestyrelsens kompetence på et så væsentligt område, hvor omstændighederne of-

te kræver en hurtig stillingtagen og fuld fortrolighed, hvilket kan være svært eller 

umuligt at opnå, hvis der skal indkaldes til en generalforsamling3. 

Erfaringen fra Varde Bank viser, at en sådan retsstilling er nødvendig for ikke på 

forhånd at begrænse de mulige løsningsmodeller for en ordnet afvikling4. 
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Den samme problemstilling opstod også i relation til den såkaldte datterselskabsmo-

del, hvor spørgsmålet tilsvarende var, hvorvidt bestyrelsen eller evt. generalforsamlin-

gen skulle beslutte overdragelsen af aktiviteter til datterselskabet og den efterføl-

gende konkurs. 

Der er ikke helt de samme hensyn i relation til fx fortrolighed som ved en overdra-

gelse af aktiviteter til en ekstern part, men det blev alligevel vurderet, at det lå inden 

for bestyrelsens kompetence at beslutte omstruktureringen. Der bør i den sammen-

hæng også lægges vægt på, at aktionærerne, hvis de ikke har udsigt til dækning, in-

gen indflydelse har på en traditionel konkursbehandling, hvorfor det ville være una-

turligt, hvis de på en forudgående generalforsamling kunne forhindre en for de øvri-

ge kreditorer fordelagtig model for konkursbehandlingen. 
 

Hvornår er en bank insolvent? 

I forbindelse med etableringen af modellen med et frasalg og Varde Banks overgang 

til et afviklingsselskab uden banklicens blev det drøftet, om Varde Bank måtte betrag-

tes som insolvent, idet Varde Bank i efteråret 1993 ikke opfyldte bank- og sparekasse-

lovens solvenskrav, ligesom der ikke var realistisk mulighed for at kunne dække hele 

den efterstillede kapital, herunder supplerende kapital. 

Dette havde stor betydning, idet der i den daværende bank- og sparekasselov § 47d 

var en regel, hvorefter Finanstilsynet, hvis et institut var insolvent, skulle indgive kon-

kursbegæring5. 

To spørgsmål skabte usikkerhed om retstilstanden. For det første om efterstillet ka-

pital er at betragte som egenkapital eller fremmedkapital, idet egenkapital, fx aktie-

kapital, ikke har mulighed for at erklære en virksomhed konkurs.  Både rapporten om 

Den danske pengeinstitutsektor og senere Justitsministeriet har konkluderet, at der er 

tale om fremmedkapital. 

Dette aktualiserede den anden problemstilling, nemlig om insolvensvurderingen i 

henhold til bank- og sparekasselovens § 47d var anderledes end efter konkurslovens  

§ 176. I henhold til konkurslovens § 17, stk. 2 er en skyldner insolvent, hvis han ikke 

kan opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, medmindre betalings-

udygtigheden må antages at være forbigående.  

I aktstykket af 14. december 1993 anføres, at det er det sædvanlige og hidtil anvendte 

konkurskriterium, som skal lægges til grund, og at Varde Bank derfor ikke var insolvent 

på daværende tidspunkt, selv om det måtte antages, at den supplerende kapital var helt 

eller delvist tabt. Det er helt afgørende i de situationer, hvor det vurderes, at en red-

ningsplan, herunder ved salg af aktiviteter, sker bedst muligt uden for konkurs, idet det 

ville være uheldigt, hvis særlig risikovillig kapital kunne forhindre dette. 

I dag er retstilstanden klar, idet lov om finansiel virksomhed § 234, stk. 2 nu fastslår, 

at en finansiel virksomhed uanset konkurslovens § 17, stk. 2 ikke anses for at være in-

solvent, selv om virksomheden ikke kan opfylde sine forpligtelser over for efterstillet 

kapital7. 
 

Undersøgelser i forbindelse med konkurs 

Når et selskab går konkurs, skal kurator varetage boets interesser og herunder sikre 

boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner  
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over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende, jf. konkurslovens 

§ 110, stk. 1, 1. pkt. (tidligere § 115, stk. 1). Hvis kurator finder, at de foreliggende op-

lysninger giver grundlag for politimæssig efterforskning mod skyldneren eller andre, 

skal kurator give politiet meddelelse herom, jf. konkurslovens § 110, stk. 4 (tidligere  

§ 115, stk. 3). 

En ulempe ved den valgte afviklingsform, hvor Varde Bank efter salget af basisfor-

retningen til Sydbank ikke blev erklæret konkurs, da Varde Bank kunne betale sine 

løbende forpligtelser ved forfald, var, at der ikke automatisk blev foretaget en sådan 

gennemgang.  

Med henblik på at gennemføre en undersøgelse som i indhold svarer til den gen-

nemgang, en kurator ville have gennemført i tilfælde af konkurs, jf. ovenfor, og med 

særligt fokus på den såkaldte 5/11-koncern8, blev der i foråret 1994 nedsat et særligt 

udvalg. 

Udvalgets redegørelse, der forelå i december 1994, påpegede i øvrigt, at en række 

interne og eksterne instanser svigtede i forbindelse med de stigende tab9. 

1 Ubogførte krav kan være udtryk for to forhold. For det første kan der være tale om fremtidige krav, der på 
bogføringstidspunktet ikke er kendte og derfor naturligvis ikke bogførte. For det andet kan der være tale om 
eksisterende og potentielle krav, der ukorrekt ikke er bogført, fx såkaldte ”skuffegarantier". I VB Finans fandtes 
ingen af sidstnævnte type ubogførte krav. 

2 Som et eksempel på ukendte krav dukkede der fra en helt uventet side en række krav op mod VB Finans i midt 
1990'erne, nemlig krav afledt af de såkaldte selskabstømmersager, hvor også Varde Bank – viste det sig - havde 
været involveret som både køber- og sælgerbank. Konkursboet stod pludselig som part i en række selskabs-
tømmersager, hvor den økonomiske risiko i begyndelsen ikke lå helt fast, men som først efter en række retsaf-
gørelser afsagt efter den såkaldte Satair-dom, U1997.364H, kunne konkretiseres nærmere. En yderligere risiko-
faktor var den solidariske hæftelse med de øvrige erstatningsansvarlige parter. Arbejdet med sagerne har været 
omfattende, men i dag udestår kun et par sager, der ikke er formelt lukket. Sagerne har betydet uventede om-
kostninger til sagsbehandling samt udbetaling af erstatning. Der er dog ikke tale om beløb, der i det store bil-
lede væsentligt har påvirket resultatet af den ordnede afvikling. 

3 Se bl.a. Bernhard Gomard, Aktieselskaber og Anpartsselskaber, 4. udgave 2000, p. 242 og Jan Schans Christen-
sen, Kapitalselskaber, 1. udgave 2003, p. 376ff. 

4 Generalforsamlingen tog efterfølgende bestyrelsens beslutning til efterretning og gennemførte omdannelsen 
af Varde Bank til et afviklingsselskab. I modsat fald ville den netop etablerede kassekredit i Nationalbanken væ-
re blevet opsagt.   

5 Denne regel blev ændret med virkning fra september 1995, idet bestemmelsen blev ændret fra "skal" til "kan", 
således at Finanstilsynet nu har mulighed for at vurdere, om det bedste forhandlingsresultat kan opnås inden 
en evt. konkurs. 

6 Kammeradvokaten havde givet udtryk for, at et pengeinstitut må anses for insolvent, hvis der ikke er realistisk 
udsigt til, at hele den efterstillede kreditormasse – og dermed også den supplerende kapital – vil blive fuldt ud 
dækket. 

7 I dag opereres med to typer efterstillet lånekapital, der kan indgå i solvensberegningen, nemlig hybrid kerne-
kapital og ansvarlig lånekapital, hvor ansvarlig lånekapital er en del af den supplerende kapital. 

8 5/11-koncernen med hovedselskabet Investeringsselskabet af 5/11 1951 A/S var delvist ejet af Varde Bank og en 
række privatpersoner, ligesom koncernen havde et ikke ubetydeligt blanco engagement med Varde Bank. 

9 Redegørelsen udtalte sig ikke om ansvarsspørgsmål, hverken strafferetligt eller civilretligt. 

 
 
Ved oprettelsen af VB Finans og den senere etablering af dattersel-
skabsmodellen blev der således lagt stor vægt på, at det til omverdenen 
blev signaleret, at der ikke ville blive tale om et brandudsalg, men at 
selskabet ville tage sig den tid, der var nødvendig, for at få afviklet akti-
viteterne i god ro og orden og med bedst muligt resultat. Den lokalt 
forankrede bestyrelses indsats og troværdighed var i denne sammen-
hæng et meget væsentligt element, der bevirkede, at kommunikationen 
lykkedes. 
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VB Finans havde fra starten i 1994 ca. 30 medarbejdere, og der blev an-
sat en ny direktør, der ikke var belastet af begivenhederne i Varde Bank 
frem til sammenbruddet. VB Finans fik til huse i én af Varde Banks tidli-
gere ejendomme i Esbjerg. 

I starten af selskabets levetid måtte medarbejderne bruge en betydelig 
del af deres tid på at slå fast, at selskabets likviditet var sund, jf. kasse-
kreditten i Nationalbanken. VB Finans kunne derfor ikke acceptere af-
vikling af gæld til selskabet på ufordelagtige vilkår alene med det for-
mål at skabe likviditet. 

Der forelå en betydelig arbejdsopgave for afviklingsselskabet, idet ak-
tiviteterne, da selskabet opererede som bank, i sagens natur ikke var 
gjort klar til salg. Da en overordentlig stor del af aktiverne enten var 
ejendomme eller ejendomsrelaterede i form af udlån mod pant i fast 
ejendom var der behov for en ikke ubetydelig opfølgning med henblik 
på først og fremmest at udleje tomme lejemål samt at sikre, at ejen-
dommenes værdi ikke blev udhulet. Afviklingsselskabet havde derfor en 
betydelig aktivitet som ejendomsselskab. En væsentlig del af engage-
menterne var endvidere nødlidende med de deraf følgende behov for 
tættere opfølgning og løbende stillingtagen til nødvendige tiltag. 

For et selskab, der alene har til formål at afvikle sine aktiviteter, er det 
en udfordring at fastholde dygtige medarbejdere som følge af den usik-
kerhed, som selskabets begrænsede levetid medfører. Dette blev der 
taget højde for i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Sydbank, 
idet der blev indføjet et vilkår i aftalen om, at medarbejdere i VB Finans  
og senere VB Finans af 1996 havde sikkerhed for et efterfølgende job 
hos Sydbank. I praksis blev muligheden for efterfølgende ansættelse i 
Sydbank kun anvendt i meget begrænset omfang, men den gav medar-
bejderne tryghed. Der blev endvidere indbygget diverse incitamenter i 
medarbejdernes ansættelsesaftaler, hvorefter bl.a. medarbejdere, der 
fortsat arbejdede for selskabet efter et vist tidsrum, ville modtage en 
kontant belønning. 

Det kan efterfølgende konstateres, at det med de forskellige tiltag 
lykkedes at fastholde kvalificerede medarbejdere, således at afviklingen 
kunne foregå på en betryggende måde, samt at frasalg af aktiver under 
de givne omstændigheder skete på et tilfredsstillende og markedsbase-
ret niveau.   

Den periode, hvor den beløbsmæssigt væsentligste del af afviklingen 
af ejendomsporteføljen fandt sted (1994-1998), var præget af generelt 
stigende ejendomspriser særligt mod slutningen af perioden. Dette for-
hold burde alt andet lige have medført, at der kunne realiseres væsent-
lige gevinster i forbindelse med afhændelsen af ejendommene. Sådanne 
gevinster realiserede sig også i et vist omfang og gjorde salgsbestræbel-
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serne lettere. Der var dog også beløbsmæssigt mindre betydningefulde  
ejendomme i yderområder af Danmark, hvor prisudviklingen ikke fulgte 
med den generelle udvikling, hvor salgsprocessen trak ud, og hvor ende-
ligt salg måtte ske uden nævneværdige gevinster. 

Dette forhold ændrer dog ikke ved, at den underliggende stigning i 
de generelle ejendomspriser utvivlsomt ville kunne have medført bedre 
priser for VB Finans og senere VB Finans af 1996, hvis afviklingen var 
blevet trukket ud over en længere periode. Baggrunden for National-
bankens støtte til den rolige og kontrollerede afvikling var imidlertid 
først og fremmest at undgå de negative økonomiske konsekvenser ved 
et brandudsalg. 

Som det fremgår af figur 1, var VB Finans løbende i stand til at ned-
bringe sin gæld til Nationalbanken med provenuet fra salget af selska-
bets aktiver.  Ved udgangen af år 2000 var det samlede lån fra National-
banken på oprindeligt knap 4 mia.kr. således tilbagebetalt, og selskabet 
begyndte herefter at akkumulere likviditet, der skulle udbetales til in-
dehaverne af den efterstillede kapital. Den samlede dividendeudbeta-
ling endte på godt 38 pct. og svarede til et beløb på ca. 310 mio.kr. Be-
løbet blev teknisk set finansieret med selskabets egne midler samt ved 
udbetaling fra Nationalbanken, der til gengæld overtog konkursboets 
resterende aktiver, jf. nedenfor om afslutning af konkursboet og udlod-
ning. 

 
 

 

AFVIKLING OG GÆLD TIL NATIONALBANKEN (ULTIMO ÅRET) Figur 1 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mio.kr.

Reelle nettoaktiver Gæld til Nationalbanken
 



 117 

Omkostninger 
Det umiddelbare tab for Nationalbanken på den tidligere omtalte ga-
ranti kan opgøres til ca. 200 mio.kr. Det er således alene Nationalban-
ken, der har lidt tab på de stillede garantier, idet tabet kan dækkes in-
den for Nationalbankens garanti på 250 mio.kr., der som en del af ga-
rantiaftalen dækker tab forlods for de øvrige garanters garantier. Der er 
derfor heller ikke opstået behov for at trække på statens garanti til Na-
tionalbanken for udlånet til VB Finans (kassekreditten). 

Ud over det umiddelbare tab under garantien skal dog lægges et ned-
slag i rentesatsen for VB Finans via en såkaldt renterabat i det omfang 
selskabet udviste driftsunderskud1. Dette var tilfældet i de to første år af 
afviklingsselskabets levetid, hvor rabatten nåede op på ca. 120 mio.kr. 

Med henblik på at opgøre de samlede omkostninger for Nationalban-
ken bør der endvidere tillægges de omkostninger, som Nationalbanken 
har haft til medarbejdere, der har arbejdet med sagen, samt omkostnin-
ger til juridisk assistance2. 
 
AFSLUTNING AF KONKURSBOET OG UDLODNING 

I december 2001 indgik Nationalbanken og konkursboet et forlig i rela-
tion til to retssager mellem Nationalbanken og konkursboet, der begge 
omhandlede konkursrækkefølgen for to lån af typen ansvarlig ind-
skudskapital. 

Retssagerne blev anlagt i 2000 af Nationalbanken, idet der ikke var 
enighed med kuratorerne om konkursrækkefølgen af den efterstillede 
kapital. Et område, hvor der ikke var fuldstændig juridisk klarhed, men 
hvor rækkefølgen havde afgørende betydning for størrelsen af en evt. 
dividende. 

I forbindelse med retssagernes behandling i 2001 indledtes forligsfor-
handlinger, der i december 2001 resulterede i en forligsmæssig løsning, 
som samtidig muliggjorde en fremskyndet afslutning af konkursboet og 
dermed en fremskyndet udlodning af dividende til den efterstillede ka-
pital. 

Løsningen indebar en anvendelse af konkurslovens § 149, hvorefter et 
konkursbo kan afsluttes med boregnskab og udlodning, selv om nogle 
specifikt opregnede dele af boet ikke er endeligt afklarede og hensky-
des til tiden efter boets afslutning, ligesom der på sædvanlig vis udste-

 1
  Kassekreditten blev forrentet med diskontoen, der altid ligger under pengemarkedsrenten, og der 

var derfor et støtteelement forbundet med låntagning for VB Finans til denne rente.  
2
  Det skal dog i det store billede bemærkes, at konkursboets datterselskab VB Finans af 1996 A/S har 

betalt godt 60 mio. kr. i skat af driftsoverskud fra etableringen og frem til likvidationen i 2003.  
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des et proklama med en af Skifteretten fastsat tidsfrist, som afskærer 
anmeldelse af yderligere, ukendte krav i konkursboet. 

Forliget forudsatte, at konkursboet kunne afsluttes efter § 149 inden 
udgangen af 1. halvår 2002, idet Nationalbanken i så fald ville sikre en 
dividende til de efterstillede kreditorer på 37 pct. ved et udlån til kon-
kursboet mod sikkerhed i restaktiverne, og Nationalbanken ville dermed 
overtage risikoen på restafviklingen af konkursboet, altså den afvikling, 
som ville blive henskudt efter § 149 til efter boets afslutning. De 30 pct. 
skulle udbetales, når endeligt boregnskab var godkendt og ankefristen 
udløbet i 1. halvår 2002, mens de yderligere mindst 7 pct. skulle udbeta-
les året efter. 

Det interessante ved denne løsning var en hurtigere udlodning til de 
efterstillede kreditorer, som ellers havde udsigt til at skulle vente i man-
ge år på at få dividende, for dividende var der i udsigt. Afviklingen af 
Varde Bank havde nemlig på dette tidspunkt medført en fuld tilbagebe-
taling af Nationalbankens udlån på knap 4 mia.kr., og konkursboet hav-
de et indestående i Nationalbanken på et par hundrede mio.kr. Kurato-
rerne kunne dog ikke på grund af en række uafklarede forhold1, der 
blev løst ved forliget, foretage a conto udlodning. 

Betingelserne for forliget blev opfyldt i løbet af foråret 2002 og 1. rate 
dividende på 30 pct. til den efterstillede kapital2 blev udbetalt 4. april 
20023. Herefter er afviklingen af de resterende aktiver sket på National-
bankens regning og risiko. 

Det endelige forlig medførte, at det kunne konstateres, at afviklingen 
af Varde Bank ikke ville give Nationalbanken behov for dækning under 
statsgarantien for udlånet på knap 4 mia.kr., hvorfor Nationalbanken 
frigav denne over for Finansministeriet, ligesom kuratorerne frigav ga-
rantikonsortiets garantier, da Nationalbankens forpligtelser til sikring af 
dividende i henhold til forliget bestod uafhængigt heraf. Hverken de 

 1
  Et væsentligt udestående var sagen mod Fiduciaire Generale de Luxembourg. Fiduciaire repræsente-

rede investorerne i det tidligere omtalte obligationslån på 500 mio.LUF og havde anmeldt et simpelt 
krav i konkursboet, hvilket konkursboet havde afvist og alene anerkendt kravet som efterstillet. I den 
sammenhæng havde Fiduciaire sagsøgt konkursboet i Luxembourg herom, hvor der efter særlige 
regler var muligt værneting. Ved forligets udsigt til mindst 37 pct. dividende her og nu accepterede 
Fiduciaire, at kravet var efterstillet. 

2
  Det var lykkedes at få en meget høj anmeldelsesprocent på næsten 98 pct. af den udestående sup-

plerende kapital i boet, og der var derfor enighed om at anvende Værdipapircentralens registrering 
af rettigheder til den supplerende kapital, herunder registrering af ejerforhold, som grundlag for 
udlodning af dividende. Dermed udbetaltes dividende også til de obligationsejere, der ikke havde 
anmeldt deres krav i konkursboet. Løsningen medførte en smidig udbetalingsprocedure via Værdi-
papircentralen og de kontoførende institutter. Det bemærkes, at det ikke var muligt for kuratorerne 
at få adgang til Værdipapircentralens registreringer på grund af Værdipapircentralens regler om for-
trolighed, hvorfor det ikke var muligt direkte at få kontakt til obligationsejerne.     

3
  2. rate dividende blev udbetalt den 15. april 2003 med 8,1451 pct., dvs. 1,1451 pct. mere end de 

tilsikrede 7 pct., idet en særlig reguleringsklausul i det indgåede forlig mellem Nationalbanken og 
konkursboet sikrede, at hvis de såkaldte selskabstømmersager blev afviklet bedre end forventet, så 
ville det komme hele den efterstillede kapital til gode. 
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private banker, der deltog i garantikonsortiet, eller staten i henhold til 
statsgarantien, har tabt penge på afviklingen af Varde Bank. 

 
DE STØRSTE PROBLEMER 

Set over hele forløbet har de største problemer i forbindelse med selve 
afviklingsmodellen knyttet sig til de juridiske forhold i forbindelse med 
den efterstillede kapital. Der har således måttet konstateres en række 
sagsanlæg i forbindelse med særligt den indbyrdes rangordning imellem 
de forskellige elementer, som den efterstillede kapital i VB Finans be-
stod af.  Forhold omkring den efterstillede kapital var ligeledes årsag til, 
at den oprindelige afviklingsmodel, jf. ovenfor, hvor Varde Bank fortsat-
te som et afviklingsselskab, i foråret 1996 måtte bringes til ophør og en 
ny model etableres, hvor afviklingen måtte foregå i et datterselskab, og 
moderselskabet blev erklæret konkurs. 

Givet pengeinstitutters særlige position i samfundet og de meget al-
vorlige samfundsmæssige konsekvenser, der kan være forbundet med et 
pengeinstituts konkurs i forhold til traditionelle virksomheders konkurs, 
stilles der via lovgivningen særligt høje krav til pengeinstitutters kapital 
og solvens. Dette skyldes ikke mindst hensynet til indskyderne, der skal 
kunne være sikre på at have rådighed over de midler, som de har betro-
et pengeinstitutterne. Solvenskravet kan som udgangspunkt opfyldes 
ved en tilstrækkelig egenkapital (kernekapital), og i det omfang der 
ikke er tilstrækkelig egenkapital, med forskellige typer af efterstillet 
kapital. Fælles for de kapitalelementer, der kan medgå i solvensopgørel-
sen, er et lovgivningsmæssigt udgangspunkt om, at de skal absorbere 
eventuelle tab før øvrige kreditorer, og at de således er mere risikobe-
tonede end almindelige indskud og simple kreditorer i øvrigt. Disse øv-
rige kapitalelementer skal således have mere karakter af egenkapital 
end fremmedkapital. 

I Varde Banks tilfælde blev det endelige resultat af afviklingen, jf. oven-
for, at der ikke var penge tilovers til aktieejerne1, indehaverne af supple-
rende kapital fik en dividende på godt 38 pct. af deres oprindelige tilgo-
dehavende2, indehaverne af ansvarlig indskudskapital blev indfriet (ved 
delvis betaling fra bl.a. Nationalbankens garanti), mens alle øvrige kredi-
torer løbende blev indfriet fuldt ud fra selskabets egne midler. 

 1
  Ultimo 1989 var markedsværdien af Varde Bank ca. 850 mio.kr. Det har uheldigvis ikke været muligt at 

få aktierne slettet i Værdipapircentralen, selv ikke efter at konkursboet blev afsluttet i henhold til kon-
kurslovens § 149, idet bekendtgørelsen om registrering mv. af fondsaktiver i en Værdipapircentral, bkg. 
nr. 1168 af 1. december 2004, i henhold til Finanstilsynets og senere Erhvervsankenævnets forståelse 
ikke muliggør dette. Aktionærerne er således løbende ved meddelelser fra Værdipapircentralen blevet 
mindet om de værdiløse aktier, ligesom der stadig er omkostninger til opretholdelsen af registreringen. 

2
  Varde Bank havde udestående supplerende kapital på ca. 520 mio.kr. Renter heraf til dekretdagen 

den 22. januar 1996 udgjorde ca. 150 mio.kr.      
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I forhold til typiske konkurser må en dividende på 38 pct. til de efterstil-
lede kreditorer og således 100 pct. dækning til de foranstillede kredito-
rer siges at være et særdeles godt resultat af afviklingen. 

En betydelig del af den efterstillede kapital var imidlertid ejet af pri-
vatpersoner. Den supplerende kapital blev i væsentligt omfang afsat til 
Varde Banks almindelige kunder, herunder særligt til kunder, der i for-
vejen var aktionærer, samt til private kunder i Luxembourg. For sådanne 
kunder kan et tab på 62 pct. af investeringen (plus manglende forrent-
ning heraf) have alvorlige privatøkonomiske konsekvenser. Mens risiko-
en for tab i forbindelse med investering i aktier er velkendt blandt alle 
typer af investorer, er erfaringerne med og dermed kendskabet til tab 
på erhvervsobligationer, der er efterstillet i konkurs, noget mere be-
grænsede.  

Højesteret har for nylig i en dom1 om Himmerlandsbankens udstedelse 
af supplerende kapital fundet, at tegningen af supplerende kapital ud-
stedt af Himmerlandsbanken næsten to år før dennes konkurs skulle 
tilsidesættes som urimelig i henhold til aftalelovens § 36, idet salgsmate-
rialet ikke gav et retvisende billede af bankens økonomiske situation, og 
indehaverne blev herefter dækket som simple kreditorer2. I relation til 
Varde Bank skete der ingen sådan efterfølgende ændring af den ind-
byrdes rangorden mellem kreditorerne, der lå til grund for den oprinde-
lige afviklingsmodel, men den supplerende kapital har ikke desto min-
dre været årsag til ikke ubetydelige problemer for afviklingen. 
  
AFSLUTNING 

Som det fremgår af det ovenfor beskrevne, er det en meget tids- og 
arbejdskrævende proces at afvikle et nødlidende pengeinstitut. Det en-
delige resultat af den for Varde Bank valgte afviklingsmodel, der sikrede 
fuld dækning til samtlige almindelige kreditorer samt en dividende på 
mere end 38 pct. til de efterstillede kreditorer, må alt taget i betragt-
ning vurderes som et meget positivt udfald af en vanskelig og langstrakt 
proces. Der er ingen tvivl om, at alternativet til den valgte model med 
først et afviklingsselskab og senere datterselskabet VB Finans af 1996, 
nemlig en traditionel konkurs, ikke ville have kunnet sikre den trods alt 
betydelige dividende til den efterstillede kapital. 

Ses der tilbage over det samlede afviklingsforløb og det forhold, at er-
faringerne med afvikling også i regi af datterselskabet er gode, må det 
konstateres, at det ville have været at foretrække, at datterselskabsmo-

 1
  U2005.1978H. 

2
  To af de fem højesteretsdommere ville bruge forudsætningslæren om urigtige forudsætninger for at 

nå samme resultat som flertallet. 
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dellen og dermed en konkursretlig fristdag var blevet etableret fra star-
ten i forbindelse med frasalget af basisforretningerne til Sydbank. Det 
skal dog præciseres, at fokus under de oprindelige forhandlinger var 
rettet mod at finde en løsning på Varde Banks umiddelbare problemer, 
hvilket lykkedes på trods af, at en række komplicerede forhold skulle 
afklares.    

Mens den altovervejende del af den egentlige afvikling af aktiver 
fandt sted i de første 5 år (1994-1998), har afslutningen på de juridiske 
tvister, der fulgte i kølvandet på bankens kollaps, trukket ud. Der er 
således fortsat nu mere end 10 år efter etableringen af afviklingsselska-
bet enkelte ikke afsluttede retssager, og havde det ikke været for forli-
get mellem konkursboet og Nationalbanken, havde det næppe været 
muligt at udbetale dividende endnu.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der i to tilfælde i 1990'erne, hvor nød-
lidende pengeinstitutter (Himmerlandsbanken og Varde Bank) skulle 
afvikles, har vist sig at være betydelige problemer knyttet til den supple-
rende kapitals retsstilling. De lovgivningsmæssige tiltag, der i forlængel-
se heraf er gennemført, sikrer at visse forhold forhåbentligt er afklaret1. 
For det første er ansvarlig indskudskapital blevet udfaset. For det andet 
kan supplerende kapital nu indgå ikke kun ved rekonstruktion, men 
også ved afvikling. For det tredje er forståelsen af det konkursretlige 
insolvenskriterium i relation til supplerende kapital blevet præciseret.    

 
 

 1
  Det bemærkes, at lovændringer på området typisk først slår fuldt igennem efter en årrække. 
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Samarbejdsaftale (Memorandum of Under-
standing) mellem Danmarks Nationalbank 
og Finanstilsynet af 11. oktober 2005 

Aftalens formål 
§ 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for 
det løbende samarbejde mellem Nationalbanken og Finanstilsynet. Afta-
len bekræfter det uformelle og pragmatiske samarbejde, som parterne i 
årevis har haft. Aftalen suppleres med underaftaler på særlige samar-
bejdsområder.  

Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet varetager hver især centrale 
opgaver i forhold til finansielle virksomheder og markeder. De er derfor 
enige om at styrke deres løbende samarbejde. Denne samarbejdsaftale 
har fokus på følgende områder: 
• gennemsigtighed omkring samarbejdet 
• øget effektivitet gennem klarere arbejdsdeling med udgangspunkt i 

kompetencedelingen 
• administrative lettelser  
• videns- og informationsudveksling på relevante områder. 

  
Denne samarbejdsaftale skal også ses som supplement til samarbejdsaf-
tale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet (Departementet og Finanstilsynet) om finansiel over-
vågning, jf. denne aftales § 10.  

Samarbejdet sker således i respekt af dette bredere samarbejde og 
dettes formål og principper, herunder om ikke at tilsidesætte parternes 
ansvars- og kompetenceområder og tavshedsforpligtelser. Det betyder, 
at Finanstilsynet kun kan videregive oplysninger, som det gennem sin 
virksomhed bliver bekendt med, såfremt dette er nødvendigt for Natio-
nalbanken i dens egenskab af pengepolitisk myndighed eller i dens 
overvågning af betalingssystemer. Det betyder ligeledes, at National-
bankens rolle som uafhængig centralbank ikke påvirkes af aftalen. 

 
Procedurer for samarbejdet 
§ 2. Samarbejdet sker i møder mellem Nationalbankens og Finanstilsynets 
direktioner og i særlige arbejdsgrupper, jf. de særlige underaftaler om 
stabiliteten af det finansielle system, statistik og betalingssystemer mv. 

Ad hoc arbejdsgrupper kan derudover nedsættes efter behov.  
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Der kan gennemføres skriftlige høringer på alle niveauer. 
Hver institution er ansvarlig for at forberede egne sager og fører selv i 

nødvendigt omfang optegnelser over samarbejdets resultater.  
 
Møder på direktionsniveau 
§ 3. Nationalbankens og Finanstilsynets direktioner mødes mindst en 
gang om året og drøfter spørgsmål af fælles interesse, herunder emner 
som er omfattet af denne aftale.  

I fornødent omfang samordner direktionerne samarbejdet.  
 
Vidensudveksling og efteruddannelse 
§ 4. Parterne vil løbende bestræbe sig på gensidigt at bidrage til styrke-
de kompetencer på relevante områder. 

Der vil blive lagt vægt på at tilbyde gensidig deltagelse i relevante in-
terne efteruddannelsesinitiativer og seminarer. 
 
Evaluering og eventuel ændring af aftalen 
§ 5. Hver part kan til enhver tid foreslå ændringer af aftalerne eller i 
bilagene til disse. 

Vedtagelse af ændringer i aftaler eller bilag forudsætter den anden 
parts samtykke. 

Finanstilsynet og Nationalbanken kan til enhver tid og hver for sig op-
sige aftalen i sin helhed eller en underaftale. 
 
Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Finanstil-

synet om stabiliteten af det finansielle system 
 
Bilag 2: Samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet 

vedrørende finansiel statistik 
 
Bilag 3: Aftale om samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Fi-

nanstilsynet vedrørende betalingssystemer og clearingcentraler 
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BILAG 1 

 
 
Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet om 
stabiliteten af det finansielle system 
 
§ 1. For at bidrage til at styrke stabiliteten af det finansielle system har 
Nationalbanken og Finanstilsynet i forlængelse af samarbejdsaftalen af 
8. april 2005 indgået en underaftale om stabiliteten af det finansielle 
system. 
 
§ 2. Det løbende samarbejde om stabiliteten af det finansielle system 
varetages af en arbejdsgruppe, hvor parterne er repræsenteret på højt 
niveau (vicedirektør/afdelingschef). Parterne sammensætter derudover 
deres repræsentation efter behov. 

Gruppen mødes efter behov og mindst 3 gange om året. 
Arbejdsgruppen kan nedsætte underarbejdsgrupper. Arbejdsgruppen 

følger arbejdet i undergrupperne.  
 
§ 3. Det overordnede formål for arbejdsgruppen er at diskutere og ud-
veksle synspunkter og informationer om emner, der vedrører stabilite-
ten af det finansielle system. 

Arbejdsgruppen har følgende generelle arbejdsopgaver: 
• den diskuterer situationen og udviklingen i den finansielle sektor, her-

under i finansielle virksomheder og koncerner af betydning for stabili-
teten af det finansielle system, internationale udviklingslinjer og poli-
tikændringer på området  

• den diskuterer, om politikinitiativer, markedsudvikling mv. uden for 
det finansielle område kan have afledte konsekvenser for stabiliteten 
af det finansielle system, 

• den kan udveksle synspunkter på de to institutioners løbende analyse-
arbejde af betydning for finansielle institutioner og stabiliteten af det 
finansielle system. De to parter kan forelægge enkeltstående analyser 
på området til diskussion i arbejdsgruppen, men eventuel offentliggø-
relse sker på den enkelte institutions ansvar, 

• den kan drøfte Nationalbankens og Finanstilsynets synspunkter i in-
ternationale fora. 

 
§ 4. Arbejdsgruppen har desuden ansvar for at drøfte den løbende dan-
ske indsats vedrørende stabiliteten af det finansielle system og krisesty-
ring. 
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Arbejdsgruppen har herunder særlig fokus på: 
• ansvarsfordeling, gennemsigtighed og informationsudveksling  
• nationale kontaktlister og krisestyringsøvelser 
• internationalt arbejde med stabiliteten af det finansielle system  
• nye og ajourføring af allerede eksisterende Memoranda of Under-

standing (MoU) og andre internationale aftaler, der vedrører stabilite-
ten af det finansielle system og krisestyring. 
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BILAG 2 

 
Samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet 
vedrørende finansiel statistik  
  
Formål 
§ 1. I forlængelse af samarbejde af 8. april 2005 har Danmarks National-
bank og Finanstilsynet indgået en underaftale om samarbejde vedrø-
rende finansiel statistik, herunder dataudveksling.  

Aftalen har til formål at koordinere dataindsamlingen, sikre bedst mu-
lig udnyttelse af ressourcerne og i muligt omfang lette byrderne for den 
finansielle sektor.  
  
Aftalens gennemførelse 
§ 2. Der nedsættes en arbejdsgruppe om finansiel statistik, hvor parter-
ne er repræsenteret på vicedirektør/afdelingschefniveau. 
  
§ 3. Med baggrund i de oplysninger, som Finanstilsynet og Danmarks 
Nationalbank indsamler fra den finansielle sektor, skal arbejdsgruppen 
løbende vurdere mulighederne for at samordne statistiske opgaver og 
drøfte spørgsmål vedrørende den løbende gensidige dataudveksling. 
  
§ 4. Koordinering af dataindsamlingen skal ske på baggrund af:  
• Kortlægning af fælles berøringsflader, afdækning af forskelle i opgø-

relsesprincipper og vurdering af mulighederne for at samordne indbe-
retningskravene.  

• Vurdering af mulighederne for at udveksle oplysninger mellem par-
terne.  

• Vurdering af muligheder og perspektiver vedrørende koordinering af 
indberetningsformat- og teknologi.  

  
Arbejdsgruppen skal i relevant omfang inddrage Danmarks Statistik. 
 
§ 5. Arbejdsgruppen koordinerer danske synspunkter vedrørende finan-
sielle statistiske spørgsmål i relevante internationale fora. 
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BILAG 3 

 
Aftale om samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet 
vedrørende betalingssystemer og clearingcentraler  
 
Formål og afgrænsning  
• Velfungerende betalingssystemer og clearingcentraler er af stor betyd-

ning for den finansielle stabilitet. Systemisk vigtige systemer er kende-
tegnede ved, at de kan udløse finansielle forstyrrelser eller sprede fi-
nansielle problemer til det finansielle system mere bredt, hvorved den 
finansielle stabilitet kan blive truet. Aftalens formål er at bidrage til at 
sikre effektive og stabile danske betalingssystemer og clearingcentra-
ler, herunder ved at bidrage til, at systemisk vigtige systemer overhol-
der internationalt anerkendte standarder. Aftalen vedrører opgaver, 
hvor Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank har berøringsflader i 
den forbindelse. Aftalen begrænser ikke systemejernes ansvar for at 
sikre, at deres systemer lever op til deres forpligtelser. 

• Finanstilsynets opgaver og ansvar ved betalingssystemer og clearing-
centraler fremgår af lov om værdipapirhandel mv. Loven fastlægger 
forpligtelser og rettigheder for Finanstilsynet i forbindelse med etab-
lering, registrering og tilsyn. 

• Lov om Danmarks Nationalbank pålægger Nationalbanken som lan-
dets centralbank at opretholde et sikkert pengevæsen samt at lette og 
regulere pengeomsætningen. Nationalbanken anser, at dette bl.a. in-
debærer en opgave med at bidrage til effektivitet og stabilitet i beta-
lingssystemer og clearingcentraler.  

  
Definitioner 
• I denne aftale forstås ved: 

a. Betalingssystem: Et system, der udelukkende clearer og afvikler 
pengetransaktioner. 

 b. Clearingcentral: En virksomhed, der driver værdipapirclearingvirk-
somhed, dvs. clearer og afvikler transaktioner med værdipapirer og 
derivater heraf, herunder betalinger i forbindelse hermed. 

 c. Internationalt anerkendte standarder: Standarder og anbefalinger, 
som er vedtaget af internationale organisationer og -fora, og som 
er rettet mod betalingssystemer og clearingcentraler. 

 d. Tilsyn: Finanstilsynets lovmæssige forpligtelser i forhold til beta-
lingssystemer og clearingcentraler, herunder til at påse, at syste-
merne og deltagerne i disse løbende lever op til deres lovmæssige 
forpligtelser.  
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 e. Overvågning: Nationalbankens opgave med at bidrage til effektivi-
tet og stabilitet i betalingssystemer og clearingcentraler.  

 
Betalingssystemer og clearingcentraler omfattet af aftalen 
• Aftalen omfatter alle systemisk vigtige betalingssystemer og clearing-

centraler, der samtidig er godkendt eller registreret af Finanstilsynet, 
og som anvender Nationalbanken som afviklingsbank, jf. bilag 1. Af-
talen omfatter ikke Nationalbankens egne betalingssystemer. 

• Finanstilsynet og Nationalbanken kan beslutte, at også andre syste-
misk vigtige betalingssystemer og clearingcentraler omfattes af afta-
len. 

• I denne aftale anses et betalingssystem eller en clearingcentral for 
systemisk vigtigt, hvis Finanstilsynet og Nationalbanken er enige om 
dette.  

 
Koordination af fælles opgaver og konsultation 
• Finanstilsynet og Nationalbanken koordinerer i videst muligt omfang 

fælles opgaver omkring verifikation af, at betalingssystemer og clea-
ringcentraler lever op til de i bilag 2 angivne internationalt anerkend-
te standarder. 

• Finanstilsynet og Nationalbanken konsulterer i videst muligt omfang 
hinanden, før der træffes afgørelse eller beslutning af væsentlig be-
tydning for betalingssystemer eller clearingcentraler omfattet af afta-
len.  

 
Indsamling af information og informationsudveksling 
• Finanstilsynet og Nationalbanken koordinerer i videst muligt omfang 

indsamling af information i forbindelse med tilsyn med eller overvåg-
ning af betalingssystemer og clearingcentraler omfattet af aftalen. 

• Finanstilsynet og Nationalbanken udveksler i videst muligt omfang in-
formation af betydning for tilsyn med eller overvågning af betalings-
systemer og clearingcentraler omfattet af aftalen. Information udveks-
les med respekt af gældende bestemmelser om tavshedspligt mv.  

 
Ændring og ophør af samarbejdsaftalen  
• Hver part kan til enhver tid foreslå ændringer af aftalen eller i bilage-

ne til denne. Ved ændringer i et af aftalens bilag ændres dateringen 
af bilaget men ikke af aftalen. Vedtagelse af ændringer i aftale eller 
bilag forudsætter den anden parts samtykke. 

• Finanstilsynet og Nationalbanken kan til enhver tid og hver for sig 
opsige denne aftale i sin helhed med 30 dages varsel.  
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Bilag 1: Betalingssystemer og clearingcentraler omfattet af aftalen  
Følgende betalingssystemer og clearingcentraler er omfattet af Aftale 
om samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet vedrø-
rende betalingssystemer og clearingcentraler: 
• Sumclearingen, c/o Finansrådet, Finansrådets Hus, Amaliegade 7, 1256 

København K 
• Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup  
  
Bilag 2: Internationalt anerkendte standarder omfattet af aftalen  
Følgende internationalt anerkendte standarder er omfattet af Aftale om 
samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet vedrøren-
de betalingssystemer og clearingcentraler: 
• Core Principles for Systemically Important Payment Systems Standarder-

ne er gengivet i rapport af 15. januar 2001 fra G-10 centralbankernes 
betalingsformidlingskomite. 

• Recommendations for Securities Settlement Systems.  
• Anbefalingerne er gengivet i udkast af januar 2001 til rapport fra G-10 

centralbankernes betalingsformidlingskomite i samarbejde med IOSCO 
(International Organisation of Securities Commissions).  
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Pressemeddelelser 

 
 
DEN 15. SEPTEMBER: DEN NYE FÆRØSKE SEDDELSERIE ER KOMPLET  

I dag får Færøerne en ny 1000-kroneseddel. Dermed er seddelserien 
komplet. Seddelserien blev indledt i 2001 med udsendelsen af en 50-
kroneseddel. De 5 sedler i seddelserien viser motiver hentet fra det fæ-
røske landskab og dyreliv.  

Hovedmotivet på den nye 1000-kroneseddel er et udsnit af en sortgrå 
ryle, som er en almindelig fugl på Færøerne. Bag den sortgrå ryle er 
gengivet en akvarel med en fugleflok. Motivet på bagsiden er en akva-
rel, der viser udsigten fra Sandoy. Akvarellerne er udført af den færøske 
kunstner Zacharias Heinesen.  

Den nye 1000-kroneseddel måler 165 x 72 mm og har hovedfarven 
støvet rød. 

  
Sikkerhedselementer  
1000-kronesedlen har, ligesom 100-, 200- og 500-kronesedlen, et holo-
gram. Det skal sammen med de øvrige sikkerhedselementer – fx vand-
mærke og tråd med farveskift – være med til at sikre pengesedlerne 
mod forfalskninger.  

 
Gamle sedler forbliver gyldige  
De gamle 1000-kronesedler forbliver gyldige, men inddrages løbende.  

 
Mere information  
En folder om den nye 1000-kroneseddel bliver husstandsomdelt på Fæ-
røerne fra 15. september 2005. For mere information se under Sedler og 
mønter på www.nationalbanken.dk.  
 
DEN 15. SEPTEMBER: NY TÅRNMØNT MED FÆRØSK FYR  

Nationalbanken udsender i dag den syvende mønt i rækken af mønter 
med tårne som motiv. Motivet, Nólsoy fyr på Færøerne, er udformet af 
den færøske billedhugger Hans Pauli Olsen, som også har udformet mo-
tiv til mønterne med Christiansborg slotstårn i 2003 og Den grimme æl-
ling i 2005. 
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Mønten med Nólsoy fyr udsendes som en 20-krone i 1,2 mio. eksempla-
rer. Den har samme størrelse og er af samme materiale som de alminde-
lig cirkulerende 20-kroner. På forsiden vises Dronningens portræt i pro-
fil. Portrættet er udformet af billedhugger, professor Mogens Møller. 
Den nye tårnmønt kan fra i dag købes i pengeinstitutter og i National-
banken. 

 
Den syvende ud af i alt ti tårnmønter  
Siden 2002 er der udsendt syv tårnmønter. Udover Nólsoy fyr er det: 
Landet kirke, Svaneke vandtårn, Gåsetårnet, Christiansborg slotstårn, 
Børsens dragetårn og Århus rådhustårn.  

I valget af de enkelte tårne er der lagt vægt på at vise ikke alene 
smukke tårne men også tårne, der har forskellige funktioner, og som 
findes i forskellige egne af Danmark.  

Den næste tårnmønt forventes udsendt i begyndelsen af 2006. Den 
sidste af i alt 10 tårnmønter forventes udsendt i 2007.  

På www.nationalbanken.dk – under Presse, Pressebilleder, kan der 
downloades billeder af denne og de tidligere tårnmønter. 
 
DEN 12. OKTOBER: ÅRETS MØNTSÆT 2005 FRA DEN KGL. MØNT  
Søslag og eventyr er temaerne for dette års møntsæt. Ud over de syv 
cirkulerende mønter indeholder møntsættet en kopi af medaljen fra 
"Slaget på Reden". Medaljen blev tildelt Olfert Fischer og hans mand-
skab for "Slaget på Reden" i 1801, hvor de forsvarede København mod 
den engelske flåde. Udtrykket "at sætte kikkerten for det blinde øje" 
stammer fra dette slag. 

Eventyrmønten i dette års møntsæt viser et motiv fra H.C. Andersens 
eventyr "Den grimme ælling." 

 
Møntsættet fås i to udgaver  
Det almindelige møntsæt indeholder de syv cirkulerende mønter, en 
medalje i nordic gold og eventyrmønten "Den grimme ælling".  
Mønterne er præget med to slag. Det er et slag mere end i de alminde-
ligt cirkulerende mønter. Jo flere slag en mønt får, des tydeligere bli-
ver præget. Møntsættet produceres i et oplag på maksimalt 31.000 
sæt. 

Proof-sættet indeholder medaljen i sølv og de nye cirkulerende møn-
ter i en særlig fin kvalitet præget med tre slag. Proof-udgaven produce-
res i et oplag på maksimalt 3.500 sæt. 

Alle tårnmønter og eventyrmønter vil udkomme i et særskilt sæt, når 
de to serier hver især afsluttes. 
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Møntsættene kan købes fra 14. november 2005 
Nogle pengeinstitutter og mønthandlere tager allerede nu mod bestil-
ling. Vejledende udsalgspris er 200 kr. for den almindelige udgave og 
875 kr. for proof-udgaven. 

Møntsættene kan også købes i Danmarks Nationalbank, Hovedkassen, 
Havnegade 5, 1093 København K. Åbningstid mandag-fredag kl. 10-13. 

 
Information og billedmateriale 
På www.nationalbanken.dk under Sedler og Mønter/Møntsæt findes 
mere information og under Presse/Pressebilleder/Mønter findes billed-
materiale. 
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Kilde- og signaturforklaring 
 
0  Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed. 
 
…  Tal foreligger ikke eller er uden større interesse. 
 
Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 23. november 2005. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-14, 16-18 og 23-24, dog 
er Københavns Fondsbørs kilde til serierne over obligationsrenter og 
aktiekursindeks i tabel 1. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 15 og 
19-22. Beregningerne i tabel 20 og 24 er foretaget af Danmarks Natio-
nalbank på basis af data fra Danmarks Statistik og OECD.  
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RENTER OG AKTIEKURSINDEKS  Tabel 1 

Nationalbankens
rentesatser 

Effektive 
obligationsrenter 

Diskonto 

Udlån
og 

ind- 
skuds-
beviser 

 
ECB's
mini-
mum-

budrente 

Penge-
markeds-

rente,
3 måne-

ders 
usikret 

10-årig
stat 

30-årig 
realkredit 

Aktie- 
kurs 

indeks 
OMXC20 
 (tidl.KFX) 

Gældende 
ultimo 
året/fra Procent p.a. Ultimo Procent p.a. 

3.7.89 
=100 

 
2000 ............. 5,33 5,20 7,30 313,90 
2001 ............. 3,54 5,15 6,55 272,45 
2002 ............. 3,00 4,45 5,47 199,49 
2003 ............. 2,16 4,46 5,45 244,35 
2004 ............. 2,16 3,87 5,07 286,66  
apr 05 ..... 2,13 3,45 4,34 306,25 
maj 05 ..... 2,12 3,31 4,25 327,18 
jun 05 ..... 2,12 3,12 4,18 343,97 
jul 05 ..... 2,13 3,20 4,24 352,31 
aug 05 ..... 2,13 3,08 4,18 365,65 
sep 05 ..... 2,14 3,09 4,18 370,60 
okt 05 ..... 2,22 3,39 4,39 356,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 ................ 4,75 5,40 4,75 
2001 ................ 3,25 3,60 3,25 
2002 ................ 2,75 2,95 2,75 
2003 ................ 2,00 2,15 2,00 
2004 ................ 2,00 2,15 2,00 

2002 6. dec ...... 2,75 2,95 2,75 

2003  7.mar .... 2,50 2,70 2,50
        23. maj ..... 2,50 2,65 2,50
          6. jun...... 2,00 2,15 2,00
    

2005  23. nov ... 2,00 2,15 2,00 
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UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 2 

Penge- og realkreditinstitutternes 
nettostilling over for Nationalbanken 

Pengepolitiske 
indlån 

Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

omløb 

Statens 
inde- 

stående i 
National-
banken 

Indskuds-
beviser 

Nettoin-
deståen-

de på 
foliokonti 

Pengepo-
litiske lån 

Netto-
stilling 

i alt 

Ultimo Mia.kr. 
 
2000 ................................... 117,5 44,8 37,7 51,9 8,1 25,3 34,6 
2001 ................................... 148,4 47,3 43,5 113,6 3,7 63,4 53,9 
2002 ................................... 193,2 47,7 50,3 160,7 10,1 81,2 89,6 
2003 ................................... 224,2 49,7 44,0 157,3 12,9 48,0 122,2 
2004 ................................... 217,6 52,0 60,8 160,4 6,9 72,6 94,6  
maj 05 ............................ 233,1 52,5 81,6 172,7 13,8 98,7 87,8 
jun 05 ............................ 236,3 53,1 83,1 187,4 14,9 113,2 89,2 
jul 05 ............................ 225,1 53,2 66,2 188,8 5,2 99,0 94,9 
aug 05 ............................ 225,4 52,9 42,2 204,3 17,5 103,0 118,9 
sep 05 ............................ 225,5 52,8 42,1 218,5 8,4 111,5 115,4 
okt 05 ............................ 209,9 53,1 42,1 195,5 13,7 105,6 103,6 
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FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT- 
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 3 

Statsfinanserne 

Penge- og real-
kreditinstitutternes 
nettostilling over 

for Nationalbanken 

Inden-
landsk 
brutto-

finansie-
rings- 
behov 

Salg af 
inden-

landske 
stats- 

papirer 

Likvi-
ditets-
påvirk-

ning 

National-
bankens 
netto-
valuta-

køb 

National-
bankens 
netto-
obliga-

tionskøb
Andre 

faktorer Ændring Ultimo 

 Mia.kr. 

2000 ...................  62,3 65,7 -3,4 -37,7 2,1 0,4 -38,7 34,6 
2001 ...................  81,2 87,7 -6,5 28,4 1,0 -3,6 19,3 53,9 
2002 ...................  115,5 121,9 -6,4 45,4 -0,9 -2,4 35,7 89,6 
2003 ...................  99,7 94,1 5,6 31,0 -1,0 -3,1 32,5 122,2 
2004 ...................  75,5 92,6 -17,1 -6,4 -2,6 -1,2 -27,3 94,6  
maj 05 .............  -3,1 -1,9 -1,2 6,3 1,7 -0,1 6,7 87,8 
jun 05 .............  8,1 10,5 -2,3 3,9 0,6 -0,9 1,3 89,2 
jul 05 .............  20,5 4,0 16,5 -11,0 -0,4 0,7 5,8 94,9 
aug 05 .............  15,9 -8,1 24,0 -0,7 -0,3 0,9 23,9 118,9 
sep 05 .............  -0,6 3,0 -3,6 3,9 0,9 -4,6 -3,5 115,4 
okt 05 .............  5,3 3,5 1,8 -17,3 0,0 3,7 -11,8 103,6 
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UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE Tabel 4 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån
Indenlandske 
 værdipapirer 

Balance-
sum 

Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Inden-
landske 
indlån 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 

Uden-
landske 
netto-

aktiver1 

Ultimo Mia.kr. 

2000 ...................  2.806,8 68,1 1.690,6 114,2 43,1 649,2 1.019,2 46,3 
2001 ...................  2.932,1 75,0 1.850,9 133,1 37,0 686,3 1.048,7 -57,0 
2002 ...................  3.198,5 79,9 1.944,6 142,8 36,5 723,3 1.125,9 -66,8 
2003 ...................  3.359,0 89,6 2.062,0 123,3 43,3 754,7 1.157,9 -70,7 
2004 ...................  3.683,4 97,5 2.246,2 100,8 46,3 848,9 1.222,1 -66,9  
maj 05 .............  3.992,8 98,4 2.379,1 105,0 46,7 942,2 1.245,7 -144,4 
jun 05 .............  4.102,3 100,4 2.441,6 112,9 48,2 971,4 1.265,1 -122,1 
jul 05 .............  4.062,0 100,9 2.439,4 118,7 49,4 983,0 1.231,1 -171,3 
aug 05 .............  4.083,5 101,4 2.486,1 87,4 49,6 950,7 1.270,8 -188,5 
sep 05 .............  4.109,1 102,4 2.513,0 81,7 51,7 937,6 1.279,5 -188,2 
okt 05 .............  4.099,6 103,5 2.521,1 77,4 51,7 949,8 1.237,4 -217,7 
 
 Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ...................  … 14,5 11,5 -9,2 -5,7 0,1 0,1 … 
2001 ...................  ... 10,2 9,5 16,6 -14,0 5,7 2,9 ... 
2002 ...................  ... 6,6 5,1 7,3 -1,4 5,4 7,4 ... 
2003 ...................  ... 12,1 6,0 -13,7 18,6 4,3 2,8 ... 
2004 ...................  ... 8,8 8,9 -18,2 7,0 12,5 5,5 ...  
maj 05 .............  ... 8,6 10,3 -18,5 4,9 5,8 7,5 ... 
jun 05 .............  ... 7,7 12,0 -16,1 5,1 11,1 6,3 ... 
jul 05 .............  ... 6,9 12,8 -4,4 8,6 9,4 6,2 ... 
aug 05 .............  ... 10,9 14,0 -30,5 9,1 4,2 9,0 ... 
sep 05 .............  ... 10,8 14,1 -38,8 12,8 4,0 8,1 ... 
okt 05 .............  ... 10,8 14,0 -41,1 12,7 2,9 5,2 ... 
  

Anm.: MFI-sektoren omfatter danske monetære finansielle institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 
kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  

1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sektorens 
modpart er udlænding. 
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PENGEMÆNGDEN Tabel 5 

Seddel- 
og 

 mønt-
omløb 

Indlån 
på 

anfor-
dring M1 

Tidsind-
skud 

med opr. 
løbetid 
=<2 år 

Indlån 
med 

opsigel-
sesvarsel 

=< 3 
mdr. M2 

Genkøbs-
forret-
ninger 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 
med opr. 
løbetid 
=< 2 år M3 

Ultimo Mia.kr. 
 
2000 ............... 37,4 349,2 386,6 101,7 6,9 495,2 3,3 8,6 507,1 
2001 ............... 39,2 375,6 414,9 102,7 9,9 527,4 4,0 15,0 546,4 
2002 ............... 39,0 392,1 431,0 105,0 15,8 551,8 7,1 45,4 611,0 
2003 ............... 41,0 428,2 469,2 112,2 19,2 600,5 2,7 77,3 680,6 
2004 ............... 43,7 492,8 536,6 119,2 21,0 676,7 2,0 20,2 699,0  
maj 05 .......... 44,2 552,4 596,6 123,5 19,0 739,1 4,9 1,7 745,7 
jun 05 .......... 44,9 561,9 606,8 138,5 18,0 763,3 11,5 3,6 778,4 
jul 05 .......... 45,1 581,8 626,9 152,2 18,3 797,4 5,2 1,6 804,3 
aug 05 .......... 44,7 581,8 626,5 146,7 18,8 792,0 3,7 3,9 799,6 
sep 05 .......... 45,5 576,6 622,1 138,9 19,0 780,0 3,4 0,1 783,7 
okt 05 .......... 45,4 584,2 629,6 142,4 18,5 790,6 3,8 0,6 795,0  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ............... … … 2,3 … … -1,3 … … -3,1 
2001 ............... ... ... 7,3 ... ... 6,5 ... ... 7,7 
2002 ............... ... ... 3,9 ... ... 4,6 ... ... 11,8 
2003 ............... ... ... 8,8 ... ... 8,8 ... ... 11,4 
2004 ............... ... ... 14,4 ... ... 12,7 ... ... 2,7  
maj 05 .......... ... ... 16,2 ... ... 9,0 ... ... -7,3 
jun 05 .......... ... ... 21,3 ... ... 16,8 ... ... 1,7 
jul 05 .......... ... ... 22,0 ... ... 15,7 ... ... 0,4 
aug 05 .......... ... ... 20,7 ... ... 14,8 ... ... 0,5 
sep 05 .......... ... ... 22,8 ... ... 16,4 ... ... 1,2 
okt 05 .......... ... ... 19,0 ... ... 14,1 ... ... 1,1 
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UDVALGTE POSTER FRA PENGEINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 6 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer Indlån 

Ultimo Mia.kr. 

2000 ................... 1.685,8 427,8 526,2 239,0 186,4 456,1 579,9 684,3 
2001 ................... 1.798,8 353,0 588,0 253,3 228,8 579,3 627,5 718,0 
2002 ................... 2.040,1 419,8 599,2 253,5 231,3 620,9 685,6 764,7 
2003 ................... 2.204,4 468,7 663,0 271,6 285,7 764,4 823,8 795,2 
2004 ................... 2.418,3 495,6 754,8 324,8 309,6 780,3 823,1 908,0  
maj 05 ............. 2.730,6 549,9 816,0 342,9 325,4 919,1 967,0 991,3 
jun 05 ............. 2.875,0 556,0 859,2 357,3 338,8 987,1 1.048,7 1.019,0 
jul 05 ............. 2.807,1 532,3 844,6 355,3 327,4 989,0 948,2 1.063,1 
aug 05 ............. 2.838,5 521,2 856,7 357,8 336,4 995,8 996,6 1.049,4 
sep 05 ............. 2.903,2 551,0 879,5 372,4 341,2 1.014,7 1.082,8 1.020,5 
okt 05 ............. 2.820,5 556,7 882,1 372,5 345,3 951,1 962,9 1.038,4  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ................... … 10,1 31,6 17,0 59,0 6,6 24,5 0,9 
2001 ................... ... -17,5 11,7 6,0 22,8 27,0 8,2 4,9 
2002 ................... ... 18,9 1,9 0,1 1,1 7,2 9,3 6,5 
2003 ................... ... 10,7 2,5 7,1 3,1 21,8 18,8 3,9 
2004 ................... ... 5,6 13,8 19,6 8,4 2,1 -0,1 14,2  
maj 05 .............  ... 22,9 15,5 22,5 6,9 15,9 24,6 13,0 
jun 05 .............  ... 12,4 19,3 22,2 11,8 23,3 25,3 17,5 
jul 05 .............  ... 21,4 20,6 24,1 12,3 23,8 24,7 20,4 
aug 05 .............  ... 11,7 20,9 22,4 14,0 23,0 23,9 18,3 
sep 05 .............  ... 9,7 21,5 23,0 13,0 22,1 23,0 16,7 
okt 05 .............  ... 9,0 21,5 22,1 14,4 19,6 13,3 14,9 
  
Anm.: Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. Fra 2003 er udlånet påvirket af en tilgang til kredsen af

pengeinstitutter, hvilket der er taget hensyn til ved beregning af årsstigningstakt. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 7 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer 

Udstedte 
obliga-

tioner mv.

Ultimo Mia.kr. 

2000 ...................  1.341,1 53,7 1.095,9 830,2 225,6 163,7 36,2 1.212,9 
2001 ...................  1.579,5 88,3 1.191,8 907,6 246,8 280,7 55,3 1.421,3 
2002 ...................  1.721,8 77,3 1.285,1 988,0 259,2 338,5 58,9 1.584,2 
2003 ...................  1.863,8 100,9 1.394,6 1.072,1 284,4 342,6 32,6 1.729,0 
2004 ...................  2.097,4 91,2 1.489,9 1.141,3 307,9 481,2 26,1 1.952,5  
maj 05 .............  1.836,6 97,2 1.557,7 1.191,4 321,6 144,6 34,6 1.724,2 
jun 05 .............  1.927,4 148,2 1.579,1 1.209,1 322,8 169,8 36,3 1.795,1 
jul 05 .............  1.849,1 90,9 1.590,8 1.218,3 325,2 135,7 24,8 1.729,5 
aug 05 .............  1.915,1 103,5 1.624,9 1.248,3 328,1 149,3 18,2 1.800,2 
sep 05 .............  1.983,9 142,8 1.629,9 1.249,1 332,0 172,9 28,6 1.845,2 
okt 05 .............  1.910,1 57,9 1.635,5 1.254,3 333,4 170,2 30,1 1.765,8  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ................... … 10,5 4,2 5,6 1,2 38,8 63,8 8,7 
2001 ................... ... 64,6 8,8 9,3 9,4 71,5 52,6 17,2 
2002 ................... ... -12,5 7,8 8,9 5,0 20,6 6,7 11,5 
2003 ................... ... 30,6 8,5 8,5 9,7 1,2 -44,8 9,1 
2004 ................... ... -9,6 6,8 6,5 8,3 40,4 -19,9 12,9  
maj 05 .............  ... 54,6 7,9 7,6 8,0 7,1 13,4 10,8 
jun 05 .............  ... 69,0 8,5 8,4 8,0 6,1 34,9 12,9 
jul 05 .............  ... 104,1 9,1 8,9 8,3 11,5 37,2 12,4 
aug 05 .............  ... 156,7 10,8 10,9 8,8 10,4 -10,4 15,1 
sep 05 .............  ... 78,9 10,7 11,0 8,6 22,3 2,7 16,1 
okt 05 .............  ... 2,2 10,6 10,9 8,2 11,5 -19,8 11,0 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE Tabel 8 

Samlet udlån Pengeinstitutternes udlån 
Realkreditinstitutternes 

udlån 

I alt 

Hushold-
ninger 

mv. Erhverv I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. Erhverv I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. Erhverv 

Ultimo Mia.kr. 

2000 ............... 1.688,3 1.069,2 561,0 592,4 239,0 329,7 1.095,9 830,2 231,4 
2001 ............... 1.814,4 1.161,0 594,7 622,6 253,3 342,3 1.191,8 907,6 252,4 
2002 ............... 1.917,0 1.241,6 619,2 631,8 253,5 353,0 1.285,1 988,0 266,2 
2003 ............... 2.087,7 1.343,7 683,1 693,2 271,6 392,3 1.394,6 1.072,1 290,9 
2004 ............... 2.276,0 1.466,1 741,0 786,0 324,8 426,8 1.489,9 1.141,3 314,2  
maj 05 ......... 2.406,3 1.534,3 797,7 848,5 342,9 469,9 1.557,7 1.191,4 327,9 
jun 05 ......... 2.470,8 1.566,4 825,4 891,7 357,3 495,2 1.579,1 1.209,1 330,2 
jul 05 ......... 2.465,2 1.573,6 812,5 874,4 355,3 480,0 1.590,8 1.218,3 332,5 

aug 05 ......... 2.511,5 1.606,2 827,1 886,5 357,8 491,5 1.624,9 1.248,3 335,6 
sep 05 ......... 2.539,2 1.621,5 837,4 909,3 372,4 497,9 1.629,9 1.249,1 339,6 

okt 05 ......... 2.547,4 1.626,9 840,8 911,9 372,5 500,0 1.635,5 1.254,3 340,9  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 .............. 7,3 8,0 6,6 13,3 17,0 13,1 4,3 5,6 -1,6 
2001 .............. 7,5 8,6 6,0 5,1 6,0 3,8 8,8 9,3 9,1 
2002 .............. 5,7 6,9 4,1 1,5 0,1 3,1 7,8 8,9 5,5 
2003 .............. 6,1 8,2 2,7 1,5 7,1 -1,7 8,5 8,5 9,3 
2004 .............. 9,0 9,1 8,5 13,4 19,6 8,8 6,8 6,5 8,0  
maj 05 ......... 10,3 10,6 8,5 15,0 22,5 9,0 7,9 7,6 7,9 
jun 05 ......... 12,0 11,2 12,5 18,7 22,2 15,4 8,5 8,4 8,3 
jul 05 ......... 12,6 12,0 12,8 19,7 24,1 15,9 9,1 8,9 8,5 
aug 05 ......... 13,9 13,3 13,8 19,9 22,4 17,2 10,8 10,9 9,1 
sep 05 ......... 14,1 13,5 14,0 20,6 23,0 17,7 10,7 11,0 8,9 
okt 05 ......... 13,9 13,3 14,1 20,4 22,1 18,3 10,6 10,9 8,5 
 
Anm.: Inklusive udlån i danske pengeinstitutters enheder i udlandet. Fra 2003 er pengeinstitutternes udlån påvirket af 

en tilgang til kredsen af pengeinstitutter, hvilket der er taget hensyn til ved beregning af årsstigningstakt. 
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REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN FORDELT PÅ LÅNETYPE  Tabel 9 

Rentetilpasningslån Heraf: 

Indekslån

Fastfor-
rentede 

lån I alt 
Heraf 
=<1 år I alt 

Lån i 
valuta 

Afdragsfri 
lån1 

Ultimo Mia.kr. 
 
2000 ................................... 113,1 882,4 99,8 79,0 1.095,4 15,5 ... 
2001 ................................... 109,6 836,5 245,7 151,5 1.191,8 54,5 ... 
2002 ................................... 103,6 816,0 365,0 200,4 1.284,6 82,5 ... 
2003 ................................... 99,5 795,0 499,0 250,0 1.393,5 85,7 44,4 
2004 ................................... 94,6 737,6 656,1 378,4 1.488,4 84,9 170,5  
maj 05 ............................ 94,9 690,2 771,4 514,5 1.556,5 87,6 227,3 
jun 05 ............................ 92,4 700,7 784,7 528,8 1.577,8 87,8 241,9 
jul 05 ............................ 92,3 704,7 792,5 536,8 1.589,4 87,3 252,5 
aug 05 ............................ 92,2 734,2 796,9 541,8 1.623,4 86,9 267,4 
sep 05 ............................ 92,1 728,8 807,6 567,3 1.628,5 87,0 276,9 
okt 05 ............................ 91,9 729,6 812,7 569,5 1.634,2 86,9 286,1 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 7 og 8 omfatter samtlige indenlandske 

udlån fra realkreditinstitutter. 
1 Realkreditinstitutternes afdragsfri lån til ejerboliger og fritidshuse mv.  

 
 
 

PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 10 

Udlån Indlån 

Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Finansiel-
le selska-

ber Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber 

 Procent p.a. 

1. kvt. 04 ............  5,3 7,3 5,0 2,9 1,6 1,1 1,7 2,1 
2. kvt. 04 ............  5,2 7,2 4,8 2,9 1,6 1,1 1,7 2,1 
3. kvt. 04 ............  5,2 7,1 4,8 2,9 1,6 1,2 1,7 2,1 
4. kvt. 04 ............  5,1 6,9 4,8 2,8 1,6 1,2 1,7 2,1 

1. kvt. 05 ............  5,1 6,7 4,8 2,8 1,7 1,3 1,7 2,1 
2. kvt. 05 ............  4,9 6,5 4,6 2,7 1,7 1,3 1,7 2,1 
3. kvt. 05 ............  4,8 6,3 4,5 2,6 1,7 1,3 1,7 2,2 
          
apr 05 .............  5,0 6,6 4,7 2,7 1,7 1,3 1,7 2,1 
maj 05 .............  4,9 6,5 4,6 2,7 1,6 1,3 1,7 2,1 
jun 05 .............  4,8 6,5 4,6 2,7 1,7 1,3 1,7 2,1 
jul 05 .............  4,8 6,4 4,6 2,6 1,6 1,3 1,7 2,1 
aug 05 .............  4,8 6,3 4,5 2,7 1,7 1,3 1,7 2,2 
sep 05 .............  4,8 6,3 4,5 2,6 1,7 1,3 1,8 2,2 
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UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 11 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning Udstedte andele fordelt på ejere 

Balance-
sum 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

mv. 

Forsikring 
og 

pension 

Andre 
indlæn-
dinge Udland 

Ultimo Mia.kr. 
 
2000 ................................... 258,1 100,5 147,3 140,8 56,8 49,0 10,4 
2001 ................................... 282,8 135,4 137,1 143,4 62,2 66,9 9,6 
2002 ................................... 288,9 180,8 89,5 153,6 68,9 52,7 8,9 
2003 ................................... 367,1 237,2 108,7 188,2 103,2 60,4 12,3 
2004 ................................... 574,2 326,5 164,6 213,1 163,4 180,1 15,3  
3. kvt. 04 ............................ 497,4 292,1 139,4 205,6 125,6 150,2 13,5 
4. kvt. 04 ............................ 574,2 326,5 164,6 213,1 163,4 180,1 15,3 
1. kvt. 05 ............................ 607,5 343,4 181,2 224,6 193,5 169,3 16,1 
2. kvt. 05 ............................ 701,6 389,7 222,8 234,1 204,4 236,0 18,5 
3. kvt. 05 ............................ 757,0 408,5 257,4 250,0 224,3 252,9 21,3  
 Kvartalets transaktioner, mia.kr. 

3. kvt. 04 ............................ ... 10,0 1,9 4,0 2,5 3,9 0,3 
4. kvt. 04 ............................ ... 36,3 19,2 3,1 31,1 24,6 1,5 
1. kvt. 05 ............................ ... 15,7 10,0 6,5 7,5 5,0 0,6 
2. kvt. 05 ............................ ... 32,7 26,0 7,5 1,7 59,1 2,7 
3. kvt. 05 ............................ ... 16,7 10,0 8,1 7,8 4,9 1,7 
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INDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ EJERS HJEMLAND Tabel 12 

Obligationer mv. 

Heraf: 

I alt Statspapirer 
Realkredit-

obligationer Aktier 

Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet 

Ultimo Kursværdi, mia.kr. 

2000 ...................  1.659,5 336,8 455,1 214,6 1.090,3 118,2 634,0 255,2 
2001 ...................  1.787,7 414,6 443,7 217,1 1.231,8 194,5 480,5 231,1 
2002 ...................  1.999,8 414,7 479,8 222,9 1.411,6 189,6 384,3 162,3 
2003 ...................  2.124,2 419,6 488,2 210,0 1.523,9 207,9 488,1 208,6 
2004 ...................  2.370,0 452,2 496,7 224,7 1.759,8 224,8 592,1 244,5  
maj 05 .............  2.113,3 454,6 523,6 216,4 1.474,8 235,4 688,8 257,1 
jun 05 .............  2.186,5 463,1 532,6 213,2 1.535,9 247,1 706,2 268,1 
jul 05 .............  2.143,1 446,2 542,3 201,3 1.478,2 242,1 721,4 275,6 
aug 05 .............  2.151,5 459,2 486,9 209,7 1.540,6 246,7 734,3 288,4 
sep 05 .............  2.182,8 464,5 480,8 211,7 1.575,6 249,9 741,6 298,8 
okt 05 .............  2.105,6 450,6 471,8 211,8 1.508,0 235,9 717,1 292,9 
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HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 13 

Aktiver  Passiver 

Kontan-
ter og 

bankind-
skud mv. 

Obligati-
oner mv.

Aktier og 
andele i 
investe-
ringsfo-
reninger 

mv. 

Opspa-
ring i 

livsforsik-
rings- og 
pensions-
ordninger 

mv. I alt Lån mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia.kr. 

2000 ................... 531 214 372 1.115 2.232 1.209 1.023 2.232 
2001 ................... 556 205 335 1.136 2.231 1.326 905 2.231 
2002 ................... 583 196 319 1.172 2.270 1.443 827 2.270 
2003 ................... 620 187 405 1.262 2.476 1.529 947 2.476 
2004 ................... 671 189 476 1.419 2.754 1.681 1.073 2.754  
2. kvt. 04 ............ 661 182 441 1.314 2.598 1.576 1.023 2.599 
3. kvt. 04 ............ 670 180 456 1.348 2.654 1.610 1.044 2.654 
4. kvt. 04 ............ 671 189 476 1.419 2.754 1.681 1.073 2.754 
1. kvt. 05 ............ 682 179 517 1.468 2.846 1.721 1.125 2.846 
2. kvt. 05 ............ 727 172 555 1.559 3.014 1.788 1.225 3.013 
  
 
 
 

VIRKSOMHEDERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 14 

Aktiver Passiver 

Forpligtelser Kontan-
ter, 

bankind-
skud og 
afgivne 

kreditter 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Aktier  
og 

andele i 
investe-
ringsfo-
reninger 

mv. I alt Lån mv.

Udstedte 
obliga-
tioner 

mv. 

Udstedte 
aktier 
mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia.kr. 
 
2000 ............... 476 152 675 1.303 1.043 79 1.160 -979 1.303 
2001 ............... 520 145 713 1.377 1.163 97 1.069 -952 1.377 
2002 ............... 523 144 634 1.302 1.138 117 949 -902 1.302 
2003 ............... 633 149 640 1.422 1.150 127 1.121 -976 1.422 
2004 ............... 644 186 700 1.529 1.224 185 1.202 -1.081 1.529  
2. kvt. 04 ....... 599 161 668 1.427 1.190 139 1.128 -1.030 1.428 
3. kvt. 04 ....... 613 165 685 1.463 1.196 152 1.172 -1.057 1.463 
4. kvt. 04 ....... 644 186 700 1.529 1.224 185 1.202 -1.081 1.529 
1. kvt. 05 ....... 656 201 744 1.601 1.241 195 1.296 -1.131 1.601 
2. kvt. 05 ........ 687 199 812 1.698 1.289 225 1.399 -1.214 1.698 
 
Anm:  Virksomheder er defineret som ikke-finansielle selskaber. 
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BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 15 

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-

indkomst 
Løbende 

overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

 Mia.kr. 

2000 ................................... 54,4 23,3 77,7 -32,9 -26,5 18,2 
2001 ................................... 63,3 25,1 88,4 -25,0 -21,6 41,8 
2002 ................................... 64,3 17,8 82,1 -24,7 -23,3 34,1 
2003 ................................... 64,1 23,1 87,2 -17,4 -24,0 45,8 
2004 ................................... 55,1 19,8 74,9 -13,9 -27,7 33,3  
okt 03 - sep 04 .................. 53,6 25,7 79,3 -14,4 -27,4 37,4 

okt 04 - sep 05 .................. 63,2 25,3 88,5 -14,4 -20,9 53,3  
apr 05 ............................. 6,6 2,8 9,4 -1,6 -1,6 6,2 
maj 05 ............................. 5,2 3,3 8,5 0,6 -1,6 7,5 
jun 05 ............................. 4,8 2,9 7,7 0,6 -1,5 6,8 
jul 05 ............................. 5,8 3,1 8,9 -0,1 -2,0 6,8 
aug 05 ............................. 3,8 3,6 7,4 -0,5 -2,7 4,3 
sep 05 ............................. 8,4 3,2 11,6 -0,1 -2,4 9,2 
  
Anm.:  Fra og med 2005 er opgørelsen baseret på nye kilder og metoder med deraf følgende databrud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24-11-2005 08:30:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 18   H:\kvo\dan\2005\4kvt\til tryk\9-

tabtill_4kvt_05.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

BETALINGSBALANCENS HOVEDPOSTER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 16 

Kapitalimport 

Direkte 
 investeringer 

Løbende 
poster 

Danske i 
udlandet

Uden-
landske i 
Danmark

Porteføl-
jeinveste-

ringer 

Anden 
kapital-
import Andet1 

Forøgelse 
af valuta-
reserven 

 Mia.kr. 
 
2000 ................................... 18,2 -202,7 266,8 -145,8 64,3 -43,8 -43,0 
2001 ................................... 41,8 -107,9 92,5 -35,3 7,8 28,5 27,5 
2002 ................................... 34,1 -44,9 52,3 1,2 21,3 -18,7 45,4 
2003 ................................... 45,8 -8,0 17,8 -98,3 72,5 1,0 30,8 
2004 ................................... 33,3 62,1 -62,6 -87,1 -22,5 70,6 -6,2  
okt 03 - sep 04 .................. 37,4 68,6 -77,5 -148,0 56,6 60,1 -2,8 

okt 04 - sep 05 .................. 53,3 -43,1 20,7 -108,6 61,2 17,1 0,6  
apr 05 ............................. 6,2 -2,0 -1,5 -31,2 25,7 -5,5 -8,3 
maj 05 ............................. 7,5 -2,3 10,4 -17,5 15,6 -7,4 6,3 
jun 05 ............................. 6,8 12,5 -16,8 -8,1 -15,4 24,2 3,2 
jul 05 ............................. 6,8 -3,2 1,0 4,6 -2,6 -17,7 -11,2 
aug 05 ............................. 4,3 -19,2 4,6 7,3 16,7 -13,4 0,3 
sep 05 ............................. 9,2 -9,8 5,9 -15,6 -2,8 13,3 0,1 
 
1 Omfatter kapitaloverførsler, fejl og udeladelser samt til og med december 2004 uregistrerede handelskreditter.  

 
 

 

BETALINGSBALANCENS PORTEFØLJEINVESTERINGER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 17 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer

Obligationer 
i kroner 

Obligationer 
i valuta Aktier Obligationer Aktier I alt 

 Mia.kr. 
 
2000 ......................  -21,3 47,7 19,3 -78,7 -112,8 -145,8 
2001 ......................  -17,7 97,7 6,6 -86,2 -35,8 -35,3 
2002 ......................  8,5 24,0 4,9 -34,8 -1,4 1,2 
2003 ......................  -30,3 66,3 9,1 -121,5 -21,9 -98,3 
2004 ......................  -6,2 56,9 9,7 -104,4 -43,0 -87,1  
apr 05 ...............  -13,2 8,4 2,1 -15,8 -12,7 -31,2 
maj 05 ...............  5,8 3,1 -12,2 -10,5 -3,8 -17,5 
jun 05 ...............  12,3 15,3 0,6 -27,9 -8,4 -8,1 
jul 05 ...............  -16,5 23,2 0,1 -0,4 -1,9 4,6 
aug 05 ...............  14,3 1,5 2,2 -9,4 -1,3 7,3 
sep 05 ...............  8,1 -7,8 -0,2 -8,5 -7,3 -15,6 
 
Anm.: Et negativt fortegn (-) angiver, at indlændinge netto har købt udenlandske værdipapirer, eller at udlændinge

netto har solgt danske værdipapirer. 

 
 



 

24-11-2005 08:30:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 18   H:\kvo\dan\2005\4kvt\til tryk\9-

tabtill_4kvt_05.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 18 

Direkte investeringer Porteføljeinvesteringer

Danske i 
udlandet 

Udenland-
ske i Dan-

mark Aktier mv.
Obligatio-

ner mv. 

Andre 
investe-
ringer 

Valuta-
reserven I alt 

Ultimo Mia.kr. 

Aktiver 

2000 ...................  557 29 454 229 667 121 2.056 
2001 ...................  624 35 403 317 598 152 2.130 
2002 ...................  584 30 254 359 758 197 2.180 
2003 ...................  579 32 310 446 747 228 2.342 
2004 ...................  592 44 371 537 855 219 2.618  
2. kvt. 04 ............ 555 38 358 480 752 229 2.412 
3. kvt. 04 ............ 573 41 352 523 790 228 2.506 
4. kvt. 04 ............ 592 44 371 537 855 219 2.618 
1. kvt. 05 ............ 609 44 403 592 903 238 2.789 
2. kvt. 05 ............ 601 44 449 662 988 240 2.983  
Passiver 

2000 ...................  26 564 218 646 816 3 2.274 
2001 ...................  33 602 201 746 766 4 2.350 
2002 ...................  34 553 146 756 913 4 2.406 
2003 ...................  42 555 186 762 964 3 2.512 
2004 ...................  63 537 247 836 1.059 2 2.742  
2. kvt. 04 ............ 52 506 221 837 940 1 2.557 
3. kvt. 04 ............ 57 516 236 823 1.012 2 2.647 
4. kvt. 04 ............ 63 537 247 836 1.059 2 2.742 
1. kvt. 05 ............ 63 538 264 903 1.149 1 2.917 
2. kvt. 05 ............ 63 531 275 944 1.258 1 3.071  
Nettoaktiver 

2000 ................... 531 -535 236 -418 -150 117 -218 
2001 ................... 591 -567 203 -428 -167 148 -220 
2002 ................... 550 -523 107 -398 -155 193 -225 
2003 ................... 537 -524 124 -316 -217 224 -170 
2004 ................... 529 -493 125 -298 -204 217 -124  
2. kvt. 04 ............ 503 -468 137 -357 -188 228 -145 
3. kvt. 04 ............ 516 -475 115 -301 -223 226 -141 
4. kvt. 04 ............ 529 -493 125 -298 -204 217 -124 
1. kvt. 05 ............ 547 -494 139 -311 -247 237 -128 
2. kvt. 05 ............ 538 -487 173 -282 -270 239 -88 
 
Anm.: Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 19 

Indenlandsk efterspørgsel 

Brutto-
national-
produkt 

Privat 
konsum 

Offent-
ligt 

konsum 

Faste 
brutto-
investe-
ringer 

Lager-
for- 

øgelser I alt 

Eksport 
af varer 

og 
tjenester 

Import 
af varer 

og 
tjenester 

 Mia.kr. 

2000 ...................  1.294,0 616,7 325,1 262,9 11,2 1.215,9 602,4 524,3 
2001 ...................  1.335,6 631,7 343,3 265,8 6,1 1.246,9 630,9 542,2 
2002 ...................  1.362,5 651,4 359,1 268,5 3,3 1.282,4 647,4 567,3 
2003 ...................  1.401,9 673,1 370,5 272,4 1,2 1.317,2 635,6 550,9 
2004 ...................  1.460,5 710,1 388,7 284,5 3,8 1.387,1 667,3 594,0  
2. kvt. 04 ............ 365,1 174,7 97,5 70,3 0,6 343,1 168,2 146,3 
3. kvt. 04 ............ 361,8 174,3 97,0 70,2 3,2 344,7 169,2 152,1 
4. kvt. 04 ............ 382,9 190,2 100,1 78,9 -2,4 366,8 174,1 158,0 
1. kvt. 05 ............ 358,8 181,3 97,2 64,7 1,1 344,3 169,8 155,3 
2. kvt. 05 ............ 388,1 187,1 101,6 76,2 1,8 366,7 192,5 171,1 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2000 ................... 3,5 0,2 2,3 7,4 ... 3,4 12,7 13,0 
2001 ................... 0,7 0,1 2,2 -1,4 ... 0,0 3,1 1,9 
2002 ................... 0,5 0,8 2,2 0,4 ... 0,8 4,8 6,5 
2003 ................... 0,6 1,4 0,4 1,6 ... 0,9 -1,1 -0,6 
2004 ................... 2,1 3,8 2,0 3,3 ... 3,5 3,2 6,5  
2. kvt. 04 ............ 2,5 3,7 2,5 6,4 ... 3,0 5,2 7,5 
3. kvt. 04 ............ 1,9 3,5 1,8 6,7 ... 5,5 3,4 10,6 
4. kvt. 04 ............ 2,6 4,7 1,3 5,0 ... 4,3 3,6 7,4 
1. kvt. 05 ............ 0,8 4,4 0,4 -0,7 ... 1,5 5,7 9,2 
2. kvt. 05 ............ 4,3 5,2 1,7 6,0 ... 4,8 11,3 13,4 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

2. kvt. 04 ............ 0,7 0,8 0,1 5,3 ... 1,5 4,2 4,2 
3. kvt. 04 ............ 0,1 1,1 -0,2 2,7 ... 1,1 -1,4 3,5 
4. kvt. 04 ............ 0,8 1,7 0,3 1,1 ... 1,2 0,0 -0,1 
1. kvt. 05 ............ 0,4 1,0 0,4 -6,9 ... -0,9 5,6 3,2 
2. kvt. 05 ............ 1,6 1,1 0,9 7,4 ... 2,3 4,1 4,4 
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EU-HARMONISERET FORBRUGERPRISINDEKS (HICP) OG  
UNDERLIGGENDE INFLATION (IMI) Tabel 20 

HICP Nettoprisindeks1 

Delkomponenter: 

Administrerede 
priser Fordelt på:4 

Total Energi 
Føde-
varer 

Kerne-
infla-
tion2 Husleje

Offent-
lige 

ydelser

HICP 
ekskl. 

energi, 
føde-
varer 

og 
admini-
strerede 
priser3 

Netto-
pris-

indeks 
ekskl. 

energi, 
føde-
varer 

og 
admini-
strerede 
priser3 

Import 
input5 IMI6 

Vægtfordeling i pct. 

100 10,6 20,7 68,7 7,7 4,2 56,9 51,0 16,2 34,8 

 Vækst i forhold til året før, pct. 

2001 ................ 2,3 1,5 3,5 2,0 2,7 3,7 1,8 2,1 1,9 2,2 
2002 ................ 2,4 2,1 1,8 2,7 2,5 5,0 2,5 2,5 0,1 3,6 
2003 ................ 2,0 0,9 0,7 2,5 2,7 8,2 2,1 1,9 0,4 2,6 
2004 ................ 0,9 2,7 -2,0 1,6 2,8 4,8 1,1 0,8 1,1 0,6 

2003 1. kvt. .... 2,8 5,8 1,2 2,8 2,5 8,6 2,5 2,1 1,7 2,3 
2003 2. kvt. .... 2,2 -0,2 1,3 2,9 2,8 8,8 2,4 2,3 0,6 3,1 
2003 3. kvt. .... 1,6 -0,5 1,2 2,1 2,8 8,1 1,6 1,6 -0,1 2,4 
2003 4. kvt. ..... 1,3 -1,4 -0,8 2,3 2,8 7,1 1,9 1,7 -0,6 2,7 

2004 1. kvt. ..... 0,7 -3,2 -2,0 2,1 2,8 4,9 1,8 1,4 -0,6 2,3 
2004 2. kvt. ..... 0,8 2,6 -2,5 1,6 2,8 4,9 1,2 0,8 0,3 1,1 
2004 3. kvt. ..... 1,0 4,8 -2,6 1,4 2,8 4,7 1,0 0,7 1,7 0,2 
2004 4. kvt. ..... 1,2 6,3 -1,1 1,1 2,8 4,9 0,5 0,3 3,2 -1,0 

2005 1. kvt. ..... 1,0 4,7 0,3 0,7 2,4 4,1 0,2 0,3 2,8 -0,9 
2005 2. kvt. ..... 1,6 6,7 0,6 1,1 2,3 3,2 0,7 0,7 3,5 -0,6 
2005 3. kvt. ..... 2,2 10,2 1,5 1,2 2,4 2,9 0,8 0,8 3,9 -0,6 

Anm.: Vægtfordelingen afspejler vægtgrundlaget januar 2003.  
1 Nettoprisindekset er renset for moms, afgifter og pristilskud.  

2 Kerneinflationen er afgrænset som stigningen i HICP ekskl. energi og fødevarer. 
3 Varer og tjenester ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser udgør 56,9 pct. af HICP's vægtgrundlag og 51,0

pct. af nettoprisindekset. Forskellen afspejler at de samme varer og tjenester fylder forskelligt i de to indeks, og er
ikke et udtryk for afgiftsindholdet i forbrugerpriserne. 

4 Opsplitningen af nettoprisindekset på import og IMI er baseret på Danmarks Statistiks input-output tabel. 
5 Import input omfatter et input af indirekte energiindhold. 
6 IMI udtrykker den indenlandske markedsbestemte inflation. For en detaljeret gennemgang af IMI, se Bo William

Hansen og Dan Knudsen, Indenlandsk markedsbestemt inflation, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 
2005. 

 

 
 
 
 
 
 



 

24-11-2005 08:30:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 18   H:\kvo\dan\2005\4kvt\til tryk\9-

tabtill_4kvt_05.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 21 

Mængdeindeks 
Sammensat konjunktur-

indikator for 

Tvangs-
auktio-

ner 

Nyregi-
strerin-
ger af

person-
biler 

 

For- 
bruger-
tillids-

indikator Industri

Bygge-  
og  

anlægs-
virk- 

somhed Service 

 

Arbejds-
løshed 

 

Pct. af 
arbejds-
styrken 

Industri1 

2000=100 

Detail-
handel 

2000=100 Stk. Nettotal 

2000 ............... 5,4 100,0 100,0 2.584 113.633 2 5 -1 2 
2001 ............... 5,2 101,9 100,6 2.682 96.114 0 -3 -11 5 
2002 ............... 5,2 102,9 103,6 3.041 111.598 1 -4 -14 5 
2003 ............... 6,2 102,5 107,8 3.039 96.501 1 -6 -18 -2 
2004 ............... 6,4 102,1 113,4 2.640 122.543 7 3 -5 13  

 
Sæsonkorrigeret 

maj 05 ......... 5,8 102,6 119,4 164 12.028 6 -2 7 18 
jun 05 ......... 5,7 107,5 121,7 168 12.421 6 -3 5 18 
jul 05 ......... 5,8 103,4 120,8 163 12.694 9 -4 5 16 
aug 05 ......... 5,7 100,6 121,4 159 12.835 9 3 3 18 
sep 05 ......... 5,5 105,1 121,8 172 12.871 10 1 5 20 
okt 05 ......... ... ... ... 104 12.496 11 3 15 22 
 
1 Eksklusive skibsværfter. 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 22 

Beskæftigelse Lønindeks  

I alt Privat 

Alle  
brancher 

i Danmark, 
totalt 

Industrien 
i Danmark

Industrien  
i udlandet 

 1.000 personer 1996=100 

Ejendoms-
priser  

(enfamilie- 
huse) 

I pct. af 
ejendoms- 
værdi 1995 

2000 ................................... 2.764 1.922 118,7 118,4 113,9 153,1 
2001 ................................... 2.785 1.941 123,7 123,5 117,3 162,0 
2002 ................................... 2.780 1.928 128,5 128,5 120,7 168,0 
2003 ................................... 2.747 1.899 133,3 133,8 124,3 173,2 
2004 ................................... 2.748 1.899 137,4 138,0 127,6 188,6  
 Sæsonkorrigeret 

2. kvt. 04 ............................ 2.745 1.897 136,4 137,4 127,4 186,8 
3. kvt. 04 ............................ 2.750 1.902 138,2 138,5 127,8 192,0 
4. kvt. 04 ............................ 2.751 1.905 139,0 139,3 128,8 195,7 
1. kvt. 05 ............................ 2.761 1.917 140,2 140,4 130,5 203,5 
2. kvt. 05 ............................ 2.766 1.922 140,4 140,9 130,7 213,5 
 
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2000 ................................... 0,4 0,8 3,6 3,5 3,5 6,5 
2001 ................................... 0,8 1,0 4,2 4,3 3,0 5,8 
2002 ................................... -0,2 -0,7 3,9 4,0 2,9 3,7 
2003 ................................... -1,2 -1,5 3,7 4,2 3,0 3,1 
2004 ................................... 0,0 0,0 3,1 3,1 2,7 8,9   
2. kvt. 04 ............................ -0,2 -0,3 3,1 3,4 2,8 7,9 
3. kvt. 04 ............................ 0,3 0,3 2,9 3,1 2,5 9,7 
4. kvt. 04 ............................ 0,5 1,0 2,9 2,6 2,6 11,8 
1. kvt. 05 ............................ 0,6 1,2 3,1 2,8 3,2 13,1 
2. kvt. 05 ............................ 0,8 1,3 2,9 2,5 2,6 14,3 
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VALUTAKURSER  Tabel 23 

EUR GBP SEK NOK USD JPY CHF 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

2000 ................................... 745,37 1.223,33 88,26 91,89 809,03 7,5081 478,68 
2001 ................................... 745,21 1.197,74 80,58 92,60 831,88 6,8522 493,47 
2002 ................................... 743,04 1.182,10 81,12 99,03 788,12 6,2969 506,47 
2003 ................................... 743,07 1.074,99 81,45 93,03 658,99 5,6840 488,88 
2004 ................................... 743,98 1.096,69 81,54 88,90 598,93 5,5366 481,96  
maj 05 ............................ 744,44 1.088,37 80,98 92,16 586,97 5,4995 481,89 
jun 05 ............................ 744,48 1.112,96 80,38 94,32 612,03 5,6310 483,72 
jul 05 ............................ 745,84 1.084,83 79,11 94,17 619,65 5,5354 478,77 
aug 05 ............................ 745,96 1.088,64 79,87 94,23 606,87 5,4861 480,39 
sep 05 ............................ 745,84 1.100,74 79,91 95,52 608,65 5,4818 481,32 
okt 05 ............................ 746,20 1.095,18 79,20 95,24 621,10 5,4055 481,74 
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EFFEKTIV KRONEKURS Tabel 24 

Forbrugerpriser 

Nominel 
effektiv 

kronekurs Danmark Udlandet 

Real 
effektiv 

kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
timeløn-
ninger 

Forbruger-
priser i 
euro-

området 

Gennemsnit 1980=100 1996=100 

2000 ................................... 95,6 219,3 210,8 99,4 98,7 106,0 
2001 ................................... 96,9 224,4 215,8 100,8 101,2 108,5 
2002 ................................... 97,7 229,9 219,5 102,4 103,3 110,9 
2003 ................................... 101,2 234,7 223,3 106,4 108,2 113,2 
2004 ................................... 102,2 237,4 227,1 106,8 109,7 115,7  
maj 05 ............................. 102,0 241,8 231,2 106,7 ... 118,2 
jun 05 ............................. 100,9 242,1 231,2 105,7 108,9 118,3 
jul 05 ............................. 101,2 241,8 231,3 106,0 ... 118,2 
aug 05 ............................. 101,3 241,8 231,7 105,8 ... 118,5 
sep 05 ............................. 101,0 243,8 232,8 105,9 ... 119,1 
okt 05 ............................. 100,9 ... ... ... ... 119,4 
 
  Ændring i forhold til året før, pct. 

2000 ................................... -4,1 2,9 2,2 -3,4 -4,0 2,1 
2001 ................................... 1,3 2,4 2,3 1,3 2,6 2,3 
2002 ................................... 0,9 2,4 1,7 1,6 2,0 2,2 
2003 ................................... 3,6 2,1 1,7 3,9 4,8 2,1 
2004 ................................... 1,0 1,2 1,7 0,4 1,4 2,1  
maj 05 ............................. 0,3 1,5 1,7 -0,1 ... 2,0 
jun 05 ............................. -0,8 1,8 1,8 -0,8 0,0 2,1 
jul 05 ............................. -0,8 2,0 1,8 -0,4 ... 2,2 
aug 05 ............................. -0,6 2,2 1,8 -0,1 ... 2,2 
sep 05 ............................. -1,0 2,4 2,1 -0,6 ... 2,6 
okt 05 ............................. -1,4 ... ... ... ... 2,5 

Anm.: Indekset for den nominelt effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 27 af Danmarks 
vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. I beregningen af forbrugerpriser i udlandet samt 
den reale effektive kronekurs baseret på henholdsvis forbrugerpriser og timelønninger indgår dog kun 25 lande. 
Vægtgrundlaget er baseret på industrivarehandelen i 2002.  
En stigning i et kronekursindeks er udtryk for en nominel eller real appreciering af kronen. 
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Nationalbankens statistiske publikationer 

 
Periodiske publikationer (elektroniske) 
Nationalbanken offentliggør ny statistik i elektroniske publikationer 
umiddelbart efter udarbejdelse. En publicering af ny statistik for et om-
råde består af følgende tre dele: 
• E-mail indeholdende et kort resumé med udvalgte hovedtal samt links 

til nedennævnte publikationer på bankens websted. 
• Nyt-publikation med tekst og figurer, der belyser udviklingstendenser, 

samt 1-2 sider med oversigtstabeller. 
• Tabeltillæg indeholdende tabeller med størst mulig detaljeringsgrad 

samt beskrivelser af de kilder og metoder, der ligger til grund for stati-
stikkerne. 
 

Tabel- og figurtekster i Nyt-publikationerne er oversat til engelsk i lig-
hed med tabeltekster og beskrivelser af kilder og metoder i tabeltillæg. 

Et abonnement på modtagelse af Nationalbankens statistikpublikatio-
ner på e-mail er gratis og kan bestilles ved at sende en anmodning her-
om til stat@nationalbanken.dk. 
 
Statistikdatabase  
En database supplerer ovennævnte statistiske publikationer og indehol-
der alle tidsserier, der indgår i disse. Tidsserierne i databasen opdateres 
samtidig med udsendelsen af de tilsvarende publikationer og indeholder 
data længst muligt tilbage i tid. 

 
Særlige opgørelser  
I særlige opgørelser offentliggøres statistikker af tematisk karakter, som 
ikke udarbejdes regelmæssigt. 

 
Udgivelseskalender 
En udgivelseskalender for de statistiske publikationer dækkende løben-
de måned samt følgende 3 måneder fremgår af nationalbankens 
websted. 




