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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra medio maj 2006 til primo september 
2006 
 
 
 
 
Væksten i verdensøkonomien er stærk og bredt funderet, jf. figur 1. 
Højkonjunkturen i USA er under afdæmpning, men i Europa er opgan-
gen taget til i styrke. I Japan har væksten det seneste år været høj og i 
den øvrige del af Asien – ikke mindst i Kina – er den økonomiske frem-
gang fortsat meget stærk. På trods af de høje vækstrater og stigende 
energipriser er inflationspresset moderat. Den pengepolitiske rente i 
USA blev fastholdt på det seneste møde i august efter godt 2 år med 
renteforhøjelser. I euroområdet er renten blevet forhøjet tre gange i år, 
og i Japan hævedes den pengepolitiske rente i juli for første gang i flere 
år. Udsigterne for verdensøkonomien er fortsat gode på kort sigt. De 
amerikanske konjunkturer, herunder boligmarkedet, og udviklingen i 
olieprisen udgør dog risici for den internationale vækst. 

 

BNP-VÆKST Figur 1 
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Anm.: 
Kilde: 

Vækstskønnene for verdensøkonomien er årsdata, mens de øvrige serier er kvartalsdata. 
EcoWin og IMF, World Economic Outlook, september 2006. 
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DE INTERNATIONALE FINANS- OG RÅVAREMARKEDER 

Olieprisen steg hen over sommeren og nåede et nyt toppunkt i begyn-
delsen af august med 78 dollar pr. tønde (Brent), jf. figur 2. Ud over en 
generelt stigende olieefterspørgsel kunne stigningen henføres til øget 
usikkerhed om de fremtidige udbudsforhold bl.a. som følge af uro i 
Mellemøsten. Usikkerheden aftog i løbet af august. Olieprisen faldt til-
bage og var ved udgangen af august 66 dollar pr. tønde. 

Prisen på de fleste råvarer – ikke mindst industrielle metaller – er vok-
set i år. Især prisen på nikkel og kobber er steget kraftigt. Prisen på guld 
toppede i april, men er efterfølgende aftaget lidt og var i august 627 
dollar pr. ounce. 

De internationale aktiekurser faldt betydeligt i maj og i starten af juni, 
jf. figur 3. Hen over sommeren har kurserne genvundet størstedelen af 
faldet. Udsvingene var størst på aktiemarkederne i "emerging markets", 
der er meget afhængige af den globale økonomiske udvikling og der-
med generelt mere risikobetonede. Udsvingene i aktiekurserne skyldtes 
især større usikkerhed om den fremtidige udvikling i den økonomiske 
vækst, inflation og indtjening i virksomhederne i USA. Det betød, at 
risikovurderingen af aktiebesiddelse ændrede sig til fordel for mindre 
risikobetonede investeringer. I løbet af sommermånederne er frygten 
for stigende inflation i USA faldet, hvilket har styrket aktiemarkederne. 

 

RÅVAREPRISER I US DOLLAR Figur 2
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Anm.: 
Kilde: 

Der er anvendt månedsgennemsnit af daglige observationer for olieprisen. 
EcoWin. 
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RENTER OG AKTIEINDEKS Figur 3
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Anm.: 
Kilde: 

Sidste observationer er 31. august. 
EcoWin. 

 
De lange renter tiltog frem mod maj, men da markedsdeltagerne søgte 
væk fra aktier og andre risikobetonede aktiver over mod mere sikre 
papirer, faldt renterne lidt. Tiltagende inflationsfrygt førte til ny stig-
ning i renterne i 2. halvdel af juni, men med udsigten til lavere vækst i 
USA, begyndte de lange amerikanske renter at falde mod slutningen af 
juni. Renteudviklingen i USA smittede af på Europa, hvor bevægelserne 
dog var mindre. Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation var 4,7 
pct. ultimo august, mens en tilsvarende rente i euroområdet var 3,8 pct. 
Modsat de lange renter steg de pengepolitiske renter – og dermed de 
korte markedsrenter – hen over sommeren. Det har medført, at rente-
kurven målt ved spændet mellem den 1-årige og 10-årige rente er blevet 
fladere i Europa og USA. Hældningen på rentekurven i USA har siden 
medio maj ligefrem været negativ, hvilket kan tages som udtryk for en 
relativt stram pengepolitik. En negativ hældning på rentekurven er tid-
ligere ofte gået forud for økonomiske tilbageslag. Den nuværende situ-
ation adskiller sig imidlertid på afgørende punkter fra tidligere, og den 
aktuelle udfladning vil formodentlig ikke blive fulgt af en recession.1 

Dollaren faldt betragteligt over for de øvrige hovedvalutaer fra marts 
til maj, hvorefter dollarværdien over for euro og pund sterling har været 
nogenlunde uændret. I forhold til yen er dollar dog blevet styrket med 
ca. 5 pct. fra medio maj til ultimo august. 

 1
 For yderligere diskussion henvises til side 4 i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2006. 
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DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING 

USA 
Der er tegn på, at højkonjunkturen i USA, der startede ultimo 2003, er 
begyndt at klinge af. BNP steg med 0,7 pct. i 2. kvartal i forhold til kvar-
talet før, hvilket er lidt mindre end tidligere i opsvinget. Den lavere 
vækst skal bl.a. tilskrives en aftagende stigning i det private forbrug og 
et fald i boliginvesteringerne. Den amerikanske udenrigshandel har ge-
nerelt bidraget negativt til væksten, men i 2. kvartal var importen 
uændret, mens eksporten fortsat voksede. 

Huspriserne er stort set ikke steget siden årsskiftet, jf. figur 4. Endvide-
re er antal solgte boliger faldet, og bygherrernes syn på ejendomsmar-
kedet er blevet markant mindre optimistisk. Det afdæmpede boligmar-
ked ligger bl.a. bag udviklingen i forbrug og boliginvesteringer. Hertil 
kommer, at forbruget blev påvirket negativt af højere energipriser og et 
lidt svagere arbejdsmarked. Beskæftigelsen uden for landbruget vokse-
de med 119.000 personer i gennemsnit i perioden april-august mod gen-
nemsnitligt 170.000 personer fra primo 2004 til marts i år, jf. figur 5. Den 
mindre beskæftigelsesfremgang var sammenfaldende med en stort set 
uændret ledighed, som i august var 4,7 pct. De fremadrettede indikato-
rer, Institute for Supply Management (ISM) for fremstillingsvirksomhed 

 

DET AMERIKANSKE BOLIGMARKED Figur 4 

75

83

91

99

107

115

30

40

50

60

70

80

Medianpris, eksisterende boliger Salg af boliger NAHB-indeks (højre)

2003 2004 2005 2006

Indeks2006 = 100

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

NAHB-indeks angiver bygherrernes syn på det nuværende og fremtidig salg af boliger. Et indeks over 50 angiver,
at mere end halvdelen af de adspurgte anser salgsbetingelserne som gode frem for dårlige. Salg af boliger vedrø-
rer såvel eksisterende som nye boliger. 
EcoWin. 
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og forbrugertilliden, er dog – trods en lille nedgang de sidste måneder – 
fortsat på et højt niveau og indikerer ikke en større afmatning. 

Erhvervsinvesteringerne voksede beskedent fra 1. til 2. kvartal, men 
der var fortsat tale om en betragtelig stigning på 7,3 pct. i forhold til 
samme periode sidste år. Virksomhedernes overskud er vokset kraftigt 
de senere år, og det har bidraget til at øge investeringskvoten. Alligevel 
er en mindre andel af overskuddene end normalt blevet investeret i 
realkapital. Overskuddene er i stedet blevet opsparet og placeret på de 
finansielle markeder.  

Lønpresset har været bemærkelsesværdigt moderat under det nuvæ-
rende opsving, om end den nøjagtige lønudvikling er usikker, da forskel-
lige lønindeks viser forskellige forløb. Betragtes det relativt brede lønin-
deks, Employment Cost Index, der foruden løn også omfatter bonus, 
pension og forsikringer mv., har stigningstakten været aftagende de 
sidste par år. I 2. kvartal 2006 steg indekset 3,0 pct. i forhold til samme 
kvartal året før. 

På trods af de moderate lønstigninger var inflationen relativ høj hen 
over sommeren. Forbrugerpriserne var i juli 4,1 pct. højere end året for-
inden. Stigningen i oliepriserne er hovedårsagen til denne udvikling, 
men også huslejestigninger løftede priserne. Forbrugerpriserne ekskl. 
energi og fødevarer, som er vigtigere for den amerikanske centralbank, 
Federal Reserve, i udførelsen af pengepolitikken, steg 2,7 pct. år-til-år i 

BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED I USA Figur 5
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Kilde: EcoWin. 
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juli. Det var højere end det relativt stabile niveau omkring 2 pct., der har 
været gældende under store dele af opsvinget.  

Federal Reserve holdt den pengepolitiske rente uændret på 5,25 pct. 
på det seneste møde den 8. august. Det var første møde i over 2 år, at 
Federal Reserve ikke hævede renten med 25 basispoint. Det blev be-
grundet med den lavere vækst i USA som følge af afmatningen på bo-
ligmarkedet. Dertil kommer effekten af de tidligere rentestigninger, der 
sammen med moderate inflationsforventninger forventes at holde infla-
tionen nogenlunde i ro. Federal Reserve vurderede dog også, at energi-
priser og kapacitetspres indebærer, at der fortsat er risiko for højere 
inflation fremover. En overvejende del af markedet forventer, at Federal 
Reserve holder renten uændret det næste halve år. 

Finansåret 2006 slutter 30. september. Skønt finanspolitikken ikke er 
blevet strammere, er underskuddet på den føderale saldo i de 10 måne-
der, der er forløbet af det nuværende finansår, ca. 60 mia.dollar mindre 
end i samme periode sidste år. Kongressens Budgetkontor forventer på 
den baggrund, at budgetunderskuddet i år bliver 260 mia.dollar svaren-
de til 2,0 pct. af BNP. Det føderale underskud var 318 mia.dollar i 2005. 
Årsagen til forbedringen af budgettet er et højere skatteprovenu som 
følge af stigende skatteindbetalinger fra virksomheder og husholdnin-
ger.  
 
Euroområdet 
Der var stærk økonomisk fremgang i euroområdet i 2. kvartal 2006 med 
en BNP-vækst på 0,9 pct. i forhold til kvartalet forinden. Det sidste år har 
væksten været 2,6 pct., og opsvinget har således omsider vist sig i real-
økonomien og ikke kun i økonomiske indikatorer såsom erhvervs- og 
forbrugertilliden, der i længere tid har været gunstige. 

Det var både den indenlandske efterspørgsel og eksporten, der drev 
den markante vækst i 2. kvartal. Ledigheden i euroområdet, ikke mindst 
i Tyskland og Frankrig, er fortsat høj, men væksten bevirkede, at ledig-
heden faldt frem mod sommeren. I juli var ledigheden 7,8 pct. af ar-
bejdsstyrken. 

I Tyskland har eksporten de senere år været den primære drivkraft bag 
den økonomiske vækst. Indtil i år var væksten beskeden, men den nåede 
0,9 pct. i 2. kvartal 2006 sammenlignet med kvartalet før. Eksportfrem-
gangen har bl.a. bevirket en højere investeringskvote, og investeringer-
ne steg kraftigt med 3,4 pct. kvartal-til-kvartal i 2. kvartal. Stigende 
energipriser og en svag arbejdsmarkedssituation har længe tynget de 
reale disponible indkomster og dermed det private forbrug, men i 1. 
halvår har også forbruget bidraget lidt til øget fremgang i aktiviteten. 
Udviklingen i realøkonomien afspejler den positive udvikling igennem 
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længere tid i tillidsindikatorerne. Udsigterne for den tyske økonomi i 
den nærmeste fremtid er relativt gunstige, om end billedet ikke er enty-
digt. Erhvervstilliden målt ved Ifo-indekset og forbrugertilliden er dog 
meget høje. Momsforhøjelsen i januar 2007 ventes at fremrykke køb af 
varige forbrugsgoder til 2. halvår 2006 og udgør en risiko for udviklin-
gen i den tyske økonomi næste år. 

Det franske BNP voksede med 1,1 pct. fra 1. til 2. kvartal. Såvel det pri-
vate forbrug som eksporten har i de senere år ydet et væsentligt vækst-
bidrag til den franske vækst. Aktiviteten i Italien er fortsat afdæmpet, 
og BNP voksede moderat med 0,5 pct. i 2. kvartal i forhold til kvartalet 
før. I Spanien har den indenlandske efterspørgsel været den primære 
drivkraft bag væksten, der i 2. kvartal var 0,9 pct.  

En stor del af forbrugsvæksten i Frankrig og især i Spanien skyldes 
markante stigninger i prisen på aktiver, ikke mindst boliger. 

Forbrugerpriserne, HICP, i euroområdet har været svagt tiltagende  
de seneste måneder, hvilket især skyldes højere energipriser. I juli steg 
forbrugerpriserne med 2,4 pct. i forhold til juli 2005, mens forbrugerpri-
serne ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer kun voksede med 1,6 
pct. 

I de fleste eurolande er inflationen i intervallet 2-3 pct. I enkelte lande 
vokser forbrugerpriserne hurtigere, ikke mindst i Spanien, hvor inflatio-
nen var knap 4 pct. i juli, jf. figur 6. Til gengæld steg forbrugerpriserne 
kun 1,8 pct. i Holland. Et mål for spredningen af inflationen i euroområ-

 

INFLATION I UDVALGTE EUROLANDE Figur 6 
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det kan beregnes som medlemslandenes numeriske inflationsafvigelse 
fra den gennemsnitlige inflation i euroområdet vægtet med HICP-
vægtene. Ud fra dette mål er inflationsforskellene på tværs af eurolan-
dene aftaget de senere år, jf. figur 7. I perioden 1998-2002 var sprednin-
gen nogenlunde konstant, men fra midten af 2002 tiltog spredningen, 
bl.a. fordi den tyske inflation var lavere end inflationen i de fleste øvrige 
eurolande. Siden 2003 er inflationsforskellen i euroområdet faldet og er 
nu lavere end før euroens indførelse i 1999. En ensartet inflationsudvik-
ling i euroområdet er et ønskværdigt udgangspunkt for den fælles pen-
gepolitik. 

ECB besluttede på sine møder den 6. juni og 3. august at hæve mini-
mumsbudrenten med 25 basispoint, og efter den sidste forhøjelse var 
renten 3,0 pct. Rentestigningen blev begrundet med øget inflationsrisi-
ko på baggrund af prognoser for økonomien i euroområdet. Desuden 
blev det påpeget, at penge- og kreditvæksten fortsat er høj, samt at 
likviditeten i markederne er stor. Pengemarkedsrenterne viser, at en 
overvejende del af markedet forventer yderligere to stigninger på hver 
25 basispoint i den pengepolitiske rente i år. 

Fra 1. januar 2007 indtræder Slovenien i den Økonomiske og Monetæ-
re Union, idet landet opfylder de økonomiske kriterier. Slovenien er 
dermed det første af de nye EU-lande, der indgår i den fælles valuta. 

SPREDNINGEN AF INFLATIONEN I EUROOMRÅDET Figur 7
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Kilde: 

Spredningen af inflationen i euroområdet er beregnet som medlemslandenes numeriske inflationsafvigelse fra
den gennemsnitlige inflation i euroområdet vægtet med HICP-vægtene. 
EcoWin. 
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Japan og Kina 
Opsvinget i Japan tog til i styrke i 2005, og udviklingen er fortsat i inde-
værende år. Et fald i lagrene medvirkede dog til, at væksten i 2. kvartal 
kun blev 0,2 pct. i forhold til kvartalet før. Mens det tidligere overvejen-
de var eksporten, der drev den japanske økonomi frem, bidrager den 
indenlandske efterspørgsel efterhånden mere til BNP-væksten. 

Forbrugerpriserne voksede 0,3 pct. i juli i forhold til samme periode året 
før. Opsvinget og stigende energipriser har bidraget til højere forbruger-
priser. Der er dog endnu ikke sikre tegn på, at deflationen er bragt til 
ophør. Således er forbrugerpriserne ekskl. energi og friske fødevarer af-
taget i samtlige måneder i år, herunder i juli, hvor de faldt 0,3 pct. 

Den japanske centralbank hævede den 14. juli 2006 den pengepolitiske 
rente (UOCR) med 25 basispoint. Det var første gang siden august 2000, at 
renten er blevet forhøjet i Japan. En højere rente er sidste led i den nor-
malisering af rammerne for pengepolitikken, der blev vedtaget i marts i 
år. Stramningen blev udført med henblik på at sikre en sund udvikling i 
aktiviteten og stabil inflation på mellemlang sigt. Det blev vurderet, at en 
fortsættelse af nul-rentepolitikken kunne risikere at afføde for store ud-
sving i den økonomiske aktivitet og priserne. Markedet forventer, at ren-
ten stiger med yderligere ca. 50 basispoint i løbet af det næste år. 

BNP steg med ca. 11 pct. år-til-år i Kina i 2. kvartal 2006. Den meget 
kraftige vækst, der formentlig især skyldes store stigninger i investerin-
gerne og eksporten, overraskede mange markedsdeltagere. Den kinesi-
ske regering har forsøgt at dæmpe opsvinget ved at øge udgiftsrestrik-
tionerne på investeringer i visse brancher og ved at opfordre de lokale 
myndigheder til at holde igen med de offentlige investeringer. Endvide-
re er pengepolitikken blevet strammet en smule den senere tid, bl.a. i 
form af en forhøjelse af den kinesiske centralbanks ind- og udlånsrente 
på 27 basispoint i august og ved at øge kravet til bankernes reserver. 
Dertil kommer, at renminbien er apprecieret lidt over for dollar gennem 
det seneste år. Disse tiltag har imidlertid ikke været tilstrækkelige til at 
dæmme op for en højere vækst. 

 
UK 
Efter en periode med afdæmpet vækst voksede BNP med 2,6 pct. i 2. 
kvartal 2006 i forhold til året før. Erhvervsinvesteringer og eksport steg 
kraftigt, men også det private forbrug voksede markant med 1,0 pct. 
kvartal-til-kvartal. Det private forbrug har tidligere været holdt nede af 
stigende udgifter til el og varme mv., et tiltagende skattetryk samt sti-
gende renteudgifter på boliglån. Boliginvesteringerne aftog i 1. halvår 
2006, hvilket bl.a. tilskrives stagnerende huspriser fra medio 2004 til 
ultimo 2005. På det seneste er huspriserne dog begyndt at stige igen. 
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Det sidste år er både ledigheden og beskæftigelsen vokset, og ledighe-
den var i juni på 5,4 pct. af arbejdsstyrken. Større tilgang fra udlandet 
samt flere ældre på arbejdsmarkedet har ført til en højere arbejdsstyrke 
og er dermed årsagen til, at ledigheden ikke er faldet. 

Stigningen i forbrugerpriserne, HICP, var 2,4 pct. år-til-år i juli, hvilket 
er en højere inflationstakt end målsætningen på 2 pct. på mellemlang 
sigt. En stor del af stigningen skyldtes dog højere energipriser, og for-
brugerpriserne ekskl. energi voksede med kun 1,1 pct. i juni.  

Bank of England hævede renten 25 basispoint i august til 4,75 pct. 
Forhøjelsen blev begrundet med den seneste tids solide vækst, begræn-
set kapacitet i økonomien, stærk vækst i penge og udlån, samt at infla-
tionen for en tid skønnes at forblive højere end målsætningen. 

 
Sverige og Norge 
Højkonjunkturen fortsætter i Sverige og Norge. Væksten er høj, ar-
bejdsmarkederne er i fremgang, og inflationen er lav. 

I Sverige voksede BNP med 1,4 pct. kvartal-til-kvartal i 1. og 2. kvartal 
i år. Forbrugerpriserne var i juli 2006 1,4 pct. højere end året før målt 
ved UND1X-indekset, der er ekskl. afgifter samt priseffekter fra rente-
ændringer. Dermed var inflationen inden for Riksbankens målzone på 
1-3 pct. Riksbanken hævede reporenten i juni og august med 25 basis-
point til 2,50 pct. Den pengepolitiske stramning er et udtryk for en 
normalisering af renteniveauet, da realøkonomien nu er i kraftig 
fremgang. 

De norske forbrugerpriser steg 2,2 pct. år-til-år i juli, mens inflationen 
ifølge KPI-JAE-indekset, der er ekskl. energi og afgifter, kun var 0,6 pct. 
Det er væsentligt under Norges Banks inflationsmål på 2,5 pct. Norges 
Bank hævede foliorenten i maj med 25 basispoint til 2,75 pct. og igen i 
august til 3,0 pct. Det skyldes især frygt for overophedning i den norske 
økonomi. Norges Bank forventer at hæve renten yderligere senere på 
året. 
 
DANSKE PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Kronen har i perioden ligget tæt på centralkursen i ERM2, 7,46038 kr. 
pr. euro, og Nationalbanken har kun interveneret en enkelt dag på  
valutamarkedet. Valutareserven var 180 mia.kr. ved udgangen af au-
gust.  

I forlængelse af ECBs rentebeslutninger forhøjede Nationalbanken 
både 9. juni og 4. august sine rentesatser med 25 basispoint, jf. figur 8. 
Efter den seneste renteforhøjelse er udlånsrenten 3,25 pct., mens dis-
kontoen og foliorenten er 3,0 pct. 
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Bevægelserne i de internationale obligationsrenter samt aktiekurser slog 
igennem på det danske marked. Den 10-årige statsobligationsrente har 
varieret omkring 4 pct. og var ultimo august 3,8 pct. Da de korte renter 
samtidig er steget, er rentekurven blevet mere flad. Det danske OMX-

UDVIKLINGEN I RENTER OG AKTIEKURSER Figur 8 
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Kilde: 

Sidste observation er 31. august. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

  

 

UDLÅN FRA PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER Figur 9 
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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aktieindeks faldt fra ca. 416 medio maj til ca. 350 medio juni. Efterføl-
gende er indekset igen steget og var ca. 391 ultimo august. Faldet på 
det danske aktiemarked var større end på de fleste internationale mar-
keder, men stigningen forud for faldet var også større. Det afspejler i 
høj grad kursudviklingen på aktier i A.P. Møller Mærsk A/S, der udgør 
ca. 26 pct. af det samlede indeks. 

Væksten i udlån til husholdninger og erhverv fra penge- og realkredit-
institutter har været meget høj de seneste måneder og var knap 15 pct. i 
juli, jf. figur 9. Det er en høj vækst sammenlignet med tidligere år. Især 
udlån til erhverv er vokset kraftigt. De positive konjunkturer ligger bag 
den høje vækst i udlånene. 
 
DANSK ØKONOMI 

Den danske økonomi er i en stærk højkonjunktur. Den samlede be-
skæftigelse voksede kraftigt i 1. halvår. Beskæftigelsen er vokset hur-
tigst i bygge- og anlægssektoren, og manglen på arbejdskraft mærkes 
mere og mere i denne sektor, jf. figur 10. Arbejdsmarkedsrådene mel-
der ligeledes om et stigende antal flaskehalse i resten af økonomien. 

 

LEDIGHEDSPROCENT OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Figur 10 
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Kilde: 

Ledige i byggefagene er baseret på indberetninger fra A-kasserne Blik og Rør, El-faget, Malerfaget og Maritime 
samt Træ-Industri-Byg (TIB). Egen sæsonkorrektion. Ledige i alt angives som pct. af arbejdsstyrken, mens ledige i 
byggefagene angives som pct. af dagpengeforsikrede personer i byggefagene. Mangel på arbejdskraft angiver 
den procentdel af de adspurgte virksomheder, der melder om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på 
arbejdskraft. 
Danmarks Statistik. 
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Knapheden på arbejdskraft har endvidere betydet, at antallet af akti-
ve arbejdstilladelser til personer fra nye EU-lande er steget kraftigt 
igennem 2006, jf. figur 11. De udgør dog kun ca. 0,3 pct. af arbejds-
styrken, hvortil kommer udstationerede, for hvilke der ikke foreligger 
statistik. 

I juli var antallet af ledige 122.100 personer svarende til 4,4 pct. af ar-
bejdsstyrken – det laveste niveau i over 30 år. Den meget lave ledighed 
er udtryk for et stramt arbejdsmarked. Det er vanskeligt at fastsætte en 
nedre grænse for ledigheden, men yderligere ledighedsfald kræver for-
mentlig en målrettet indsats. 

I den nuværende beskæftigelsessituation er der stor fokus på initiativer, 
der kan bidrage til at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft. I 
det velfærdsforlig, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i juni i år, er der aftalt en ræk-
ke initiativer, som primært sigter mod at øge tilbagetrækningsalderen for 
at imødegå den demografiske betingede tendens til faldende arbejdsstyr-
ke, jf. boks 1. Forliget øger kun i begrænset omfang arbejdsstyrken på 
kort sigt. Ændringen af Øst-aftalen i april 2006 har imidlertid gjort det 
administrativt enklere at få østeuropæisk arbejdskraft til Danmark, jf. 
ovenfor. 

Samlet set er det imidlertid næppe realistisk at forvente, at tilgangen 
af kvalificeret arbejdskraft til arbejdsmarkedet kan øges væsentligt på 
kortere sigt. 

AKTIVE ARBEJDSTILLADELSER TIL PERSONER FRA NYE EU-LANDE Figur 11 
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Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
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VELFÆRDSREFORM Boks 1 

Der blev den 20. juni 2006 indgået forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti,  

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre på en række områder med det formål at 

gøre dansk økonomi mere robust over for de kommende årtiers demografiske æn-

dringer. 1 

Overordnet set er der i forliget en række positive tiltag med hensyn til sikring af 

den langsigtede finanspolitiske holdbarhed, mens der ikke er meget, der vil kunne af-

hjælpe det øjeblikkelige pres på arbejdsmarkedet. Samtidig vil reformen øge væksten 

i det offentlige forbrug de kommende år. 

Reformens væsentligste tiltag er en forhøjelse af efterlønsalderen fra 60 til 62 år 

med indfasning fra 2019 til 2022 og en gradvis forøgelse af folkepensionsalderen fra 

65 til 67 år i årene 2024 til 2027. Efterlønsperioden bliver uændret 5 år. Stramningen 

får effekt for de personer, der i dag er under 48 år. Samtidig indføres en fortrydelses-

ret for personer med lang arbejdsmarkedstilknytning, som i første omgang har fra-

valgt efterlønsordningen. De får nu mulighed for alligevel at komme med i efterløns-

ordningen, men til reduceret ydelse. Fremover skal der betales efterlønsbidrag i mi-

nimum 30 år mod i dag 25.  

Et potentielt vigtigt element i reformen er en regel om, at tilbagetrækningsalderen 

fra 2025 kan blive reguleret i takt med levetiden efter et forudgående varsel på 10 år, 

dvs. beslutningen skal tages i 2015. Efterlønsalderen vil således kunne være 63 år i 

2025, såfremt levetiden fortsætter med at stige. Indekseringsmekanismen indebærer, 

at den periode, man kan forvente at være pensionist på efterløn og folkepension 

fastholdes på 19½ år. Da der formodentlig kan forventes yderligere stigning i dan-

skernes gennemsnitlige levealder, vil denne mekanisme gøre pensionssystemet mere 

robust over for demografiske ændringer. 

Reformen indeholder også en styrkelse af arbejdsmarkedspolitikken, tiltag til at få 

flere indvandrere og efterkommere i arbejde, en forstærket uddannelsesindsats også 

på voksenområdet og stærkere incitamenter til de studerende til at komme hurtigere 

gennem uddannelsessystemet. 

Regeringen skønner, at forliget skaber et økonomisk råderum på 2 pct. af BNP i 

2025 og en øget beskæftigelse på ca. 13.000 frem mod 2010, 110.000 i 2025 og 

125.000 i 2040. Sidstnævnte svarer til 55 pct. af den beskæftigelseseffekt en fuld im-

plementering af Velfærdskommissionens forslag2 ville have givet. Det fremtidige fi-

nansieringsbehov, som Velfærdskommissionen finder, bliver således ikke lukket af den 

aftalte reform, men reformen går et pænt stykke ad vejen. 

Der etableres ifølge forliget en globaliseringspulje, der i 2012 når op på 10 mia.kr. 

Midlerne i puljen afsættes løbede på finansloven med 2 mia.kr. pr. år frem til 2010 og 

herefter 1 mia.kr. pr. år i 2011 og 2012. I 2010 vil forskningsbevillingerne udgøre 1 

pct. af BNP. Også arbejdsmarkedstiltagene medfører øgede offentlige udgifter, og alt 

i alt medfører reformen en mervækst i det offentlige forbrug i de kommende år på 

skønsmæssigt 0,5 procentpoint pr. år.  

I en aftale, der kun omfatter regeringen og Dansk Folkeparti, udvides muligheder-

ne for at give opholdstilladelse til højtuddannede udlændinge og studerende – green-

card ordning. Også den såkaldte jobkortordning ændres, så der fremover gives op-

holdstilladelse til alle med et job på hånden til en årsløn på over 450.000 kr.  

1 Forliget om "Fremtidens velstand og velfærd" kan findes på www.fm.dk. 
2 Hovedrapporten "Fremtidens velfærd – vores valg" udkom i januar 2006 og kan findes på www.velfaerd.dk 
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Økonomisk aktivitet 
Væksten i BNP målt i faste priser var stor i 1. halvår 2006. Både den in-
denlandske efterspørgsel og eksporten bidrog til fremgangen i aktivite-
ten. Produktionen vokser dog kun i det omfang, som det stramme ar-
bejdsmarked giver mulighed for. 

Den kraftige vækst i den indenlandske efterspørgsel, ekskl. lageræn-
dringer, fortsatte i 1. halvår. Sammenlignet med kvartalet før voksede 
det private forbrug med 3,0 pct. i 1. kvartal og 1,6 pct. i 2. kvartal og var 
dermed den primære drivkraft bag stigningen i den indenlandske efter-
spørgsel. Forbrugsvæksten skyldes især et stort bilkøb, mens detailom-
sætningen voksede mere moderat. 

Flere forhold har bidraget til den store forbrugsstigning. De disponible 
realindkomster er vokset markant, og forbrugertilliden er høj bl.a. som 
følge af et stærkt arbejdsmarked. Dertil kommer, at husholdningernes 
formuer er steget kraftigt de senere år, ikke mindst boligformuerne, 
som følge af stigningerne i prisen på ejerboliger, jf. figur 12. Således var 
den gennemsnitlige kvadratmeterpris på enfamiliehuse i 1. og 2. kvartal 
i år ca. 25 pct. højere end året forinden. Husprisstigningerne afspejler en 
række gunstige faktorer, herunder beskæftigelsesfremgangen og højere 
indkomster, et lavt renteniveau, nye låneformer på realkreditmarkedet 
og en fastfrysning af ejendomsværdiskatten. Antallet af boliger til salg 
hos ejendomsmæglere er imidlertid vokset markant siden februar, jf. 
figur 13. I kombination med rentestigningerne i år vil det dæmpe pris-

 

HUSHOLDNINGERNES FORMUE Figur 12 
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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stigningerne på boliger. Statistikken viser især en tendens til udfladning 
af priserne i de allerdyreste områder i Storkøbenhavn. Antallet af solgte 
boliger er faldet i løbet af 2006. 

Erhvervsinvesteringerne er høje, og virksomhedstilliden i serviceer-
hvervene, industrien og bygge- og anlægssektoren er fortsat gunstige. 
Især tillidsindikatoren for bygge- og anlægssektoren er meget høj. Eks-
porten voksede med 3,4 pct. kvartal-til-kvartal i 1. kvartal og 6,6 pct. i 2. 
kvartal og afspejlede dermed den gunstige udvikling i verdensøkonomi-
en. 

Højere efterspørgsel trækker en større import med sig. I forhold til 
stigningen i efterspørgslen til endelig anvendelse var importvæksten i 1. 
halvår 2006 dog større end normalt, jf. figur 14. Det afspejler den høje 
kapacitetsudnyttelse og arbejdskraftmanglen i Danmark. Det er sandsyn-
ligt, at importen i forhold til efterspørgslen vil tiltage yderligere de kom-
mende kvartaler, såfremt presset på økonomien fortsætter. 

Trods den stærke importvækst er der fortsat et solidt overskud på den 
sæsonkorrigerede handelsbalance som følge af olieindtægterne og en 
stigende industrieksport. 

Den samlede betalingsbalance viste et beskedent overskud på godt 9 
mia.kr. i 1. halvår 2006. Særlige forhold, herunder udviklingen i søfragt, 
reducerede betalingsbalancen i begyndelsen af året. Derimod var ind-
tægterne fra løn- og formueindkomst, især renter og udbytter, høje i 
maj og juni, hvilket forbedrede betalingsbalancen. Den samlede løn- og 

BOLIGER TIL SALG HOS WWW.BOLIGSIDEN.DK Figur 13
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Kilde: 

Sidste observation er 31. august. 
Dansk Ejendomsmæglerforening. 
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formueindkomst over 12 måneder var i juni i overskud for første gang i 
mange år. Udviklingen afspejler, at udlandsgælden er vendt til et netto-
tilgodehavende. 
 
Løn og priser 
I 2. kvartal tiltog lønstigningen ifølge statistikken fra Dansk Arbejdsgi-
verforening, DA, til 3,3 pct. år-til-år, jf. figur 15. Den højere lønstignings-
takt skal ses i lyset af den lave ledighed. Især i bygge- og anlægssekto-
ren er lønpresset stort, og arbejderlønningerne steg med 4,7 pct. i 2. 
kvartal, ekskl. bonus og andre uregelmæssige betalinger. Også lønnin-
gerne i industrien viste opdrift, om end svagere end i byggeriet, der 
traditionelt har en betydelig lønfleksibilitet også i nedadgående retning. 
Lønstigningen i den finansielle sektor er tiltaget på det seneste. 

Det er første gang under det nuværende opsving, at lønstigningen til-
tager mærkbart. Tidligere i opsvinget har lønstigningen været moderat 
på trods af det strammere arbejdsmarked. Flere forhold har formentlig 
bidraget til at forsinke lønpresset. Først og fremmest er inflationsfor-
ventningerne forankret, bl.a. som følge af lang tids lav inflation. Endvi-
dere påvirkes de danske lønninger af den afdæmpede udvikling i den 
udenlandske lønstigningstakt – direkte via de konkurrenceudsatte er-
hverv, og indirekte via muligheden for udflytning af arbejdspladser. 
Endelig indgås typisk lokale lønaftaler af 1 års varighed, hvorfor det 

VÆKST I EFTERSPØRGSEL OG IMPORT Figur 14 
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Kilde: 

Efterspørgsel til endelig anvendelse ekskl. lagre er bestemt som den indenlandske efterspørgsel plus eksport
fratrukket lagre. 
Danmarks Statistik. 
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tager tid, før det stramme arbejdsmarked slår igennem på lønstignin-
gerne. 

Større lønstigninger, der ikke skyldes en tilsvarende produktivitets-
vækst, vil have en negativ indvirkning på økonomien, idet konkurren-
ceevnen – og dermed virksomhedernes indtjening – forringes, og infla-
tionen presses op. Det kan resultere i en svækket eksport og faldende 
investeringer, som medfører, at arbejdsløsheden vil begynde at stige. 
Det vil i en sådan situation kræve et flerårigt forløb med voksende 
ledighed at retablere konkurrenceevnen, jf. den danske situation i 
årene efter 1987 og udviklingen i Holland i begyndelsen af 2000'erne. 
Der må derfor ses med stor alvor på et forløb med tiltagende lønstig-
ninger. De danske lønmodtagere har siden begyndelsen af 1990'erne 
haft en stabil fremgang i reallønnen år efter år og virksomhederne en 
god indtjening via kombinationen af moderate lønstigninger og endnu 
lavere inflation. 

Inflationen har været stort set uændret de sidste 3 måneder, og målt 
ved det EU-harmoniserede HICP-indeks steg forbrugerpriserne i juli med 
2,0 pct. sammenlignet med juli 2005. I løbet af det sidste års tid har in-
flationen varieret omkring et niveau på 2 pct. Prisstigningerne er således 
moderate i lyset af den konjunkturmæssige situation og afspejler en 
kombination af højere energipriser samt indtil nu lave lønstigninger og 
beskeden indenlandsk inflation. Den danske inflation er fortsat lidt lave-
re end euroområdets 2,4 pct. 

LØNUDVIKLINGEN I DANMARK Figur 15
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Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. 
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Økonomiske udsigter og finanspolitik 
Den kraftige vækst i efterspørgslen ser ud til at fortsætte i det kom-
mende år. Gode konjunkturer i udlandet forventes at trække eksporten, 
mens markante stigninger i indkomsterne, høje boligpriser og store 
formuer vil bidrage til en solid vækst i privatforbrug og boliginvesterin-
ger herhjemme. 

Den økonomisk-politiske udfordring i efteråret er et spørgsmål om 
håndtering af risikoen for en overophedning af den danske økonomi. 
Denne risiko har gennem en periode været voksende. Sandsynligheden 
for, at et fortsat efterspørgselspres sætter varige spor i priser og lønnin-
ger i et omfang, der på længere sigt vil føre til en stigende arbejdsløs-
hed, er nu så stor, at det er tilrådeligt, at der fra de offentlige finanser 
udgår en mærkbart afdæmpende effekt på den samlede økonomi.  

En alternativ strategi er at vente og se, om løn- og prisstigningerne 
tager yderligere fart. Det er muligt, at økonomien er blevet så tilpas-
ningsdygtig, at et fortsat stort efterspørgselspres ikke udløser en større 
løn- og prisreaktion, eller at økonomien afdæmpes af sig selv. Problemet 
ved en passiv strategi er imidlertid, at hvis det går galt, vil de økonomi-
ske skadevirkninger være større end ved et afdæmpende indgreb nu, 
selv om det senere måtte vise sig mindre påkrævet. Hvis lønkonkurren-
ceevnen svækkes mærkbart, vil det således føre til en længerevarende 
stigning i arbejdsløsheden. 

 

OFFENTLIGT FORBRUG – FAKTISK OG MÅL Figur 16 
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Kilde: 

Målet for væksten i det offentlige forbrug er taget fra Økonomisk Redegørelse (Økonomisk Oversigt), august året
før, der fremlægges sammen med regeringens forslag til finanslov. 
Danmarks Statistik, Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, august-udgaver fra årene 2002-2006, og Økono-
miministeriet, Økonomisk Oversigt, august-udgaver fra årene 1999-2001. 
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Det offentlige forbrug er i en række år steget mere end regeringernes 
mål, jf. figur 16. Finansministeriet skønnede i august, at det også vil 
gælde for 2006. 

Med finanslovsforslaget for 2007 lægger regeringen op til en udvidel-
se af det offentlige forbrug på 1,1 pct. Det er mere end regeringens 
tidligere mål, hvilket tilskrives merudgifter i amter og kommuner og 
initiativer vedrørende globaliseringspuljen, jf. boks 1. Et anslået større 
fald i de offentlige investeringer indebærer, at der i regeringens oplæg 
alt i alt er en svag stramning af finanspolitikken næste år.  

De foregående års erfaringer viser, at det er vanskeligt at holde det 
offentlige forbrug inden for de fastsatte mål. Den forestående imple-
mentering af strukturreformen gør ikke udfordringen mindre. 

Med det formål at begrænse risikoen for, at opsvinget kører af sporet, 
bør de offentlige finanser næste år dæmpe den indenlandske efter-

udbredt overophedning. 
Stigningen i de korte renter siden december 2005 vil bidrage til at 

dæmpe forbrug og investeringer. Da obligationsrenterne på de længere 
løbetider fortsat er lave, vil afdæmpningen være af begrænset styrke. 
Rentestigningerne ændrer derfor ikke afgørende på behovet for en 
finanspolitisk stramning. 

spørgsel med omkring 0,5 pct. Det vil mærkbart mindske risikoen for en 
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Pengemængdevækst, inflation og 
konjunkturudvikling 

Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Pengemængden har normalt ikke den store bevågenhed i de fleste cen-
tralbankers pengepolitiske overvejelser trods en fremtrædende plads i 
store dele af den teoretiske litteratur. Det skyldes bl.a., at sammenhængen 
mellem pengemængdevæksten og inflationen har vist sig at være ustabil, 
især på kort sigt. På lang sigt findes der derimod ofte en tæt sammen-
hæng mellem pengemængden og inflationen på tværs af penge- og valu-
tapolitiske regimer. Derfor opfattes inflationen på lang sigt ofte som et 
monetært fænomen, selv om høj langsigtet korrelation mellem penge-
mængdevækst og inflation ikke i sig selv giver information om årsag og 
virkning i sammenhængen mellem pengemængdevækst og inflation.  

Væksten i pengemængden har været forholdsvis høj på det seneste 
både i Danmark og i udlandet. Pengemængdevæksten i Danmark ligger 
lidt over, hvad udviklingen i den økonomiske aktivitet og renteudviklin-
gen normalt ville tilsige. En del af forklaringen kan være, at indskud i 
pengeinstitutterne og dermed pengemængden er steget i forbindelse 
med det øgede omfang af realkreditlånskonverteringer og realisering af 
kapitalgevinster i forlængelse af de store boligprisstigninger. 

I de senere år er interessen for pengemængden som en indikator for 
konjunkturudviklingen og prisudviklingen på aktier og boliger øget i 
den internationale debat. Pengemængden og boligpriserne er konjunk-
turmedløbende og påvirkes i samme retning af udviklingen i de lange 
renter. Pengemængden tenderer mod at lede konjunkturudviklingen. 
Det hænger sammen med, at pengeefterspørgselen reagerer hurtigere 
på renteændringer end den økonomiske aktivitet. Det gælder også for 
udviklingen i boligpriserne og konverteringer af realkreditlån, der – som 
nævnt – kan forstærke pengeefterspørgslen. 

I artiklen ses der først på, om pengemængdevæksten i Danmark er 
unormalt høj. Herefter undersøges den empiriske sammenhæng mellem 
pengemængdevækst og inflation på kort og langt sigt. Endelig illustre-
res den konjunkturelle sammenhæng mellem pengemængde, udlån og 
boligpriser.  
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UDVIKLINGEN I PENGEMÆNGDEN 

De pengemængdebegreber, som anvendes i Danmark, er beskrevet i 
boks 1, og udviklingen i forskellige pengemængdebegreber er vist i fi-
gur 1.  

En del af den forholdsvis høje pengemængdevækst skyldes tekniske 
forhold i forbindelse med bankernes prioritetslån. Når pengeinstitutter-
ne udsteder et lån med sikkerhed i friværdien af boligen, oprettes der 
ofte samtidig en indlånskonto med lånets pålydende værdi. Herved fin-
der der umiddelbart en tilsvarende stigning i indlånene sted og dermed 
en stigende pengemængde. I takt med, at låneprovenuet anvendes, vil 
indlånsstigningen blive tilsvarende mindre. Hvis der ses bort fra effekten 
fra prioritetslånen på indlånene, vil det skønsmæssigt reducere den årli-
ge pengemængdevækst med et par pct. 

 

 

PENGEMÆNGDEBEGREBER Boks 1 

M1 afgrænses som den private ikke-banksektors beholdning af sedler og mønt samt 

bankindskud på anfordring. M2 afgrænses typisk som M1 plus korte tidsindskud. M3 

afgrænses normalt til M2 plus visse andre indlån og beholdningen af korte gældsbevi-

ser. Den præcise definition af pengemængdebegreber i en dansk sammenhæng frem-

går af Nationalbankens statistiske publikationer. Ved udgangen af 2005 var M3 på 

798 mia.kr. Fordelingen af M3 er vist i nedenstående figur. 

 

FORDELING AF M3 ULTIMO 2005  

Seddel- og møntomløb (5,9 pct.)

Anfordringsindskud (74,7 pct.)

Indskud med løbetid op til 2 år (14,2 pct.)

Indlån med opsigelsesvarsel op til 3 måneder (2,3 pct.)

Repoforretninger (1,8 pct.)

Udstedte gældsinstrumenter med løbetid op til 2 år (1,0 pct.)

 
 

Udviklingen i M3 er i de senere år blevet påvirket af udstedelsen af korte obligationer 

til finansiering af rentetilpasningslån. Hvis de bagvedliggende obligationer har haft 

en oprindelig løbetid på 2 år eller derunder, vil de indgå i M3, mens de ikke indgår, 

hvis obligationerne har haft en oprindelig løbetid på over 2 år. Det kan give anled-

ning til store udsving i forhold til M2 omkring årsskifterne og illustrerer, at for Dan-

mark er informationsindholdet i M3 ofte beskedent. 
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Pengeefterspørgslen i Danmark har været undersøgt nogle gange i de 
senere år.1 Hvis udviklingen i pengemængden i den seneste tid har været 
usædvanlig i forhold til den estimerede pengeefterspørgsel, kan det være 
tegn på, at de tidligere resultater ikke længere er gældende. Pengeefter-
spørgslen kan i hovedtræk forklares af behovet for penge i transaktioner 
udtrykt ved den nominelle indenlandske efterspørgsel og af forrentnin-
gen af penge i forhold til andre fordringer opgjort som forskellen mellem 
renten på indlån i pengeinstitutter og den 10-årige statsobligationsrente. 
Jo større transaktionsbehov og jo højere forrentning af penge i forhold til 
andre placeringer, jo større pengeefterspørgsel.  

Der er grundlæggende overensstemmelse mellem udviklingen i den 
faktiske pengemængde og udviklingen i den estimerede langsigtsefter-
spørgsel efter penge.2 Siden 2003 er pengemængden dog steget lidt 
mere, end den estimerede langsigtsrelation tilsiger, jf. figur 2. Under 
højkonjunkturen i 1990'erne sås en tilsvarende midlertidig afvigelse, jf. 

 1
 Jf. Allan Bødskov Andersen (2004), Dansk pengeefterspørgsel 1980-2002, Danmarks Nationalbank, 

Kvartalsoversigt, 3. kvartal. I forhold til tidligere undersøgelser af pengeefterspørgslen af Niels Lyng-
gård Hansen (1996), Pengeefterspørgslen i Danmark, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. 
kvartal, og af Anders Møller Christensen og Hugo Frey Jensen (1987), Den danske pengeefterspørgsel 
1975-86, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bd. 125, Nr. 2, er renten i Tyskland (euroområdet) og valuta-
afkast ikke længere  signifikante. Det kan fortolkes som et tegn på, at den inflations- og valutakurs-
mæssige stabilitet har skabt en høj grad homogenitet i afkastforventningerne i Danmark og euroom-
rådet. 

2
 Langsigtsrelationen er givet ved m = β + y + 6,5·r, hvor m er (den naturlige logaritme til) penge-

mængden, β er en konstant, y er (den naturlige logaritme til) den nominelle indenlandske efter-
spørgsel og r forskellen mellem indlånsrenten og den 10-årige statsobligationsrente.  

ÅRLIG VÆKST I FORSKELLIGE PENGEMÆNGDEMÅL Figur 1 
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Kilde: 

Månedsdata. Sidste observation er juni 2005. 
Danmarks Nationalbank. 
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også afsnittet om konjunkturudviklingen, pengemængde, udlån og bo-
ligpriser nedenfor. 

 
PENGEMÆNGDE OG INFLATION 

Inflation må anses for et monetært fænomen på lang sigt. Sammen-
hængen mellem væksten i pengemængden og inflation på længere sigt 
beskrives ofte ved hjælp af den såkaldte kvantitetsligning, jf. boks 2. 
Sammenhængen mellem pengemængdevækst og inflation har dog vist 
sig at være ustabil. Da udviklingen i pengemængden desuden i stort 
omfang er uden for centralbankens kontrol, har det været medvirkende 
til, at fokus på pengemængden har været aftagende, men den spiller 
dog sammen med udlånsvæksten en vigtig rolle i ECBs pengepolitiske 
strategi.1 I en lille åben økonomi som den danske, med fast valutakurs 
og frie kapitalbevægelser, er pengemængden rent efterspørgselsbe-
stemt. I de større lande indgår pengemængden sjældent direkte i de 
makroøkonomiske modeller, som bl.a. centralbanker anvender.2 

I Danmark har inflationen og væksten i pengemængden ofte været 
negativt korrelerede på kort sigt, jf. venstre side i figur 3. Det gjorde sig 

 1
 Jf. Otmar Issings forord i ECB (2003), Background studies for the ECB's evaluation of its monetary 

policy strategy og ECB (2004), The monetary policy of the ECB. 
2
 Jf. Mervyn King (2002), No money, no inflation – the role of money in the economy, Bank of England, 

Quarterly Bulletin, Summer, for diskussion af penges rolle i økonomiske modeller. 

FAKTISKE OG ESTIMEREDE PENGEEFTERSPØRGSEL Figur 2 
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Kilde: 

Kvartalsdata. Sidste observation 2. kvartal 2006. Estimeret M2 er bestemt ud fra langsigtsmodellen i Allan Bødskov
Andersen (2004), Dansk pengeefterspørgsel 1980-2002, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal. 
Danmarks Nationalbank. 
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specielt gældende i perioden 1983-85, hvor pengeefterspørgslen steg 
kraftigt samtidig med, at inflationen faldt. En del af forklaringen kan 
være, at overgangen til fastkurspolitik i 1982 gradvist blev mere trovær-
dig og dermed reducerede devaluerings- og inflationsforventningerne i 
Danmark med et betydeligt fald i de lange renter og indsnævring af 
spændet mellem lange og korte renter til følge. Det betød på samme tid 
en øget interesse for indlån og en faldende inflation.1 

En måde at analysere udviklingen i pengemængde og inflation over 
forskellige horisonter består i at opdele udviklingen i pengemængde- og 
priser i forskellige cykliske komponenter svarende til et kort konjunktur-
sigt, 1,5 til 8 år, et mellemlangt sigt, 8 til 20 år, og et langt sigt, 20-40 år, 

 1
 Jf. Dan Knudsen (1988), Pengemængdeudviklingens årsager og konsekvenser, Danmarks National-

bank, Kvartalsoversigt, februar. 

PENGEMÆNGDEVÆKST OG INFLATION Boks 2 

Sammenhængen mellem udviklingen i pengemængde og inflation tager normalt ud-

gangspunkt i den såkaldte kvantitetsligning1: 

M·V = P·Y 

hvor M er pengemængden, V er pengenes omløbshastigheden, P prisniveauet og Y 

mængden af reale transaktioner, der fx kan være approksimeret ved det reale BNP 

eller den reale indenlandske efterspørgsel. Der tale om en definitionsligning, der si-

ger, at omfanget af nominelle transaktioner i økonomien over en given periode (høj-

residen) er lig med pengemængden (kvantiteten af penge) ganget hastigheden, 

hvormed pengemængden cirkulerer. Ligningen definerer omløbshastigheden. Hvis 

den nominelle indkomst er 100 kr. og pengemængden er 20 kr. er pengenes omløbs-

hastighed 5 (gange pr. år).   

I væksttermer siger kvantitetsligningen, at summen af den reale efterspørgsel og 

inflation er lig med summen af pengemængdevæksten og ændringen i omløbshastig-

heden. 

∆M + ∆V = ∆P + ∆Y 

hvor ∆ angiver, at der er tale om en ændring i en variabel. 

Uden yderligere antagelser er kvantitetsligningen blot en definition af omløbsha-

stigheden, V, og siger ikke noget om den kausale sammenhæng mellem udviklingen i 

pengemængden og inflation. 

Hvis omløbshastigheden er nogenlunde konstant, siger kvantitetsligningen, at for 

en given vækst i den reale indkomst vil inflationen være bestemt af ændringen i pen-

gemængden. I praksis er omløbshastigheden dog ikke stabil og afhænger fx af finan-

sielle innovationer og af alternativrenten på at holde penge. Strukturelle og tempo-

rære skift i pengeefterspørgslen slører pengemængdens egenskaber som indikator for 

prisudviklingen. Sammenhængen mellem penge og priser påvirkes desuden af æn-

dringer af udbudsforhold fx i forbindelse med øget international priskonkurrence og 

produktivitetsvækst. Det har derfor vist sig vanskeligt at bruge kvantitetsligningen 

direkte. 

1 For nærmere beskrivelse se bl.a. Deutsche Bundesbank (2005), The relationship between money and prices, 
Monthly Report, January, og ECB (2004), The monetary policy of the ECB. 
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jf. boks 3. De helt korte bølger med en længde på under 1,5 år repræsen-
terer i vidt omfang støj. Den del af inflationen og pengemængdevæksten, 
der bevæger sig i korte bølger, dvs. svingninger med høj frekvens, er ofte 
negativt korrelerede. Det gælder således også for konjunkturcykler af en 
længde på mellem 1,5 og 8 år, jf. højre side af figur 3. 

Set over en længere horisont er sammenhængen mellem penge-
mængdevæksten og inflationen mere tæt. Udviklingen er dog ofte 
modsatrettet i frekvensområdet, der svarer til cykler på en længde  
mellem 8 og 20 år, jf. venstre side i figur 4. For meget lave frekvenser, 
hvor cyklerne har en længde mellem 20 og 40 år, er der imidlertid en  
høj korrelation mellem pengemængdevæksten og inflation, jf. højre 
side i figur 4. Pengemængden synes dog ikke at lede inflationen på 
langt sigt. 

Set over en meget lang årrække på tværs af forskellige pengepolitiske 
regimer er der også tæt sammenhæng mellem pengemængdevæksten  

PENGEMÆNGDEVÆKST OG INFLATION PÅ KORT SIGT Figur 3 
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Kilde: 

Kvartalsdata. Pengemængden er M2-pengemængden og inflation er beregnet ud fra forbrugerprisindekset.
Dekomponeringen af pengemængdevækst og inflation i frekvensområder er foretaget med Christiano-Fitzgerald
filteret.  
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

  

 

PENGEMÆNGDEVÆKST OG INFLATION PÅ MELLEMLANGT OG LANGT SIGT Figur 4 
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Kilde: 

Kvartalsdata. Pengemængden er M2-pengemængden og inflation er beregnet ud fra forbrugerprisindekset.
Dekomponeringen af pengemængdevækst og inflation i frekvensområder er foretaget med Christiano-Fitzgerald
filteret. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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og inflationen på lang sigt, jf. figur 5.1 Lignede resultater for sammen-
hængen mellem pengemængdevækst og inflation på kort og lang sigt fås 
for andre lande. 2 Det er imidlertid vanskeligt at anvende den langsigtede 
sammenhæng i praksis. Et rent teknisk problem er, at det er usikkert at 
bestemme tendensen i de sidste observationer i filtrerede data. 

Analysen ovenfor giver i sig selv ikke grundlag for konklusioner med 
hensyn til, hvilken vej kausaliteten mellem pengemængdevækst og in-
flation går. I en dansk sammenhæng er pengemængdevæksten efter-
spørgselsbestemt, og påvirkes ligesom inflationen af fx den økonomiske 
aktivitet og renteudviklingen. Den mest nærliggende fortolkning af den 
langsigtede sammenhæng mellem pengemængdevækst og inflation er 
derfor, at den afspejler indflydelsen fra et fælles sæt af faktorer. 

 1
 Jf. Kim Abildgren (2005), Interest-rate development in Denmark 1875-2003 – A Survey, Nationaløko-

nomisk tidsskrift, Bd. 143, Nr. 2, november, for en oversigt over penge- og valutapolitiske regimer 
siden 1875. 

2
 Jf. Lawrence J. Christiano og Terry J. Fitzgerald (2003), Inflation and monetary policy in the twentieth 

century, Federal Reserve Bank of Chicago, Economics Perspectives, 1Q, Luca Benati (2005), Long-run 
evidence on money growth and inflation, Bank of England, Quarterly Bulletin, Autum, og ECB (2004), 
Monetary analysis in real time, Monthly Bulletin, October. 

BESTEMMELSE AF CYKLISKE KOMPONENTER I TIDSSERIER Boks 3 

Generelt kan bevægelsen i en tidsserie opdeles i en trend og en cyklisk komponent, 

hvor den cykliske komponent kan ses som afvigelsen fra trenden. Den cykliske kom-

ponent, som svarer til konjunkturcykler, er fx typisk defineret som cykler af en længde 

på mellem 1,5 og 8 år. 

Den cykliske komponent udtrækkes af en økonomisk tidsserie ved hjælp af et så-

kaldt filter. Rent teknisk er filteret ofte baseret på spektralanalyse. Kernen i analysen 

er, at tidsserier kan ses som en sum af periodiske funktioner med forskellig frekvens-

udsving. De periodiske funktioner cosinus- og sinusfunktionerne anvendes i spektral-

analysen til at opdele tidsserier i forskellig frekvenser. I to populære filtre udviklet af 

Baxter og King (1999) (BK) og Christiano og Fitzgerald (2003)1 (CF) beregnes de cykli-

ske komponenter for et givet bånd af frekvenser som et glidende gennemsnit af ob-

servationerne i tidsserien.  

I BK filteret anvendes faste og symmetrisk vægte i beregningen af det glidende 

gennemsnit. For konjunkturcykler anvendes typisk 12 observationer på hver side. For 

kvartalstal kræver det 3 års data på hver side.   

CF-filteret tillader tidsvarierende vægte, og det glidende gennemsnit er ikke nød-

vendigvis symmetrisk. Da bestemmelse af de filtrerede data ikke er så præcis tæt på 

endepunkterne i tidsserien, udelades her de første og sidste 2 år.  

For frekvensområdet svarende til konjunkturcykler er der ikke den store forskel på 

de to filtre. For cykler med lavere frekvens (længere cykler) har CF-filteret en fordel. I 

denne artikel anvendes BK-filteret, når der fokuseres på konjunkturcykelfrekvenser, 

mens det mere komplicerede CF-filter anvendes, når der ses på længere cykler. 

1 Lawrence J. Christiano og Terry J. Fitzgerald (2003), The band-pass filter, International Economic Review, Vol. 
44, No. 2 og Marianne Baxter og Robert G. King (1999), Measuring business cycles: Approximate band-pass fil-
ters for economic time series, The Review of Economics and Statistics, November, 81(4). 
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KONJUNKTURUDVIKLINGEN, PENGEMÆNGDE, UDLÅN OG BOLIGPRISER 

Finansielle variabler som fx penge- og realkreditinstitutternes udlån til 
husholdninger og erhverv kan anvendes som tidlig indikator for den 
økonomiske udvikling, da udlånstallene for et givet kvartal offentliggø-
res før BNP-tallene. Udlån fra pengeinstitutterne er den største modpost 
til pengemængden på pengeinstitutternes balance, og overordnet føl-
ger væksten i pengemængden og udlån hinanden og udviklingen i BNP, 
jf. figur 6. Der er imidlertid forskelle på bevægelserne i pengemængden 
og udlånene igennem en konjunkturcykel. Man kan få et indtryk af den 
konjunkturelle sammenhæng mellem pengemængde og udlån ved at 
beregne korrelationen mellem den konjunkturcykliske komponent i det 
reale BNP på den ene side og den konjunkturcykliske komponent i pen-
gemængden og udlånene med forskellig datering på den anden side.1 
Konkret beregnes korrelationen mellem det reale BNP og de forudgående 
8, samtidige og 8 efterfølgende kvartalers pengemængde og udlån.  

 1
 Den cykliske komponent i en variabel kan opfattes som den procentvise afvigelse fra sit glidende 

gennemsnit eller fra trenden. For nærmere analyse af korrelationsmønstret i danske konjunkturcyk-
ler ved hjælp af tilsvarende metode kan henvises til Frank Øland Hansen og Dan Knudsen (2004), 
Korrelationsmønstre i danske konjunkturcykler, Nationaløkonomisk tidsskrift, Bd. 142, Nr. 3 og Frank 
Øland Hansen (2005), Samvariation i danske konjunkturcykler, Danmarks Nationalbank, Working Pa-
pers, No. 25. 

PENGEMÆNGDEVÆKST OG INFLATION FOR CYKLER MED LÆNGDE 
MELLEM 20 OG 40 ÅR Figur 5 
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Kilde: 

Årsdata. Dekomponeringen af pengemængdevækst og inflation i frekvensområder er foretaget med Christiano-
Fitzgerald filteret. 
Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Erling Olsen (1962), Danmarks økonomiske historie siden 1750, G.E.C.
GADs Forlag, og Kim Abildgren (2004), Nominal and real effective krone rate indicies for Denmark 1875-2002,
Danmarks Nationalbank, Working Papers, No. 13. 
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Korrelationen mellem BNP på den ene side og pengemængden og udlå-
nene på den anden side er vist i figur 7. Den venstre del af figuren viser 
korrelationen mellem BNP og de forudgående kvartalers pengemængde 
og udlån, mens højre side viser korrelationen mellem BNP og de efter-
følgende kvartalers udlån og pengemængde.  

Høje cykliske værdier af pengemængden tenderer mod at gå forud for 
høje cykliske værdier af BNP. Korrelationen falder herefter og bliver 
negativ. Udviklingen i korrelationsmønstret for udlån er i hovedtræk 
modsat. Den cykliske komponent i BNP er til at begynde med negativt 
korreleret med forudgående værdier af den cykliske komponent i udlå-
nene. Herefter stiger korrelationen. Et tilsvarende cyklisk korrelations-
mønster for pengemængde og udlån er fundet for USA og euroområ-
det, jf. figur 8.1 

Udlån til husholdningerne begynder typisk at stige før udlån til er-
hvervene i en konjunkturopgang, jf. figur 7. Væksten i erhvervsudlånene 
sker typisk ret sent i konjunkturopgangen, idet den nødvendige udvidel-
se af kapitalapparatet, der vil være afgørende for en fortsat økonomisk 
vækst, i begyndelsen generelt kan egenfinansieres ud af den øgede ind-
tjening. Først herefter bliver øget låntagning nødvendig.2  

 1
 Jf. Carl E. Walsh (1998), Monetary theory and policy, The MIT Press, kapitel 1 for tilsvarende analyse 

af amerikanske data. 
2
 Jf. Jens Verner Andersen, Hanne Lyngesen og Erik Haller Pedersen (1999), Kreditgivning under to 

højkonjunkturer, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal. 

ÅRLIG VÆKST I DET REALE BNP, M2 OG UDLÅN Figur 6 
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Anm.: 
Kilde: 

Kvartalstal. Udlån er udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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KORRELATION MELLEM DET REALE BNP OG FORUDGÅENDE, SAMTIDIGE 
OG EFTERFØLGENDE KVARTALERS PENGEMÆNGDE OG UDLÅN  Figur 7 
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Kilde: 

Baseret på kvartalsdata for perioden 1980-2005. Den cykliske komponent er beregnet ved hjælp af Baxter-King
band-pass filtreret, hvor frekvenser med en varighed på 6 til 32 kvartaler indgår i den cykliske komponent. Der
anvendes et symmetrisk glidende gennemsnit med 12 observationer på hver side.  
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

  

 

KORRELATION MELLEM DET REALE BNP OG FORUDGÅENDE, SAMTIDIGE 
OG EFTERFØLGENDE KVARTALERS PENGEMÆNGDE OG UDLÅN I 
DANMARK, USA OG EUROOMRÅDET Figur 8 
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Kilde: 

For Danmark baseret på kvartalsdata for perioden 1971-2005. For USA og euroområdet baseret på baggrund af
data for perioden 1970-2001. Den cykliske komponent er beregnet ved hjælp af Baxter-King band-pass filtreret,
hvor frekvenser med en varighed på 6 til 40 kvartaler indgår i den cykliske komponent. Der anvendes et symme-
trisk glidende gennemsnit med 8 observationer på hver side. 
Anna-Maria Agresti og Benoît Mojon (2001), Some stylised facts on the Euro area business cycle, ECB, Working
Paper No. 95,  og Danmarks Nationalbank. 
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Betydningen af renteudviklingen 
Væksten i pengemængden og udlånene er positivt korreleret med bo-
ligprisstigningerne. Den positive korrelation mellem udviklingen i pen-
gemængde, kreditgivning og boligpriser hænger sammen med, at vari-
ablerne typisk er konjunkturmedløbende og tenderer mod at bevæge 
sig i samme retning ved en ændring i de lange renter.  

Pengemængden og boligpriserne har en tendens til at reagere tidligt i 
et konjunkturforløb. En del af forklaringen herpå kan være, at boligpri-
serne og pengemængden typisk reagerer hurtigere på ændringer i den 
lange rente end den økonomiske efterspørgsel. Både opsvinget i begyn-
delsen af 1980'erne og i 1990'erne havde således baggrund i markante 
fald i det lange renteniveau. Opsvinget som begyndte i 2003 faldt også 
sammen med et fald i renterne, der i forvejen lå på et lavt niveau. Den 
generelt tætte konjunkturelle sammenhæng mellem boligpriserne og 
udviklingen i de lange renter er illustreret i figur 9. Pengeefterspørgslen 
blev stimuleret i forbindelse med det kraftige fald i de lange renter i 
begyndelsen af opsvinget i både 1980'erne og 1990'erne, da spændet 
mellem de lange og korte renter også faldt. 

 
Betydning af boligpriser og realkreditfinansiering 
Pengemængdens ledende egenskaber over for BNP kan desuden hænge 
sammen med udviklingen i aktivpriser. Udviklingen i aktivpriser kan 
generelt påvirke udviklingen i pengemængden, fordi det kan give an-
ledning til omallokering mellem aktiver og mellem forbrug og opspa-
ring.1 I den proces kan foretages placering i bankindskud af varierende 
varighed. Specielt gælder der, at når boligpriserne stiger, kan det give 
anledning til realisering af kapitalgevinster på boligen enten i form af 
merlåntagning i forbindelse med konverteringer af realkreditlån eller i 
forbindelse med køb- og salg af boliger.2 De realiserede kapitalgevinster 
kan placeres (midlertidigt) som indlån i pengeinstitutter og dermed føre 
til stigning i pengemængden, inden de anvendes på forbrug, boliginve-
steringer eller placeres i andre finansielle aktiver. Figur 9 illustrerer den 
tætte cykliske sammenhæng mellem udviklingen i boligpriser, penge-
mængde og realkreditlån til husholdningerne. 

 

 1
 Jf. ECB (2005), Money and uncertainty, Monthly Bulletin, October, for en nærmere gennemgang af 

effekterne af aktiepriser på pengeefterspørgslen. Se også Laurence H. Meyer (2001), Does money 
matter?, Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, September/October, Vol. 83, No. 4. 

2
 Jf. Roger W. Ferguson, Jr. (2005), Asset Prices and Monetary Liquidity, The Seventh Deutsche Bundes-

bank Spring Conference, Berlin, Tyskland, 27 May, for beskrivelse af sammenhængen mellem udvik-
lingen i boligpriserne, realkreditlåntagning og pengemængden. I Athanasios Orphanides og Richard 
D. Porter (2001), Money and inflation: the role of information regarding the determinants of M2 be-
havior, Board of Govenors of the Federal Reserve System i ECB (2001) Monetary Analysis: Tools and 
applications, beskrives specielle forhold omkring refinansering af realkreditlån i USA, som påvirker 
udviklingen i pengemængden. 
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KORRELATION MELLEM DET REALE BNP OG FORUDGÅENDE, SAMTIDIGE 
OG EFTERFØLGENDE KVARTALERS M1, BOLIGPRISER, REALKREDITUDLÅN 
OG LANGE RENTER Figur 9 
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Kilde: 

Baseret på kvartalsdata for perioden 1980-2005. Den cykliske komponent er beregnet ved hjælp af Baxter-King
band-pass filtreret, hvor frekvenser med en varighed på 6 til 32 kvartaler indgår i den cykliske komponent. Der
anvendes et symmetrisk glidende gennemsnit med 12 observationer på hver side. Den cykliske komponent angiver
den procentvise afvigelse fra trenden, dog er den lange rent afvigelsen i procentpoint. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 
Den stærke vækst i boligpriserne og det høje konverteringsomfang, der 
er blevet understøttet af introduktionen af nye produkter inden for 
boligfinansiering1, kan være en del af forklaringen på den seneste tids 
afvigelse mellem den faktiske og estimerede pengeefterspørgsel. Sam-
menhængen mellem M1 og førtidige indfrielser er vist i figur 10. 

Tilsvarende kan pengeefterspørgslen i begyndelsen i 1990'erne, hvor 
den faktiske pengeefterspørgsel også var noget højere end den estime-
rede, være blevet understøttet af liberaliseringen af realkreditlovgivnin-
gen i begyndelsen af 1990'erne, hvor der blev givet bedre mulighed for 
tillægsbelåning, og muligheden for 30-årige annuitetslån blev genind-
ført. Da renterne efterfølgende faldt, fandt der særdeles store konverte-
ringer sted.2 

ECB har udviklingen i pengemængden og udlånene blandt de indika-
torer, som de anvender til at få information om mulige finansielle uba-
lancer. Denne information er relevant for ECBs pengepolitik, fordi finan-
sielle ubalancer kan virke destabiliserende på den økonomiske aktivitet, 

 1
 Jf. Lars Jul Hansen og Jesper Ulriksen Thuesen (2006), Udviklingen inden for realkredit: Markedet og 

markedsdeltagerne, og Lars Risbjerg (2006), Udviklingen inden for realkredit: Husholdningernes for-
brug, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal. 

2
 Jf. Niels Lynggård Hansen og Erik Haller Pedersen (2003), Årsager til opsvinget i 1993-94, hvor afgø-

rende var finanspolitikken?, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal. 
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og dermed prisudviklingen. Der er også internationalt kommet mere 
fokus på pengemængdens og udlånenes rolle som indikator for prisud-
viklingen på aktier og boliger og heraf afledte effekter på den økono-
miske aktivitet. Det ses især på, om pengemængden og udlånene kan 
være indikatorer for, om bolig- og aktiemarkedet er ved at toppe med 
efterfølgende lavkonjunktur.1 Andre undersøgelser peger på, at væksten 
i boligpriser og reale investeringer er gode indikatorer for højkonjunk-
turer, der potentielt kan efterfølges af en lavkonjunktur.2  
 

 

 1
 Jf. Carsten Detken og Frank Smets (2004), Asset price booms and monetary policy, ECB, Working 

Paper, No. 364, ECB (2002), Asset prices bubbles and monetary policy, Monthly Bulletin, April, og 
Roger W. Ferguson, Jr. (2005), Asset Prices and Monetary Liquidity, The Seventh Deutsche Bundes-
bank Spring Conference, Berlin, Tyskland, 27 May. 

2
 Jf. Jean-Claude Trichet (2005), Asset price bubbles and monetary policy, Mas Lecture, Singapore, 8 

June. 

ÅRLIG VÆKST I M1 OG REALKREDITUDLÅN SAMT FØRTIDIGE INDFRIELSER Figur 10 
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Anm.: 
Kilde: 

4 kvartalers glidende sum. Sidste observation 2. kvartal 2006. 
Københavns Fondsbørs og Danmarks Nationalbank.  
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Lovligt betalingsmiddel  

Louise Buchter og Kirsten Gürtler, Juridisk Sektion 
 
 
INDLEDNING 

Forhold vedrørende betalingsmidler har generel interesse, og National-
banken modtager som følge heraf jævnligt spørgsmål om, hvorvidt sæl-
ger af en vare eller en tjenesteydelse kan afvise særlige seddelstørrelser, 
beskadigede sedler eller mønter, mønter udstedt til særlige lejligheder 
eller fremmed valuta. Nationalbanken modtager også spørgsmål om, 
hvorvidt sælger eller køber kan kræve en bestemt betalingsmåde. Sam-
let set vedrører denne type henvendelser begrebet lovligt betalingsmid-
del. Formålet med denne artikel er at beskrive dette begreb og analyse-
re de juridiske og praktiske implikationer heraf.  

Som det fremgår nedenfor, kan danske sedler og mønter som alt-
overvejende udgangspunkt altid anvendes til betaling. Dog er der særli-
ge tilfælde, hvor en betalingsmodtager er berettiget til at afvise beta-
lingen, eksempelvis hvis der er tale om beskadigede sedler eller mønter. 
Dertil kommer, at dansk lovgivning indeholder forbud for visse forhand-
lere mod at modtage kontantbeløb over en vis størrelse samt regler om, 
hvor mange mønter af hver møntenhed en betalingsmodtager er for-
pligtet til at modtage. Endelig kan retten til at anvende danske sedler 
og mønter til betaling i et vist omfang være begrænset ved aftale.  
 
HVAD ER LOVLIGT BETALINGSMIDDEL?  

Ved lovligt betalingsmiddel, i folkemunde ofte kaldet "gangbar mønt", 
forstås de betalingsmidler, man har ret til at anvende til erhvervelse af 
varer og tjenesteydelser eller frigørelse fra en betalingsforpligtelse her i 
landet. Medmindre der forligger anden aftale eller specielle lovbestem-
melser, fx hvidvasklovgivningen, er danske sedler og mønter altid lovligt 
betalingsmiddel. 

Dette følger for sedlernes vedkommende af lov om Danmarks Natio-
nalbank § 8. Ifølge denne bestemmelse er Nationalbanken eneberettiget 
til at udstede pengesedler. Disse pengesedler er "lovlige betalingsmidler 
mand og mand imellem samt ved ind- og udbetalinger, der foregår ved 
offentlige kasser".  
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For så vidt angår mønter, følger det af møntloven § 4, at de mønter, der 
er præget i henhold til den gældende møntlov eller tidligere møntlov-
givning, er lovlige betalingsmidler, medmindre de er indkaldt og ugyl-
diggjort, jf. mere herom nedenfor.  

Medmindre der er indgået aftale om andet betalingsmiddel end dan-
ske penge, eller andet følger af særlige lovbestemmelser, vil en kreditor, 
dvs. den der skal modtage et beløb i et skyldforhold, der nægter at 
modtage danske sedler eller mønter, komme i fordringshavermora. Ved 
fordringshavermora forstås, at kreditor på grund af egne forhold for-
hindrer debitor, dvs. den der skal betale et beløb i et skyldforhold, i at 
betale. I en sådan situation vil kreditor ikke kunne gøre misligholdelses-
beføjelser gældende, fx morarentebetaling, da den forsinkede betaling 
skyldes kreditors egne forhold.  

Det kan dog være aftalt eller på anden måde gyldigt fastsat, at andre 
betalingsmåder skal anvendes eksempelvis kontooverførsler, betalings-
korttransaktioner eller checks, hvilket berettiger kreditor til at afvise 
kontant betaling. 

I almindelighed antages debitor ikke at have krav på, at kreditor er i 
stand til at give penge tilbage. Debitor må altså selv sørge for at have 
aftalte penge. Kreditor har dog næppe ret til at afvise debitors tilbud 
om betaling, når han uden væsentlig ulempe kan give tilbage. 

 
Betaling i anden valuta end danske kroner  
Fremmed valuta er ikke lovligt betalingsmiddel i Danmark.  

Det kan dog frit aftales, at betaling skal ske i anden valuta end danske 
kroner.  

Ved fordringer udstedt i fremmed valuta kan debitor frit vælge, om 
betalingen skal ske i den pågældende valuta eller danske kroner. Væl-
ger debitor at betale fordringen i danske kroner, skal kursen på beta-
lingsdagen anvendes. Dette følger af gældsbrevslovens § 7.  

Tager en aftale ikke stilling til, hvilken valuta en forpligtelse skal op-
fyldes i, gælder der en almindelig formodning for, at det er betalings-
stedets valuta, der er gældende1. Det vil sige, at en person i Danmark, 
som indgår aftale om køb af en genstand med en sælger i eksempelvis 
Tyskland, vil skulle betale købesummen i euro, hvis betalingsstedet er 
Tyskland. Dette gælder, uanset aftalen er indgået i Danmark. 

I henhold til aktieselskabsloven og årsregnskabsloven er det muligt for 
et selskab at have aktiekapital og aflægge årsregnskab i euro. Tilsvaren-
de giver skattekontrolloven adgang til, at regnskabsføring kan ske i 
fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven, 

 1
 Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I, 2005, 2. udgave, side 124. 
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dog skal pligtmæssige meddelelser til skattemyndighederne som ud-
gangspunkt ske i danske kroner. Bestemmelserne giver ikke adgang til 
at foretage betaling i euro. 

 
Grønland og Færøerne 
Grønland og Færøerne er en del af det danske kongerige og indgår i det 
danske valutaområde. Det er Nationalbanken, der står for udstedelsen 
af sedler og mønter i valutaområdet.  

Det er de samme sedler, der anvendes i det danske kongerige på nær 
Færøerne1. Færøernes pengesedler har et andet udseende, idet de har 
tekst på færøsk og andre illustrationer end de øvrige danske pengesed-
ler. Sedlerne har dog samme størrelse og pålydende værdi som de sed-
ler, der anvendes i resten af kongeriget.  

De færøske pengesedler er ikke lovligt betalingsmiddel i Danmark, li-
gesom de danske sedler ikke er lovligt betalingsmiddel på Færøerne. 
Dog accepteres danske pengesedler i vid udstrækning som betalings-
middel på Færøerne. 

Færøske sedler kan på lige fod med de danske indløses i Nationalban-
ken. 

Det er de samme mønter, der anvendes i hele kongeriget. 
 

Særlige mønter  
I henhold til møntlovens § 2, stk.1 kan industriministeren (i dag økono-
mi- og erhvervsministeren) efter forhandling med Nationalbanken lade 
præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder, fx 
ved begivenheder i Kongehuset. I daglig tale omtales mønter til særlige 
lejligheder som erindringsmønter.  

Erindringsmønter udsendes som regel som almindelige mønter, der 
kan indgå i den almindelige møntcirkulation, men præges typisk også i 
sølv i begrænset antal. Den sædvanlige pålydende værdi fraviges ofte på 
udgaverne i ædelmetal, således at der fx laves en almindelig udgave 
som 20-krone og derudover sølvmønter med en pålydende værdi på 200 
kr.  

 Nationalbanken har desuden i de seneste år udsendt de såkaldte te-
mamønter, hvor de almindelige 10- og 20-kroner på bagsiden har fået 
særlige illustrationer med henholdsvis H.C. Andersen eventyr og danske 
tårne. Disse mønter indgår i den sædvanlige møntcirkulation på samme 
vis som de øvrige 10- og 20-kroner. Temamønterne med motiver fra H.C. 

 1
 Statsministeriet har den 7. april 2006 udsendt pressemeddelelse om, at statsministeren og Grønlands 

landsstyreformand i forståelse med Nationalbanken har igangsat et arbejde med henblik på udste-
delse af særlige grønlandske pengesedler, som alene skal være lovligt betalingsmiddel i Grønland. 
Forslag til Lov om pengesedler mv. i Grønland blev sendt i officiel høring den 18. august 2006. 
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Andersens eventyr er desuden udsendt i en udgave i sølv og i en udgave 
i guld. Den pålydende værdi af sølv- og guldmønterne er 10 kr. svarende 
til den almindelige 10-krone med H.C. Andersen motiv. Metalværdien af 
sølv- og guldmønterne er dog langt højere end den pålydende værdi.  

Alle tema- og erindringsmønter, uanset om den pålydende værdi fra-
viger den værdi, der sædvanligvis anvendes på mønter, er lovligt beta-
lingsmiddel og kan således anvendes til betaling, medmindre andet på 
forhånd er aftalt med kreditor. Dette gælder også, hvis mønterne er 
præget i ædelmetal.  

Tema- og erindringsmønter med en højere pålydende værdi end den 
sædvanlige og/eller præget i ædelmetal er imidlertid sjældne i det al-
mindelige pengeomløb og kan derfor give problemer i praksis, hvis de 
ønskes anvendt til betaling.  
 
BEGRÆNSNINGER I RETTEN TIL AT ANVENDE SEDLER OG MØNTER 

Som nævnt ovenfor er danske pengesedler og mønter lovligt betalings-
middel i Danmark, medmindre der foreligger anden aftale eller specielle 
lovbestemmelser. I det følgende afsnit beskrives de specielle lovbestem-
melser, der begrænser adgangen i retten til at anvende sedler og møn-
ter, samt forretningers mulighed for at afvise sedler af en vis størrelse. 
 
Betaling af store beløb i mønter  
Efter møntloven § 4, stk. 3 har ingen pligt til i én betaling at modtage 
mere end femogtyve mønter af hver enhed. Dvs. maksimalt 25 stk. 25-
ører, 25 stk. 50-ører osv. Bestemmelsen er begrundet i, at betaling af 
store beløb i skillemønt kan virke generende og i nogle tilfælde ville 
kunne være udtryk for chikane.  
 
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme  
Som led i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme må 
forhandlere af genstande samt auktionsholdere ikke modtage kontant-
betaling på 100.000 kr. eller derover. Dette gælder, uanset om betalin-
gen sker på en gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være 
indbyrdes forbundne. Kravet fremgår af lov om forebyggende foran-
staltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme1. 
Bestemmelsen er således en begrænsning af det ovenfor omtalte ud-
gangspunkt om, at debitor altid kan frigøre sig ved kontant betaling. 
 

 1
 Lov nr. 117 af 27. februar 2006. 
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Lov om offentlige betalinger mv. 
Lov om offentlige betalinger mv. har til formål at skabe grundlag for en 
modernisering og effektivisering af den offentlige betalingsforvaltning. 
Loven indeholder bl.a. regler om NemKonto. 
 
NemKonto 
For at lette administrationen af betalinger fra offentlige myndigheder 
er personer over 18 år samt virksomheder forpligtet til at anvise en 
bankkonto i et pengeinstitut, hvortil man ønsker at diverse betalinger 
fra de offentlige kasser, fx overskydende skat, børnepenge, pension, SU 
og kontanthjælp, bliver overført. Med lov om offentlige betalinger er 
det ved særlovgivning bestemt, at betaling i disse situationer med frigø-
rende virkning sker elektronisk. 

Nationalbankloven § 8 bestemmer, at de af banken udstedte penge-
sedler er "lovlige betalingsmidler mand og mand imellem samt ved ind- 
og udbetalinger, der foregår ved offentlige kasser". Bestemmelsen regu-
lerer imidlertid ikke, hvordan udbetalinger fra offentlige myndigheder 
skal ske, herunder om betaling skal kunne ske kontant. Gældsbrevsloven 
§ 3 bestemmer, at betaling skal ske på kreditors bopæl eller forretnings-
sted, men ikke hvordan betaling fra det offentlige skal ske. Disse regler 
er således ikke i modstrid med bestemmelsen i lov om offentlige beta-
linger1. I relation til personer eller virksomheder, der enten ikke ønsker 
eller ikke har adgang til at oprette en pengeinstitutkonto, indeholder 
loven hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om udbeta-
lingsformen, som har frigørende virkning for offentlige myndigheder, 
forudsat personen eller virksomheden er underrettet herom. Det kan ske 
ved, at myndigheden opretter en konto tilhørende staten i et pengein-
stitut, hvortil der er hæveadgang for borgeren/virksomheden2.  

 
Fælles kontantkasser 
Loven bemyndiger i øvrigt finansministeren til at fastsætte regler om 
etablering af én fælles kontantkasse for flere myndigheder inden for et 
geografisk område, hvor der kan ske kontant ind- og udbetaling. Denne 
bemyndigelse indebærer, at der også kan fastsættes regler om indbeta-
linger til kontantkasser fra borgere og virksomheder3.  

 
Kan forretninger afvise sedler af en vis størrelse som betalingsmiddel? 
Som nævnt har en køber som udgangspunkt ret til at frigøre sig ved 
betaling med gangbar mønt. Princippet om aftalefrihed medfører dog, 

 1
 Jf. også bemærkningerne til lovforslaget. 

2
 Hjemlen er p.t. ikke udnyttet. 

3
 Hjemlen er p.t. ikke udnyttet. 
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at en sælger som udgangspunkt har ret til at opstille som betingelse for 
at indgå en aftale om salg, at betaling ikke sker med eksempelvis 500- 
kronesedler. Sælger skal gøre opmærksom på denne betingelse, eksem-
pelvis ved tydelig skiltning, således at køber er bekendt hermed, inden 
aftalen om køb indgås.    

Bliver køber først gjort opmærksom på dette krav fra sælgers side, ef-
ter aftalen om køb er indgået, har sælger som udgangspunkt ikke den-
ne ret. I den situation er der opstået en pengefordring, som køber skal 
indfri, og her er udgangspunktet, at man altid har ret til at frigøre sig 
ved betaling med gangbar mønt.  

Spørgsmålet er, om afvisning af flere seddelstørrelser eller møntenhe-
der er i konflikt med § 10 i lov om visse betalingsmidler, der vedrører 
forbud mod diskrimination af kontant betaling i forhold til betalings-
kort, jf. nedenfor om denne bestemmelse.  

Dette må antages at gælde, hvis fx en erhvervsdrivende generelt næg-
ter at modtage sedler af en vis størrelse, idet dette indirekte kan tvinge 
køber til at anvende betalingskort. Derimod vil et afslag på at modtage 
særlige seddel- eller møntstørrelser efter omstændighederne være ac-
ceptabelt, hvis afslaget er konkret begrundet, fx i aktuelle oplysninger 
om, at falske mønter eller sedler i visse denominationer er i omløb. 
 
BETALINGSMÅDER   

Kan debitor eller kreditor kræve en bestemt betalingsmåde? 
Betaling kan ske på flere måder; eksempelvis kontant på kreditors for-
retningssted, med betalingskort, med check, via PBS, via SWIFT eller via 
bankoverførsel. Gældsbrevloven § 3 foreskriver, at betaling skal ske på 
kreditors bopæl, men loven siger intet om, hvordan betaling skal erlæg-
ges. De mulige betalingsmåder bestemmes af parternes aftale, retsfor-
holdets beskaffenhed og sædvaner på området.  

Som udgangspunkt gælder i dansk ret et princip om aftalefrihed, såle-
des at parterne frit kan aftale betalingsmåden. Har parterne ikke indgå-
et aftale om betalingsmåden, opstår spørgsmålet, om kreditor kan fore-
skrive, at betaling skal ske på en bestemt måde, eller om debitor er be-
rettiget til at vælge betalingsmåden.  

Som nævnt ovenfor kan debitor som udgangspunkt altid anvende dan-
ske sedler og mønter til frigørelse fra en betalingsforpligtelse, medmin-
dre andet følger af retsforholdets beskaffenhed, sædvane eller i øvrigt 
er aftalt mellem parterne. Sædvanligvis kan kreditor dog angive, at be-
talingen skal finde sted til pågældendes konto i et pengeinstitut, lige-
som debitor, hvis kreditor ikke har angivet nogen betalingsmåde, sæd-
vanligvis må være berettiget til at indbetale skyldige beløb til kreditors 
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konto i et pengeinstitut1. Debitor formodes også at have ret til at betale 
med check, med mindre parterne eksplicit har aftalt kontant betaling2. 
Dog vil kreditor være berettiget til at afvise en check, hvis der er risiko 
for manglende dækning, som vil udsætte kreditor for tab. Derimod gi-
ver selve det forhold, at der er besvær knyttet til at modtage en check 
ikke kreditor ret til at afvise betaling med check. 

Derudover kan betaling med check formentlig ikke ske, hvis debitor på 
forhånd er bekendt med, at det er særligt ubelejligt for kreditor. Dette 
gælder dog kun uden for forretningsforhold og har derfor formentlig 
begrænset praktisk betydning3. 
 
Forbud mod diskrimination af kontantkunder  
I følge lov om visse betalingsmidler4 § 10, stk.1 er betalingsmodtager 
forpligtet til at modtage kontant betaling, hvis betalingsmodtager i 
øvrigt modtager betaling på en måde, der er omfattet af loven (bl.a. 
betalingskort). Det gælder dog ikke ved fjernsalg eller ved betalings-
transaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer. 

Betalingsmodtageren kan således som udgangspunkt ikke betinge salg 
af varer eller tjenesteydelser af, at betaling sker med et betalingskort 
eller på anden måde omfattet af denne lov, så som med elektroniske 
penge. Betalingsmodtageren må således ikke ved skiltning, i sine forret-
ningsbetingelser eller ved faktiske foranstaltninger tilkendegive, at kon-
tant betaling ikke kan finde sted.  

Økonomi- og erhvervsministeren kan dispensere fra bestemmelsen. Di-
spensationsbeføjelsen er delegeret til Forbrugerstyrelsen.  

I situationer, hvor der ikke er personlig kontakt mellem forbrugeren 
og betalingsmodtageren, fx ved fjernsalg (så som traditionelt postordre-
salg eller handel via Internettet) og i ubemandede selvbetjeningsmiljøer 
(fx ubemandede tank- eller togstationer), er betalingsmodtagerne und-
taget fra pligten til at modtage kontant betaling.  

Bestemmelsen indeholder således et forbud mod diskrimination af 
kontantkunder til fordel for indehavere af fx betalingskort. I overens-
stemmelse med reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod 
hvidvaskning af penge mv. gælder forpligtelsen til at modtage kontant 
betaling dog ikke for forhandlere af genstande og auktionsholdere, når 
der er tale om beløb på 100.000 kr. eller derover, jf. ovenfor. 

 

 1
 A. Grathe, Pengefordringer, 1992, side 25. 

2
 Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I, 2005, 2. udgave, side 134. 

3
 Bernhard Gomard, Juristen, 1954, side 483. 

4
  Lovbkg.  nr.1501 af 20. december 2004. 
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INDKALDELSE AF SEDDEL OG MØNT 

Sedler 
I henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 8, stk. 3 kan pengesedler 
indkaldes med tilladelse fra ministeren for handel, industri og søfart (i 
dag økonomi- og erhvervsministeren) og ophører i så fald med at være 
lovligt betalingsmiddel fra det tidspunkt, som fastsættes ved en be-
kendtgørelse. Når der er forløbet et år herefter, mister de indkaldte 
sedler også deres gyldighed over for Nationalbanken, men Nationalban-
ken har ret til, såfremt omstændighederne taler derfor, også senere at 
indløse dem (dvs. ombytte dem til nye sedler).  

 
Seddelombytningen 
I 1945 fandt den i nyere tid største danske seddelombytning sted. Sed-
delombytningen blev iværksat straks efter befrielsen 5. maj 1945, efter 
at seddelomløbet i krigsårene var vokset ganske betragteligt. Seddel-
ombytningen blev tilrettelagt som en del af Finansministeriets ekstraor-
dinære formueopgørelse. Seddelombytningen blev gennemført på gan-
ske få dage. Fra og med 23. juli 1945 mistede alle seddelserier udstedt 
før 1944 status som lovligt betalingsmiddel1, men bevarede deres gyl-
dighed over for Nationalbanken til og med 30. juli 19452. Dette var såle-
des en fravigelse af ovennævnte etårs frist. Sedler, der ikke blev ombyt-
tet inden denne dato, kunne under visse omstændigheder godtgøres af 
Nationalbanken også efter denne dato. Nationalbankens indløsning af 
de indkaldte sedler ophørte endeligt 15. februar 19463.  

 
Indkaldte sedler 
Indkaldelse af sedler med hjemmel i nationalbankloven § 8, stk. 3 er kun 
sket to gange siden seddelombytningen i 1945. Fra 1. juli 1953 ophørte 
5-kronesedler af blå type, trykt siden 1944 (sat i omløb 23. juli 1945),  
10-kronesedler af brun type, trykt i 1944 (sat i omløb 23. juli 1945) samt 
10-kronesedler af grøn type trykt siden 1945 (sat i omløb maj 1947) med 
at være lovligt betalingsmiddel, men bevarede deres gyldighed over for 
Nationalbanken til og med 30. juni 19544.  

Fra 1. januar 1955 ophørte 10-kronesedler af lys brun type udstedt si-
den 14. oktober 1952 med at være lovligt betalingsmiddel, men bevare-
de deres gyldighed over for Nationalbanken til og med 31. december 
19555.  

 1
 5- og 10-kronesedler kunne dog anvendes i perioden 23.-25. juli til visse formål. 

2
 Lov nr. 352 af 22. juli 1945.  

3
 Danmarks Nationalbanks Beretning og Regnskab for 1945. 

4
 Bekendtgørelse nr. 345 af 14. oktober 1952. 

5
 Bekendtgørelse nr. 64 af 15. marts 1954.     
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Nationalbanken ombytter fortsat alle pengesedler udstedt efter penge-
ombytningen i 19451, dvs. også de ovennævnte fem- og ti-kronesedler.   
 
Mønter 
I henhold til møntloven § 4 kan økonomi- og erhvervsministeren efter 
forhandling med Danmarks Nationalbank fastsætte, at mønter ikke 
længere er gyldige som betalingsmiddel. ½ kronen samt 1-, 2-, 5- og 10-
ørerne er alle indkaldte og ugyldiggjorte. De er således ikke længere 
lovlige betalingsmidler og kan ikke ombyttes i Nationalbanken. ½ kro-
nen blev inddraget 31. december 1942. 1- og 2-ørerne har ikke kunnet 
ombyttes i Nationalbanken siden 30. juni 1973 og 5- og 10-ørerne ikke 
siden 1. juli 19922. 

 
ER BESKADIGEDE SEDLER OG MØNTER LOVLIGT BETALINGSMIDDEL? 

Mønter 
Det fremgår af møntloven § 4, stk. 2, at mønter, der er væsentligt be-
skadiget eller slidte, ikke er lovlige betalingsmidler. Vurderingen heraf 
beror på et konkret skøn. 

Uagtet sådanne mønter ikke længere er lovlige betalingsmidler, kan 
Nationalbanken dog tage imod beskadigede og slidte mønter efter en 
konkret vurdering med henblik på ombytning til lovlige betalingsmid-
ler3 4.  

 
Sedler  
Der findes ikke for sedler en bestemmelse svarende til § 4, stk. 2 i mønt-
loven. Imidlertid må almindelige retsprincipper føre til, at en betalings-
modtager er berettiget til at afvise en seddel, hvis sedlen er beskadiget i 
ikke uvæsentlig grad, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den stammer fra 
kriminalitet. Ved sidstnævnte tænkes navnlig på sedler, som er blevet 
farvet af en farvepatron i forbindelse med et røveri og eventuelt efter-
følgende forsøgt kemisk renset.  

Det fremgår af Nationalbankens regler for ombytning af farvede og 
beskadigede sedler5, at Nationalbanken ombytter farvede eller beskadi-
gede sedler under nærmere angivne vilkår, og at borgere og virksomhe-
der, som er kommet i besiddelse af farvede eller beskadigede sedler, skal 
henvende sig i det pengeinstitut, hvor de er kontohaver.  

 1
 Se nærmere på Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk. 

2
 Jf. Nationalbankens websted, www.nationalbanken.dk.   

3
 Det fremgår af forarbejderne til møntloven, at statens kasser og Nationalbanken i videst muligt 

omfang skal modtage beskadigede og slidte mønter til ombytning. 
4
 Ved ombytning af mønter opkræves gebyr af pengeinstitutter og virksomheder/personer, der agerer 

i kommercielt øjemed, eller har indsamlet mønter fra offentligheden.  
5
 Jf. Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk. 
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Beskadigede sedler kan straks ombyttes af pengeinstituttet, hvis der er 
mere end 50 pct. af den enkelte seddel tilbage, og sedlerne i øvrigt ikke 
bærer præg af at stamme fra kriminalitet.  

I de tilfælde, hvor en seddel er farvet, kan pengeinstituttet straks om-
bytte den farvede seddel, såfremt det er åbenbart, at indfarvningen ikke 
skyldes farve fra farvepatroner til røverisikring, og sedlen i øvrigt ikke 
bærer præg af at stamme fra kriminalitet. I modsat fald skal sedlen ind-
sendes til Nationalbanken med anmodning om ombytning1. National-
banken ombytter sedlen, såfremt kontohaveren må antages at være 
rette ejer heraf. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis en privatperson 
har modtaget en farvet seddel sammen med flere andre sedler og ikke 
har været opmærksom på farven. 

I almindelighed kan en betalingsmodtager ikke forventes at være be-
kendt med reglerne for ombytning af farvede og beskadigede sedler i 
Nationalbanken. Ligeledes kan en betalingsmodtager ikke pålægges 
risikoen for, at ombytning hos Nationalbanken ikke kan ske. Fx kan det 
være svært for en betalingsmodtager at vurdere, om indehaveren af en 
farvet seddel kan anses for rette ejer af sedlen, dvs. har ekstinkveret alle 
tidligere rettigheder. 

Det fremgår i øvrigt af Nationalbankens regler for ombytning af far-
vede og beskadigede sedler, at borgere og virksomheder ikke bør tage 
imod farvede, brændte, rensede eller andre mistænkelige sedler. 

På denne baggrund vil en betalingsmodtager være berettiget til at af-
vise en farvet seddel eller en seddel, der mangler en ikke uanseelig del, 
eller på anden måde er væsentligt beskadiget, uanset der ikke i øvrigt er 
tvivl om sedlens ægthed eller pålydende værdi.  

Disse forhold fører til, at farvede sedler og sedler, der er beskadigede i 
ikke uvæsentlig grad, ikke er lovligt betalingsmiddel.   
 
 

 1
 Anmodning om ombytning skal vedlægges en række oplysninger, herunder om hvordan kontohave-

ren er kommet i besiddelse af sedlen og pengeinstituttets anbefaling af, hvorvidt der bør ske ombyt-
ning. Såfremt kontohaveren ikke kan eller vil give de krævede oplysninger, kan ombytning ikke ske. 
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Færøsk økonomi, oversigt medio 2006 

Christian Ølgaard, Økonomisk Afdeling 
 
SAMMENFATNING 

Der har i det seneste år været fremgang i færøsk økonomi efter nogle 
års lavkonjunktur. Fremgangen ses især i stigende lønudbetalinger, men 
også i et bedre arbejdsmarked. Højere afregningspriser på fisk og højere 
boligpriser har bidraget til, at aktiviteten er stærkere end ventet for et 
år siden.  

Der var i 2005 fortsat overskud på betalingsbalancen trods en ekstra-
ordinært stor import af skibe og stigende oliepriser. 

De offentlige finanser er – i lyset af de foregående års afmatning – i 
forholdsvis god gænge. Landskassen havde i 2005 et underskud på ca. 2 
pct. af BNP og kommer tæt på balance i 2006.  

Der er udsigt til, at den økonomiske fremgang fortsætter i de kom-
mende år. 

 
ØKONOMISK AKTIVITET1 

De centrale indikatorer for færøsk økonomi viser en moderat opgang i 
aktiviteten siden sidste sommer. Lønudbetalingerne er vokset mærkbart, 
beskæftigelsen er steget, og arbejdsløsheden er faldet. Opgangen kom-
mer efter 3-4 års stagnation. 

Lønudbetalingerne, der normalt udgør mellem 2/3 og 3/4 af bruttofak-
torindkomsten på øerne, var i 1. halvår 2006 godt 6 pct. højere end i 
samme periode sidste år, jf. figur 1. Da de færøske forbrugerpriser sam-
tidig voksede med knap 2 pct., steg de reale lønindkomster betydeligt. 

Der var vækst i lønudbetalingerne inden for de fleste erhverv. Stignin-
gen var især udtalt i fiskeriet og i den finansielle sektor, men også i de 
private tjenesteerhverv var der fremgang. 

Lønmodtagerbeskæftigelsen var i perioden januar-maj 2006 godt 1 
pct. højere end året før. I lighed med lønudbetalingerne var der især en 
stor stigning i den finansielle sektor, hvor en skærpet konkurrence og en 

 1
  De færøske statistikmyndigheder, Hagstova Føroya, opgør kun nationalregnskabet for Færøerne i 

løbende og ikke i faste priser. Nationalregnskabet offentliggøres med betydelig forsinkelse (tal for 
2004 ventes offentliggjort i oktober 2006). Det indebærer, at vurderingen af færøsk økonomi må 
baseres på forskellige nominelle indikatorer, statistik for arbejdsmarkedet og en række partielle 
mængde-statistikker for primært fiskeriet. 
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god indtjening har medvirket til, at de færøske pengeinstitutter har 
forøget antallet af medarbejdere, jf. figur 2 (højre). Også i de private 
serviceerhverv steg beskæftigelsen. Den blev trukket op af bl.a. handel 
og transportsektoren. Sidstnævnte har nydt godt af, at flyruterne mel-
lem Færøerne og Danmark siden efteråret 2004 kun er blevet befløjet af 
færøske operatører.1  

I fiskeriet var der et mindre fald i beskæftigelsen, jf. figur 2 (venstre). 
Kombinationen af et fald i beskæftigelsen og kraftig stigning i lønudbe-
talingerne afspejler dels, at fremgangen i fiskeriet primært har været et 
resultat af højere priser og ikke af større fangstmængder2, dels at de 
senere års indskrænkning og rationalisering i dele af fiskeriet er fortsat. 

I fiskeindustrien var der til gengæld en stigning i beskæftigelsen efter 
et par år med klar tilbagegang. Det kan tilskrives større fangster af spe-
cielt sej, jf. nedenfor, og øget import til forarbejdning. Efter to økono-
misk set svære år bedredes fiskeindustriens økonomi i 2005, men set 
under ét har branchen fortsat svært ved at få overskud. De to største 
forarbejdningsvirksomheder overgik i 2005 fra halvoffentligt til privat 
ejerskab, og det er håbet, at det kan medvirke til at styrke deres konkur-
renceevne. 

 1
  Det dominerende luftfartsselskab er Atlantic Airways, men i maj 2006 begyndte et nyt luftfartssel-

skab under navnet Faroe Jet. 
2
  Aflønningen af mandskabet på fiskeskibene sker på basis af fangstindtægterne. Hvis indtægterne fra 

en fisketur kommer under en bestemt grænse, kan mandskabet dog opnå supplerende støtte fra 
landskassen (mindsteløn). 

LØNUDBETALINGER OG BESKÆFTIGELSE Figur 1 
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Kilde: 

Sæsonkorrigerede kvartalsdata. 
Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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Havbrugserhvervets tilnærmelsesvise sammenbrud i 2003 som følge af 
prisfald og sygdom betød en stor nedgang i produktionen frem til 2005. 
Stigende priser gennem det seneste år, en række initiativer for at be-
grænse sygdomsrisikoen og en rekonstruktion af erhvervet med nye 
større enheder giver imidlertid grundlag for ny optimisme. I 2004 ud-
gjorde udsætningen af småfisk kun ca. 15 pct. af udsætningen i 2002, 
men i 2005 steg det til 25 pct. og forventes i 2006 at nå ca. 45 pct.1 Ud-
førslen af laks og ørred faldt fortsat i 1. halvår 2006, hvor den eksporte-
rede mængde var 70-75 pct. lavere end året før. Til gengæld var den 
gennemsnitlige pris omkring 50 pct. højere. 

Bygge- og anlægsaktiviteten har været høj i de senere år trods den 
generelle afmatning. I 2005 og første del af 2006 var der dog en mindre 
nedgang i beskæftigelsen, mens lønudbetalingerne var stort set uænd-
rede. Den lidt svagere aktivitet må ses i lyset af, at et større tunnelarbej-
de mellem Klaksvík og Eysturoy er blevet afsluttet. Byggeriet af boliger 
er til gengæld stort – ikke mindst i Tórshavn og omegn. I de senere år er 
boligpriserne steget kraftigt, jf. figur 3 (venstre), og med det højere 
prisniveau i Tórshavn-området end andre steder på Færøerne er nybyg-
geri blevet attraktivt. Dertil kommer, at mange års tendens til stigende 
befolkning i Tórshavn-området er fortsat.  

Boligpriserne accelererede i 1. halvår 2006. Accelerationen kan bl.a. til-
skrives introduktionen af 30-årige boliglån med op til 10 års afdragsfri-
hed, som pengeinstitutterne begyndte at udbyde i efteråret 2005. Da 
boligkøb tidligere primært blev finansieret med 15-20 årige annuitets-
lån, har de nye lån givet mulighed for en betydelig ydelsesreduktion. 
Opgangen i boligpriserne blev desuden stimuleret af den generelle øko-
nomiske bedring og priskonkurrence på boliglån. Kombinationen af 

 1
  Se Føroya Havbúnaðarfelag, Àrsfrágreiðing 2005. 

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I UDVALGTE SEKTORER Figur 2 
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Kilde: 

Tal for 2006 viser ændringen for perioden januar-maj 2006 i forhold til samme periode sidste år. Tal i parentes i 
figurforklaringen angiver erhvervets andel af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i 2005. 
Hagstova Føroya. 
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højere boligpriser og lavere ydelser medvirkede samtidig til en kraftig 
stigning i privatforbruget, ikke mindst købet af personbiler. 

Den procentuelle stigning i de færøske boligpriser har siden midten af 
1990'erne stort set svaret til den danske, men det skal bl.a. ses i lyset af, 
at de færøske priser kom meget langt ned under den økonomiske krise i 
1993-94. Med den seneste opgang udgør prisen på en gennemsnitlig 
bolig på Færøerne en lige så stor andel af lønindkomsten som i 1990, jf. 
figur 3 (højre). Siden 1990 er renten på boliglån imidlertid mere end 
halveret, så i det lys er de aktuelle boligpriser ikke ude af proportioner. 
Der er i øjeblikket en række planer om at opføre boliger i Tórshavn og 
omegn. Tilsammen vil de indebære en betydelig forøgelse af boligmas-
sen. Hvis en væsentlig del af planerne realiseres, vil det lægge en dæm-
per på udviklingen i boligpriserne i de kommende år. 

Den offentlige beskæftigelse steg med 1,4 pct. år-til-år i de første fem 
måneder af 2006. Det var mindre end i de foregående år, men lidt mere 
end den samlede beskæftigelsesvækst. Væksten i de offentlige lønudbe-
talinger var til gengæld under gennemsnittet i 1. halvår 2006. Denne 
forskel afspejler, at der i efteråret 2005 blev indgået overenskomster på 
det offentlige område med en lønstigning på knap 1 pct. i det første år i 
bestræbelse på at dæmpe den offentlige udgiftsvækst. Den overens-
komstmæssige stigning var mindre end den gennemsnitlige lønudvikling 
– og i øvrigt også betydeligt mindre end i de foregående år. 

Den højere beskæftigelse smittede af på arbejdsløsheden, som faldt 
fra knap 4 pct. af arbejdsstyrken i 2. kvartal 2005 til knap 3 pct. i 2. kvar-
tal i år, jf. figur 4. Det gunstigere økonomiske klima ses efterhånden 
også på vandringen til og fra øerne, idet to år med fraflytning (netto) 
vendte til en mindre tilflytning i 2. kvartal 2006. Historisk har vandrin-
gerne været en god målestok for temperaturen i færøsk økonomi, så 

BOLIGPRISER Figur 3 
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Kilde: 

Data for 2006 er et skøn baseret på data for 1. halvår. Boligprisen for Færøerne under ét er en sammenvejning af
priser for henholdsvis små bygder, store bygder og Tórshavn. Ved sammenvejningen er der anvendt befolknings-
vægte, hvorfor prisserien afviger lidt fra Føroya Sparikassis tilsvarende serie. I figuren til venstre er der anvendt
logaritmisk skala. 
Føroya Sparikassi , Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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hvis den økonomiske fremgang fortsætter, vil indvandringen sandsyn-
ligvis blive forstærket. 

 
Fiskeriet 
Fangsterne i færøsk farvand af bundfisk, som økonomisk set er den vig-
tigste del af fiskeriet, steg i 1. halvår. Det kan næsten udelukkende hen-
føres til fangsten af sej, som var godt 40 pct. højere end i samme perio-
de året før. For de mere værdifulde arter, torsk og kuller, var der i sam-
me periode en nedgang på henholdsvis godt 15 pct. og 5 pct. En betyde-
lig stigning i afregningspriserne for næsten alle arter – og især sej – in-
debar dog, at værdien af bundfisk fanget i hjemligt farvand voksede 
med knap 20 pct. år-til-år i 1. halvår 2006. Den højere fangstværdi blev 
dog modvirket af højere oliepriser. Det mærkes især af det brændstofin-
tensive trawlfiskeri, mens den økonomiske situation ellers er ganske god 
i det meste af fiskeflåden. 

 Nedgangen i torskefiskeriet afspejler, at bestanden i de færøske far-
vande er svag. Kun én gang tidligere i de sidste 40-50 år skønnes torske-
bestanden at have været svagere. Dertil kommer, at kullerbestanden er 
svækket. De færøske havbiologer, Fiskirannsóknarstovan, anbefalede 
derfor i juni 2006 i deres årlige rådgivning af landsstyret1, at de fiskeski-
be, som primært fanger torsk og kuller (lineskibe og kutterflåden), får 

 1
  Se Fiskirannsóknarstovan, Tilmæli frá Fiskirannsóknarstuni 14. juni 2006 (findes på www.frs.fo). 

ARBEJDSLØSHED OG INDVANDRING Figur 4 
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Kvartalstal. Både arbejdsløshed og indvandring er sæsonkorrigeret. 
Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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beskåret antallet af fiskedage med 25 pct.1 I lighed med tidligere valgte 
Lagtinget imidlertid at tilgodese kortsigtede erhvervsinteresser, da fi-
skedagene for fiskeåret 2006-07 kun blev reduceret med 3 pct. Konse-
kvensen er, at det vil tage længere tid at genopbygge torskebestanden, 
og at afkastet af fiskeriet på længere sigt bliver dårligere, end det ville 
være ved en mere hensigtsmæssig bestandspleje. De færøske fiskeribio-
loger har påpeget, at et lavere fangsttryk for bundfiskene kan give en 
højere fangstværdi, fordi en lavere fiskedødelighed vil indebære en 
højere gennemsnitsvægt pr. fisk og dermed en højere afregningspris pr. 
kilo.2 Dertil kan lægges, at den samme mængde vil kunne fanges med 
færre resurser. 

De senere års nedgang i torskefiskeriet har medvirket til, at fiskeriet 
efter andre arter er blevet intensiveret. Det gælder især havtaske, hvor 
fangstværdien er blevet mere end fordoblet de seneste to år og sidste år 
udgjorde 10 pct. af fangstværdien i det hjemlige farvand. 

Nedgangen i rejefiskeriet er til gengæld fortsat, og i dag er der kun en 
aktiv trawler tilbage i den færøske flåde mod over 10 for 5 år siden.  

Den del af det færøske fiskeri, der i de senere år har været mest lukra-
tivt, er fiskeriet efter pelagiske fisk (primært sild, makrel og blåhvilling). 
Ud over gode priser har denne del af flåden nydt godt af, at bestanden 
af nordhavssild er blevet stor. Fiskeriet giver en høj aflønning til både 
mandskab og skib, og der er i de sidste 5 år foretaget betydelige nyinve-
steringer, så flåden i dag er moderne og effektiv. I forsommeren blev et 
af disse fartøjer handlet til ca. 350 mio.kr. Det anslås, at mindst 200 
mio.kr. er betaling for den tilknyttede ret til at fiske – en ret, som den 
tidligere reder har fået tildelt af landsstyret uden betaling.  

Handlen har afstedkommet en diskussion på Færøerne om, hvem der 
skal høste resurserenten i fiskeriet, dvs. den overnormale indtjening, som 
kan opnås i store dele af fiskeriet. I det pelagiske fiskeri tilfalder resurse-
renten i dag primært rederen, som bl.a. kapitaliserer værdien af fremtidig 
overnormal indtjening ved et salg af skibet, men også mandskabet, der 
får en høj løn. I andre dele af det færøske fiskeri, fx fiskeriet efter torsk 
og kuller, fordeles resurserenten i stor udstrækning ved at give flere fiske-
licenser end nødvendigt ud fra en strengt økonomisk betragtning. Konse-
kvensen heraf er et ineffektivt fiskeri. En alternativ mulighed, som ikke 
har været afprøvet på Færøerne, er, at landsstyret sælger retten til fiskeri 
for en tidsbegrænset periode. Herved vil resurserenten tilfalde landskas-
sen og dermed hele den færøske befolkning. I sidste ende er det et poli-
tisk spørgsmål, hvordan resurserenten skal fordeles.  

 1
  Fangsttrykket for torsk, kuller og sej i de færøske farvande reguleres primært gennem regler for 

antallet af fiskedage. 
2
  Se Regin Reinert, Veiða pr. rekrutt fyri føroyskar fiskastovnar (findes på www.frs.fo). 
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BETALINGSBALANCE OG UDENRIGSHANDEL 

I det seneste årti har Færøerne gennemgående haft store overskud på 
betalingsbalancen – ofte på over 10 pct. af BNP. I 2005 skønnes over-
skuddet at have været ca. 300 mio.kr. (svarende til ca. 3 pct. af BNP) mod 
ca. 800 mio.kr. i 2004, jf. figur 5.  

Faldet i overskuddet skyldes, at handelsbalancen blev svækket. Vare-
eksporten faldt 3 pct., mens vareimporten steg med 14 pct. Den høje 
importvækst kunne først og fremmest tilskrives en ekstraordinært stor 
import af skibe, men også udgifterne til indførsel af brændsel steg i takt 
med de stigende oliepriser, jf. figur 6 (venstre). De øvrige dele af impor-
ten var uændrede eller faldt i 2005. 

I 1. halvår 2006 har der været en bred fordelt importstigning i forhold 
til 1. halvår 2005. Det indikerer, at den indenlandske efterspørgsel var i 
vækst og understøtter dermed indtrykket af opgang i færøsk økonomi. 

Nedgangen i eksporten i 2005 afspejler, at de udførte mængder af fisk 
med sej som den væsentligste undtagelse faldt markant. Eksempelvis var 
den eksporterede mængde af torsk 25-30 pct. lavere end året før, mens 
eksporten af opdrætsfisk blev halveret. 

Når eksportværdien ikke faldt mere end 3 pct. skyldes det, at eksport-
priserne steg med gennemsnitligt 13 pct. Der var prisstigninger for langt 
de fleste fisk, især for laks. Stigningerne fortsatte i 1. halvår 2006, hvor 
den gennemsnitlige eksportpris var 20 pct. højere end i 2005, jf. figur 6 

 

BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER Figur 5 
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Anm.: 
Kilde: 

Tal for 2005 er egne skøn. 
Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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(højre). Det var dog ikke tilstrækkeligt til at hindre, at den samlede eks-
portværdi faldt lidt i forhold til 1. halvår 2005. 

 
FINANSIEL SEKTOR 

Udlånet fra de færøske pengeinstitutter til husholdninger og ikke-
finansielle virksomheder var i juni 2006 næsten 20 pct. højere end året 
før. Den hastige opgang, der kommer efter nogle år med stagnation 
eller tilbagegang, afspejler til dels den stigende økonomiske aktivitet, 
men også, at de færøske pengeinstitutter har finansieret en række stør-
re virksomhedshandler, og at ejendomspriserne er steget.  

Pengeinstitutternes overskud før skat steg fra ca. 250 mio.kr. i 2004 til 
340 mio.kr. i 2005, jf. tabel 1. Fremgangen var primært et resultat af, at 
tab og hensættelser var mindre end i 2004, hvor der var betydelige tab 
og hensættelser på lån til havbrug. Rente- og gebyrindtægterne (netto) 
var stort set uændrede i forhold til 2004. Også i 1. halvår 2006 havde 
pengeinstitutterne solide overskud. 

Føroya Banki udbetalte i forbindelse med regnskabet for 2005 et ak-
tieudbytte på 600 mio.kr. svarende til godt 1/3 af egenkapitalen. Den 
store udbyttebetaling, som næsten udelukkende tilfaldt landskassen, 
blev foretaget for at give banken en mere normal kapitalstruktur og 
skal ses som et led i forberedelsen af bankens privatisering.1 Med en 
solvensprocent på 28 pct. ultimo 2005 er banken fortsat særdeles vel-
konsolideret. 

Konkurrencen mellem pengeinstitutterne er blevet skærpet i det sene-
ste år. Det ses bl.a. ved, at pengeinstitutterne har etableret sig i hinan-

 1
  I landsstyregrundlaget fra 2004 er det aftalt, at landsstyret skal arbejde for privatisering af landssty-

reejede virksomheder, herunder Føroya Banki, Føroya Lívstrygging, Føroya Tele og Atlantic Airways. 
Der er endnu ingen af virksomhederne, som er privatiseret, men landsstyret planlægger at begynde 
med en delvis privatisering af Atlantic Airways. 

IMPORT AF OLIE (VENSTRE) OG EKSPORTPRISINDEKS (HØJRE) Figur 6 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Importen af olie er sæsonkorrigeret og er som olieprisen opgjort på kvartaler. Olieprisen for 3. kvartal 2006
dækker over gennemsnitsprisen for juli og august.  Eksportindeks er opgjort på årsniveau (tal for 2006 dog kun 
baseret på tal for 1. halvår). Indeksene er beregnet som Laspeyres kædeindeks og inkluderer ikke skibe. 
Hagstova Føroya, EcoWin og egne beregninger. 
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dens lokalområder, at renten på udlån til boliger er blevet sat ned, og at 
udbuddet af produkter til boligfinansiering er blevet større via mulighed 
for lån med op til 10 års afdragsfrihed og for lån med 30 års løbetid. 
Endvidere er islandske banker i stigende grad gået ind i erhvervsfinan-
siering. 

 
OFFENTLIGE FINANSER 

Landskassen havde i 2005 et underskud på godt 200 mio.kr. svarende til 
ca. 2 pct. af BNP. Underskuddet var stort set som budgetteret og må i 
lyset af den længerevarende stagnation i økonomien karakteriseres som 
moderat. 

Finansloven for 2006 indebærer en stort set neutral finanspolitik, og 
der er budgetteret med et næsten uændret underskud. Oplysningerne 

RESULTAT I PENGEINSTITUTTERNE Tabel 1 

Mio.kr. 2002 2003 2004 2005 
1. halvår 

2006 

Rente- og gebyrindtægter, netto.................  546 574 553 550 299 
Kursreguleringer mv. ....................................  73 43 95 47 -24 
Resultat af finansielle poster .......................  618 617 648 597 275 

Driftsomkostninger ......................................  280 281 290 313 168 
Afskrivninger og hensættelser, netto .........  46 437 119 -15 -15 
Resultat af datterselskaber mv. ...................  0 1 13 41 66 

Ordinært resultat før skat ............................  293 -100 252 341 187 

Solvensprocent ..............................................  32,0 30,9 31,4 21,5 … 

Anm.: Eik Bank, som er beliggende i København, og fra ultimo 2004 har været en datterbank under Føroya Sparikassi 
indgår via "Resultat af datterselskaber mv.". 

Kilde: Regnskaber for Føroya Banki, Føroya Sparikassi, Norðoya Sparikassi og Suðuroyar Sparikassi. 

 

 

LANDSKASSENS FINANSER Tabel 2 

Mio.kr. 2002 2003 2004 2005 
Budget 

2006 

Skatter og afgifter mv. .................................  2.972 2.936 2.840 2.897 2.935 
Bloktilskud ....................................................  629 632 633 631 631 
Indtægter i alt ...............................................  3.601 3.568 3.472 3.528 3.565 

Driftsudgifter ................................................  3.146 3.194 3.323 3.467 3.486 
Anlægsudgifter .............................................  240 262 228 201 258 
Renteudgifter, netto ....................................  24 90 72 71 33 
Udgifter i alt .................................................  3.411 3.545 3.624 3.739 3.778 

Saldo ..............................................................  191 23 -152 -211 -213 

Landskassens nettogæld1, ultimo ................  1.745 2.124 2.311 2.502 … 

Kilde: Fíggjarmálaráðið og Landsbanki Føroya. 
1 Bruttogæld med fradrag for landskassens indestående i Landsbanken (men ikke for værdien af landsstyreejede

virksomheder, herunder Føroya Banki, Føroya Lívstrygging, Føroya Tele og Atlantic Airways). 
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for 1. halvår tyder imidlertid på, at landskassen kommer tæt på balance, 
idet indtægterne fra skatter og afgifter har overrasket positivt. Den 
ekstraordinære indtægt fra Føroya Bankis aktieudbytte er ikke inklude-
ret i landskassesaldoen, men skal bruges til nedbringelse af landskassens 
gæld. 

Kommunerne er i de seneste år fortsat med at nedbringe den store 
gæld, som de opbyggede for 15-20 år siden. I takt med, at gældsbyrden 
er blevet mere overkommelig, har kommunerne dog reduceret gælds-
nedbringelsen og i stedet fokuseret på at forbedre den kommunale ser-
vice. Fra 2002 til 2005 steg de kommunale drifts- og anlægsudgifter så-
ledes med godt 20 pct.  

 
ØKONOMISKE UDSIGTER 

Den økonomiske fremgang vil sandsynligvis fortsætte i det næste par år. 
Det skyldes bl.a., at havbrugserhvervet gradvist vil blive genopbygget, 
og at der er udsigt til en stigende byggeaktivitet. Der planlægges såle-
des et omfattende boligbyggeri i Tórshavn-området, og en større udvi-
delse af lufthavnen er under forberedelse. 

Dertil kommer, at der i disse år sker en række ejerskifter i færøsk er-
hvervsliv, hvor familieejede virksomheder overtages af investorer med 
større kapitalstyrke. Det vil formentlig styrke virksomhedernes konkur-
renceevne og vækstmuligheder. Landsstyrets planer om at privatisere 
store offentlige virksomheder vil kunne understøtte denne proces forud-
sat, at offentlige monopoler ikke bliver til private monopoler. 

Udsigterne er dog ikke uden nedadrettede risici. Det fortsat høje 
fangsttryk betyder, at torskefiskeriet kan blive svækket yderligere, og 
efter et par år med store prisstigninger på fisk er der risiko for et pris-
fald. 

Det er fremdeles uklart, om der findes kulbrinter i undergrunden om-
kring Færøerne i et omfang, der muliggør en produktion. Som et led i 2. 
efterforskningsrunde, der blev påbegyndt sidste år, gennemføres i skri-
vende stund en prøveboring i et hidtil uprøvet område. Det er den før-
ste prøveboring i 5 år. De britiske erfaringer er, at selv hvis der er kul-
brinter i undergrunden, kan det være nødvendigt med en del prøvebo-
ringer, før den findes. 
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Boligmasse og boligskat – et regionalt 
perspektiv 

Jan Overgaard Olesen og Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Boligmarkedet er ofte i fokus i den offentlige debat. Med henblik på at 
bidrage til viden på området tegner denne artikel et overordnet billede 
af den danske boligmasse, boligformue og ejendomsbeskatning. Artik-
len bygger på specialudtræk fra Danmarks Statistik af dels oplysninger 
om boligarealet for den danske boligbestand, dels oplysninger om regi-
onalfordelte provenuer fra ejendomsbeskatningen. Førstnævnte talma-
teriale vedrørende boligbestandens areal har tidligere dannet baggrund 
for en opgørelse af boligformuen i Danmark1.  

Artiklen fokuserer på de regionale aspekter. Der foretages en geogra-
fisk opdeling af boligforholdene på kommunegrupper, hvor udviklingen 
i boligernes areal og værdi over tid skitseres. Der opdeles på boligfor-
mer, herunder ejer- og lejeboliger. Endelig præsenteres en fordeling af 
provenuet fra ejendomsværdibeskatningen på kommunegrupper, og 
der beregnes effektive skattesatser. 

Det fremgår, at der er væsentlige forskelle i boligforbruget i forskelli-
ge dele af landet. En beboer i en landkommune har i gennemsnit 15 m2 
mere bolig til rådighed end en beboer i København og på Frederiksberg. 
Der er endvidere store geografiske forskelle med hensyn til boligform, 
idet lejeboligerne især er beliggende i de store byer. Det er også her 
andelsboligformen er mest udbredt. 

Den effektive ejendomsværdibeskatning, målt som provenu i forhold 
til ejerboligformue, har været faldende siden begyndelsen af 1990'erne 
og når i år skønsmæssigt ned på 0,5 pct. Faldet i effektiv beskatning var 
større i løbet af 1990'erne, end det har været under skattestoppet fra 
2002 og frem til i dag. Skattestoppet i sin nuværende form vil dog bevir-
ke et fortsat fald i den effektive ejendomsværdiskattesats, så længe 
kontantpriserne fortsætter med at stige.  

 Den kraftige stigning i kontantpriserne i hovedstadsområdet bredt 
defineret, dvs. inkl. Frederiksborg og Roskilde amter, har siden begyn-

 1
  Jf. Jan Overgaard Olesen og Erik Haller Pedersen, En opgørelse af boligformuen, Danmarks National-

bank, Working Paper nr. 37, maj 2006.  
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delsen af 1990'erne medført en regional forskydning i provenuet fra 
ejendomsværdibeskatningen, så denne i højere grad hviler på hoved-
stadsområdet. Trods dette er den effektive ejendomsværdibeskatning 
faldet kraftigst over tid netop her.  

 
Boligmasse 
I Danmark er der mange forskellige boligformer, og der er betydelige 
regionale forskelle i befolkningens boligforhold. Talmaterialet fra Dan-
marks Statistik muliggør en overordnet beskrivelse af disse regionale 
forskelle. Talmaterialet opdeles i denne artikel på otte kommunegrup-
per som defineret af Skat, jf. appendiks for en oversigt. Kommunegrup-
pe 1 omfatter Københavns og Frederiksberg Kommune, mens kommu-
negruppe 8 er rene landkommuner. Princippet er, at des mindre grad af 
bymæssig bebyggelse i kommunen, des højere kommunegruppenum-
mer. En sådan klassifikation sikrer en prismæssig mere homogen opde-
ling af boligmassen end en ren geografisk fordeling. For en nærmere 
beskrivelse af talmaterialet henvises til boks 1. 

Omtrent halvdelen af den danske boligmasse opgjort ud fra boligarea-
let målt i antal m2 består af parcel- og rækkehuse, der bebos af ejeren 
selv, jf. figur 1. Da boligarealet i parcel- og rækkehuse i gennemsnit er 
større end for andre boligformer, er andelen dog mindre, såfremt der 
måles i antal boliger. Udlejningsboliger, herunder almene boliger, udgør 

BOLIGFORMER, ANTAL M2 Figur 1 

Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Andelsboliger Almene boliger
Privat udlejning Sommerhuse Øvrige

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Andel af samlet boligmasse målt i m2. "Øvrige" dækker over offentlig udlejning og andre boliger, herunder
kollegier, plejehjem og stuehuse med over 10 ha jordtilliggende, jf. bilagstabel 1. Tallene er opgjort primo 2005. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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knap 30 pct. af boligmassen, mens den resterende del er fordelt på bl.a. 
andelsboliger, ejerlejligheder og sommerhuse. 

Hovedparten af den danske boligmasse er beliggende i mindre byer 
og landkommuner (kommunegruppe 8), jf. figur 2. Det hænger sammen 
med, at disse kommuner dækker det arealmæssigt største område af 
Danmark, dog med en mindre boligtæthed. Boligarealet er nogenlunde 
ligeligt fordelt på de øvrige kommunegrupper. Boligarealets fordeling 
på boligform og geografi kan tolkes derhen, at den almindelige bolig i 
Danmark er et parcelhus i en landkommune. 

En opdeling af boligmassen på ejer- og lejeboliger samt på kommune-
grupper viser, at lejeboligerne, dvs. private og offentlige udlejningsboli-

DATA FOR BOLIGMASSEN  Boks 1 

Oplysningerne om boligbestandens areal, boligmassen, stammer fra et specialudtræk 

fra Danmarks Statistik. Grundlaget er registreringerne i Bygnings- og Boligregisteret 

(BBR), og kun det egentlige boligareal er medtaget, således at fx carporte, garager og 

udestuer ikke indgår i opgørelsen af boligmassen. For ejendomme med blandet bolig 

og erhverv indgår dog også arealet for erhvervsdelen.  

Datamaterialet er opdelt geografisk efter Skats 8 kommunegrupper, jf. appendiks, 

og indeholder oplysninger om boligmassens fordeling efter boligens art, ejerforhold 

og anvendelse (udlejningsforhold), jf. nedenstående oversigt. I relation til boligens art 

skal det bemærkes, at ejerlejligheder er udskilt som en selvstændig kategori på linje 

med fx etageboliger. Det hænger sammen med, at ejerlejligheder her skal forstås som 

selvstændige lejligheder, der handles, og i BBR registreres, særskilt, mens etageboliger 

dækker over fx hele udlejningsejendomme med flere lejligheder. Begrebet ejerlejlig-

heder refererer således ikke til lejlighedens anvendelse. Øvrige boligarter er en rest-

kategori og omfatter bl.a. kollegier, plejehjem og erhvervsejendomme med blandet 

bolig og erhverv. Det skal også bemærkes, at almene boliger og andelsboliger er ud-

tryk for en bestemt ejerform på linje med fx privatpersoners ejerskab af boliger. Der 

er således ikke tale om en særlig boligart, sådan som det måske af og til er opfattel-

sen. Det skal endelig bemærkes, at privatpersoner ikke kan adskilles fra interessent-

skaber som boligejere i talmaterialet.   

Data dækker perioden fra 1981 til 2005, idet boligmassen er opgjort pr. 1. januar i 

hvert år.    
    

Boligart Ejerforhold Anvendelse 

Stuehus Privatperson inkl. interessentskab Udlejet 
Parcelhus Alment boligselskab Beboet af ejer 
Række-kæde-dobbelthus A/S, ApS og andre selskaber Ikke benyttet 
Etagebolig Forening, legat og lignende Uoplyst 
Sommerhus Privat andelsboligforening  
Ejerlejlighed Stat, amt, kommune  
Øvrige boligarter Andre ejere (inkl. uoplyst)  

 
For en uddybning henvises til Jan Overgaard Olesen og Erik Haller Pedersen, En opgørel-

se af boligformuen, Danmarks Nationalbank, Working Paper nr. 37, maj 2006. 
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ger samt almene boliger, overvejende er beliggende i de større byer 
med en stor koncentration i hovedstadsområdet, jf. bilagstabel 1. I 
kommunegrupperne 1, 2 og 4 bor 38 pct. af befolkningen, men området 
rummer 46 pct. af lejeboligarealet i landet.  

Det er også i hovedstadsområdet, at størstedelen af ejerlejligheder og 
andelsboliger er beliggende. Andelsboligen er således sammen med den 
private udlejningsbolig den dominerende boligform i Københavns og 
Frederiksberg kommuner med hver ca. 30 pct. af boligarealet. Sommer-
huse udgør en væsentlig del af boligmassen i en del landkommuner, dvs. 
kommunegruppe 8.  

I en årrække er bestanden af ejerboliger steget hurtigst. Siden 1981 er 
det samlede ejerboligareal i landet vokset med en tredjedel, men lejebo-
ligarealet er kun steget halvt så meget. I København og på Frederiks-
berg (kommunegruppe 1) er der næsten udelukkende blevet bygget 
ejerboliger de seneste 25 år, men alligevel udgør ejerboliger stadig kun 
ca. halvdelen af det samlede boligareal, jf. figur 3. Til sammenligning 
udgør ejerboliger 66 pct. af det samlede boligareal på landsplan.  

Fordelingen mellem ejer- og lejeboliger påvirkes især af nybyggeri. An-
dre forhold spiller dog også ind. Fx vil boliger i forbindelse med de såkald-
te forældrekøb principielt ændre status fra ejer- til lejebolig, jf. boks 2.  

Andelsboliger er her placeret under ejerboliger, fordi de i økonomisk 
forstand på flere måder minder mest om ejerboliger. Det gør sig bl.a. 
gældende i forhold til belåningsmuligheder samt muligheden og risiko-

BOLIGAREALETS (ANTAL M2) FORDELING PÅ KOMMUNEGRUPPER Figur 2 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr.6 Gr. 7 Gr. 8
 

Anm.: 
Kilde: 

Andel af samlet boligmasse. 
Danmarks Statistik. 
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en for kapitalgevinster og -tab på boligen. Andelsboligen er den bolig-
form, der de seneste 25 år er steget mest, ca. 10 pct. pr. år for hele lan-
det under et, hvilket er langt mere end andre boligformer, men stignin-
gen er sket fra et lavt niveau. Det samlede boligareal er kun vokset med 
en pct. pr. år, jf. bilagstabel 3.   

Ved tolkning af "ejerboligraten" i figur 3 er det vigtigt at være opmærk-
som på, at der ikke er tale om antal boliger, men om antal m2. Da ejerboli-
ger gennemsnitligt er større end lejeboliger, vil en ejerboligrate beregnet 
på antal boliger i stedet for antal m2 give et lavere tal for ejerboligernes 
andel af alle boliger. Opgjort på antal boliger var ejerboligraten, inkl. an-
delsboliger, for landet som helhed således knap 60 pct. primo 2005. 

Vandringen er historisk gået fra land til by, og gennem det seneste årti 
har især hovedstadsområdet trukket beboere til. Det er samtidig her, det 
er vanskeligst at øge bestanden af boliger, da de centrale dele af området 
allerede i høj grad er udbygget. Selv nær centrum er der dog muligheder 
for udbygning, bl.a. på tidligere erhvervsområder, ligesom bestanden af 
lejligheder principielt også kunne øges ved at bygge i højden.  

Boligbyggeriet her i landet er underlagt restriktioner i zonelovgivnin-
gen, der regulerer, hvor der må bygges. Ser man på hele hovedstadsom-
rådet, er der stadig store arealer med landzonestatus, jf. figur 5, som i 
en vis udstrækning kunne inddrages i byzonen og benyttes til nybyggeri, 
i givet fald med en passende udbygning af infrastrukturen.  

AREAL FOR HELÅRSBOLIGER EFTER KOMMUNEGRUPPE OG ANVENDELSE Figur 3 

0

10

20

30

40

50

60

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

0

15

30

45

60

75

90

Ejerboliger Lejeboliger Ejerboligraten (højre)

Mio. m Pct.2

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Ejerboliger inkluderer andelsboliger. Tallene er ekskl. sommerhuse og andre boliger, jf. bilagstabel 1. "Ejerboligra-
ten" viser ejerboliger i pct. af alle medtagne helårsboliger målt i antal m2. Primo 2005. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boligforbrug 
Boligernes gennemsnitlige størrelse er vokset i løbet af de sidste 25 år. 
Den gennemsnitlige bolig er i dag 110 m2 på landsbasis, når alle boligar-
ter medtages. Samtidig er antal beboere pr. bolig faldet, således at an-
tallet af m2 pr. person er steget fra 48 til 57 svarende til en stigning på 
knap 20 pct., jf. tabel 1. 

En opsplitning på kommunegrupper viser en klar sammenhæng mel-
lem boligforbrug og prisen på et sådant forbrug. Des billigere en m2 
bolig er, des flere m2 efterspørges, jf. boks 3. Den enkelte beboer i en 
landkommune (kommunegruppe 8) har i dag 15 m2 bolig mere til rådig-
hed end en beboer i Københavns Kommune og på Frederiksberg (kom-
munegruppe 1), og som illustreret i figur 6 er forskellen blevet større de 

FORÆLDREKØB Boks 2  

Talmaterialet gør det muligt at foretage en opdeling af husholdningernes ejerlejlig-

heder på lejligheder, der bebos af ejeren selv, og lejligheder, der lejes ud. Det er såle-

des muligt at opgøre, om det bliver mere udbredt for husholdningerne at erhverve en 

ejerlejlighed, som så efterfølgende lejes ud. Det ser netop ud til at være tilfældet i de 

store byer, hvor hovedparten af ejerlejlighederne er beliggende, jf. figur 4. 

 

ANDEL AF HUSHOLDNINGERNES EJERLEJLIGHEDER, DER BEBOS AF EJER Figur 4 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Kommunegrupperne 1 og 4 dækker de store uddannelsesbyer, København, Århus, Odense og Ålborg. 
Forholdet i figuren er beregnet på baggrund af m2-tal. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Medvirkende til udviklingen er de såkaldte "forældrekøb", hvor forældre til uddan-

nelsessøgende børn køber en ejerlejlighed tæt på uddannelsesinstitutionen, som så 

lejes ud til den unge. Der findes ikke offentlig statistik på området, men ejendoms-

mæglere1 vurderer, at en betydelig del af alle ejerlejligheder i København og Århus i 

dag er forældreejede, og at tallet i de senere år har været stærkt stigende. 

1 Berlingske Tidende den 7. marts 2006. 
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seneste 25 år. Antallet af personer pr. bolig er mindre i gruppe 1 end i 
resten af landet, men det mere end opvejes af, at boligerne typisk også 
er mindre, således at antallet af m2 pr. person bliver det laveste blandt 
alle kommunegrupper.  

 

BOLIGSTØRRELSE OG BOLIGFORBRUG Tabel 1 

 1981 2005 

 
m2/bolig 

(1) 
Person/bolig

(2) 
m2/person 
(3) = (1)/(2)

m2/bolig
(1) 

Person/bolig 
(2) 

m2/person 
(3) = (1)/(2) 

Gruppe 1 ......................... 74,0 1,7 42,8 82,6 1,8 46,8 
Gruppe 2 ......................... 98,9 2,4 41,3 104,4 2,1 49,1 
Gruppe 3 ......................... 117,0 2,7 43,4 122,5 2,4 51,5 
Gruppe 4 ......................... 99,0 2,2 44,2 101,4 2,0 50,3 
Gruppe 5 ......................... 116,2 2,4 49,3 123,2 2,0 60,2 
Gruppe 6 ......................... 111,5 2,5 45,2 112,2 2,1 54,0 
Gruppe 7 ......................... 125,0 2,6 48,1 129,8 2,2 59,3 
Gruppe 8 ......................... 128,6 2,6 48,9 137,5 2,2 61,8 
Hele landet ..................... 107,8 2,4 45,7 114,8 2,1 54,7 

Memo:  
Hele landet, inkl. som-
merhuse 105,7 2,2 47,7 110,7 1,9 57,3 

Anm.: Tallene viser det samlede boligareal i forhold til antal boliger og befolkning. Inkl. andre boliger, dvs. kollegier, 
plejehjem erhvervsejendomme med bolig m.m., men ekskl. sommerhuse. Langt hovedparten af sommerhusene 
ligger geografisk i kommunegruppe 7 og 8, mens ejerskabet er mere ligeligt fordelt mellem kommunegrupper. In-
kludering af sommerhuse vil således betyde en overvurdering af antal m2 til rådighed pr. person i kommunegrup-
perne 7 og 8 og en undervurdering i de andre kommunegrupper. Opgørelser primo årene. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

HOVEDSTADSOMRÅDETS AREAL EFTER ZONESTATUS Figur 5 
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Kilde: Hovedstadens Udviklingsråd, 2005. 
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BOLIGFORBRUG Figur 6 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Samlet boligmasse ekskl. sommerhuse. Der er et brud i dataserierne  i 2005, hvor ca. 18.000 boliger på landsbasis
ekstraordinært er blevet identificeret, jf. Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger Byggeri og boligforhold,
2005:18. Observationer primo årene. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Kontantpriser og boligformue 
Opgørelsen af boligmassen kan bruges til beregninger af boligformuen i 
Danmark ved at supplere med oplysninger fra Realkreditrådets ejen-
domsprisstatistik om handlede m2-priser for enfamiliehuse, ejerlejlighe-
der og sommerhuse. Der kan beregnes forskellige bud på boligformuen 
alt afhængigt af afgræsningen af boligmassens ejerforhold og anven-
delse. Den samlede boligformue giver et skøn over markedsværdien af 
samtlige boliger. Denne beregning er selvsagt usikker i og med, at der 
ikke umiddelbart findes handlede priser for fx udlejningsboliger, herun-
der almene boliger. Markedspriserne for ejerboliger kan dog anvendes 
som et groft bud på de relevante priser. Der kan herudover beregnes et 
skøn på husholdningernes boligformue, dvs. markedsværdien af de bo-
liger, der ejes af privatpersoner1, hvilket fx er relevant i forhold til en 
vurdering af husholdningernes formueposition. Endvidere kan der be-
regnes en ejerboligformue, der omfatter de af husholdningernes boli-
ger, som bebos af ejeren selv. Her udelades de boliger, som husholdnin-
gerne udlejer.  

Den samlede boligformue var primo 2005 3.500 mia.kr., hvoraf knap 
halvdelen var værdien af ejerboliger beboet af ejeren selv, jf. bilagstabel  

 1
 Inkl. interessentskaber. 
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21. Ved måling af den regionale fordeling af boligformuen spiller det 
ind, at priserne på en bolig er markant højere i de store byer end i de 
mindre, jf. figur 8. Hovedstadsområdet samt de store provinsbyer (kom-
munegruppe 1, 2 og 4) rummer således halvdelen af den samlede værdi 
af alle helårsboliger, men kun en tredjedel af det tilsvarende boligareal. 

 1
 Tallet ligger højere end opgørelsen af boligformuen i førnævnte Working Paper nr. 37 (hvor den 

samlede boligformue primo 2005 er opjort til ca. 3.250 mia.kr.). Forskellen skyldes, at boligformuen i 
denne artikel inkluderer en skønnet værdi af restgruppen "andre boliger", der bl.a. omfatter kolle-
gier, plejehjem og stuehuse med mere end 10 ha. jordtilliggende. 

REGIONALT BOLIGFORBRUG OG BOLIGPRIS Boks 3  

Ikke overraskende er der en tæt sammenhæng mellem boligpriser og efterspørgslen 

efter boliger. Denne sammenhæng er klarere med hensyn til det areal, der efterspør-

ges, end med hensyn til antallet af boliger, da folk som udgangspunkt skal have et 

sted at bo. Den relativt høje kontantpris i byområderne medfører, at det antal m2, 

som en person har til rådighed, er markant mindre end gennemsnittet, jf. figur 7. 

 

BOLIGFORBRUG OG KVADRATMETERPRISER Figur 7 
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Anm.: 
Kilde: 

Boligforbrug er ekskl. sommerhuse. Der er indtegnet regressionslinjer. 
Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 

 

Regressionslinjerne viser sammenhængen mellem kontantpris og boligforbrug på 

tværs af kommunegrupper på et givet tidspunkt: Jo højere kontantpris, desto lavere 

boligforbrug. Regressionslinjen forskydes over tid mod nordøst, dels som følge af den 

generelle pris- og løninflation, dels som følge af, at realindkomsterne stiger. Dette 

medfører således, at der bliver råd til et større boligforbrug for en given (nominel) 

kontantpris. En generel vækst i kontantpriserne vil ud over forskydningen udad resul-

tere i en udfladning af regressionslinjen. Denne udfladning er blevet forstærket de 

seneste år, da kontantpriserne er vokset stærkere i de store byområder end i resten af 

landet. 
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GENNEMSNITLIG VÆRDI PR. BOLIG  Tabel 2

  Kommunegruppe

Primo 2005 
Hele 

landet 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Gennemsnitlig værdi pr. bolig (1.000 kr. pr. stk.) 

Parcelhuse ................ 1.311  2.435 2.450 2.048 1.438 1.229 999 1.005 886 
Rækkehuse mv.1....... 998  2.181 1.742 1.408 939 783 643 609 520 
Ejerlejligheder.......... 1.285  1.794 1.444 1.356 1.061 810 681 756 602 
Sommerhuse ............ 869  … … 1.177  887 738 903 939 860 

Anm.: Udvalgte boligarter. Parcelhuse, rækkehuse mv. samt sommerhuse er ekskl. ejerlejligheder. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
1 Række-, kæde- og dobbelthuse. 

 
Nettoeffekten på boligprisen af et mindre areal, men en højere kva-
dratmeterpris i de store byer sammenlignet med de mindre, er vist i ta-
bel 2, hvor den gennemsnitlige værdi pr. bolig i de forskellige kommu-
negrupper er beregnet. Der er store regionale forskelle i boligernes gen-
nemsnitlige værdi. Et parcelhus beliggende i hovedstadsområdet er i 
gennemsnit næsten tre gange så dyrt som i en gennemsnitlig landkom-
mune. Med en given indkomst er der således store forskelle i mulighe-
derne for at komme ind på ejerboligmarkedet. Størrelsen af den gen-
nemsnitlige indkomst varierer dog også på tværs af kommunegrupper, 
og de højere priser i storbyerne er delvist et resultat af, at det også er 
her, at de højeste indkomster findes.    
 

KONTANTPRISER PÅ PARCEL- OG RÆKKEHUSE Figur 8
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Tallene fra 1995 og frem er fra Realkreditrådet. For tidligere år er prisserien kædet med indekstal over udviklingen
i kontantpriser fra Skat. Seneste observation er 1. kvartal 2006, for de øvrige år er anvendt 4. kvartal. Logaritmisk
skala. 
Realkreditrådet, Skat og egne beregninger. 
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Ud over forskelle i antallet af m2 kan der også være regionale forskelle i 
kvaliteten af en m2 bolig. Trods omfattende byfornyelse over det seneste 
årti topper Københavns Kommune således stadig i statistikken over bo-
liger med væsentlige mangler med hensyn til centralvarme samt eget 
toilet og/eller bad, ligesom der er en forholdsvis stor del af boligerne, 
der er generet af støj. Spredningen i boligernes kvalitet er således stor. 

Som det fremgår af tabel 3, er antallet af husstande steget de seneste 
ti år, og specielt antallet af enlige er vokset. Kombineres boligart og 
familietype ses, at det fortrinsvis er enlige, som bor i etageboliger. Det 
har medvirket til en øget efterspørgsel på lejligheder og derved bidra-
get til, at ejerlejligheder er steget særligt meget i pris. Mange enlige bor 
i hovedstadsområdet, hvilket har været med til at give et ekstra stort 
prispres i denne region. 

 
Beskatning af ejerboliger 
De høje m2-priser i hovedstadsområdet medfører som nævnt, at en rela-
tiv stor del af landets samlede boligformue er placeret her. Dette gør sig 
også gældende for ejerboligformuen, der alene omfatter de boliger, 
hvor ejeren selv bor. Sidstnævnte formuebegreb er det relevante i for-
hold til ejendomsværdibeskatningen, da der ikke betales ejendomsvær-
diskat af boliger, der udlejes.  

BOLIGART OG FAMILIETYPE Tabel 3 

Antal husstande 1995 2005 Ændring 

Parcelhuse    
Enlige .............................................................  177.835 205.620 27.785 
Par ..................................................................  582.849 662.352 79.503 
I alt .................................................................  760.684 867.972 107.288 

Rækkehuse    
Enlige .............................................................  132.501 176.574 44.073 
Par ..................................................................  124.299 133.897 9.598 
I alt .................................................................  256.800 310.471 53.671 

Stuehuse    
Enlige .............................................................  25.916 22.448 -3.468 
Par ..................................................................  80.713 70.715 -9.998 
I alt .................................................................  106.629 93.163 -13.466 

Etageboliger    
Enlige .............................................................  547.714 603.592 55.878 
Par ..................................................................  257.831 257.875 44 
I alt .................................................................  805.545 861.467 55.922 

Helårsboliger i alt    
Enlige .............................................................  883.966 1.008.234 124.268 
Par ..................................................................  1.045.692 1.124.839 79.147 
I alt .................................................................  1.929.658 2.133.073 203.415 

Anm: Ejerlejligheder indgår under de respektive boligarter. Primo årene.  
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Den skæve regionale fordeling af ejerboligformuen viser sig også i bo-
ligskattebetalingen. En opdeling af provenuet fra ejendomsværdibe-
skatningen – og tidligere provenu fra lejeværdibeskatningen – på kom-

BESKATNING AF EJERBOLIGER1 I PERIODEN 1980-2006 Boks 4  

Frem til og med 1999 blev ejerboliger beskattet via en lejeværdibeskatning, hvor en 

beregnet lejeværdi af egen bolig blev tillagt skattepligtig indkomst, og der blev givet 

et standardfradrag (dog ikke til ejerlejligheder). Beskatningsgrundlaget var den of-

fentlige ejendomsvurdering, og lejeværdisatsen var 2,5 pct. frem til og med 1993, 

hvor satsen blev nedsat til 2,0 pct. for alle boliger bortset fra sommerhuse. For folke-

pensionister var satsen det halve. For boliger over en vis værdi var lejeværdisatsen for 

den del af ejendomsværdien, der oversteg progressionsgrænsen, 7,5 pct. frem til 1993 

og derefter 6,0 pct. Der betales ikke ejendomsværdiskat af andelsboliger. 

Provenuet fra lejeværdibeskatning på kommunegrupper er her approksimativt be-

regnet ved at gange den faktiske lejeværdi (baseret på oplysninger fra Danmarks Sta-

tistik) med en gennemsnitlig kapitalafkastskattesats fra ADAM (variablen tsuih i 

ADAM-banken). Aggregeres de beregnede regionale skatteprovenuer til en landstotal 

fås et tal, der ligger meget tæt på det provenu, som skatteministeriet har offentlig-

gjort.   

Før 1987 behandledes lejeværdien som lønindkomst, og den effektive beskatning 

pr. krone lejeværdi afhang derfor af boligejerens indkomstforhold som følge af pro-

gressionen i indkomstskatten. Fra og med skattereformen, der trådte i kraft i 1987, 

indgik lejeværdien i kapitalindkomstskattegrundlaget, og den effektive beskatning 

pr. krone lejeværdi blev derfor stort set ens for alle med negativ nettokapitalind-

komst. Positiv nettokapitalindkomst blev tillagt den personlige indkomst og faldt 

dermed ind under progressionen i beskatningen af den skattepligtige indkomst.  
 

I 2000 blev lejeværdibeskatningen erstattet af en ejendomsværdiskat på 1 pct. af den 

offentlige vurdering med et fradrag på op til 1.200 kr. svarende til skatteværdien af 

det tidligere standardfradrag. For ejere af en bolig erhvervet før 1. juli 1998 gives et 

nedslag på 0,2 pct., og for folkepensionister gives yderligere nedslag. Progressionen er 

bevaret, med en skattesats på 3 pct. for ejendomsværdier over 3 mio.kr. 

Fra og med 2002 er ejendomsværdien, der ligger til grund for beregningen af ejen-

domsværdiskatten, og dermed selve skatten, som følge af skattestoppet fastfrosset på 

2001-niveau med et tillæg på 5 pct. Falder ejendomsværdien under dette niveau, fal-

der ejendomsværdiskatten også. Progressionsgrænsen er fastfrosset på 3 mio.kr. For 

nyopførte huse skønnes over, hvad værdien af huset ville have været i 2001-

prisniveau. For ejendomsværdibeskatningen er det således både skattesats og skatte-

grundlag, der er omfattet af skattestoppet.  
 

Boligejere betaler endvidere grundskyld. Skattegrundlaget er her den offentligt vur-

derede grundværdi, og skattesatsen varierer fra kommune til kommune inden for lov-

givningsmæssigt fastsatte grænser. For grundskylden er skattesatsen omfattet af skat-

testoppet, mens udskrivningsgrundlaget kan stige i takt med markedspriserne på jord. 

Der er dog loft over, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år, så store stignin-

ger spredes ud over en årrække. 

1 For nærmere redegørelse henvises til Skatteministeriet, www.skm.dk. 
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munegrupper viser, at en stor og stadig større andel af provenuet kom-
mer fra hovedstadsområdet bredt defineret (kommunegrupperne 1 til 
3), jf. figur 9. Boks 4 giver en oversigt over ejendomsbeskatningen. 

Sættes provenuet fra ejendomsværdiskatten i forhold til ejerboligfor-
muen i de enkelte kommunegrupper, kan der beregnes en effektiv 
ejendomsværdiskattesats på kommunegruppeniveau, jf. figur 10 og 11 
samt bilagstabel 4. Sommerhuse er udeladt fra formueopgørelsen på 
kommunegruppeniveau for at korrigere for det forhold, at provenuet 
fra beskatningen af sommerhuse henføres til ejerens bopælskommune. 
Boks 5 indeholder en beskrivelse af metoden, der er brugt ved bereg-
ning af den effektive ejendomsværdiskattesats.  

Den effektive ejendomsværdiskattesats har været faldende siden be-
gyndelsen af 1990'erne. Faldet var større i løbet af 1990'erne, end det har 
været under skattestoppet fra 2002 og frem til i dag. Skattestoppet vil 
dog i sin nuværende udformning få den effektive ejendomsværdiskatte-
sats til at gå mod nul på langt sigt, da provenuet ikke følger med en stig-
ning i kontantpriserne på boliger. På trods af, at en stadig større del af 
ejendomsskatteprovenuet kommer fra hovedstadsområdet, er det allige-
vel her, at den effektive ejendomsværdiskattesats er faldet mest.  

Provenutallene foreligger kun frem til og med 2004. For 2005 og 2006 
er der skønnet over provenuet fra ejendomsværdibeskatningen ved at 
antage en stigning i det årlige provenu svarende til stigningen fra 2003 
til 2004. Provenuet stiger trods skattestoppet, dels som følge af en til-

ANDEL AF EJENDOMSVÆRDISKAT OPKRÆVET I FORSKELLIGE REGIONER Figur 9 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
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gang af nye boliger, herunder tilbygninger, dels på grund af, at det sær-
lige nedslag på 0,2 pct. forsvinder, når en bolig handles.  

EFFEKTIV EJENDOMSVÆRDISKATTESATS I STØRRE BYER Figur 10 
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Kilde: 

Provenu fra lejeværdi/ejendomsværdibeskatningen sat i forhold til ejerboligformuen (ekskl. sommerhuse for kommu-
negrupper). Sidste observation for ejendomsværdiskatteprovenu er 2004. 2005 og 2006 er skøn.   
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

  

 

EFFEKTIV EJENDOMSVÆRDISKATTESATS I MINDRE BYER OG I 
LANDOMRÅDER Figur 11 
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Kilde: 

Provenu fra lejeværdi/ejendomsværdibeskatningen sat i forhold til ejerboligformuen (ekskl. sommerhuse for kommu-
negrupper). Sidste observation for ejendomsværdiskatteprovenu er 2004. 2005 og 2006 er skøn.   
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Ud fra ovenstående kan den effektive ejendomsværdiskattesats for 2005 
og 2006 skønnes til henholdsvis 6 og 5 promille, dvs. 0,6 pct. og 0,5 pct. 
Ændring i effektiv ejendomsværdiskattesats domineres af ændringer i 
boligprisen, så de beregnede effektive skattesatser for 2005 og 2006 må 
forventes at ramme rimeligt præcist.  

Selv om den formelle ejendomsværdiskattesats er 1 pct., vil den effek-
tive skattesats som regel være lavere, da ejendomsvurderingen på en 
bolig typisk ligger under markedsprisen, ligesom der er forskellige for-
mer for nedslag, jf. boks 4. Spændet mellem ejendomsvurdering og 
markedspris vil typisk udvides i et stærkt stigende marked, hvilket er en 
af årsagerne til faldet i effektiv skattesats i anden halvdel af 1990'erne. 
Hertil kommer nedsættelsen af lejeværdisatsen fra 2,5 til 2,0 pct. fra og 
med 1994.   

Boligbeskatningen består ud over ejendomsværdiskat også af grund-
skyld. Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelige provenutal for den 
benyttede ejendomsafgrænsning, dvs. for ejerboliger, hvor ejeren selv 
bor. Der betales således også grundskyld af lejeboliger samt af land-
brugsjord.  

Provenuet fra grundskylden på ejerboliger kan skønsmæssigt vurderes 
til samme størrelsesorden som provenuet fra ejendomsværdiskatten, dvs. 
omkring 10 mia.kr. i 2005. Grundskyldsprovenuet stiger som følge af 

BEREGNING AF EFFEKTIV EJENDOMSVÆRDISKATTESATS Boks 5  

Beregningen af effektive skattesatser baserer sig på et specialudtræk fra Danmarks Sta-

tistik af regionalfordelte ejendomsværdiskatteprovenuer samt – for perioden før 2000 – 

regionalfordelte oplysninger om størrelsen af indkomstbegrebet lejeværdi af egen bo-

lig. En opdeling af provenuet fra lejeværdi/ejendomsværdibeskatningen på kommune-

grupper muliggør en beregning af den regionale effektive ejendomsværdiskattesats ved 

at sætte provenuet i forhold til værdien af ejerboligmassen1 i kommunegruppen.   

For landstotalen er samlet provenu fra ejendomsværdiskatten sat i forhold til sam-

let værdi af ejerboligmassen inkl. sommerhuse. Ved beregning på kommunegrupper 

vanskeliggøres beregningen af, at provenu fra beskatningen af sommerhuse henreg-

nes til ejerens bopælskommune, mens værdien af sommerhuset i formuetallet hen-

regnes til den kommune, hvor sommerhuset er beliggende. Der er således ikke fuld 

korrespondance mellem tæller og nævner. Da den geografiske placering af sommer-

huse er meget skæv på tværs af kommunegrupper, jf. bilagstabel 1, er det ved bereg-

ning af effektiv skattesats på kommunegrupper valgt at lade boligformuen være 

ekskl. sommerhuse. Det øger sammenligneligheden mellem kommunegrupperne, men 

bevirker, at niveauet for landstotalen ikke kan findes som et vejet gennemsnit af tal-

lene for kommunegrupperne. 

1  Ejerboligmassen omfatter boliger, der bebos af ejeren selv og er inklusiv sommerhuse. Der betales ikke ejen-
domsværdiskat af udlejningsboliger. I ejerboligmasen indgår kun stuehuse med et jordtilliggende på op til 10 
ha. Formuebegrebet er således ikke helt dækkende, da ejendomsværdiskatteprovenuet fra alle stuehuse er in-
kluderet i provenutallene. Afvigelsen er dog beskeden.  
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stigende jordpriser, da skattestoppet ikke omfatter udskrivningsgrund-
laget (jordværdierne) som i ejendomsværdibeskatningen. De afgiftsplig-
tige grundværdier steg godt 20 pct. fra 2002 til 2005, hvilket var mindre 
end stigningen i de samlede ejendomsværdier. I 2006 blev der fra skat-
temyndighedernes side mange steder foretaget en markant oprevision 
af de skattepligtige grundværdier. Da der som følge af skattestoppet er 
lagt en grænse for, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år, vil 
en stor stigning i grundværdierne få ejendomsskatten til at stige ikke 
bare næste år, men i en årrække, indtil skattestigningen er slået helt 
igennem.  
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REGIONAL FORDELING AF BOLIGMASSEN Bilagstabel 1

  Kommunegruppe

Primo 2005 
Hele 

landet 1 2 3 4 5 6 7 8 

  10.000 m2 

Parcel- og rækkehuse ... 15.432 227 1.380 1.916 1.972 2.073 1.324 1.823 4.718 
Ejerlejligheder .............. 915 315 168 91 186 76 33 20 25 

Ejerboliger i alt ............. 16.347 543 1.548 2.007 2.158 2.148 1.357 1.843 4.743 

Andelsboliger ............... 1.496 836 115 92 155 89 47 58 103 

Almene boliger ............ 3.820 426 762 400 877 580 255 223 297 
Privat udlejning............. 4.982 817 365 387 837 657 351 439 1.128 
Offentlig udlejning ...... 379 31 38 65 54 49 29 35 77 

Helårsboliger i alt ........ 27.023 2.654 2.828 2.951 4.081 3.524 2.039 2.599 6.348 

Sommerhuse ................. 1.382 0 3 248 21 88 75 204 743 
Andre boliger ............... 2.651 128 218 221 215 323 184 330 1.032 

Boliger i alt ................... 31.057 2.782 3.050 3.419 4.317 3.935 2.299 3.133 8.122 

  Andel af boligareal i alt (pct.) 

Parcel- og rækkehuse ... 50 8 45 56 46 53 58 58 58 
Ejerlejligheder .............. 3 11 6 3 4 2 1 1 0 

Ejerboliger i alt ............. 53 20 51 59 50 55 59 59 58 

Andelsboliger ............... 5 30 4 3 4 2 2 2 1 

Almene boliger ............ 12 15 25 12 20 15 11 7 4 
Privat udlejning............. 16 29 12 11 19 17 15 14 14 
Offentlig udlejning ....... 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Helårsboliger i alt ........ 87 95 93 86 95 90 89 83 78 

Sommerhuse ................. 4 0 0 7 0 2 3 7 9 
Andre boliger ............... 9 5 7 6 5 8 8 11 13 

Boliger i alt ................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Andel af hele landet (pct.) 

Parcel- og rækkehuse ... 100 1 9 12 13 13 9 12 31 
Ejerlejligheder .............. 100 34 18 10 20 8 4 2 3 

Ejerboliger i alt ............. 100 3 9 12 13 13 8 11 29 

Andelsboliger ............... 100 56 8 6 10 6 3 4 7 

Almene boliger ............ 100 11 20 10 23 15 7 6 8 

Privat udlejning............. 100 16 7 8 17 13 7 9 23 
Offentlig udlejning ....... 100 8 10 17 14 13 8 9 20 

Helårsboliger i alt ........ 100 10 10 11 15 13 8 10 23 

Sommerhuse ................. 100 0 0 18 2 6 5 15 54 

Andre boliger ............... 100 5 8 8 8 12 7 12 39 

Boliger i alt ................... 100 9 10 11 14 13 7 10 26 

Anm.: Ejerboliger er boliger ejet af husholdninger og beboet af ejeren selv. Andre boliger omfatter bl.a. plejehjem, 
kollegier og ejendomme med blandet bolig og erhverv, som primært anvendes til erhvervsformål. Stuehuse med 
mere end 10 ha. jordtilliggende samt visse boligarter, hvor ejeren ikke er identificeret (fx uoplyst ejer), indgår også 
under andre boliger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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REGIONAL FORDELING AF BOLIGFORMUEN Bilagstabel 2 

  Kommunegruppe

Primo 2005 
Hele 

landet 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Mia.kr. 

Parcel- og rækkehuse .. 1.465 43 240 278 201 180 98 130 295 
Ejerlejligheder ............. 156 70 31 15 26 8 3 2 2 

Ejerboliger i alt ............. 1.621 113 271 293 227 188 101 132 297 

Andelsboliger .............. 260 184 21 14 18 8 4 5 7 

Almene boliger ............ 527 94 139 64 114 57 22 19 20 
Privat udlejning ........... 623 180 67 61 111 64 29 37 76 
Offentlig udlejning ..... 47 7 7 10 7 5 2 3 5 

Helårsboliger i alt ......... 3.078 577 504 442 476 321 158 195 405 

Sommerhuse ................ 191 0 1 42 4 11 11 29 94 
Andre boliger .............. 249 25 38 32 23 28 14 24 65 

Boliger i alt ................... 3.517 602 543 516 503 360 182 248 563 

             Andel af boligformue i alt (pct.) 

Parcel- og rækkehuse .. 42 7 44 54 40 50 54 52 52 
Ejerlejligheder ............. 4 12 6 3 5 2 2 1 0 

Ejerboliger i alt ............. 46 19 50 57 45 52 56 53 53 

Andelsboliger .............. 7 31 4 3 4 2 2 2 1 

Almene boliger ............ 15 16 26 12 23 16 12 8 4 
Privat udlejning ........... 18 30 12 12 22 18 16 15 13 
Offentlig udlejning ..... 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Helårsboliger i alt ......... 88 96 93 86 95 89 87 79 72 

Sommerhuse ................ 5 0 0 8 1 3 6 11 17 
Andre boliger .............. 7 4 7 6 5 8 8 10 12 

Boliger i alt ................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Andel af hele landet (pct.) 

Parcel- og rækkehuse .. 100 3 16 19 14 12 7 9 20 
Ejerlejligheder ............. 100 45 20 10 17 5 2 1 1 

Ejerboliger i alt ............. 100 7 17 18 14 12 6 8 18 

Andelsboliger .............. 100 71 8 5 7 3 1 2 3 

Almene boliger ............ 100 18 26 12 22 11 4 4 4 

Privat udlejning ........... 100 29 11 10 18 10 5 6 12 
Offentlig udlejning ..... 100 15 15 22 15 10 5 7 11 

Helårsboliger i alt ......... 100 19 16 14 15 10 5 6 13 

Sommerhuse ................ 100 0 0 22 2 6 6 15 49 
Andre boliger .............. 100 10 15 13 9 11 6 10 26 

Boliger i alt ................... 100 17 15 15 14 10 5 7 16 

Anm.: Boligformuen angiver en skønnet markedsværdi af de respektive boligformer. Markedsværdien af andels- og 
lejeboliger samt andre boliger er behæftet med nogen usikkerhed, da en observerbar markedspris ikke umiddel-
bart foreligger. Se også anmærkning til bilagstabel 1.  

Kilde:  Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
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UDVIKLINGEN I BOLIGMASSE OG BOLIGFORMUE FOR HELE LANDET Bilagstabel 3

Primo 1981 1987 1993 2005 Vækst 1981-2005 

Boligmasse 10.000 m2 Pct. p.a. 

Parcel- og rækkehuse .............. 12.411 13.332 13.882 15.432 1 
Ejerlejligheder ......................... 445 691 670 915 3 

Ejerboliger i alt ........................ 12.856 14.024 14.551 16.347 1 

Andelsboliger .......................... 139 321 957 1.496 10 

Almene boliger ....................... 2.596 2.971 3.360 3.820 2 
Privat udlejning ....................... 4.909 4.751 4.728 4.982 0 
Offentlig udlejning ................. 531 503 439 379 -1 

Helårsboliger i alt ................... 21.030 22.570 24.035 27.023 1 

Sommerhuse ............................ 1.036 1.114 1.189 1.382 1 
Andre boliger .......................... 2.396 2.431 2.223 2.651 0 

Boliger i alt .............................. 24.462 26.115 27.447 31.057 1 

Boligformue Mia.kr. Pct. p.a. 

Parcel- og rækkehuse .............. 349 613 551 1.465 6 
Ejerlejligheder ......................... 18 44 35 156 9 

Ejerboliger i alt ........................ 366 657 586 1.621 6 

Andelsboliger .......................... 6 20 47 260 16 

Almene boliger ....................... 90 174 161 527 7 
Privat udlejning ....................... 167 258 208 623 5 
Offentlig udlejning ................. 19 28 20 47 4 

Helårsboliger i alt ................... 649 1.138 1.022 3.078 6 

Sommerhuse ............................ 32 51 54 191 7 
Andre boliger .......................... 68 109 82 249 5 

Boliger i alt............................... 749 1.297 1.158 3.517 6 

Anm.: Se anmærkninger til bilagstabellerne 1og 2. Talmaterialet foreligger tilbage til 1981. Årene 1987 og 1993 i tabel-
len er valgt, da de udgør historiske vendepunkter i udviklingen i kontantpriser.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
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EJERBOLIGFORMUE OG EJENDOMSVÆRDISKAT1  Bilagstabel 4

 1981 1987 1993 2004 

Kommunegruppe 1   
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 14,4  30,3  24,3  98,5  
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 109  411  385  712  
Effektiv skattesats (promille) ........... 7,6 13,6 15,8 7,2 

Kommunegruppe 2      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 54,0  102,6 83,9 240,2 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 409  1.230  1.099  1.807  
Effektiv skattesats (promille) ........... 7,6 12,0 13,1 7,5 

Kommunegruppe 3      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 56,1 106,5  91,7 269,5 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 410 1.193 1.149 1.880 
Effektiv skattesats (promille) ........... 7,3 11,2 12,5 7,0 

Kommunegruppe 4      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 51,4 94,9 89,0 201,8 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 432 1.099 1.094  1.497 
Effektiv skattesats (promille) ........... 8,4 11,6 12,3 7,4 

Kommunegruppe 5      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 44,2 78,5 74,2 170,8 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 388 880  912  1.227 
Effektiv skattesats (promille) ........... 8,8 11,2 12,3 7,2 

Kommunegruppe 6      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 28,1 48,3 44,8 99,8 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 229 537 520 736 
Effektiv skattesats (promille) ........... 8,1 11,1 11,6 7,4 

Kommunegruppe 7      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 34,4  59,2 55,2 121,7 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 259 584 603 793 
Effektiv skattesats (promille) ........... 7,5 9,9 10,9 6,5 

Kommunegruppe 8      
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 83,4 137,1  122,9  271,3 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 600 1.461 1.463 1.870 
Effektiv skattesats (promille) ........... 7,2 10,7 11,9 6,9 

Hele landet     
Ejerboligformue (mia.kr.).................. 397,6 706,8 638,2 1.620 
Skatteprovenu (mio.kr.) ................... 2.838  7.396 7.228  10.525 
Effektiv skattesats (promille) ........... 7,1 10,5 11,3 6,5 

Anm.: Boligformuen omfatter ejerboliger, hvori ejeren selv bor. Formuetallene for kommunegrupper er ekskl. sommer-
huse. Tallet for hele landet er inkl. sommerhuse. 

           For årene 1981, 1987 og 1993 beregnet provenu fra lejeværdibeskatning, jf. boks 4 og 5. 
 Provenuet fra beskatning af sommerhuse er i opgørelsen henført til ejerens bopælskommune uanset sommerhu-

sets geografiske beliggenhed.  
           Effektiv skattesats beregnet som forholdet mellem skatteprovenu og ejerboligformue. For 2005 og 2006 kan de 

effektive skattesatser for landet som helhed skønsmæssigt opgøres til 6,0 og 5,0 promille. 
           Seneste observation er 2004.  
           1987 og 1993 udgør vendepunkter i udviklingen i kontantpriserne.  
Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
1  Beskatning af lejeværdi for årene 1981, 1987 og 1993. 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006



 

12-09-2006 07:25:00    Antal sider: 21   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2006\3.kvt\faerdige\055-

075.doc  Oprettet af Erik Haller Pedersen    

75 

APPENDIKS  

 
Skats kommunegrupper 
 
Kommunegruppe1: 
København og Frederiksberg 

 
Kommunegruppe 2: 
 Alle kommuner i Københavns amt 

 
Kommunegruppe 3: 
Alle kommuner i Frederiksborg og Roskilde amt 

 
Kommunegruppe 4: 
Øvrige kommuner med 50.000 indbyggere og derover i største bymæssi-
ge bebyggelse: 

Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Kolding og Randers 
 

Kommunegruppe 5: 
Øvrige kommuner med 20-50.000 indbyggere i største bymæssige  
bebyggelse 

 
Kommunegruppe 6: 
Øvrige kommuner med 10-20.000 indbyggere i største bymæssige  
bebyggelse 

 
Kommunegruppe 7: 
Øvrige kommuner med 5-10.000 indbyggere i største bymæssige  
bebyggelse 

 
Kommunegruppe 8: 
Øvrige kommuner med mindre end 5.000 indbyggere i største bymæssi-
ge bebyggelse 
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Kapitalfonde, kapitalbevægelser og 
valutamarkedet 

Peter Jayaswal, Regnskabsafdelingen, Mette Kornvig, Statistisk Afdeling 
og Katrine Skjærbæk, Handelsafdelingen 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I de seneste år har der i Danmark været en række virksomhedsopkøb 
med udenlandske kapitalfonde involveret. Samlet estimeres udenland-
ske kapitalfonde fra 2005 til og med 1. kvartal 2006 at have opkøbt dan-
ske virksomheder for i omegnen af 120 mia.kr. 

Opkøbene indebærer kapitalbevægelser mellem Danmark og udlan-
det, der offentliggøres i statistikken Betalingsbalancens finansielle po-
ster. Statistikken viser finansielle transaktioner mellem Danmark og ud-
landet og dækker bl.a. over direkte investeringer, porteføljeinvesterin-
ger og andre investeringer. 

Da kapitalfondenes opkøb primært er finansieret ved banklån, bliver 
direkte investeringer mindre dækkende for omfanget af udlandets køb 
af danske virksomheder. Det skyldes, at lånene typisk er optaget af en 
dansk enhed, fx et holdingselskab, og at banklån ikke indgår under di-
rekte investeringer. Kun egenkapitaloverførsel og lån fra kapitalfonde-
ne betragtes som en direkte investering. Denne direkte investering 
kommer endvidere ofte til det danske holdingselskab via virksomheder 
oprettet i andre lande end kapitalfondens oprindelsesland. Det har be-
tydning for direkte investeringers lande- og branchefordeling.  

Kapitalbevægelser som følge af udenlandske kapitalfondes opkøb af 
danske virksomheder giver normalt anledning til køb og salg af danske 
kroner mod valuta på kronevalutamarkedet. Valutahandlen sker typisk 
på flere tidspunkter i forbindelse med opkøbet. Ofte vil der op til afvik-
lingen af et virksomhedsopkøb være en øget efterspørgsel efter kroner, 
dvs. en tendens til styrkelse af kronen, mens selve afviklingen typisk vil 
medføre et udbud af kroner, dvs. en tendens til svækkelse af kronen. 
Påvirkningen på kronekursen forårsaget af selv et stort opkøb er imid-
lertid ikke større, end at det er håndterbart for aktørerne på kronevalu-
tamarkedet. 

Udenlandske kapitalfondes stigende betydning for virksomhedshand-
ler har rettet fokus på en række aspekter omkring kapitalfonde. Formå-

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006



 

12-09-2006 07:29:00    Antal sider: 13   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2006\3.kvt\faerdige\077-

089.doc  Oprettet af Peter Jayaswal    

78 

let med denne artikel er dog begrænset til at bidrage til en forståelse af, 
hvordan kapitalfondes opkøb påvirker kapitalbevægelserne mellem 
Danmark og udlandet og dermed statistikkerne herfor samt valutamar-
kedet. Der ses alene på udenlandske kapitalfondes opkøb i Danmark. 
Det skyldes, at danske kapitalfondes opkøb af danske virksomheder 
normalt ikke vil give anledning til kapitalbevægelser mellem Danmark 
og udlandet, samt at danske kapitalfondes opkøb af udenlandske virk-
somheder har været mindre omfattende end udenlandske kapitalfondes 
aktiviteter i Danmark. 

 
HVAD ER EN KAPITALFOND? 

En kapitalfond investerer i virksomheder på vegne af en række investo-
rer. Den minder derfor umiddelbart om en investeringsforening, men 
der er væsentlige forskelle. En forskel er, at en kapitalfond er en aktiv 
ejer, hvorimod en investeringsforening er en passiv medejer. En anden 
betydelig forskel er, at investering i kapitalfonde kun er åbent for ud-
valgte investorer, og at investeringen ikke er omsættelig på samme må-
de som et investeringsbevis. Desuden koncentrerer en kapitalfond sig 
typisk om nogle få virksomheder, mens en investeringsforening spreder 
risikoen over flere virksomheder. 

Endelig er kapitalfondes investeringer lånefinansieret, mens det typisk 
ikke er tilfældet for investeringsforeninger. Kapitalfondenes egenfinan-
siering i form af investorernes kapitalindskud udgør normalt en relativ 
lille del. Opbygningen af en kapitalfond er beskrevet nærmere i boks 1. 

 
KAPITALBEVÆGELSER 

Kapitalbevægelser i forbindelse med en udenlandsk kapitalfonds opkøb 
af en dansk virksomhed er skitseret i figur 2, hvor der sondres mellem 
Danmark og udlandet.  

Sondringen har betydning for betalingsbalancens finansielle poster, 
der er en opgørelse af kapitalbevægelser mellem valutaindlændinge og 
-udlændinge uafhængigt af valuta.1 En transaktion mellem to danske 
virksomheder i euro er således ikke betalingsbalancerelevant, mens en 
transaktion i kroner mellem en dansk og en udenlandsk virksomhed er 
relevant. 

På kronevalutamarkedet, hvor der handles kroner mod valuta, er de 
involverede partneres valutastatus i betalingsbalancen imidlertid irrele- 

 1
  Valutaindlændinge omfatter virksomheder med hjemsted i Danmark, uanset om de er dansk eller 

udenlandsk ejet, og personer med intention om at opholde sig i Danmark i en periode af mindst 1 år 
uanset statsborgerskab.  
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OPBYGNINGEN AF EN KAPITALFOND Boks 1  

Kapitalfonde investerer primært i unoterede virksomheder eller noterede virksomhe-

der, der efterfølgende afnoteres. Målet er efter en årrække at sælge virksomhederne 

med en fortjeneste, der fordeles mellem investorerne, jf. nedenstående figur. 

 

 

EN KAPITALFONDS "OPBYGNING" Figur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deltagelse i en kapitalfond kræver normalt meget kapital, og investorerne ("limited 

partners") er typisk institutionelle investorer og velhavende privatpersoner. Investo-

rerne giver et kapitaltilsagn, hvorpå kapitalfonden kan trække midler i forbindelse 

med en virksomhedshandel. 

En kapitalfond administreres af personer ("general partners" eller administratorer), 

der er specialiseret i virksomhedsopkøb og -udvikling. De modtager et honorar på ty-

pisk 1-2 pct. af kapitaltilsagnet ("management fee") og investerer selv i kapitalfon-

den. Administratorerne har derfor en økonomisk interesse i investeringen. Samtidig vil 

de normalt indtræde i en opkøbt virksomheds bestyrelse for derigennem at udøve 

indflydelse på virksomheden.  

Når en kapitalfond opkøber en virksomhed, er der typisk tale om et lånefinansieret 

opkøb (leveraged buyout, LBO). Egenfinansieringen i form af partnernes kapitalind-

skud udgør sjældent mere end 40 pct. og ofte mindre med en fordeling på typisk 1 

pct. fra administratorerne og resten fra investorerne. Den resterende kapital til opkø-

bet fremskaffes via låntagning, hvor långiverne får sikkerhed i form af kapitalfondens 

ejerskab af virksomheden. 

Når virksomhederne sælges, får investorerne deres investering tilbage samt typisk 

80 pct. af det eventuelle afkast. De resterende 20 pct. af afkastet modtager admini-

stratorerne. Herefter lukkes kapitalfonden. 

Kilde: Brealey, Myers and Allen (2006). 
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vant. Det er i stedet udbud og efterspørgsel efter kroner, der er interes-
sant. Der kan således være kapitalbevægelser, der er relevante for beta-
lingsbalancen, men uden betydning for kronekursen, og omvendt. 

Oftest opretter kapitalfonden et dansk holdingselskab, der finansierer 
opkøbet med midler fra dens ejer, dvs. kapitalfonden i form af egenfi-
nansiering, og fremmedfinansiering i form af banklån mv. I andre til-
fælde opkøbes virksomheden af en udenlandsk kapitalfond uden an-
vendelse af et holdingselskab. Det giver anledning til kapitalbevægelser 
direkte til virksomheden. 

Fremmedfinansiering er ofte lån fra udenlandske banker, hvilket giver 
anledning til kapitalbevægelser mellem Danmark og udlandet, hvis lå-
net er optaget af en valutaindlænding, i dette tilfælde holdingselskabet. 
Lånene kan også komme fra danske banker og dermed ikke give anled-
ning til kapitalbevægelser mellem Danmark og udlandet.  

Egenfinansiering sker i form af egenkapitaloverførsel og lån fra kapi-
talfonden, der samlet betegnes som en direkte investering. Uanset om 
der er oprettet et holdingselskab eller ej, giver egenfinansieringen an-
ledning til kapitalbevægelser mellem Danmark og udlandet til enten 
holdingselskabet eller virksomheden.1 

 1
  Kapitaltilsagnet til kapitalfonden kan imidlertid komme fra danske investorer, hvilket vil give en 

kapitalbevægelse fra Danmark til den udenlandske kapitalfond. 

KAPITALBEVÆGELSER VED VIRKSOMHEDSOPKØB Figur 2
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De oprindelige ejere af den opkøbte virksomhed kan både være  
indenlandske og udenlandske investorer. Kapitalbevægelserne påvir-
kes af, om disse investorer genplacerer pengene i Danmark eller i ud-
landet.  

 
PÅVIRKNING AF STATISTIK FOR KAPITALBEVÆGELSER 

Lånefinansiering medfører undervurdering af handelsomfang 
Direkte investeringer som følge af udenlandske kapitalfondes opkøb af 
danske virksomheder har haft et omfang på 35 mia.kr. i 2005 og 1. kvar-
tal 2006. Det dækker imidlertid langt fra omfanget af kapitalfondenes 
samlede opkøb, der estimeres at have været i omegnen af 120 mia.kr., 
hvortil skal lægges overtagelse af selskabernes gæld. Det skyldes, at 
kapitalfondenes opkøb primært er finansieret ved banklån optaget af 
en dansk enhed, fx et holdingselskab, og at banklån ikke indgår under 
direkte investeringer.  

 Dermed giver direkte investeringer ikke nødvendigvis det fulde bille-
de af udlandets køb af danske virksomheder, og der fås typisk en anden 
fordeling i statistikken for kapitalbevægelser, end når en virksomhed 
køber en anden virksomhed, et såkaldt industrielt opkøb, hvor den di-
rekte investering i højere grad svarer til købesummen, jf. figur 3. Når 
opkøbet foretages af en kapitalfond, vil størstedelen af kapitalind-

DIREKTE INVESTERINGERS ANDEL AF KØBESUMMEN I PERIODEN 2005 OG 
1. KVARTAL 2006 Figur 3
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strømningen blive rubriceret som andre investeringer og kun en mindre 
del som direkte investeringer.1 
 
Nedgang i porteføljeaktier 
Ved udenlandske kapitalfondes opkøb af et dansk børsnoteret aktie-
selskab vil der ofte ses en nedgang i udlandets porteføljeaktier i Dan-
mark. Denne effekt er ikke speciel for opkøb foretaget af kapitalfonde, 
men ses ligeledes ved industrielle virksomhedsopkøb. Nedgangen i  
porteføljeaktier skyldes, at aktierne i den opkøbte virksomhed inden 
opkøbet ofte er delvist ejet af udlændinge. Instrumentfordelingen går 
således fra porteføljeinvestering til direkte investering og især andre 
investeringer.2  

Hvis de udenlandske investorer vælger at genplacere i danske værdi-
papirer vil der ikke være nedgang i udlandets porteføljeinvesteringer i 
Danmark. 

Der kan ikke gives et entydigt billede af genplaceringen, men en gen-
nemgang af de væsentligste opkøb foretaget af kapitalfonde fra 2005 
til og med 1. kvartal 2006 viser ikke tendens til, at de udenlandske inve-
storer genplacerer i Danmark. En forklaring kan være, at investorerne 
følger et bestemt brancheindeks. 
 
Betydning for branche- og landefordeling 
Når de udenlandske kapitalfonde opretter et dansk holdingselskab, er 
der i betalingsbalancestatistikken ikke tale om finansielle transaktioner 
mellem kapitalfonden og den opkøbte virksomhed, da denne netop ejes 
af det danske holdingselskab. Derimod giver det anledning til kapitalbe-
vægelser mellem udlandet og det danske holdingselskab, der bl.a. mod-
tager egenkapitaloverførsel og lån fra kapitalfonden og lån fra uden-
landske banker. 

Det har den effekt på branchefordelingen, at der ofte vil være en 
udenlandsk direkte investering i branchen ikke-finansielle holdingsel-
skaber og ikke i branchen for den opkøbte virksomhed.  

Landefordelingen for den direkte investering påvirkes også, da inve-
steringen typisk kommer via selskaber oprettet i andre lande end kapi-
talfondens oprindelsesland, jf. figur 4. Hvis fx en amerikansk kapitalfond 
opkøber en dansk virksomhed via et selskab i Luxembourg, vil den direk-

 
1  I forbindelse med oprettelse af et dansk holdingselskab kan der ligefrem være en nedgang i udlan-

dets direkte investeringer i Danmark. Fx kan den udenlandske kapitalfond i forvejen have en direkte 
investering i virksomheden. Hvis kapitalfonden i forbindelse med yderligere opkøb af virksomheden 
flytter ejerskabet til et danskoprettet holdingselskab, og værdien af den oprindelige direkte investe-
ring overstiger værdien af den nye direkte investering i holdingselskabet, vil direkte investeringer i 
Danmark isoleret set falde. 

2
  I det tilfælde, hvor en udenlandsk investor har haft en direkte investering i den opkøbte virksomhed, 

vil nedgangen naturligvis forekomme under direkte investeringer. 
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te investering i enten holdingselskabet eller den opkøbte virksomhed 
være fra Luxembourg og ikke USA. 

 
VALUTAMARKEDET 

Alle handler af valuta mod kroner påvirker kronekursen. Det er derfor 
ikke muligt at isolere den specifikke effekt af en udenlandsk kapital-
fonds opkøb af en dansk virksomhed. Omkring de større handler kan 
det dog være interessant at følge udviklingen i kronekursen, da der kan 
være tale om meget store beløb. Sammenhængen mellem kapitalbevæ-
gelser og kronekursen forsvinder dog mange gange i modgående trans-
aktioner på valutamarkedet, ligesom kapitalbevægelser som tidligere 
nævnt ikke behøver at føre til handel med kroner mod valuta. 

  
Kronehandel i forbindelse med opkøb og påvirkning af kronekursen 
I den udstrækning en udenlandsk kapitalfonds opkøb af en dansk virk-
somhed indebærer køb og salg af danske kroner mod valuta, kan det 
finde sted på flere tidspunkter i forbindelse med handlen, jf. figur 5. 
Først i forbindelse med at kapitalfonden tilvejebringer kronebeløbet til 
køb af virksomheden, og senere, når handlen afregnes, og de tidligere 
ejere modtager den aftalte købesum, som de kan vælge at beholde i 
danske kroner eller veksle til anden valuta. Endvidere kan det forekom-
me, at forventninger om et kommende opkøb får valutahandlere til at 

LANDEFORDELING AF DIREKTE INVESTERINGER I DANMARK FORETAGET 
AF UDENLANDSKE KAPITALFONDE I PERIODEN 2005 OG 1. KVARTAL 2006 Figur 4
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købe kroner til deres spekulative valutapositioner, før kapitalfondene 
selv begynder at skaffe kroner. 

 
Finansiering af opkøbet 
Når en udenlandsk kapitalfond køber en dansk virksomhed, skal kapital-
fonden normalt skaffe et kronebeløb til at betale virksomhedens ejere. 
Til dette formål vil kapitalfonden typisk alliere sig med en eller flere 
udenlandske eller danske bankforbindelser. 

Som tidligere beskrevet bidrager kapitalfonden normalt med en egen-
kapital, som udgør en mindre del af købesummen. Egenkapital indskudt 
i udenlandsk valuta kan veksles til danske kroner ved at købe danske 
kroner og sælge valuta enten spot eller på termin. Er beløbet stort, kan 
handlerne med fordel fordeles ud over en periode, så kronevalutamar-
kedet bedre kan absorbere transaktionerne.  

Den resterende og største del af købesummen finansieres ved låneop-
tagelse. Lånene kan optages enten direkte i danske kroner, eller i en 
anden valuta, som derefter veksles til danske kroner ved ligeledes at 
købe kroner mod valuta spot eller på termin. Der kan også indgås så-
kaldte FX swaps for at tilvejebringe kronelikviditet på kort sigt, jf. boks 
2. 

Effekten på kronekursen afhænger af, hvordan det specifikke virk-
somhedsopkøb er skruet sammen med hensyn til låntagning og brug af 
valutahandler. Effekten kan også være nul. 

Ved et opkøb af en dansk virksomhed med afregning i danske kroner 
vil den del af købesummen, der tilvejebringes ved spothandler og ter-
minshandler påvirke kronekursen. Kapitalfondens bankforbindelse ef-
terspørger danske kroner, som købes af andre banker og bankernes 
andre kunder, og kroneefterspørgslen styrker alt andet lige kronen. 
Danske kroner kan købes hos både danske og udenlandske banker. 
Udenlandske banker kan have positioner i danske kroner i længere tid, 

TIDSLINJE: EKSEMPEL PÅ OPKØB Figur 5 
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men typisk vil en efterspørgsel efter danske kroner ende i Danmark idet  
de udenlandske banker henvender sig hos danske banker og køber kro-
ner. 

Den del af virksomhedsopkøbet, der finansieres ved låntagning i dan-
ske kroner – herunder via FX swaps – har normalt ingen effekt på kro-
nekursen. Jo større en del af et virksomhedsopkøb, der er lånefinansie-
ret i danske kroner, jo mindre vil kronekursen påvirkes af købet. 

Betragtes de største opkøb af danske virksomheder foretaget af uden-
landske kapitalfonde i 2005 og 1. kvartal 2006, sås en tendens til, at kro-
nen styrkedes i forbindelse med finansieringen af opkøbene. Det indtil 
nu største opkøb af en dansk virksomhed var opkøbet af TDC A/S, der 
blev købt af fem kapitalfonde, som sammen oprettede det danske hol-
dingselskab Nordic Telephone Company (NTC). Købstilbuddet på TDC 
blev annonceret ultimo november 2005. Da lånene til finansiering af 

DE MEST BENYTTEDE PRODUKTER PÅ KRONEVALUTAMARKEDET OG 
DERES EFFEKT PÅ KRONEKURSEN Boks 2 

Valutahandlers effekt på kronekursen afhænger af, hvilke former for valutahandler, 

der benyttes. Ifølge en global undersøgelse af omsætningen på valuta- og derivat-

markedet i april 2004 foretaget af BIS udgjorde spothandler, terminshandler og FX 

swaps henholdsvis 20 pct., 8 pct. og 69 pct. af den samlede omsætning på kronevalu-

tamarkedet, jf. Abildgren (2006), hvori kronevalutamarkedet er beskrevet nærmere. 

• Spothandel: Køb eller salg af én valuta mod en anden valuta til afvikling to bank-

dage efter handlens indgåelse. 

• Terminshandel: Køb eller salg af én valuta mod en anden valuta til afvikling på en 

fastsat fremtidig dato, der ligger senere end to bankdage efter handlens indgåelse. 

• FX swaps: Valutahandler, der består af en spothandel kombineret med en modgå-

ende terminshandel. 

 

En FX swap kan benyttes til kortfristet lånefinansiering, hvor man i en periode låner 

eller udlåner kroner til swapmodparten mod sikkerhed i en anden valuta. 

Handles danske kroner mod en anden valuta spot, finder en eventuel påvirkning af 

kronekursen sted straks. Indgås terminsforretninger, hvor der købes eller sælges dan-

ske kroner til levering på en fremtidig dato, vil effekten på kronekursen også som re-

gel kunne observeres straks, da bankerne typisk afdækker indgåede terminshandler 

via en spothandel. Hvis en kunde indgår en aftale med en bank om at købe danske 

kroner til levering på en fremtidig dato mod betaling i en anden valuta, vil banken 

normalt købe de danske kroner med det samme til den i øjeblikket gældende kurs, 

hvorved kursrisikoen fjernes. 

I modsætning hertil påvirker indgåelsen af en FX swap ikke kronekursen, idet en FX 

swap svarer til en spothandel med modgående terminsforretning – eksempelvis køber 

en kunde kroner spot og sælger samtidig kroner på en fremtidig terminsdato af en 

bank. Købet af kroner styrker alt andet lige kronekursen. Salget af kroner på termin 

inddækkes af banken ved straks at sælge kroner, og det svækker alt andet lige kro-

nen. Nettoeffekten på kronekursen er således nul.  
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opkøbet blev optaget i euro, mens afregningen fandt sted i danske kro-
ner, skulle NTC via deres bankforbindelse veksle udenlandsk valuta til 
danske kroner, hvilket gav anledning til en efterspørgsel efter kroner. 
Samtidig styrkedes kronen over for euro i en 14-dages periode fra sidst i 
november til først i december, jf. figur 6. 

En anden stor handel fandt sted i maj 2005, hvor to udenlandske kapi-
talfonde købte ISS A/S. Kapitalfondene afgav et købstilbud sidst i marts 
2005, og den 9. maj blev det annonceret, at opkøbet ville blive gennem-
ført. Kronekursen lå stort set uændret i dagene omkring offentliggørel-
sen af købstilbuddet. I perioden op til offentliggørelsen af handlens 
gennemførelse og på selve offentliggørelsesdagen styrkedes kronekur-
sen betydeligt over for euro. Kronen blev ligeledes styrket samtidig med 
annonceringen af australske Macquarie Airports bud på Københavns 
Lufthavne A/S den 24. oktober 2005. Andre større opkøb i 2005 var 
Nordic Capitals køb af Nycomed og PAI Partners køb af ingrediensdelen 
af Chr. Hansen, der blev offentliggjort henholdsvis 10. marts og 29. april 
2005. Der ses ikke nogen nævneværdig effekt på kronekursen over for 
euro i dagene omkring offentliggørelsen af Nycomed-handlen, mens der 
derimod ses en kronestyrkelse i forbindelse med offentliggørelsen af 
købet af Chr. Hansen ingredienser. 

KRONEKURS OG STORE OPKØB AF UDENLANDSKE KAPITALFONDE Figur 6 
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Anm.: En styrkelse af kronen svarer til, at valutakursen målt i kroner pr. 100 euro falder, og en svækkelse af kronen 

svarer til, at valutakursen stiger. 
Pilene for Nycomed og Chr. Hansen ingredienser henviser til tidspunktet for offentliggørelse af handlen. Pilen for 
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afregning af handlen med de tidligere aktionærer. 
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Påvirkningen af kronekursen fra kapitalfondenes transaktioner kan blive 
neutraliseret, hvis Nationalbanken intervenerer i valutamarkedet for at 
stabilisere kronens kurs over for euro. Det er således relevant at tage i 
betragtning, om Nationalbanken har interveneret i perioder, hvor uden-
landske kapitalfonde har foretaget opkøb. Nationalbanken købte netto 
valuta og solgte kroner for at modvirke en styrkelse af kronen i maj, juni 
og december 2005. I de øvrige måneder i 2005 intervenerede National-
banken enten for at modvirke en svækkelse af kronen eller intervenere-
de ikke. Nationalbankens intervention for at modvirke styrkelse af kro-
nen falder således sammen med de to største opkøb af henholdsvis ISS i 
maj og TDC i december. 

Ud over en eventuel påvirkning af kronekursen i forbindelse med en 
kapitalfonds køb af kroner, er det også muligt, at der kan opstå en ef-
fekt på kronekursen allerede inden kapitalfondens bankforbindelse 
begynder at købe kroner. Når andre bankers valutahandlere bliver op-
mærksomme på, at der sandsynligvis snart vil finde en handel sted, kan 
det få bankerne til at købe kroner allerede inden den forventede han-
del. Det sker i forventning om en fremtidig kroneefterspørgsel og der-
med styrkelse af kronen. 

I forbindelse med opkøbet af TDC verserede der rygter om et kom-
mende salg i en stor del af 2005, og rygterne intensiveredes op til ultimo 
november, hvor NTC afgav officielt bud. Rygterne kan have påvirket 
bankernes kronepositioner og dermed kronekursen, der styrkedes over 
for euro den sidste uge af november. 

  
Afregning af opkøbet 
Der kan også opstå kapitalbevægelser med effekt på kronekursen i for-
bindelse med, at kapitalfonde afregner opkøb af danske virksomheder 
over for de tidligere ejere. Den mulige påvirkning afhænger umiddel-
bart af, hvad de tidligere ejere gør med den modtagne betaling. Hvis de 
tidligere ejere veksler kroner til valuta for at investere de frigjorte mid-
ler i udenlandske aktier eller obligationer, vil kronen alt andet lige på-
virkes i retning af en svækkelse på dette tidspunkt. Hvis de derimod 
beholder kroner og genplacerer i andre aktiver denomineret i danske 
kroner, påvirkes kronekursen ikke umiddelbart. I det omfang, at de tid-
ligere ejere køber aktier denomineret i danske kroner af andre aktionæ-
rer, som derefter genplacerer i værdipapirer denomineret i anden valu-
ta, så påvirkes kronekursen selvfølgelig senere. 

Da størstedelen af de tidligere aktionærer i ISS modtog betaling 11. 
maj 2005, svækkedes kronen over for euro i den omkringliggende peri-
ode, jf. figur 6. NTC afviklede købet af TDC 1. februar 2006, og i den 
efterfølgende periode sås ligeledes en svækkelse af kronen. I februar 
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2006 faldt udlandets porteføljeaktier i Danmark med 36 mia.kr., hvilket 
hovedsageligt kunne henføres til det danske NTCs køb af TDC-aktier fra 
udlændinge. I både ISS og TDC var en betydelig andel af de oprindelige 
aktionærer udenlandske, og størstedelen heraf har sandsynligvis genin-
vesteret i udlandet. Danske aktionærer havde naturligvis også mulighed 
for at geninvestere i udenlandske værdipapirer. De mange tidligere ak-
tionærer, der ikke geninvesterede i andre danske værdipapirer, gav an-
ledning til veksling af betydelige beløb fra danske kroner til fremmed 
valuta på forholdsvis kort tid. Det store udbud af danske kroner kan 
have været en af årsagerne til, at kronen svækkedes i starten af februar. 

 
AFRUNDING 

Som beskrevet har udenlandske kapitalfondes virksomhedsopkøb i 
Danmark betydning for tolkningen af statistikken for kapitalbevægelser 
mellem Danmark og udlandet og kan give anledning til efterspørgsel og 
udbud af kroner. Kapitalbevægelser opgjort i statistikken er imidlertid 
ikke nødvendigvis sammenfaldende med bevægelser på kronevaluta-
markedet. 

  Typisk vil der være en kroneefterspørgsel i perioden inden afviklin-
gen af opkøbet, mens der omvendt vil være et udbud af kroner i forbin-
delse med afviklingen. Det afhænger dog af, hvordan virksomhedsop-
købet finansieres, samt hvordan de oprindelige ejere geninvesterer kø-
besummen. 

Omsætningen på kronevalutamarkedet er generelt ikke højere, end at 
en større efterspørgsel eller udbud efter kroner i forbindelse med uden-
landske kapitalfondes opkøb af store danske virksomheder typisk vil 
kunne mærkes på valutakursen. Dette er imidlertid håndterbart for ak-
tørerne på kronevalutamarkedet og herunder også for Nationalbanken, 
der kan intervenere på kronevalutamarkedet for at udglatte valutakurs-
bevægelser og holde kronekursen stabil over for euro. 

I tilfældene TDC og ISS formodes kapitalfondenes opkøb at have givet 
anledning til en mindre nettoefterspørgsel efter kroner, da der var dan-
ske aktionærer, der geninvesterede i værdipapirer denomineret i kroner. 
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Sæsonkorrigeret finansiel statistik 

Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling 
 

INDLEDNING 

Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel 
statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving. Det drejer sig om sed-
del- og møntomløbet, udlån til husholdninger og erhverv samt penge-
mængdemålene M1 og M2 for perioden januar 1995 og frem.   

Sæsonkorrigerede finansielle data kan både bruges til at give en mere 
præcis vurdering af den kortsigtede konjunkturudvikling i dansk øko-
nomi og til analyse af den strukturelle udvikling på langt sigt.  

Sæsonudsving i data indebærer, at der er en systematisk variation i tal-
lene, der slører den underliggende udvikling. Eksempelvis stiger seddel- 
og møntomløbet betydeligt hvert år i december på grund af julehand-
len, og husholdningerne ligger inde med flere sedler og mønter op til 
sommerferien, og når der udbetales overskydende skat. Det er muligt at 
korrigere for sådanne ensartede og forudsigelige sæsoneffekter i talle-
ne, så det bliver lettere at identificere såvel trend som konjunkturbevæ-
gelser. Det er også muligt at følge, hvordan sæsonmønstrene ændres 
over tid. Mens sæsonen i realøkonomiske data ofte bunder i vejrforhold, 
høst og højtider osv., så skabes meget af sæsonen i finansielle data af 
institutionelle forhold som eksempelvis betalingsfrister og opgørelses-
metode. Eksempelvis har omlægningen af den finansielle statistik til at 
følge EUs statistiske begrebsapparat for MFIer1 påvirket seriernes sæ-
sonmønster, og for den enkelte serie er der således opstillet en model 
for hver delperiode før og efter omlægningen2. 

Internationalt set udbydes og efterspørges sæsonkorrigerede finansiel-
le tidsserier allerede i dag i en række lande, hvorimod der i Danmark 
indtil nu primært har været offentliggjort sæsonkorrigerede realøko-
nomiske data som fx detailomsætning, bilsalg og bruttonationalpro-
dukt3. Metoderne er i bund og grund de samme, men først nu foreligger 
der tilpas lange finansielle tidsserier til, at sæsonkorrektion kan laves på 
et solidt grundlag. Disse mere tekniske aspekter omkring metodevalg og 

 1
 MFIer er Monetære Finansielle Institutioner og omfatter Nationalbanken samt penge- og realkredit-

institutter mv. 
2
 For hver serie er sæsonkorrektionen foretaget separat for delperioderne januar 1995 til og med juni 

2000 og fra og med juli 2000 og frem efter indførelsen af MFI-statistikken.  
3
 Der henvises her til Danmarks Statistik for realøkonomiske data. 
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revisionspolitik1 behandles i detaljer i et selvstændigt Nationalbank 
Working Paper, som planlægges publiceret samtidig med offentliggørel-
sen af de første sæsonkorrigerede data2. 

I denne artikel gives en række eksempler og forklaringer på sæsonud-
sving for seddel- og møntomløbet, pengemængden (M1 og M2) samt 
penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger og erhverv, 
samt på hvordan de sæsonkorrigerede udlånstal kan forbedre mulighe-
den for at analysere udviklingen fra måned til måned. Alle data i denne 
artikel indgår i Nationalbankens balance- og strømstatistik for MFI-
sektoren, som offentliggøres på månedsbasis. 

 
SÆSON I SEDDEL- OG MØNTOMLØBET 

Seddel- og møntomløbet er en opgørelse af værdien af de sedler og 
mønter, der er i omløb i Danmark ultimo måneden. Den ukorrigerede 
serie udviser store udsving fra måned til måned. Nogle af disse udsving 
afspejler, hvad man kan kalde "ugedagssæson"3. Seddel- og møntomlø-
bet er generelt højest om fredagen, mens det er lavest tirsdag og ons-
dag. Det afspejler, at efterspørgslen efter kontanter stiger op til week-
enden, når pengeinstitutterne har lukket, og folk har fri fra arbejde og 
tid til at forbruge. Det er en fordel at korrigere for denne ugedagsef-
fekt, inden sæsonen over årets 12 måneder bestemmes.  

Sæsonkomponenterne i seddel- og møntomløbet er vist i figur 1. 
Komponenten for en given måned afspejler månedens afvigelse fra det 
underliggende niveau. 

Sæsonkomponenten for december er størst på mellem 1,5 og 2 pct. af 
seddel- og møntomløbets niveau. Det faktiske seddel- og møntomløb 
reduceres med den procentsats for at få det sæsonkorrigerede omløb i 
december. Det er bl.a. de mange transaktioner i forbindelse med julehan-
delen, der øger behovet for kontanter. Også i november korrigeres for et 
generelt højt seddel- og møntomløb. Udviklingen i sæsonkomponenterne 
for november og december over tid viser en tendens til stigende korrekti-
on i november og faldende korrektion i december. Det kan indikere, at 
julehandlen gradvist spredes mere over november og december. 

Også i forårs- og sommermånederne april, maj, juni og juli er seddel- 
og møntomløbet forholdsvis stort. Dette kan afspejle udbetaling af 
overskydende skat og feriepenge samt øget efterspørgsel efter likviditet 
i sommerferieperioden. 

 1
 Som udgangspunkt vil revisioner af de sæsonkorrigerede tidsserier blive foretaget årligt. 

2
 Ved sæsonkorrektionen benyttes X-12-ARIMA, som er et internationalt anerkendt program. 

3
 Dvs. sæson i den forstand at balancen er påvirket af hvilken dag i ugen, den er opgjort på. Seddel- 

og møntomløbet (såvel som alle serier der arbejdes med i denne artikel) opgøres i balance- og strøm-
statistikken for MFI-sektoren på månedens sidste bankdag. Bankdage er de dage, hvor bankerne er 
åbne for kunder. Dvs. at der i Danmark er tale om mandag til og med fredag. 
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Det ukorrigerede og det sæsonkorrigerede seddel- og møntomløb ses i 
figur 2, og det fremgår, at den sæsonkorrigerede serie er betydeligt 
mere jævn og givetvis bedre til at beskrive den underliggende udvikling.  

SÆSONKOMPONENTERNE I SEDDEL- OG MØNTOMLØBET Figur 1 
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Anm.: Denne graf indeholder udelukkende sæsonkomponenterne for modellen fra juli 2000 og frem.

Grafen viser for en given måned sæsonkomponentens størrelse og udvikling over tid. Eksempelvis 
viser sæsonkomponenten for januar måned værdien for januar 2001 og frem til januar 2006 fra
venstre mod højre. Sæsonkomponenten beregnes for hver enkelt måned og afspejler månedens 
typiske afvigelse fra det underliggende niveau. Hvis sæsonkomponenten er større end 1, er det 
ensbetydende med, at man for denne måned normalt vil finde et højt niveau for serien i forhold 
til det underliggende niveau. 

  

 
DET SÆSONKORRIGEREDE SEDDEL- OG MØNTOMLØB Figur 2 
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SÆSON I PENGEMÆNGDEN (M1 OG M2)1 

Pengemængdemålet M1 består af seddel- og møntomløbet samt indlån 
på anfordring (ekskl. staten og MFIer). Indlån på anfordring udgør over 
90 pct. af M1 og dominerer således udviklingen og dermed korrektionen 
af M1. Det sæsonmønster, der findes for seddel- og møntomløbet, gen-
findes derfor ikke i M1, jf. figur 3. Sammensætningen af M1 er som føl-
ger (ultimo april 2006): 
• Indlån på anfordring fra husholdninger, 57 pct. 
• Indlån på anfordring fra erhverv, 23 pct. 
• Indlån på anfordring fra øvrige sektorer, 13 pct. 
• Seddel- og møntomløb, 7 pct. 
 
Det bemærkes at både M1, M2 og udlånsserierne sæsonkorrigeres ved 
direkte korrektion2. Sæsonkomponenterne i M1 viser et kvartalsvist 
mønster med et lavt niveau i slutningen af kvartalet.  

 1
 Nationalbanken producerer og offentliggør også statistik for M3 i overensstemmelse med retnings-

linjer fra ECB (ECB/2001/13). Som følge af tekniske forhold omkring refinansiering af danske rentetil-
pasningslån er serien for M3 imidlertid vanskelig at tillægge en økonomisk fortolkning, og M3 sæ-
sonkorrigeres derfor ikke. 

2
 Ved direkte korrektion korrigeres serien umiddelbart, mens der ved indirekte korrektion foretages 

en individuel korrektion af seriens komponenter, hvorefter de aggregeres.  

SÆSONKOMPONENTERNE I M1 Figur 3 
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Anm.: Grafen viser sæsonkomponenterne for modellen for perioden juli 2000 og frem. For en given måned viser grafen

sæsonkomponentens størrelse og udvikling over tid. Sæsonkomponenten afspejler månedens typiske afvigelse fra 
det underliggende niveau. Hvis sæsonkomponenten er større end 1, er det ensbetydende med, at man for denne 
måned normalt vil finde et højt niveau for serien i forhold til det underliggende niveau. 
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Forklaringen på M1s sæsonkomponenters udseende skal findes i kom-
ponenternes karakteristika. 

Indlån på anfordring fra husholdninger er præget af husholdninger-
nes kvartalsvise terminsbetalinger og udviser derfor et sæsonmønster 
med lavt indlånsniveau i den sidste måned i hvert kvartal, mens niveauet 
er voksende i første og anden måned1.  

Tendensen i indlån på anfordring fra erhverv er derimod, at der er et 
væsentligt højere niveau i januar, juli, oktober og december end i de 
resterende måneder. En mulig forklaring på juli-effekten er, at der ikke 
afregnes moms i denne måned på grund af sommerferien. Til gengæld 
vedrører momsen i august en 2-måneders periode. Pengene placeres 
ofte på en anfordringskonto i mellemtiden, hvilket resulterer i større 
balancer ultimo juli. På tilsvarende vis kan den høje sæsonkomponent 
for oktober tilskrives et relativt højt anfordringsindlån fra erhverv i den-
ne måned. Indlånet bruges i november til at betale virksomhedernes 
acontoskat samt restskat for det forudgående indkomstår. Det høje an-
fordringsindlån fra erhverv i december og januar må formodentlig til-
skrives indtægterne fra julehandlen. Alt i alt er sæsonkomponenterne i 
M1 således udtryk for en række forskellige forhold. 

M2 udgøres af M1, tidsindskud med løbetid op til og med 2 år samt 
indlån med et opsigelsesvarsel på op til og med 3 måneder (ekskl. indlån 
fra staten og MFIer ). Sammensætningen af M2 ultimo april 2006 er som 
følger: 
• M1, 81 pct. 
• Tidsindskud med løbetid op til 2 år, 17 pct. 
• Indlån med opsigelsesvarsel til og med 3 måneder, 2 pct. 

 
M1 udgør langt størstedelen af M2, og mønsteret i sæsonkomponenter-
ne er i al væsentlighed det samme som beskrevet for M1. Tidsindskud 
med løbetid op til 2 år viser det samme sæsonmønster som anfordrings-
indlånet, så M2s sæsonmønster ligner en forstærket udgave af M1s selv-
om M2 er mindre likvid end M1.  

 
SÆSON I UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER OG ERHVERV 

Analyse af udlånsudviklingen er bl.a. relevant i forbindelse med kon-
junkturanalyse og analyse af finansiel stabilitet. I dette afsnit lægges 
vægten især på udlånet til husholdninger.  

 1
 I tilfælde af at andelen af husholdningerne, der overgår til månedlige terminsindbetalinger stiger, 

ændres sæsonmønstret.  
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Udlånet til husholdninger præges af et sæsonmønster, der viser et rela-
tivt højt udlån i den sidste måned i hvert kvartal, jf. figur 4.  

Igen er en mulig forklaring på sæsonmønstret de kvartalsvise termins-
betalinger, der udover at påvirke indlånet også har en signifikant effekt 
på udlånet til husholdninger. 

Sæsonkomponenterne i figur 4 er dog klart mindre i pct. end for M1s 
vedkommende, og den sæsonkorrigerede serie for udlån til husholdnin-
ger kan være svær at skelne fra den ukorrigerede serie. Sammenlignes 
afvigelser fra trenden for det ukorrigerede og det sæsonkorrigerede 
udlån til husholdninger er det dog tydeligt, at sæsonkorrektionen redu-
cerer volatiliteten i udlånsserien, jf. figur 5. 

Også for den sæsonkorrigerede serie er der enkelte måneder med sto-
re afvigelser fra trenden. Disse afvigelser har sin forklaring i forskellige 
økonomiske begivenheder. Afvigelserne i august 1996, 1999, 2002 og 
2005 afspejler realkreditinstitutternes serieskift hvert tredje år i august. 
Det indebærer, at realkreditinstitutterne åbner en ny serie for udstedel-
se af obligationer, hvilket medfører, at nogle husholdninger fremrykker 
optagelsen af nye lån eller konverterer deres hidtidige lån i tiden op til 
denne begivenhed for dermed at drage fordel af de højere kurser i de 
gamle serier som følge af kortere restløbetid. Denne treårige regularitet 
forstyrrer sæsonkomponenterne, og der foretages derfor en midlertidig 
forhåndskorrektion1.  

 1
 Dette vil blive behandlet i det førnævnte Nationalbank Working Paper.  

SÆSONKOMPONENTERNE I UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER Figur 4 
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Anm.: En værdi større end 1 indikerer, at udlånet er højere end det underliggende niveau, mens en værdi mindre end 1 
betyder, at udlånet er lavere end det underliggende niveau. Sæsonkomponenterne er for modellen for perioden 
juli 2000 og frem. 
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Der udarbejdes også sæsonkorrigerede data for udlån til erhverv. Sæ-
sonmønstret for udlån til erhverv er dog mindre stabilt end for hushold-
ninger, især i forårsmånederne. Det mindre stabile sæsonmønster kan 
skyldes ændring af fristerne for betaling af skat og afgifter. Dertil kom-
mer, at ændringer i mønsteret for udbytteudbetaling kan påvirke virk-
somhedernes lånebehov. 

 
AFSLUTNING 

Der er et tydeligt sæsonmønster i de tidsserier, Nationalbanken offent-
liggør for seddel- og møntomløbet, udlån til husholdninger samt pen-
gemængdemålene M1 og M2. For at lette muligheden for at belyse ud-
viklingen fra måned til måned vil Nationalbanken begynde at offentlig-
gøre sæsonkorrigerede data, og der gives i artiklen en række eksempler 
og forklaringer på sæsonmønstrene. I det omfang der findes model-
mæssigt signifikante sæsonmønstre i andre finansielle tidsserier, som 
Nationalbanken offentliggør, kan det komme på tale at sæsonkorrigere 
flere tidsserier. Det kræver dog, at data er tilgængelige for en tilstræk-
kelig lang tidsperiode. 

 

TRENDJUSTERET UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER I ABSOLUTTE TAL Figur 5 
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Trendjusteret ukorrigeret udlån til husholdninger
Trendjusteret sæsonkorrigeret udlån til husholdninger  

Anm.: 
 

Afvigelserne er beregnet ved at trække trenden, beregnet ved hjælp af X-12-ARIMA, fra det ukorrigerede hen-
holdsvis korrigerede udlån. 
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Pressemeddelelser 

 
 
 
 

DEN 8. JUNI 2006: RENTEFORHØJELSE  

Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 2,75 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 
pct. til 3,00 pct. Forhøjelsen har virkning fra 9. juni 2006.  

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 2,75 pct. 

 
DEN 20. JUNI 2006: "SNEDRONNINGEN" – ET EVENTYR I GULD OG SØLV  

Knap 162 år efter at H.C. Andersen udgav sit berømte eventyr "Sne-
dronningen", danner eventyret motivet til en ny mønt, som National-
banken udsender 30. august 2006. Billedhugger Øivind Nygård har ud-
formet motivet.  
 
"Snedronningen er et eventyr fuldt af metamorfoser. At et billede om-
skabes og omdannes til et andet. Dette princip er også brugt på mønten, 
hvor man kan aflæse et forløb fra snekrystaller – til kvinde-skikkelse – til 
spejlsplinter", siger Øivind Nygård, som også har udformet motivet til 
mønten med Landet Kirke fra tårnserien.  

 
"Snedronningen" er den fjerde i serien på i alt fem mønter med eventyr 
som tema. Forsiden på mønten er den samme som på de almindelige 10-
kroner – Dronningens portræt i profil.  

 
Guld- og sølvmønt kun i begrænsede eksemplarer  
Eventyrmønten udsendes som en 10-krone i tre forskellige udgaver – en 
i guld, en i sølv og en almindelig 10-krone. Guldmønten fremstilles i 
maksimum 4.000 eksemplarer og sølvmønten i maksimum 40.000 ek-
semplarer. Den almindelige 10-krone udsendes i cirkulation i 1,2 mio. 
eksemplarer. Alle eventyrmønterne er lovlige betalingsmidler og kan 
indløses i Nationalbanken til pålydende værdi 10 kroner.  
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Her kan du købe eventyrmønten  
Som noget nyt har Den Kongelige Mønt fået sit eget websted www.kgl-
moent.dk, hvor du kan bestille mønterne fra 20. juli. På webstedet kan 
du læse mere om de andre mønter i eventyrserien, om tårnmønter, me-
daljer, produktion af mønter og meget andet.  

Eventyrmønten "Snedronningen" kan også købes i pengeinstitutter, 
hos mønthandlere og i Nationalbankens Hovedkasse. Nogle pengeinsti-
tutter og mønthandlere tager allerede nu mod bestilling.  

Vejledende udsalgspris er 2.000 kr. for guldmønten og 200 kr. for sølv-
mønten (inkl. moms).  

 
Eventyret fortsætter  
Den femte og sidste mønt i eventyrserien udsendes i foråret 2007.  

 
Der kan downloades billeder af mønten på www.nationalbanken.dk – 
under Presse, Pressebilleder eller på Den Kongelige Mønts websted 
www.kgl-moent.dk.  

 
DEN 3. AUGUST 2006: RENTEFORHØJELSE  

Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 pct. til 3,00 pct. National-
bankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 
pct. til 3,25 pct. Forhøjelsen har virkning fra 4. august 2006.  

Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsopera-
tioner med 0,25 pct. til 3,00 pct. 

 
DEN 17. AUGUST 2006: NY TÅRNMØNT MED GRØNLANDSKE VARDER 

De grønlandske varder Tre Brødre danner motivet på den niende mønt i 
rækken af tårnmønter fra Nationalbanken. Mønten udsendes 27. sep-
tember 2006, hvor den også vil blive præsenteret på et pressemøde i 
Nuuk i Grønland.  

Tre Brødre er tre stendysser, der står i indenskærsruten på den grøn-
landske vestkyst og i flere hundrede år har været et pejlepunkt for sej-
lende. Motivet er udformet af den grønlandske kunstner Niels Motfeldt, 
som har afbilledet de tre varder med det grønlandske sol-øje-symbol i 
baggrunden.  

 
Første med grønlandsk motiv  
Tre Brødre er den første danske cirkulerende mønt med et grønlandsk 
motiv.  
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Tårnmønterne er en serie på i alt ti forskellige 20-kroner med tårne som 
motiv. Mønterne har samme størrelse og er af samme materiale som de 
almindelig cirkulerende 20-kroner, men de adskiller sig ved at have et 
motiv af et tårn på bagsiden. På forsiden vises som altid Dronningens 
portræt i profil.  

 
Møntsæt i foråret 2007  
Den nye tårnmønt med Tre Brødre bliver præget i 1,2 mio. eksemplarer 
og kan købes i de danske og grønlandske pengeinstitutter samt i Natio-
nalbanken fra den 27. september. Mønterne kan også bestilles på Den 
Kgl. Mønts hjemmeside www.kgl-moent.dk.  

Den næste – og sidste – mønt i serien udkommer i foråret 2007,  
hvor Nationalbanken også vil udsende et møntsæt med alle ti tårnmøn-
ter.  

 
Pressebilleder  
Der kan downloades billeder af mønten på www.nationalbanken.dk – 
under Presse, Pressebilleder eller på Den Kongelige Mønts websted 
www.kgl-moent.dk.  

 
DEN 4. SEPTEMBER 2006: ÅRETS MØNTSÆT 2006 FRA DEN KGL. MØNT 

Det maritime er temaet i årets møntsæt, som udsendes 16. oktober 
2006. Ud over de syv cirkulerende mønter indeholder møntsættet en 
kopi af en medalje fra 1691 med Flydedokken i Øresund som motiv. Me-
daljen vidner om en tid, hvor orlogsflådens dygtighed var landets stolt-
hed. Flydedokken blev anvendt frem til 1713, hvorefter den indgik som 
fundament i søbatteriet "Prøvestenen".  

 
Møntsættet fås i to udgaver  
Det almindelige møntsæt indeholder de syv cirkulerende mønter samt 
medaljen i nordic gold. Mønterne er præget med to slag, hvilket er et 
slag mere end i de almindeligt cirkulerende mønter. Jo flere slag en 
mønt får, des tydeligere bliver præget. Møntsættet produceres i et op-
lag på maksimalt 35.000 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 2.500 sæt.  

 
Her kan du købe møntsættene  
På Den Kongelige Mønts nye websted www.kgl-moent.dk kan du bestil-
le møntsættene fra 4. september 2006. Nogle pengeinstitutter og mønt-
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handlere tager også mod bestilling. Vejledende udsalgspris er 200 kr. for 
den almindelige udgave og 875 kr. for proof-udgaven.  

Fra 16. oktober 2006 kan du købe møntsættene i Nationalbankens Ho-
vedkasse i åbningstiden mandag-fredag kl. 10-13.  

 
Mere information og billedmateriale  
På www.nationalbanken.dk under Sedler og Mønter/Møntsæt og på 
www.kgl-moent.dk under Møntsæt kan du læse mere om det nye mønt-
sæt. Billedmateriale findes under Presse/Pressebilleder.  
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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 7. september 2006. 
 
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 

 
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 
2005 ............ 2,46 3,30 4,39 393,52  
feb 06 ..... 2,74 3,54 4,54 390,64 
mar 06 ..... 2,90 3,84 4,76 395,12 
apr 06 ..... 2,92 4,04 4,92 396,71 
maj 06 ..... 2,95 3,99 4,94 372,89 
jun 06 ..... 3,11 4,12 5,01 371,01 
jul 06 ..... 3,22 3,97 5,35 369,29 
aug 06 ..... 3,33 3,83 5,27 390,57 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2005 ................ 2,25 2,40 2,25 

2006  17. feb... 2,25 2,50 2,25 
            3. mar .. 2,50 2,75 2,50
            9. jun ... 2,75 3,00 2,75
            4. aug .. 3,00 3,25 3,00
   
    
            7. sep... 3,00 3,25 3,00 
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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. 
 
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 
2005 ................................... 212,3 56,2 56,4 207,6 12,8 135,3 85,1  
mar 06 ............................ 182,4 54,5 31,6 177,4 20,1 119,9 77,6 
apr 06 ............................ 182,4 55,8 35,3 164,9 8,9 101,5 72,3 
maj 06 ............................ 182,2 56,6 33,0 179,0 17,2 121,7 74,5 
jun 06 ............................ 182,8 57,2 44,0 188,4 8,9 132,9 64,5 
jul 06 ............................ 182,2 57,0 36,5 165,8 15,5 109,8 71,5 
aug 06 ............................ 180,0 56,5 55,1 156,4 16,1 121,6 50,8 
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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. 

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 
2005 ...................  39,5 30,9 8,6 -15,4 -2,2 -0,5 -9,5 85,1  
mar 06 .............  8,3 2,8 5,5 0,3 -0,6 2,2 7,5 77,6 
apr 06 .............  4,4 8,2 -3,8 -0,5 0,0 -0,9 -5,2 72,3 
maj 06 .............  -4,7 -7,1 2,4 -0,7 0,3 0,2 2,2 74,5 
jun 06 .............  -3,2 7,9 -11,0 0,7 1,2 -0,8 -10,0 64,5 
jul 06 .............  17,4 10,5 7,0 -0,1 -0,2 0,2 7,0 71,5 
aug 06 .............  -24,2 -3,6 -20,7 -0,8 0,7 0,1 -20,6 50,8 
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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. 

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 
2005 ...................  4.228,1 107,8 2.584,2 75,8 53,5 971,3 1.318,2 -172,9  
feb 06 .............  4.153,7 107,3 2.625,9 65,4 54,1 971,4 1.318,6 -190,9 
mar 06 .............  4.233,3 108,6 2.683,0 44,2 54,4 991,6 1.326,0 -188,0 
apr 06 .............  4.323,6 111,3 2.708,0 49,9 55,1 1.008,4 1.315,3 -196,2 
maj 06 .............  4.388,9 110,9 2.735,0 54,3 54,7 1.013,0 1.328,0 -209,0 
jun 06 .............  4.379,4 115,3 2.781,5 56,0 55,1 1.023,6 1.335,5 -203,5 
jul 06 .............  4.416,5 114,0 2.789,2 63,4 54,7 1.033,0 1.339,2 -222,4 
 
 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 ... 
2005 ...................  ... 10,6 15,0 -24,8 15,4 14,4 7,9 ...  
feb 06 .............  ... 12,4 14,0 -39,9 12,7 11,6 6,5 ... 
mar 06 .............  ... 13,6 14,8 -59,6 15,2 10,4 5,3 ... 
apr 06 .............  ... 14,0 15,1 -49,5 17,7 6,2 8,3 ... 
maj 06 .............  ... 12,8 15,0 -48,2 17,2 7,5 6,6 ... 
jun 06 .............  ... 14,9 13,9 -50,4 14,4 5,4 5,6 ... 
jul 06 .............  ... 13,0 14,3 -46,6 10,9 5,1 8,8 ... 
  

Anm.: MFI-sektoren omfatter danske monetære finansielle institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 
kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  

1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sekto-
rens modpart er udlænding. 
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PENGEMÆNGDEN Tabel 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. 
 
2001 ............... 39,2 375,6 414,9 102,7 9,9 527,4 4,0 15,0 546,4 
2002 ............... 39,0 399,1 438,1 102,7 18,5 559,3 6,6 45,2 611,2 
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 
2005 ............... 47,3 596,3 643,5 114,1 18,4 776,0 14,2 8,2 798,5  
feb 06 .......... 46,3 589,0 635,2 146,6 18,5 800,4 5,2 5,6 811,3 
mar 06 .......... 47,2 604,6 651,8 145,2 18,4 815,4 18,2 9,2 842,8 
apr 06 .......... 47,8 622,5 670,3 136,9 17,8 825,0 17,7 8,6 851,4 
maj 06 .......... 47,9 630,8 678,8 139,3 18,2 836,3 16,1 11,6 864,0 
jun 06 .......... 48,6 638,4 687,1 135,4 17,5 840,0 12,4 9,5 862,1 
jul 06 .......... 48,4 642,9 691,3 147,4 17,4 856,2 11,4 9,8 877,6  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2005 ............... ... ... 19,9 ... ... 14,7 ... ... 14,2  
feb 06 .......... ... ... 16,9 ... ... 14,4 ... ... 14,8 
mar 06 .......... ... ... 18,2 ... ... 16,9 ... ... 19,9 
apr 06 .......... ... ... 12,8 ... ... 10,5 ... ... 12,8 
maj 06 .......... ... ... 13,8 ... ... 13,2 ... ... 15,9 
jun 06 .......... ... ... 13,2 ... ... 10,0 ... ... 10,8 
jul 06 .......... ... ... 10,3 ... ... 7,4 ... ... 9,1 
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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. 

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 
2005 ...................  2.867,3 652,0 920,1 396,6 370,0 862,1 975,7 1.065,6  
feb 06 .............  2.846,4 589,1 935,6 393,6 380,0 894,0 957,9 1.045,0 
mar 06 .............  2.897,5 615,9 973,4 408,6 393,0 892,6 967,3 1.076,7 
apr 06 .............  2.949,2 606,1 986,3 410,6 400,0 898,8 983,7 1.070,9 
maj 06 .............  3.022,8 637,8 996,6 414,9 407,5 916,9 1.026,7 1.088,8 
jun 06 .............  3.025,1 632,3 1.032,6 428,9 420,2 903,3 1.044,3 1.102,8 
jul 06 .............  3.021,5 649,6 1.020,8 430,8 415,9 888,9 1.039,0 1.103,0  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2005 ................... ... 31,7 21,9 22,1 19,5 10,5 18,5 17,3  
feb 06 .............  ... 17,2 19,6 19,6 18,8 -0,2 0,6 11,6 
mar 06 .............  ... 9,6 21,8 19,0 21,0 -1,6 -5,6 15,4 
apr 06 .............  ... 14,9 22,0 20,6 20,6 0,3 6,4 8,3 
maj 06 .............  ... 16,0 22,1 21,0 25,2 -0,2 6,5 9,8 
jun 06 .............  ... 13,7 20,2 20,0 24,0 -8,5 -0,4 8,2 
jul 06 .............  ... 22,0 20,9 21,3 27,0 -10,1 9,6 3,8 
  
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006



 

11-09-2006 13:13:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 9   

H:\kvo\dan\2006\3.kvt\faerdige\tabtill_3kvt_06.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

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. 

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 
2005 ...................  2.519,9 101,4 1.664,4 1.281,5 334,2 645,0 151,7 2.237,0  
feb 06 .............  1.987,2 123,4 1.689,9 1.300,6 339,6 140,7 101,0 1.772,2 
mar 06 .............  2.051,4 157,9 1.709,2 1.314,3 346,9 154,6 115,2 1.794,0 
apr 06 .............  2.023,0 125,9 1.723,8 1.326,5 349,5 140,8 107,1 1.764,6 
maj 06 .............  2.058,5 120,5 1.739,9 1.339,7 351,2 145,8 114,2 1.781,5 
jun 06 .............  2.107,5 161,5 1.753,7 1.350,2 353,8 159,7 120,8 1.797,7 
jul 06 .............  2.102,6 131,7 1.771,8 1.361,8 360,1 155,1 121,1 1.801,8  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2005 ................... ... 11,1 11,7 12,3 8,5 34,0 481,5 14,6  
feb 06 .............  ... 26,3 11,6 12,3 7,7 3,2 273,8 6,1 
mar 06 .............  ... 10,1 11,7 12,4 8,9 0,5 372,5 3,3 
apr 06 .............  ... 79,3 12,0 12,9 9,7 11,4 371,5 5,8 
maj 06 .............  ... 24,0 11,7 12,5 9,2 0,8 229,9 3,3 
jun 06 .............  ... 9,0 11,1 11,7 9,6 -6,0 232,6 0,1 
jul 06 .............  ... 44,9 11,4 11,8 10,7 14,2 388,7 4,2 
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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. 

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 
2005 ............  2.614,5 1.678,0 852,2 950,2 396,6 510,4 1.664,4 1.281,5 341,7  
feb 06 .......  2.654,9 1.694,2 874,7 965,0 393,6 527,7 1.689,9 1.300,6 347,0 
mar 06 .......  2.712,0 1.722,9 904,9 1.002,8 408,6 550,3 1.709,2 1.314,3 354,6 
apr 06 .......  2.741,8 1.737,1 916,9 1.018,0 410,6 559,8 1.723,8 1.326,5 357,1 

maj 06 .......  2.768,2 1.754,6 925,3 1.028,4 414,9 566,5 1.739,9 1.339,7 358,8 
jun 06 .......  2.818,0 1.779,1 944,9 1.064,3 428,9 583,4 1.753,7 1.350,2 361,5 

jul 06 .......  2.824,3 1.792,5 938,7 1.052,5 430,8 571,0 1.771,8 1.361,8 367,7  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2005 ............  14,9 14,5 15,0 20,9 22,1 19,6 11,7 12,3 8,8  
feb 06 .......  14,0 13,9 13,2 18,7 19,6 17,0 11,6 12,3 7,9 
mar 06 .......  14,9 13,9 16,2 20,8 19,0 21,3 11,7 12,4 9,2 
apr 06 .......  15,2 14,6 16,0 21,1 20,6 20,3 12,0 12,9 9,9 
maj 06 .......  15,0 14,4 16,0 21,2 21,0 20,6 11,7 12,5 9,4 
jun 06 .......  14,1 13,6 14,5 19,4 20,0 17,8 11,1 11,7 9,5 
jul 06 .......  14,6 13,9 15,5 20,4 21,2 19,0 11,4 11,8 10,6 
 
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. 
 
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 
2005 ................................... 88,6 760,1 814,1 576,2 1.662,8 80,5 315,5  
feb 06 ............................ 89,0 766,7 832,8 624,2 1.688,4 81,2 331,8 
mar 06 ............................ 89,2 777,2 841,0 635,9 1.707,5 81,8 345,5 
apr 06 ............................ 89,5 784,9 847,9 640,9 1.722,2 81,9 355,2 
maj 06 ............................ 89,2 795,6 853,5 642,4 1.738,3 82,4 366,0 
jun 06 ............................ 86,8 802,8 862,3 649,5 1.751,9 83,1 376,8 
jul 06 ............................ 86,8 813,8 869,4 654,3 1.770,0 83,0 386,2 
  
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. 

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 
4. kvt. 05 ............  4,7 6,2 4,4 2,6 1,7 1,3 1,8 2,2 
1. kvt. 06 ............  4,8 6,2 4,5 2,8 1,9 1,5 2,0 2,4 
2. kvt. 06 ............  5,0 6,4 4,7 3,0 2,1 1,8 2,3 2,6  
feb 06 .............  4,8 6,2 4,5 2,8 1,8 1,5 2,0 2,3 
mar 06 .............  4,9 6,3 4,6 2,9 2,0 1,7 2,2 2,5 
apr 06 .............  5,0 6,4 4,7 3,0 2,1 1,8 2,2 2,6 
maj 06 .............  5,0 6,3 4,7 3,0 2,1 1,8 2,2 2,5 
jun 06 .............  5,0 6,4 4,8 3,1 2,2 1,8 2,3 2,7 
jul 06 .............  5,1 6,4 4,8 3,2 2,2 1,9 2,4 2,7 
  

 

 
 
 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006



 

11-09-2006 13:13:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 9   

H:\kvo\dan\2006\3.kvt\faerdige\tabtill_3kvt_06.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

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. 
 
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 
2005 ................................... 794,7 412,1 286,4 265,7 236,5 263,0 24,4  
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 
4. kvt. 05 ............................ 794,7 412,1 286,4 265,7 236,5 263,0 24,4 
1. kvt. 06 ............................ 843,9 409,2 330,1 281,1 248,6 281,2 27,8 
2. kvt. 06 ............................ 835,0 404,0 327,8 269,6 259,1 277,0 24,6 
        
 Kvartalets transaktioner, mia.kr. 

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 
4. kvt. 05 ............................ ... 5,0 12,6 11,5 3,6 4,5 2,9 
1. kvt. 06 ............................ ... 4,8 21,4 9,7 5,0 8,9 3,1 
2. kvt. 06 ............................ ... 5,0 14,6 3,4 11,7 4,7 -1,8 
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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. 

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 ...................  2.393,0 429,7 493,1 228,3 1.785,9 198,6 592,1 244,5 
2005 ...................  2.560,1 461,2 435,2 205,1 2.002,9 252,5 827,1 298,2  
feb 06 .............  2.053,2 451,3 427,1 196,2 1.504,1 251,5 882,0 270,6 
mar 06 .............  2.060,7 433,0 413,7 174,5 1.524,0 254,9 890,0 280,2 
apr 06 .............  2.041,8 423,2 421,8 167,1 1.495,7 252,6 869,3 280,7 
maj 06 .............  2.048,7 428,7 415,9 164,8 1.510,5 259,6 815,8 262,3 
jun 06 .............  2.071,3 441,6 407,8 174,4 1.536,7 261,6 804,3 263,5 
jul 06 .............  2.090,6 439,9 423,3 170,0 1.540,1 264,2 813,7 263,6 
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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. 

2001 ...................  556 205 335 1.136 2.231 1.326 905 2.231 
2002 ...................  583 190 320 1.171 2.264 1.452 812 2.265 
2003 ...................  620 188 400 1.262 2.471 1.505 966 2.471 
2004 ...................  668 183 469 1.397 2.718 1.644 1.073 2.717 
2005 ...................  770 196 607 1.612 3.184 1.834 1.350 3.184  
1. kvt. 05 ............ 679 188 489 1.452 2.808 1.682 1.126 2.808 
2. kvt. 05 ............ 727 183 521 1.542 2.973 1.744 1.229 2.973 
3. kvt. 05 ............ 739 186 559 1.586 3.070 1.763 1.307 3.070 
4. kvt. 05 ............ 770 196 607 1.612 3.184 1.834 1.350 3.184 
1. kvt. 06 ............ 783 182 664 1.608 3.237 1.854 1.383 3.237 
  
 
 
 

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. 
 
2001 ............  520 139 713 1.371 1.163 90 1.069 -952 1.370 
2002 ............  526 117 638 1.281 1.142 96 929 -885 1.281 
2003 ............  627 134 642 1.403 1.155 109 1.131 -992 1.403 
2004 ............  622 169 714 1.505 1.212 145 1.196 -1.049 1.504 
2005 ............  645 177 912 1.735 1.357 148 1.426 -1.196 1.734  
1. kvt. 05 .....  617 176 771 1.565 1.233 139 1.288 -1.096 1.564 
2. kvt. 05 .....  663 173 843 1.678 1.283 150 1.345 -1.101 1.678 
3. kvt. 05 .....  621 181 857 1.660 1.290 149 1.381 -1.161 1.660 
4. kvt. 05 .....  645 177 912 1.735 1.357 148 1.426 -1.196 1.734 
1. kvt. 06 .....  675 155 1.001 1.831 1.443 131 1.459 -1.203 1.831 
 
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. 

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 
2005 ................................... 47,2 26,3 73,5 -6,9 -25,2 41,4  
jul 04 - jun 05 .................... 51,7 19,9 71,6 -14,5 -28,0 29,0 

jul 05 - jun 06 .................... 29,5 30,3 59,8 0,5 -26,8 33,4  
jan 06 ............................. -1,2 1,8 0,6 1,0 -2,9 -1,3 
feb 06 ............................. 2,4 1,8 4,2 0,3 -3,0 1,5 
mar 06 ............................. 0,0 1,8 1,8 -1,9 -2,4 -2,5 
apr 06 ............................. 0,5 3,5 4,0 -4,0 -2,2 -2,2 
maj 06 ............................. 0,6 3,7 4,3 4,3 -2,2 6,5 
jun 06 ............................. 3,9 3,7 7,6 2,0 -2,1 7,5 
 
Anm.:  Fra og med 2005 er opgørelsen baseret på nye kilder og metoder med deraf følgende databrud.  
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BETALINGSBALANCENS FINANSIELLE POSTER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 16 

Kapitalimport 

Direkte 
 investeringer 

Fordrings-
erhver-
velse, 
netto1 

Danske i 
udlandet

Uden-
landske i 
Danmark

Porteføl-
jeinveste-

ringer 

Anden 
kapital-
import Andet2  

National-
bankens 
transakti-
oner med 
udlandet3 

 Mia.kr. 
 
2001 ................................... 41,9 -107,9 92,5 -35,3 7,9 28,4 27,5 
2002 ................................... 35,3 -44,9 52,3 1,2 21,3 -19,8 45,4 
2003 ................................... 45,7 -8,0 17,8 -98,3 72,6 1,0 30,8 
2004 ................................... 33,5 62,1 -62,6 -87,1 -22,5 70,3 -6,2 
2005 ................................... 42,9 -57,3 32,6 -59,1 23,0 6,1 -11,8  
aug 04 - jul 05 ................... 34,7 -22,9 11,7 -134,0 67,0 38,8 -4,7 

aug 05 - jul 06 ................... ... -88,9 72,7 -79,0 57,2 ... -45,1  
feb 06 ............................. 1,5 -5,6 1,8 -52,3 43,0 -19,4 -31,0 
mar 06 ............................. -2,5 -12,5 -0,3 -3,0 1,4 17,3 0,5 
apr 06 ............................. -2,2 -7,6 8,0 -30,1 42,1 -10,0 0,2 
maj 06 ............................. 6,5 -3,2 0,0 10,2 -5,2 -7,4 0,9 
jun 06 ............................. 7,5 -2,0 -4,2 19,0 -16,6 -2,3 1,3 
jul 06 ............................. ... -11,9 3,1 3,1 10,9 ... -0,9 
  
1 Omfatter løbende poster i alt og kapitaloverførsler mv. 

2 Omfatter fejl og udeladelser samt til og med december 2004 uregistrerede handelskreditter. 
3 Fra og med 2005 transaktioner i alle Nationalbankens udenlandske mellemværender. Før 2005 anvendtes alene æn-

dring i de mellemværender, der indgår i valutareserven, som offentliggøres ved pressemeddelelse 2. bankdag i måne-
den og fremgår af tabel 2.  
 
 
 
 

BETALINGSBALANCENS PORTEFØLJEINVESTERINGER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 17 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer

Obligationer 
i kroner 

Obligationer 
i valuta Aktier Obligationer Aktier I alt 

 Mia.kr. 
 
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 
2005 ......................  20,4 123,6 -19,8 -108,2 -75,1 -59,1  
feb 06 ...............  -7,0 12,4 -35,2 -3,1 -19,4 -52,3 
mar 06 ...............  -12,4 13,4 2,8 36,8 -43,7 -3,0 
apr 06 ...............  -7,1 -2,4 -2,1 2,8 -21,3 -30,1 
maj 06 ...............  6,5 25,8 -1,6 -3,5 -17,0 10,2 
jun 06 ...............  12,4 -17,7 -1,0 0,9 24,4 19,0 
jul 06 ...............  -2,9 8,7 -1,6 -4,9 3,9 3,1 
 
Anm.: Et negativt fortegn (-) angiver, at indlændinge netto har købt udenlandske værdipapirer, eller at udlændinge 

netto har solgt danske værdipapirer. 
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 18 

Direkte 
investeringer 

Portefølje-
investeringer Andre investeringer 

Egen-
kapital 

Koncern-
lån 

Aktier 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Finan-
sielle 

deriva-
ter, 

netto 

Han-
dels-

kredit-
ter 

Lån og 
indskud Andre 

Dan-
marks 
Natio-

nalbank I alt 

Ultimo Mia.kr. 

Aktiver           

2001 ...............  520 138 403 317 3 57 417 30 153 2.038 
2002 ...............  465 148 253 359 14 57 451 34 199 1.980 
2003 ...............  413 198 309 446 17 57 518 31 230 2.221 
2004 ...............  436 213 380 548 48 31 584 7 223 2.471 
2005 ...............  528 220 559 684 56 34 713 6 217 3.018  
1. kvt. 05 ......... 474 220 411 609 51 32 652 15 240 2.702 
2. kvt. 05 ........ 492 208 459 687 60 34 662 15 242 2.860 
3. kvt. 05 ........ 509 222 509 712 60 34 679 8 232 2.966 
4. kvt. 05 ........ 528 220 559 684 56 34 713 6 217 3.018 
1. kvt. 06 ........ 548 233 675 635 56 36 723 9 186 3.103  
Passiver       

  
  

2001 ............... 393 242 201 745 • 30 630 15 5 2.259 
2002 ............... 393 194 146 756 • 30 669 13 4 2.205 
2003 ............... 434 162 186 762 • 28 801 13 4 2,391 
2004 ............... 386 204 239 859 • 17 821 26 2 2.554 
2005 ............... 408 237 308 1.020 • 23 968 26 3 2.993  
1. kvt. 05 ......... 398 209 264 917 • 21 939 26 1 2.774 
2. kvt. 05 ........ 385 214 274 963 • 20 973 27 1 2.858 
3. kvt. 05 ........ 396 222 304 986 • 21 999 27 2 2.957 
4. kvt. 05 ........ 408 237 308 1.020 • 23 968 26 3 2.993 
1. kvt. 06 ........ 426 245 290 1.008 • 24 1.032 28 1 3.056  
Nettoaktiver 

2001 ............... 127 -104 202 -428 3 27 -213 16 149 -220 
2002 ............... 73 -45 106 -397 14 27 -218 20 195 -225 
2003 ............... -21 36 123 -315 17 29 -283 19 226 -170 
2004 ............... 50 9 141 -311 48 14 -237 -19 221 -83 
2005 ............... 121 -16 252 -336 56 11 -255 -20 214 25  
1. kvt. 05 ......... 76 11 146 -308 51 12 -287 -11 239 -72 
2. kvt. 05 ........ 106 -6 185 -276 60 14 -311 -12 241 1 
3. kvt. 05 ........ 113 0 205 -274 60 13 -320 -19 230 9 
4. kvt. 05 ........ 121 -16 252 -336 56 11 -255 -20 214 25 
1. kvt. 06 ........ 123 -12 384 -372 56 12 -309 -19 185 47 
 
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. 

2001 ...................  1.335,6 631,7 343,3 265,8 6,1 1.246,9 630,9 542,2 
2002 ...................  1.372,7 652,3 360,2 270,8 9,3 1.292,6 648,3 568,2 
2003 ...................  1.409,2 675,6 371,1 276,1 0,7 1.323,5 634,2 548,5 
2004 ...................  1.467,3 710,6 388,3 292,6 3,8 1.395,3 663,1 591,1 
2005 ...................  1.554,5 752,9 402,0 323,6 0,3 1.478,8 750,5 674,7  
2. kvt. 05 ............ 395,3 189,2 100,5 83,3 0,6 373,6 188,2 166,5 
3. kvt. 05 ............ 389,7 186,1 100,3 79,2 -0,1 365,5 195,5 171,4 
4. kvt. 05 ............ 405,6 197,7 103,8 91,3 -1,2 391,7 200,3 186,4 
1. kvt. 06 ............ 383,1 192,3 100,6 83,9 1,4 378,2 195,1 190,2 
2. kvt. 06 ............ 412,3 200,5 102,8 93,5 0,9 397,6 214,3 199,6 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2001 ...................  0,7 0,1 2,2 -1,4 ... 0,0 3,1 1,9 
2002 ...................  0,5 1,5 2,1 0,1 ... 1,7 4,1 7,5 
2003 ...................  0,7 1,6 0,2 2,0 ... 0,4 -1,2 -1,7 
2004 ...................  1,9 3,4 1,5 4,5 ... 3,4 2,7 6,4 
2005 ...................  3,2 3,9 1,3 9,4 ... 4,0 7,9 10,4  
2. kvt. 05 ............ 4,8 6,5 0,7 12,6 ... 6,3 7,1 11,3 
3. kvt. 05 ............ 4,1 4,9 1,6 7,9 ... 3,4 10,7 8,9 
4. kvt. 05 ............ 3,3 1,3 2,1 12,8 ... 4,2 11,3 14,7 
1. kvt. 06 ............ 3,5 4,9 1,1 16,6 ... 6,1 13,5 20,6 
2. kvt. 06 ............ 2,4 3,6 -0,1 6,1 ... 2,8 12,4 15,6 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

2. kvt. 05 ............ 1,5 2,2 0,5 7,8 ... 2,9 3,5 5,2 
3. kvt. 05 ............ 0,7 0,5 0,5 1,0 ... 0,6 2,7 2,2 
4. kvt. 05 ............ 0,2 -1,1 0,4 4,9 ... 0,7 1,1 4,5 
1. kvt. 06 ............ 0,4 3,0 -0,4 0,6 ... 1,5 3,4 6,0 
2. kvt. 06 ............ 1,9 1,6 -0,4 1,3 ... 1,0 6,6 3,6 
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EU-HARMONISERET FORBRUGERPRISINDEKS (HICP) OG  
UNDERLIGGENDE INFLATION (IMI) Tabel 20 

HICP Nettoprisindeks1 

Delkomponenter: 

Administrerede 
priser Fordelt på4: 

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 1,4 3,5 2,1 2,7 3,7 1,9 2,1 1,8 2,2 
2002 ................ 2,4 2,1 1,8 2,6 2,6 5,0 2,5 2,5 0,1 3,6 
2003 ................ 2,0 0,9 0,7 2,6 2,7 8,1 2,1 1,9 0,4 2,6 
2004 ................ 0,9 2,6 -2,1 1,5 2,8 4,8 1,1 0,8 1,1 0,6 
2005 ................ 1,7 7,6 1,0 1,0 2,4 3,2 0,6 0,7 3,4 -0,6 

1. kvt. 04 ......... 0,7 -3,2 -2,0 2,1 2,8 4,9 1,7 1,4 -0,6 2,3 
2. kvt. 04 ......... 0,8 2,6 -2,5 1,6 2,8 4,9 1,1 0,8 0,3 1,1 
3. kvt. 04 ......... 1,0 4,8 -2,6 1,5 2,7 4,7 1,0 0,7 1,7 0,2 
4. kvt. 04 ......... 1,2 6,4 -1,1 1,0 2,7 4,9 0,5 0,3 3,2 -1,0 

1. kvt. 05 ......... 1,1 4,6 0,3 0,7 2,4 4,0 0,2 0,3 2,8 -0,9 
2. kvt. 05 ......... 1,6 6,7 0,6 1,0 2,3 3,2 0,7 0,7 3,5 -0,6 
3. kvt. 05 ......... 2,2 10,1 1,5 1,1 2,3 3,0 0,8 0,8 3,9 -0,6 
4. kvt. 05 ......... 2,0 8,9 1,5 1,0 2,3 2,6 0,7 0,9 3,3 -0,2 

1. kvt. 06 ......... 2,0 8,9 0,9 1,2 2,2 2,6 1,0 1,1 3,7 -0,1 
2. kvt. 06 ......... 2,0 8,3 1,9 1,0 2,0 0,4 1,0 1,1 3,8 -0,2 

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. 
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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 

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 
2005 ............... 5,7 103,8 120,1 1.874 148.576 9 1 7 20  

 
Sæsonkorrigeret 

mar 06 ......... 4,8 107,2 123,3 122 12.862 13 6 17 23 
apr 06 ......... 4,8 102,9 124,1 88 12.608 10 6 20 23 
maj 06 ......... 4,5 107,2 125,2 94 13.845 11 6 21 24 
jun 06 ......... 4,5 105,8 125,3 109 13.583 10 10 22 30 
jul 06 ......... 4,4 108,3 124,5 84 12.541 9 9 22 28 
aug 06 ......... ... ... ... ... ... 9 8 20 28 
 
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 

2001 ................................... 2.785 1.941 123,7 123,5 117,1 162,0 
2002 ................................... 2.784 1.932 128,5 128,5 120,5 168,0 
2003 ................................... 2.750 1.909 133,3 133,8 124,1 173,2 
2004 ................................... 2.751 1.915 137,4 138,0 127,5 188,6 
2005 ................................... 2.781 1.946 141,4 141,8 130,8 221,8  
 Sæsonkorrigeret 

2. kvt. 05 ............................ 2.773 1.941 140,4 141,0 130,1 215,5 
3. kvt. 05 ............................ 2.783 1.949 142,1 142,2 131,1 227,9 
4. kvt. 05 ............................ 2.798 1.962 143,0 143,2 131,8 240,0 
1. kvt. 06 ............................ 2.816 1.986 144,2 144,4 133,3 251,8 
2. kvt. 06 ............................ 2.825 1.993 144,9 145,4 133,7 ... 
 
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2001 ................................... 0,8 1,0 4,2 4,3 3,0 5,8 
2002 ................................... -0,1 -0,4 3,9 4,0 2,9 3,7 
2003 ................................... -1,2 -1,2 3,7 4,2 3,0 3,1 
2004 ................................... 0,0 0,3 3,1 3,1 2,7 8,9 
2005 ................................... 1,1 1,6 2,9 2,7 2,6 17,6   
2. kvt. 05 ............................ 0,9 1,4 2,9 2,6 2,3 15,4 
3. kvt. 05 ............................ 1,1 1,6 2,8 2,7 2,6 18,7 
4. kvt. 05 ............................ 1,6 2,2 2,9 2,9 2,3 22,6 
1. kvt. 06 ............................ 1,8 2,8 2,9 2,9 2,3 23,6 
2. kvt. 06 ............................ 1,9 2,7 3,2 3,1 2,8 ... 
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VALUTAKURSER  Tabel 23 

EUR GBP SEK NOK USD JPY CHF 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

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 
2005 ................................... 745,19 1.090,02 80,29 93,11 600,34 5,4473 481,30  
mar 06 ............................ 746,12 1.082,39 79,36 93,53 620,76 5,2933 475,52 
apr 06 ............................ 746,17 1.073,83 79,93 95,17 607,62 5,1967 473,74 
maj 06 ............................ 745,66 1.090,46 79,94 95,62 584,53 5,2238 478,90 
jun 06 ............................ 745,65 1.086,06 80,72 94,87 590,16 5,1379 477,94 
jul 06 ............................ 746,02 1.084,66 80,94 93,97 588,20 5,0855 475,58 
aug 06 ............................ 746,09 1.102,59 81,01 93,36 582,38 5,0233 472,95 
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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 2005=100 

2001 ................................... 96,9 224,4 209,8 103,6 101,4 91,8 
2002 ................................... 97,7 229,9 213,4 105,3 103,4 93,8 
2003 ................................... 101,2 234,7 217,1 109,5 108,3 95,8 
2004 ................................... 102,2 237,4 220,8 109,9 109,8 97,9 
2005 ................................... 101,6 241,7 224,9 109,2 109,3 100,0  
mar 06 ............................. 101,0 245,4 227,8 109,1 108,8 101,5 
apr 06 ............................. 101,4 246,4 228,9 109,4 ... 102,2 
maj 06 ............................. 101,8 246,7 229,6 109,4 ... 102,5 
jun 06 ............................. 101,8 247,3 229,8 109,7 109,9 102,5 
jul 06 ............................. 101,9 246,7 230,0 109,3 ... 102,4 
aug 06 ............................. 101,9 ... ... ... ... ... 
 
  Ændring i forhold til året før, pct. 

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 4,7 2,1 
2004 ................................... 1,0 1,2 1,7 0,4 1,3 2,2 
2005 ................................... -0,6 1,8 1,9 -0,6 -0,4 2,2  
mar 06 ............................. -1,6 1,9 1,8 -1,0 -0,7 2,2 
apr 06 ............................. -1,0 1,8 2,0 -0,8 ... 2,4 
maj 06 ............................. -0,3 2,0 2,2 -0,3 ... 2,5 
jun 06 ............................. 0,9 2,2 2,2 0,8 0,4 2,5 
jul 06 ............................. 0,7 2,0 2,2 0,4 ... 2,4 
aug 06 ............................. 0,6 ... ... ... ... ... 

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. 
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