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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra medio februar 2007 til medio maj 2007 
 
 

Væksten i verdensøkonomien er høj og bredere funderet end tidligere. 
Tempoet er gået ned i USA, men opsvinget i Europa og mange andre 
dele af verden er blevet tydeligere. Den globale vækst har været usæd-
vanlig høj siden 2004, og den stærke udvikling ser ud til at fortsætte. 
Aktiekurserne er fortsat med at stige efter et markant dyk i slutningen 
af februar, og de lange renter og råvarepriserne er tiltaget de seneste 
måneder. På trods af den høje globale vækst er forbrugerprisinflationen 
moderat. 

Der er fortsat højkonjunktur i Danmark. Beskæftigelsen har aldrig væ-
ret højere, og ledigheden er faldet til det laveste niveau siden begyndel-
sen af 1970'erne. Mange virksomheder har problemer med at skaffe den 
arbejdskraft, de ønsker. Kapacitetspresset har igangsat en kraftig udvi-
delse af kapitalapparatet, importen vokser stærkt, og overskuddet på 
handels- og betalingsbalancen er hastigt mindsket. Udsving i efter-
spørgslen og dens sammensætning vil i højere grad end normalt slå ud 
som udsving på betalingsbalancens løbende poster. Manglen på ar-
bejdskraft og den høje importvækst indikerer, at kapacitetsgrænsen i 
økonomien for alle praktiske formål er nået. Med udsigt til højere vækst 
hos vores vigtigste handelspartnere har eksporten gunstige vilkår, så selv 
om tempoet i forbrugsvæksten er gået ned, er den samlede efterspørg-
sel i økonomien høj. Dermed vil kapacitetspresset vare ved.  
 
DE INTERNATIONALE RÅVARE- OG FINANSMARKEDER 

Prisen på olie og andre råvarer er igen begyndt at stige, hvilket primært 
kan tilskrives, at den globale vækst har øget efterspørgslen efter råva-
rer. Olieprisen kom op på næsten 70 dollar pr. tønde (Brent) i april i 
kølvandet på udmeldinger om aftagende produktion. I midten af maj lå 
prisen på 66 dollar pr. tønde. Priserne på de fleste metaller er fortsat 
med at stige, men priserne er yderst volatile. Nikkelprisen er øget med 
godt 15.000 dollars pr. ton siden årsskiftet, svarende til knap 45 pct., 
hvilket afspejler faldende lagre.  

De internationale aktiekurser faldt betydeligt i slutningen af februar, 
jf. figur 1. Kurserne på de mest risikofyldte markeder faldt mest ligesom 
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under uroen på aktiemarkederne i maj 2006. Kursfaldene startede med 
et større fald på det kinesiske aktiemarked. Kombineret med frygten for 
en større vækstafmatning end tidligere ventet i USA faldt aktierne på 
stort set alle børser. Endvidere var der i USA opstået bekymring for beta-
lingsevnen hos boligejere med lav kreditkvalitet i det amerikanske real-
kreditmarked, jf. nedenfor. I takt med den øgede usikkerhed steg den 
beregnede volatilitet indeholdt i priserne på aktieoptioner.  

I løbet af foråret aftog investorernes usikkerhed om den fremtidige 
aktiekursudvikling, og aktiekurserne har mere eller mindre genvundet 
faldet. 

De lange renter har i hovedtræk fulgt udviklingen i aktiekurserne. På 
baggrund af forbedrede vækstudsigter i Tyskland nåede renten på den 
10-årige tyske statsobligation i april op på det højeste niveau siden mid-
ten af 2004, jf. figur 2. Siden sommeren 2006 er spændet mellem de 
lange renter i USA og Tyskland reduceret med omkring 70 basispoint til 
0,4 pct. 

Euroen er siden årsskiftet blevet yderligere styrket over for amerikan-
ske dollar og japanske yen. Den 15. maj lå kursen på 1,36 dollar pr. euro, 
en svækkelse af dollaren på 6 pct. i forhold til niveauet for et år siden. 
Spændet mellem de pengepolitiske renter i euroområdet og USA er 

AKTIEINDEKS FOR USA OG EMERGING MARKETS SAMT IMPLICIT 
VOLATILTET I USA Figur 1
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

VIX-indekset måler den implicitte volatilitet i det amerikanske S&P 500-indeks. Indekset er beregnet ud fra priser-
ne på optioner på S&P 500-indekset. En høj værdi af VIX-indekset er udtryk for stor usikkerhed om den fremtidige
kursudvikling og dermed en høj risiko for investorerne. 
EcoWin. 
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indsnævret yderligere oven på ECBs renteforhøjelse i marts. Svækkelsen 
af yenen afspejler bl.a. udækket spekulation i renteforskelle, såkaldt 
"carry trade"1, hvor investorerne optager lån i yen til lav rente og place-
rer midlerne i andre højere forrentede valutaer, herunder fx euro. 
 
DEN INTERNATIONALE ØKONOMISKE UDVIKLING 

USA 
Den økonomiske vækst i USA er aftaget siden sommeren 2006 efter flere 
år med stærk fremgang. Ifølge de foreløbige nationalregnskabstal vok-
sede det reale BNP med 0,3 pct. i 1. kvartal 2007. I forhold til samme 
kvartal året før var stigningen i BNP på 2,1 pct. Huspriserne er stagneret 
på et højt niveau og var i marts i gennemsnit 0,3 pct. lavere end et år 
tidligere. Boliginvesteringerne er faldet markant de seneste fire kvarta-
ler. I midten af februar kom der fokus på den stigende andel af mislig-
holdte lån blandt mindre kreditværdige låntagere på det amerikanske 
realkreditmarked, såkaldte subprime lån, jf. boks 1. Situationen på sub-
prime markedet er siden stabiliseret, hvilket understøtter den udbredte 
forventning om, at tilpasningen på boligmarkedet oven på den kraftige 
fremgang de foregående år bliver moderat og gradvis. Undersøgelser af 
kriterierne for bankers udlån tyder på, at bankerne har strammet deres 
  

 1
  Jf. endvidere boks 2 i Finansiel Stabilitet, 2007, Danmarks Nationalbank. 

PENGEPOLITISKE RENTER OG LANGE RENTER I USA OG EUROOMRÅDET Figur 2
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Kilde: EcoWin. 
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AMERIKANSKE BOLIGLÅN TIL MINDRE KREDITVÆRDIGE (SUBPRIME)1 Boks 1  

I forbindelse med de stigende renter og afmatningen af det amerikanske boligmarked 

kom der i midten af februar fokus på den stigende andel af misligholdte lån til min-

dre kreditværdige låntagere på det amerikanske realkreditmarked, såkaldte subprime 

lån. En række kreditselskaber specialiseret i subprime lån er kommet i økonomiske 

problemer i forbindelse hermed. Det igangsatte spekulationer om, hvorvidt proble-

merne kunne sprede sig til andre markeder og medføre generelle kreditstramninger. 

Spændet mellem variabelt forrentede subprime obligationer og pengemarkedsrenten 

blev kraftigt udvidet, jf. figur 3. Der har imidlertid kun været begrænset afsmitning 

på rentespændet for sikre (prime) realkreditobligationer.  

 

AMERIKANSKE RENTESPÆND Figur 3 
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Anm.: Subprime rentespændet er spændet mellem renten på variabelt forrentede værdipapirer udstedt på bag-

grund af tillægslån i boligen (Home Equity Loans) med en rating på BBB- og pengemarkedsrenten udtrykt 
ved 1-måneders Libor.  Primespændet er rentespændet mellem sikre (prime) fast forrentede 30-årige real-
kreditobligationer og 10-årige statspapirer. 

Kilde:  JPMorgan. 

 
Subprime lån ydes til låntagere, som ikke skønnes kreditværdige til normale (prime) 

realkreditlån. En personlig kreditvurdering er nødvendig for at kunne få bevilget et 

lån i det amerikanske realkreditsystem, og kreditvurderingen betyder meget for den 

effektive rente på boliglån. Tildelingen af en lav kreditværdighed kan fx ske, hvis lån-

tageren har en begrænset eller dårlig kredit (misligholdte lån), en relativ stor gæld i 

forhold til indkomsten og/eller en høj belåning af boligen. Disse og andre karakteri-

stika indgår i kreditinstitutternes statistiske modeller – såkaldte kreditscoremodeller – 

som på baggrund af historiske sammenhænge mellem disse karakteristika og mislig-

holdelsen af lån anvendes til kreditvurderingen af låntagere. Det kræver en score over 

et vist niveau for at få et prime lån. 

Omkring 75 pct. af de udestående realkreditlån er prime lån, dvs. lån ydet til lånta-

gere med høj kreditværdighed. Udbredelsen af subprime lån er steget de senere år, 

og de udgjorde omkring 14 pct. af udeståendet af realkreditlånene på det amerikan-

ske realkreditmarked ultimo 2006. Herudover er der en kategori af lån mellem prime  
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FORTSAT Boks 1  

og subprime lån, Alt-A lån, som omfatter låntagere med en god kredithistorie, men 

som ikke lever op til prime lånenes standarder for dokumentation og realkreditgæl-

dens størrelse i forhold til indkomsten eller boligens værdi. Alt-A lån står for omkring 

12 pct. af de udestående realkreditlån.  

De senere års vækst i subprime lån på det amerikanske realkreditmarked skyldes 

især det lave renteniveau og stærke boligmarked, der har øget såvel efterspørgslen 

efter boliglån som interessen for at yde dem betydeligt. Det har medvirket til, at kre-

ditstandarderne for låntagere er blevet svækket, lånegrænserne forhøjet, kreditrisi-

koen øget og nye realkreditprodukter introduceret. En stor del af tilvæksten i subpri-

me lån i den seneste tid har vedrørt lån med variabel rente, hvor renten er nedsat i en 

introduktionsperiode, hvorefter den forhøjes. Låntagere med sådanne lån rammmes 

særlig hårdt ved rentestigninger, hvis introduktionsperioden samtidig udløber. Om-

kring 85 pct. af subprime lånene er variabelt forrentede, mens under 20 pct. af prime 

lånene er det. Disse forhold har gjort subprime markedet sårbart over for stigende 

renter og et afkølet boligmarked, da låntagerne er mere udsatte og har færre mulig-

heder for at afhjælpe betalingsproblemer ved tillægsbelåning i boligen eller salg af 

boligen. 

Over halvdelen af alle subprime lån finansieres ved udstedelse af værdipapirer (As-

set Backed Securities). Disse værdipapirer opdeles i segmenter eller trancher, der ad-

skiller sig med hensyn til, hvornår betalingsstandsninger på de underliggende lån slår 

igennem på betalingerne på værdipapirerne. Værdipapirerne i de forskellige risi-

kotrancher kan herefter afsættes til investorer med forskellig tolerance over for risiko. 

Beregninger viser, at over 90 pct. af værdipapirerne udstedt på baggrund af subprime 

lån i 2006 først bliver udsat for tab ved et årligt fald i boligpriserne på 4 pct. i de 

kommende 5 år. Det skyldes, at investorerne i disse papirer er beskyttet mod kredittab 

af en eller flere underliggende trancher. 

Subprime lån findes også i fx Storbritannien, Canada og Australien, men er så godt 

som ikke-eksisterende i andre lande. I nogle lande skyldes det bl.a. forbrugerbeskyt-

telseslovgivning, der begrænser renterne på boliglån, så de ikke kan blive høje nok til 

at kompensere for risikoen forbundet med at yde subprime lån. 

1 For nærmere beskrivelse kan fx henvises til Toger T. Cole, Mortgage markets, Testimony before the Committee 
on Banking, Housing, and Urban Affairs, U.S. Senate, 22. marts 2007, BIS Committee on the Global Financial Sys-
tem (2006), Housing finance in the global financial market, CGFS working group report, IMF (2007), Global fi-
nancial stability report, april og Elizabeth Laderman (2001), Subprime mortgage lending and the capital market, 
FRBSF Economic Letter, No. 38. 

 

kreditstandarder for godkendelse af boliglån til subprime lån de seneste 
måneder, men det har kun i beskeden grad påvirket lån til de mere 
kreditværdige låntagere, og standarderne for godkendelse af kredit-
kortlån er overvejende blevet lempet. 

Det private forbrug har kun vist begrænsede svaghedstegn på trods af 
afmatningen på boligmarkedet. Til gengæld har fremgangen i erhvervs-
investeringerne været beskeden. Udviklingen i forbrug og erhvervsinve-
steringer afspejles i tillidsindikatorerne. Forbrugertilliden er således på 
et højt niveau, mens erhvervstilliden målt ved Institute for Supply Ma- 
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nagement, ISM, for fremstillingsvirksomhed kun er lidt over det neutrale 
niveau på 50. 

Underskuddet på den amerikanske vare- og tjenestebalance var på 181 
mia.dollar i 1. kvartal, svarende til 5,3 pct. af BNP mod 6,0 pct. i 3. kvar-
tal 2006. Forbedringen af vare- og tjenestebalancen skyldes især et fald i 
importen som følge af den lavere økonomiske vækst og en lavere dol-
larkurs. 

Beskæftigelsen er fortsat vokset i de første måneder af 2007, om end 
fremgangen har været mindre end i de foregående år, jf. figur 4. Til-
gangen til arbejdsstyrken har været af samme størrelsesorden som 
stigningen i beskæftigelsen. Derfor har ledigheden været nogenlunde 
uændret omkring 4,5 pct. af arbejdsstyrken. Kapacitetspresset i øko-
nomien er fortsat højt, og lønstigningerne er nået op omkring 4 pct. 
på årsbasis. Det afspejles i et ganske højt prispres. Forbrugerpriserne 
steg 2,6 pct. i april i forhold til samme måned sidste år, og forbruger-
priserne ekskl. energi og fødevarer steg 2,3 pct., jf. figur 5. Lavere 
vækst i den amerikanske økonomi ventes efterhånden at lette presset 
på priserne.  

Med henvisning til svagere vækst, men fortsat høj inflation, fastholdt 
den amerikanske centralbank den pengepolitiske rente på 5,25 pct. på 
rentemøderne i marts og maj. Markedsdeltagerne anser det nu for mest 
sandsynligt, at den pengepolitiske rente sættes ned omkring årsskiftet. 

ARBEJDSMARKEDET I USA Figur 4
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Anm.: 
Kilde: 

Beskæftigelsen er uden for landbruget: "Non-farm payrolls". 
EcoWin. 
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Japan og Kina 
Opsvinget fortsætter i Japan, idet BNP i 1. kvartal 2007 steg med 0,6 pct. 
Eksporten er den vigtigste drivkraft bag opsvinget, men også privatfor-
bruget er vokset stærkt. Huspriserne er begyndt at stige, mens forbru-
gerpriserne falder beskedent. Den japanske centralbank forhøjede den 
pengepolitiske rente med 25 basispoint til 0,5 pct. i februar, dels i for-
ventning om højere inflation som følge af opsvinget, dels i en bestræ-
belse på at normalisere den meget lempelige pengepolitik.  

I Kina steg BNP i 1. kvartal 2007 med godt 11 pct. i forhold til samme 
kvartal året før. På trods af den kraftige BNP-vækst har inflationen hidtil 
været lav. I april var inflationen på årsbasis 3,0 pct. Centralbanken for-
højede i marts og igen i maj de pengepolitiske renter, og udlånsrenten 
er nu 6,57 pct., mens indlånsrenten er 3,06 pct. Renteforhøjelserne skete 
for at begrænse likviditeten i økonomien og dæmpe væksten i investe-
ringerne. Overskuddet på betalingsbalancen var på knap 10 pct. af BNP i 
2006, hvilket har medvirket til en stor valutatilstrømning til Kina. Med 
henblik på at begrænse en styrkelse af valutaen har den kinesiske cen-
tralbank fortsat de store opkøb af udenlandsk valuta. Ultimo 2006 var 
valutareserven vokset til lidt over 1.000 mia.dollar svarende til 42 pct. af 
Kinas og 8 pct. af USAs BNP.  

KERNEINFLATION Figur 5
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Anm.: 
Kilde: 

Kerneinflationen er afgrænset som stigningen i forbrugerpriserne ekskl. energi og fødevarer. 
EcoWin. 
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Europa 
Den økonomiske fremgang i euroområdet er stærk. Væksten ventes at 
forblive høj, men effekten af renteforhøjelserne det seneste halvandet 
år og af den styrkede euro over for dollar og yen vil tage toppen af den 
fremtidige vækst. I 4. kvartal 2006 var BNP 3,3 pct. højere end i samme 
kvartal året før, og de foreløbige nationalregnskabstal viser fortsat 
fremgang i 1. kvartal i år. Opsvinget er bredt funderet med stigninger i 
både eksport og indenlandsk efterspørgsel. Især de faste investeringer 
er øget, ligesom væksten i privatforbruget er tiltaget.  

Den tyske økonomi ser stærkere ud end længe. Ledigheden er faldet 
betydeligt som følge af en stærk fremgang i beskæftigelsen, jf. figur 6. 
Endvidere er forbrugertilliden steget til det højeste niveau i mange år. 
Momsforhøjelsen, der indtraf ved årsskiftet, synes at have dæmpet de-
tailsalget i 1. kvartal, men forbruget ventes at tiltage, når effekterne fra 
momsforhøjelsen aftager.  

Industriproduktionen i euroområdet steg 3,7 pct. i marts i forhold til 
samme måned året før, og optimismen blandt virksomhederne er høj. 
Især det tyske erhvervstillidsindeks, Ifo, ligger på et højt niveau.  

Euroområdets beskæftigelse er vokset, og i februar nåede ledigheden 
ned på 7,3 pct. af arbejdsstyrken. Lønstigningerne er fortsat beskedne, 
men de igangværende overenskomstforhandlinger i Tyskland tyder på 
større lønstigninger i 2007-08. Den toneangivende overenskomst i den 
tyske metal- og elektroindustri indebærer en lønstigning på 4,1 pct. pr. 
1. juni 2007, og en stigning på 2,4 pct. pr. 1. juni 2008. Målt ved HICP-

TYSK BESKÆFTIGELSE OG LEDIGHED Figur 6
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indekset var inflationen i euroområdet 1,9 pct. i april. Inflationen har 
været under 2 pct. siden efteråret 2006. Kerneinflationen målt ved HICP 
ekskl. energi og fødevarer var ligeledes 1,9 pct. i april. ECB forhøjede 
minimumsbudrenten med 25 basispoint til 3,75 pct. i marts bl.a. med 
henvisning til risikoen for øget inflation i euroområdet som følge af 
stærkere økonomisk vækst. ECB anser fortsat pengepolitikken som lem-
pelig, og pengemarkedet forventer yderligere 1-2 renteforhøjelser a 25 
basispoint i år. 

Væksten i Storbritannien var 0,7 pct. i 4. kvartal 2006 i forhold til kvar-
talet før. Dermed fortsætter den solide økonomiske fremgang. Inflatio-
nen målt ved forbrugerprisindekset blev 3,1 pct. i marts. Derved afveg 
inflationen for første gang siden Bank of England i 1997 fik operationel 
uafhængighed med mere end 1 procentpoint fra inflationsmålet på 2 
pct. Det indebar, at direktøren for Bank of England skulle skrive et 
åbent brev til finansministeren og forklare den høje inflation, og hvad 
man ville gøre for at nedbringe den. Bl.a. på baggrund af den høje infla-
tion forhøjede Bank of England den pengepolitiske rente med 25 basis-
point til 5,5 pct. i maj. 

Sverige og Norge er fortsat i en stærk højkonjunktur med høj vækst, 
lav inflation og faldende ledighed. I Sverige er overenskomstforhandlin-
gerne i den private sektor nu i den afsluttende fase. Den toneangivende 
aftale på industriens område er vedtaget, og indebærer en samlet løn-
stigning på 10,2 pct. over tre år. Det er noget højere end ved forrige 
overenskomst, hvilket afspejler det stramme svenske arbejdsmarked. 
 
DANSKE PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Den danske krone har siden februar ligget stabilt over for euroen på et 
niveau tæt på centralkursen i ERM2 på 7,46038 kroner pr. euro. National-
banken intervenerede en enkelt gang i valutamarkedet i marts for et 
mindre beløb, og valutareserverne var ved udgangen af april 170,7 mia.kr. 

I ERM2 blev centralkursen for den slovenske koruna med virkning fra 19. 
marts opskrevet med 8,5 pct., efter den slovakiske centralbank i en længe-
re periode jævnligt havde interveneret i valutamarkedet. Udsvingsbånde-
ne er fortsat +/- 15 pct. omkring centralkursen. Forholdene for de øvrige 
valutaer i ERM2, herunder den danske krone, er uændrede. 

Løbetiden på Nationalbankens pengepolitiske udlån og indskudsbevi-
ser blev 3. maj 2007 ændret fra 14 til 7 dage. Ændringen skete for at 
reducere de uhensigtsmæssige udsving i dag-til-dag renten, som kunne 
forekomme i perioder forud for forventede renteændringer.1 Overgan-
gen til 7-dages løbetid foregik problemfrit.  

 1
 Nærmere beskrevet i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2007. 
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Nationalbanken fulgte i marts ECB og forhøjede udlånsrenten og renten 
på indskudsbeviser med 25 basispoint til 4 pct. Diskontoen og folioren-
ten blev også forhøjet med 25 basispoint til 3,75 pct. Rentestigningen 
gennem det seneste halvandet år bidrager isoleret set til at dæmpe 
væksten i forbrug og investeringer i 2007. Efter renteforhøjelsen er den 
pengepolitiske stimulans til realøkonomien ved at ophøre, jf. boks 2.  

Væksten i penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger 
er fortsat på et højt niveau på omkring 12 pct. år-til-år i marts, men er 
aftaget siden foråret 2006, jf. figur 7. I marts er udlånsvæksten til er-
hverv aftaget lidt, men ligger dog stadig højt på ca. 18 pct. år-til-år. 
Væksten i erhvervsudlånene er også i dette konjunkturopsving sket ret 
sent sammenlignet med væksten i udlån til husholdninger.1  

De 10-årige statsobligationsrenter i Danmark og Tyskland har stort set 
været ens siden årsskiftet, når der korrigeres for forskelle i løbetid. Efter 
et par måneder, hvor porteføljebevægelserne til og fra Danmark om-
trent var i balance, var der i februar kapitaludstrømning i forbindelse 
med porteføljeinvesteringer, mens der i marts var kapitalindstrømning. 
Kapitalindstrømningen i marts afspejlede udlændinges køb af danske 
obligationer og indlændinges salg af udenlandske obligationer.  

 1
  Jf. Lars Risbjerg, Pengemængdevækst, inflation og konjunkturudvikling, Danmarks Nationalbank, 

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2006. 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES SAMLEDE UDLÅNSVÆKST Figur 7
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Kilde: 

Inkl. udlånet fra danske pengeinstitutters udenlandske enheder. Der er korrigeret for, at FIH siden januar 2003 har
indgået i balancestatistikken for pengeinstitutter. Erhverv er inkl. finansielle selskaber (bortset fra MFIer). I alt er
inkl. offentlig sektor og udlån, der ikke er sektorfordelt. 
Danmarks Nationalbank. 
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STIMULERER PENGEPOLITIKKEN DEN ØKONOMISKE VÆKST I 2007? Boks 2  

Da pengepolitikken i Danmark er indrettet efter at holde kronen stabil over for euro, 

indgår overvejelser om at påvirke konjunkturudviklingen ikke i Nationalbankens ren-

tebeslutninger. Nationalbanken ændrer normalt sine renter i takt med, at Den Euro-

pæiske Centralbank, ECB, ændrer de pengepolitiske renter i euroområdet. Det bety-

der dog ikke, at udviklingen i Nationalbankens renter er uden betydning for den øko-

nomiske aktivitet i Danmark. 

Pengepolitikken kan på langt sigt ikke påvirke realøkonomien, men udelukkende 

prisniveau og inflationsrate. På kortere sigt kan pengepolitikken stimulere eller afdæm-

pe økonomien, og graden af vækststimulans afgøres ofte ud fra forskellen mellem den 

aktuelle pengepolitiske rente og den såkaldte "naturlige korte rente". Den naturlige 

korte rente er den korte rente, som er konsistent med såvel fuld udnyttelse af produkti-

onsfaktorerne som uændret inflation. Er den aktuelle pengepolitiske rente lavere end 

den naturlige korte rente, virker pengepolitikken ekspansivt på økonomien.  

Den naturlige korte rente kan ikke observeres. Den må derfor beregnes, og forskel-

lige skøn og antagelser giver forskellige resultater. Den naturlige korte rente er ikke 

konstant over tid, men varierer i takt med de grundlæggende økonomiske forhold. 

Den naturlige korte rente består af to dele: En inflationsdel og en realrentedel. Infla-

tionsdelen kan i lyset af den danske fastkurspolitik sættes lig ECBs målsætning om at 

holde inflationen under, men tæt på 2 pct. p.a. Realrentedelen kan approksimeres 

med økonomiens potentielle reale vækstrate, hvilket aktuelt svarer til henimod 2 pct. 

p.a.1 Summen af inflations- og realrentedelen svarer til økonomiens nominelle poten-

tielle vækstrate. Den naturlige korte rente kan på denne baggrund aktuelt skønnes til 

omkring 4 pct. p.a. Efter renteforhøjelsen i marts 2007 kom Nationalbankens udlåns-

rente og indskudsbevisrente op på 4 pct. p.a., dvs. i omegnen af niveauet for den na-

turlige korte rente. Pengepolitikken er således tæt på at være neutral, og den egent-

lige stimulans til realøkonomien fra pengepolitikken er dermed ved at ophøre. 
 

RENTER I DANMARK 1996-2007 Figur 8 
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Anm.: 
Kilde: 

Den pengepolitiske rente er månedsgennemsnit af indskudsbevisrenten. Væksten i BNP er på kvartalsbasis. 
Danmarks Nationalbank  
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FORTSAT Boks 2  

Siden slutningen af 2005, hvor den seneste serie af pengepolitiske stramninger i euro-

området blev indledt, er den korte rente i Danmark steget med knap 2 procentpoint, 

jf. figur 8, mens den lange rente er steget med omkring 0,75 procentpoint. Multiplika-

torberegninger på Nationalbankens makroøkonomiske model, Mona, indikerer, at en 

isoleret stigning i renteniveauet på 1 procentpoint for alle løbetider fører til, at det 

reale BNP-niveau efter 2 år er i omegnen af 0,5 pct. lavere end i grundforløbet og ef-

ter 4-6 år omkring 1 pct. lavere.2 Vurderet på baggrund heraf bidrager rentestignin-

gerne gennem de seneste halvandet år isoleret set til at reducere realvæksten i BNP i 

2007 med omkring 0,25 pct.  

Den realøkonomiske effekt af en rentestigning går gennem forbrug og investerin-

ger i Mona.3 Når renten stiger, bliver det dyrere at finansiere forbrug, hvilket giver en 

tendens til, at opsparingen i dag stiger på bekostning af forbruget. Desuden reduce-

res kontantprisen på fast ejendom, hvilket trækker boliginvesteringerne ned og fører 

til et fald i husholdningernes formue og forbrug. Rentestigningen reducerer også er-

hvervenes investeringer gennem dyrere lån og højere afkast af passive placeringer. I 

Mona er det umiddelbart boliginvesteringerne, som reagerer kraftigst på rentestig-

ningen, men de fylder relativt lidt, og reaktionen i privatforbruget og erhvervsinveste-

ringerne er mere afgørende. Aktivitetsfaldet øger i løbet af nogle år ledigheden og 

reducerer beskæftigelsen.  

1 Ifølge økonomisk vækstteori svarer realrenten til realvæksten i BNP tillagt en tidspræferencepræmie. I perioden 
1875-2003 var den gennemsnitlige korte realrente (opgjort som forskellen mellem en kort pengemarkedsrente 
og forbrugerprisinflationen) 2,9 pct. p.a., mens realvækten i BNP var 2,8 pct. p.a., jf. Kim Abildgren, Interest-
Rate Development in Denmark 1875-2003 – A Survey, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Vol. 143, No. 2, 2005, pp. 
153-167. Baseret på disse tal forekommer tidspræferencepræmien at være forholdsvis beskeden (0,1 pct. p.a.). 

2 Jf. Danmarks Nationalbank, Pengepolitik i Danmark, 2. udgave 2003. 
3 Jf. Danmarks Nationalbank, Mona – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003. 

 
Særligt dækkede obligationer (SDO) 
Økonomi- og Erhvervsministeren fremsatte den 28. marts 2007 lovfor-
slag om særligt dækkede obligationer, SDO. Formålet med den foreslå-

geinstitutter kan udstede SDO. Baggrunden for lovforslaget er EU's nye 
kapitaldækningsregler, der indeholder skærpede krav til, at obligationer 
kan opnå status af SDO. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 
20071. Reglerne er udformet, så det nye system for boligfinansiering er 
lige så sikkert, som realkreditsystemet er i dag.  

I tilknytning til den nye SDO-regulering vil der blive etableret et nyt 
balanceprincip. I lighed med det nuværende balanceprincip vil grund-
reglen være, at der ikke må tages rente-, options- eller valutakursrisici. I 
dag bliver risici hovedsageligt afdækket ved at sælge obligationer, som 
er helt magen til boliglånene. Det er det, der internationalt kaldes "back 
to back". Det vil også være en mulighed under det nye balanceprincip, 

 1
  Baggrunden er beskrevet i afsnittet om SDO i kapitlet om den seneste økonomiske og monetære 

udvikling i Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2007. 

kan fortsætte med at udstede SDO og at indføre mulighed for, at pen-
ede lovændring er, at realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstituttet 
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således at realkreditinstitutterne kan fortsætte med at give lån og ud-
stede obligationer på præcis samme måde som i dag.  
Med det nye balanceprincip åbnes der desuden op for, at der i højere 
grad end i dag kan anvendes finansielle instrumenter til at afdække 
risici. Til gengæld skal afdækningen af risici udsættes for lidt strengere 
stresstests for at sikre, at afdækningen holder.  

SDO-reguleringen indeholder endvidere en direktivbestemt stramning 
i forhold til den nuværende realkreditlovgivning. Med SDO må hvert 
boliglån, der ligger til sikkerhed for obligationsudstedelsen, ikke have 
en værdi i hele lånets løbetid (LTV), der overstiger 80 pct. af værdien af 
den bolig, der belånes. Under den nuværende realkreditlovgivning gæl-
der det kun på det tidspunkt, hvor lånet optages. Penge- og realkredit-
institutterne skal ved et husprisfald om nødvendigt omgående retablere 
sikkerheden bag de udstedte SDO. Det kan fx gøres ved at optage lån 
og købe statspapirer, der lægges ind som ekstra sikkerhed. Det betyder, 
at der altid vil være god sikkerhed bag de nye SDO. Dermed vil kurserne 
på SDO obligationer ikke blive påvirket særlig meget af faldende huspri-
ser eller dårligere kreditværdighed af det udstedende institut. Falder 
udløb af SDO og refinansieringen heraf sammen med eventuelle pro-
blemer for det udstedende institut, må det forventes først og fremmest 
at slå ud i en højere rente på det eventuelle lån, som instituttet skal 
optage for at finansiere køb af ekstra sikkerhed. 

Fordelen ved SDO er, at obligationerne er særligt sikre og dermed kan 
sælges til en god kurs som realkreditobligationerne i dag. Den løbende 
overholdelse af LTV vil betyde, at SDO vil være ekstra sikre obligationer. 

 Pengeinstitutternes mulighed for at finansiere sig ved at udstede SDO 
med sikkerhed i lån med pant i fast ejendom vil skærpe konkurrencen 
mellem penge- og realkreditinstitutter.  

Med den udvidede mulighed for at anvende finansielle instrumenter 
til afdækning af risici vil det være muligt i højere grad at afkoble bolig-
lån fra de udstedte obligationer. Det vil kunne danne baggrund for ud-
vikling af nye boliglånsprodukter fra penge- og realkreditinstitutterne. 
Der er i de nye regler en række initiativer, der skærper kreditinstitutter-
nes rådgivningsansvar og giver forbrugerne bedre mulighed for at sam-
menligne priserne på forskellige boliglån.   
 
DANSK ØKONOMI 

Økonomisk aktivitet, udenrigshandel og betalingsbalance 
De reviderede nationalregnskabstal for Danmark viser en stigning i det 
reale BNP på 3,2 pct. i 2006. I 4. kvartal voksede BNP med 0,4 pct. i for-
hold til kvartalet før, jf. figur 9. Privatforbruget steg med 0,7 pct. i 4. 
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kvartal, efter et kraftigt fald på 1,5 pct. kvartalet før. Ikke mindst detail-
omsætningen var meget stærk i 4. kvartal. Generelt blev væksten truk-
ket ned af en stærk fremgang i importen, jf. nedenfor. 

Opbremsningen i det private forbrug ser umiddelbart ud til at være 
fortsat i 2007. Det sæsonkorrigerede antal nyregistrerede personbiler 
har stort set været uændret det seneste år, og var på årsbasis 1,1 pct. 
højere i 1. kvartal. Stagnationen i bilsalget skal ses i sammenhæng med, 
at bilkøbet i forvejen har nået et meget højt niveau under opsvinget. 
Detailomsætningsindekset faldt i 1. kvartal med 0,8 pct., sæsonkorrige-
ret, men dette skyldes udelukkende den rekordstore julehandel. I for-
hold til 1. kvartal 2006 steg detailomsætningen med 1,4 pct.  

Forbrugsvæksten dæmpes bl.a. af renteforhøjelserne det seneste halv-
andet år, jf. ovenfor, der sammen med afmatningen på boligmarkedet 
har begrænset husholdningernes låntagning. Ifølge Realkreditrådets 
opgørelse steg kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse i gen-
nemsnit med 1,2 pct. i 1. kvartal 2007 sammenlignet med kvartalet før, 
mens priserne på ejerlejligheder faldt 1,8 pct. Set under ét er der tale 
om forholdsvis beskedne stigninger i boligpriserne, men med store regi-
onale forskelle. De største prisfald findes blandt ejerlejligheder i hoved-
stadsområdet, hvor kvadratmeterpriserne fortsat er meget høje sam-
menlignet med andre dele af landet. Afmatningen på boligmarkedet 
kommer også til udtryk i omsætningen, som faldt i 1. kvartal, især for 
ejerlejligheder. Derudover er antallet af boliger, som er sat til salg, øget 

ARBEJDSLØSHEDEN Figur 9 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
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yderligere de seneste måneder. Danmarks Statistiks opgørelse af bolig-
priserne viste for 4. kvartal 2006 en lidt svagere udvikling end Realkre-
ditrådets statistik. 

Trods afdæmpning af boligmarkedet indebærer den høje beskæftigel-
se og den stærke indkomstvækst dog, at tempoet i forbruget næppe 
bliver mærkbart lavere på kort sigt. De seneste års stigende boligformu-
er er kun i mindre omfang blevet omsat til forbrug, så afmatningen på 
boligmarkedet ventes tilsvarende kun at få en begrænset effekt på for-
brugstilbøjeligheden. Forbrugertilliden lå i april på et højt niveau. 

Det offentlige forbrug i faste priser steg 1,2 pct. i 2006, hovedsageligt 
som følge af øget køb af varer og tjenester hos private leverandører. 
Det tyder på, at finanspolitikken i 2006 endte med at være mindre stram 
end oprindeligt tilsigtet. 

Det økonomiske opsving har med stor styrke bredt sig til erhvervsinve-
steringerne. Investeringer i maskiner og transportmidler mv. steg i 4. 
kvartal med 2,8 pct., og for året som helhed med 16,6 pct. Endvidere var 
der en klar fremgang i erhvervsbyggeriet. Den kraftige udvidelse af ka-
pitalapparatet afspejler i høj grad, at virksomhederne prøver at afhjæl-
pe manglen på arbejdskraft og lette kapacitetspresset. Den gode indtje-
ning i virksomhederne gør det også lettere at udvide kapaciteten.  

Byggeaktiviteten er steget stærkt, og manglen på både arbejdskraft 
og materialer har været høj i denne sektor. De respektive indikatorer for 
mangel på arbejdskraft og materialer i byggeriet er lavere end ved ud-
gangen af 2006, men begge indikatorer ligger stadig højt sammenlignet 
med tidligere. Den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for bygge og 
anlæg steg med ikke mindre end 17 pct. i 1. kvartal i forhold til kvartalet 
før, hvilket indikerer en meget stærk fremgang i byggeaktiviteten. 

Mængdeindekset for industriens produktion har haft en tydelig opad-
gående trend de seneste år, hvor især fremstillingen af investeringsgo-
der og mellemprodukter er øget. Der er et stort importindhold i produk-
tionen af disse varer. I 1. kvartal var industriproduktionen ikke mindre 
end 3,1 pct. højere end i kvartalet før. Industriens forventninger til pro-
duktionen i de kommende tre måneder faldt fra marts til april, mens der 
fortsat er høje forventninger til den fremtidige eksportordreindgang. 
Virksomheder, der repræsenterer 14 pct. af beskæftigelsen i industrien, 
oplyste ultimo marts, at mangel på arbejdskraft var årsag til produkti-
onsbegrænsninger. Det er det højest registrerede tal siden statistikkens 
start i 1980.  

Den stærke importvækst fra 2006 er fortsat i de seneste måneder. 
Overskuddet på handelsbalancen blev 7,3 mia.kr. i 1. kvartal eller 4,3 
mia.kr. mindre end året før. Forværringen af handelstallene afspejler 
bl.a. en nedgang i overskuddet ved handel med energi som følge af et 

Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



 

23-05-2007 09:03:00    Antal sider: 21   Rev. nr. 4   H:\kvo\dan\2007\2kvt\faerdige\01-21.doc  

Oprettet af Bo William Hansen    

16 

fald i produktionen fra danske olie- og gasfelter de seneste måneder. 
Dertil kommer et stort underskud på handel med industrivarer. I 1. 
kvartal var der et underskud på 3,1 mia.kr. på betalingsbalancens lø-
bende poster. Set over de seneste 12 måneder er der et overskud på 
betalingsbalancen på 32 mia.kr, jf. figur 10. Det er 21 mia.kr. mindre 
end i de 12 måneder op til august 2006. Det faldende overskud vedrø-
rer primært varebalancen, som også indeholder de stigende udgifter til 
bunkring.  

Som følge af mangel på især arbejdskraft rettede den stærke efter-
spørgselsvækst i 2006 sig især mod importen, som i faste priser steg 14,0 
pct., mens eksporten steg 9,6 pct. Siden opsvingets begyndelse er impor-
ten i faste priser vokset betydeligt mere end eksporten, og i 4. kvartal 
oversteg importen i priser fra 2000 for første gang i en årrække ekspor-
ten, jf. figur 11. Der er dog fortsat et solidt overskud på vare- og tjene-
stebalancen i årets priser på grund af en gunstig udvikling i bytteforhol-
det.  

 
Arbejdsmarked, lønninger og priser 
Arbejdsmarkedet er yderligere strammet til. De seneste års produktions-
vækst har ført til en klar fremgang i beskæftigelsen. Den sæsonkorrige-
rede beskæftigelse steg hastigt i 4. kvartal 2006 med 0,9 pct., svarende 
til 24.800 personer. I samme periode steg antallet af præsterede arbejds-
timer med 2,4 pct., så nationalregnskabets vækst på 0,4 pct. indebærer 

HANDELS- OG BETALINGSBALANCEN, SUM AF 12 MÅNEDER Figur 10 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
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et overraskende fald i produktiviteten. De kvartalsvise vækstrater i na-
tionalregnskabet er præget af høj volatilitet, og for året som helhed er 
produktiviteten blevet øget, men produktivitetsvæksten blev mindre 
end tidligere i opsvinget. I hele 2006 steg beskæftigelsen med 52.200 
personer. En så stor stigning i beskæftigelsen er ikke set siden højkon-
junkturen i midten af 1980'erne. Beskæftigelsesfremgangen i 2006 lå i 
den private sektor og var størst inden for serviceerhvervene og bygge- 
og anlægssektoren. For første gang i mange år steg industribeskæftigel-
sen. 

Arbejdsstyrken, opgjort som summen af beskæftigede og ledige, steg 
med ca. 19.000 personer i 2006, jf. figur 12. Befolkningsudviklingen trak 
i retning af et fald i arbejdsstyrken på knap 5.000 fra 2005 til 2006, men 
det blev mere end opvejet af tilgang fra udlandet og øget erhvervsdel-
tagelse. Antallet af aktive beskæftigelsestilladelser til personer fra de 
nye EU-lande i Østeuropa nåede over 10.000 i marts, og på årsbasis var 
niveauet godt 6.000 højere. Derudover er pendlingen fra især Sverige og 
Tyskland øget. Det tiltagende negative demografiske bidrag i de kom-
mende år gør det stadigt vanskeligere at øge arbejdsstyrken yderligere.   

Den sæsonkorrigerede ledighed lå i marts på 106.600 personer, svaren-
de til 3,9 pct. af arbejdsstyrken eller 3,4 pct. med den EU-harmoniserede 
definition. Sammen med Holland havde Danmark den laveste ledigheds-
procent i EU i marts. Ledigheden i marts var 1.500 personer lavere end i 
december. Dertil kommer et fald i det sæsonkorrigerede antal personer 
på aktivering på omkring 5.000 fra december til marts.  

EKSPORT OG IMPORT I DANMARK Figur 11 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
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FAKTISK OG DEMOGRAFISK BETINGET ARBEJDSSTYRKE Figur 12
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Kilde: 

Demografisk betinget arbejdsstyrke med fastholdte 2005-erhvervsfrekvenser. Niveauet er løftet, så det i 1. kvartal
2005 er lig arbejdsstyrken opgjort som summen af nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen og den
registrerede ledighed. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Siden december 2003 er ledigheden faldet med godt 80.000 personer. 
Faldet i ledigheden har fundet sted i stort set alle regioner og erhverv 
og har i udstrakt grad berørt personer, der har været ledige i en længe-
re periode, jf. figur 13. Korttidsledigheden, hvori der er indeholdt ledig-
hed på grund af sæsonskift, dimittenders midlertidige ledighed og den 
almindelige søgeledighed, er ikke ret konjunkturfølsom og har stort set 
været uændret under opsvinget.  

Det stramme arbejdsmarked og den tidligere nævnte hastige mind-
skelse af overskuddet på betalingsbalancens løbende poster peger beg-
ge i samme retning: Kapacitetsgrænsen i økonomien er for alle praktiske 
formål nået, og fremadrettet ser presset ud til at vare ved, selv om væk-
sten i forbruget er taget af.  

I de kommende måneder fastlægges rammerne for den økonomiske poli-
tik i 2008. Den høje kapacitetsudnyttelse i den danske økonomi sammen-
holdt med  de gunstige internationale konjunkturudsigter taler for en 
finanspolitik der ikke stimulerer aktiviteten. En nærmere vurdering bør 

foretages i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2008. 
Trods det stramme arbejdsmarked viser statistikkerne fortsat begræn-

sede lønstigninger. I skrivende stund foreligger der ikke lønstatistik, som 
rækker ind i 2007, men i 4. kvartal 2006 var lønstigningstakten i den 
private sektor 3,1 pct.  
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Der er indgået nye overenskomster for en 3-årig periode på størstedelen 
af det private arbejdsmarked, jf. boks 3. Den nøjagtige udvikling i løn-
omkostningerne kan ikke fastlægges på denne baggrund, da det for en  

ANTAL KORT- OG LANGTIDSLEDIGE Figur 13 
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Kilde: 

Antal personer med en ledighedsgrad i det seneste år på under 0,2 (korttid) og over 0,8 (langtid) gange gennem-
snitlig ledighedsgrad. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

  

 

HARMONISERET FORBRUGERPRISINFLATION OG IMI Figur 14 
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Kilde: 

Sidste observation er april. "Kerneinflation" er afgrænset som stigningen i HICP ekskl. energi og fødevarer inkl. 
alkohol og tobak. 
Eurostat og Danmarks Nationalbank. 
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stor del af overenskomsternes vedkommende afhænger af de lokale 
lønforhandlinger på de enkelte arbejdspladser. Vurderet ud fra de over-
enskomster, hvor lønnen aftales centralt, normallønsområdet, bliver den 
samlede gennemsnitlige lønstigning større end ved forrige overens-

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2007 Boks 3  

Omkring 600.000 arbejdstagere har fået fornyet deres overenskomst efter forårets 

forhandlinger på DA/LO-området. Løn, pension, videreuddannelse og arbejdsforhold 

er blandt de emner, der har været til forhandling. Ligesom sidst er overenskomsterne 

indgået for en 3-årig periode.  

Den første aftale blev indgået på industriens område. Aftalen indebærer, at den 

nuværende mindstebetaling for arbejdere på 95,15 kr. i timen forhøjes med 3 kr. i 

2007, med 2,50 kr. i 2008 og med 2,50 kr. i 2009. I den tidligere overenskomst fra 2004 

var forhøjelsen af mindstebetalingen 2,25 kr. hvert af de tre år. Den faktiske timeløn 

aftales lokalt, og langt de fleste industriarbejdere får mere end mindstebetalingen. 

Pensionsbidraget hæves fra nu 10,8 pct. til 11,1 pct. i 2008 og 12 pct. i 2009. Der udbe-

tales fremover løn under forældreorlov i 9 uger. Fleksibiliteten tilgodeses ved, at for-

søgsordningen, der tillader lokale aftaler om at fravige overenskomsternes regler om 

bl.a. arbejdstid, bliver gjort permanent. 

Blandt de nye elementer i industriens overenskomster er en "fritvalgs" lønkonto, 

hvor arbejdsgiveren indsætter 0,5 pct. af lønnen i 2007, 0,75 pct. af lønnen i 2008 og 1 

pct. af lønnen i 2009. På kontoen indsættes også betaling for ikke-afholdte feriefrida-

ge. Lønmodtageren kan vælge, om pengene skal udbetales eller opspares til pension. 

En anden nyskabelse er etableringen af en kompetenceudviklingsfond, der finansieres 

af et årligt bidrag pr. medarbejder betalt af arbejdsgiveren. Ansatte med 9 måneders 

anciennitet får ret til 2 ugers frihed om året til efter- og videreuddannelse og kan sø-

ge fonden om tilskud til dækning af kursusudgifter og en del af den tabte arbejdsfor-

tjeneste. 

Industriens overenskomster blev toneangivende for en række øvrige minimalløns- 

og mindstebetalingsoverenskomster bl.a. inden for byggeriet og handel og service. 

Transportområdet leverede i slutningen af marts det første forlig på normallønsom-

rådet. Den nuværende timeløn på 96,35 kr. forhøjes med 3,50 kr. i 2007, med 3 kr. i 

2008 og med 3 kr. i 2009. I overenskomsten fra 2004 blev timelønnen de tre år forhø-

jet med henholdsvis 2,65 kr., 2,75 kr. og 2,65 kr. Den nye overenskomst indeholder og-

så stigninger i en række tillæg, herunder for de fleste en forhøjelse af branchetillæg-

get med 1,65 kr./time hvert af de tre overenskomstår. På normallønsområdet får løn-

modtagerne som udgangspunkt den overenskomstaftalte timeløn, og det er – i mod-

sætning til fx industrien – normalt kun en mindre del, der forhandles lokalt. Pensions-

bidraget hæves generelt med 1,2 pct. til 12 pct., og perioden med betalt forældreor-

lov udvides til 9 uger. Den toneangivende transportoverenskomst indeholder også en 

opsparingskonto i stil med industriens "fritvalgs" lønkonto og oprettelsen af en kom-

petenceudviklingsfond. Fleksibiliteten øges ved, at dagsarbejdstiden, hvor der ikke 

skal betales tillæg, udvides med en time. 

Den toneangivende transportoverenskomst dannede grundlag for bl.a. normalløns-

overenskomsterne i fødevareindustrien og på rengøringsområdet. 
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komst og højere end i Sverige og Tyskland. Højere lønstigninger stiller 
krav om højere produktivitetsstigninger, hvis den gode konkurrenceev-
ne og lave inflation skal fastholdes. Ellers vil det gå ud over de kom-
mende års beskæftigelse. 

Stigningstakten i de samlede danske forbrugerpriser er fortsat mode-
rat, jf. figur 14. Opgjort ved HICP-indekset lå forbrugerpriserne i april 1,7 
pct. over niveauet i samme måned sidste år. Det er 0,2 procentpoint 
lavere end inflationen i marts, hvilket skyldes et markant prisfald på 
elektricitet. De største prisstigninger over de seneste 12 måneder har 
fundet sted inden for føde- og drikkevarer. Den indenlandske markeds-
bestemte inflation, IMI, har været stigende siden slutningen af 2004, 
men ligger fortsat under HICP-inflationen. IMI-indekset er mere følsomt 
over for danske konjunkturbevægelser end det samlede forbrugerpris-
indeks, og opgangen i det indenlandske inflationspres, som IMI-indekset 
indikerer, afspejler bl.a. det stramme arbejdsmarked1. 

 1
  For en nærmere beskrivelse af forbrugerpris- og IMI-indeksets konjunkturfølsomhed henvises til Bo 

William Hansen og Dan Knudsen, Indenlandske prisers konjunkturfølsomhed, Danmarks National-
bank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2006. 
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Gennemslaget fra Nationalbankens renter til 
bankernes detailrenter 

Maria Carlsen, Økonomisk Afdeling og Charlotte Franck Fæste, Statistisk 
Afdeling 

 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Pengeinstitutterne ændrer normalt deres renter over for virksomheder 
og husholdninger, når Nationalbanken ændrer sine pengepolitiske ren-
ter. I denne artikel estimeres det, hvor stort gennemslaget er, og om det 
har ændret sig i løbet af perioden 1983-2006.  

Rentegennemslaget er generelt højt og er steget over tid. Et højt gen-
nemslag fra de pengepolitiske renter til pengeinstitutternes renter er 
udtryk for en effektiv transmission af Nationalbankens rentepolitik.  

Hvor meget og hvor hurtigt en ændring i de pengepolitiske renter slår 
igennem på bankernes rentesatser afhænger af flere forhold. Eksempel-
vis vil en øget udbredelse af variabelt forrentede produkter føre til hur-
tigere gennemslag, ligesom graden af konkurrence også har indflydelse 
på både rentegennemslag og rentemarginal.  

Bankerne ændrer normalt deres renter i løbet af samme måned som 
den pengepolitiske renteændring eller i den efterfølgende måned. Det 
er primært de store pengeinstitutter, der først ændrer deres renter over 
for husholdninger efter en pengepolitisk renteændring, mens de mindre 
institutter typisk følger efter i den efterfølgende måned.  

I det følgende ses først på udviklingen i renter og rentemarginal over 
tid, hvorefter gennemslaget fra de pengepolitiske renter til bankernes 
renter estimeres ved en lineær regressionsmodel. Modellen estimeres for 
forskellige delperioder, sektorer og formål, og til sidst analyseres data 
på institutniveau. Afslutningsvis sammenholdes resultaterne med resul-
tater fra andre lande.   

 
TRANSMISSION FRA PENGEPOLITISKE RENTER TIL BANKERNES RENTER 

Fastkurspolitikken indebærer, at Nationalbankens rentesatser normalt 
følger de renter, som Den Europæiske Centralbank, ECB, fastsætter for 
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euroområdet.1 Nationalbankens renter er afgørende for de korte renter 
på pengemarkedet i Danmark. Nationalbankens renter påvirker dermed 
prisen på bankernes likviditet. Ændringer i de pengepolitiske renter vil 
derfor normalt medføre, at bankerne ændrer deres renter over for de 
fleste kunder. 

Nogle banker ændrer deres renter hver gang, de pengepolitiske renter 
ændres. Mange banker samler dog Nationalbankens renteændringer 
sammen og ændrer renten på en stor del af deres produkter hver anden 
gang, Nationalbanken ændrer sine renter. Enkelte produkter, såsom 
prioritetslån, er imidlertid knyttet direkte til Nationalbankens rente2 og 
vil derfor variere i takt med ændringer i denne. Herudover er nogle 
bankprodukter, typisk erhvervslån, knyttet til pengemarkedsrenter. For-
ventninger til kommende ændringer af de pengepolitiske renter afspej-
les normalt i pengemarkedsrenterne forud for den faktiske ændring, og 
det kan derfor forekomme, at nogle bankrenter ændres, før National-
banken ændrer sine renter. I denne artikel undersøges det direkte gen-
nemslag fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes renter.      

 1
  Danmark har ført fastkurspolitik siden begyndelsen af 1980'erne. Se Danmarks Nationalbank (2003) 

og Danmarks Nationalbank (2006) for en nærmere beskrivelse af pengepolitikken i Danmark. 
2
 Renten på prioritetslån er knyttet til Nationalbankens indskudsbevisrente (som er den samme som 

Nationalbankens udlånsrente). 

RENTEUDVIKLINGEN SIDEN 1983 Figur 1 
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Kilde: 

Pengeinstitutternes gennemsnitlige udlånsrente er korrigeret for databrud tilbage i tid. Pengeinstitutternes renter
er vægtede gennemsnit af renterne for udestående forretninger med offentlig forvaltning og service, ikke-
finansielle selskaber og husholdninger, dvs. ekskl. MFI-sektoren og andre finansielle selskaber. Nationalbankens
udlånsrente er i perioden 1983-92 den marginale udlånsrente, jf. Mikkelsen (1993). 
Danmarks Nationalbank. 
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Pengeinstitutternes gennemsnitlige renter har overordnet set fulgt Na-
tionalbankens renter forholdsvis tæt siden 1983, jf. figur 1.1 Især i sidste 
halvdel af perioden er der god overensstemmelse mellem ændringer i de 
pengepolitiske renter og pengeinstitutternes renter. Diskontoen blev 
ikke ændret i en længere periode fra oktober 1983 til marts 1990, men 
fra begyndelsen af 1990'erne fik diskontoen igen en funktion som sig-
nalrente for det generelle niveau for de pengepolitiske renter i Dan-
mark.  

Man kan få et første indtryk af udviklingen i pengeinstitutternes så-
kaldte rentemarginal ved at se på forskellen mellem pengeinstitutternes 
gennemsnitlige udlånsrente og indlånsrente, jf. figur 2. Rentemargina-
len er blevet indsnævret siden starten af 1990'erne. Det kan der være 
flere årsager til. Når renterne falder, og renteniveauet generelt er lavt, 
kan der være en vis træghed i nedadgående retning, som det især har 
været tilfældet for indlånsrenterne, da renterne ikke kan blive negative. 
Desuden har udbredelsen af de såkaldte prioritetslån med sikkerhed i 
fast ejendom de seneste år medvirket til såvel lavere udlånsrenter som 
højere indlånsrenter.2 Øget konkurrence om bankkunder kan være en 
anden årsag til indsnævret rentemarginal.  

 1
 Det bliver ofte diskuteret i litteraturen, hvorvidt bankerne ændrer deres udlånsrenter mere, når de 

pengepolitiske renter sættes op, end når de sættes ned. Denne potentielle asymmetri undersøges 
ikke direkte i denne artikel, men det forhold, at såvel pengeinstitutternes udlåns- som indlånsrenter, 
har fulgt Nationalbankens renter over tid, sætter grænser for en eventuel asymmetri. 

2
  Flere banker har siden 2003 introduceret de såkaldte prioritetslån. Prioritetslånene varierer på tværs 

af pengeinstitutter, men følger stort set samme grundkoncept, hvor lånet enten tager form af en 
kassekredit eller et almindeligt boliglån med variabel rente, lang løbetid og sikkerhed i fast ejendom. 
Når pengeinstitutterne udsteder et lån med sikkerhed i boligen, oprettes der ofte samtidig en ind-
lånskonto med lånets pålydende værdi. I takt med at låneprovenuet anvendes, vil indlånet blive til-
svarende mindre. Udlånskontoen og indlånskontoen har typisk samme rentevilkår. 

RENTEMARGINAL (VENSTRE FIGUR) SAMT RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER 
(HØJRE FIGUR) Figur 2 
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Kilde: 

Venstre figur: Rentemarginalen er her beregnet som forskellen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige
udlånsrente og indlånsrente på baggrund af kvartalsvise data. Pengeinstitutternes gennemsnitlige udlånsrente er
korrigeret for databrud tilbage i tid. Pengeinstitutternes renter er vægtede gennemsnit af renterne for offentlig
forvaltning og service, ikke-finansielle selskaber og husholdninger, dvs. ekskl. MFI-sektoren og andre finansielle
selskaber. 
Højre figur: Nettorenteindtægter, nettogebyrer og provisionsindtægter er i pct. af de samlede nettorente- og
gebyrindtægter. På grund af ændrede regnskabsregler er tallene for gebyrer og provisionsindtægter fra 2005 ikke
direkte sammenlignelige med tidligere år.  
Danmarks Nationalbank og Finansrådet. 
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Udviklingen i rentemarginalen skal dog tolkes varsomt, da gennemsnits-
renter dækker over mange forskellige rentesatser og ikke inkluderer 
gebyrer, jf. boks 1. Som følge heraf kan konkurrencesituationen mellem 
bankerne ikke alene bedømmes ud fra udviklingen i rentemarginalen. I 
dag har bankerne spredt deres forretninger ud på flere områder, og 
derfor spiller udviklingen i rentemarginalen en mindre rolle for banker-
nes indtjening i dag end tidligere. I takt med den faldende rentemargi-
nal er bankernes indtjening på gebyrer steget som andel af de samlede 
rente- og gebyrindtægter, mens andelen af renteindtægterne er faldet, 
jf. figur 2.1 En anden svaghed ved at benytte rentemarginalen som ud-
tryk for konkurrencesituationen i banksektoren er, at bankerne også 
udsættes for konkurrence fra det kapitalmarkedsbaserede realkreditsy-
stem. Fx blev realkreditlovgivningen liberaliseret i begyndelsen af 
1990'erne, hvor muligheden for belåning af friværdi i fast ejendom blev 
øget. 
 

 

 1
 Det skal bemærkes, at indtjeningen på gebyrer dækker over vidt forskellige typer af gebyrer fra 

korttransaktioner til handel med værdipapirer. Fra 2005 er der nye regnskabsregler, hvor bl.a. geby-
rerne er opdelt. I 2005 udgør gebyrer i forbindelse med værdipapirhandel og depoter ca. 39 pct. af 
de samlede gebyr- og provisionsindtægter. 

GENNEMSNITSRENTER I NATIONALBANKENS RENTESTATISTIK Boks 1  

Nationalbankens rentestatistik omfatter pengeinstitutternes renter, der opgøres efter 

gennemsnitsrenteprincippet og angiver den faktiske årlige forrentning af ud- og ind-

lån i en given periode.1 I 2003 introducerede Nationalbanken en forbedret rentestati-

stik, som indeholder detaljerede opdelinger på sektorer og formålskategorier. Der 

sondres mellem gennemsnitsrenter på udestående og nye forretninger. Gennemsnits-

renterne på udestående forretninger beregnes på baggrund af de indberettede rente-

indtægter og -udgifter samt gennemsnitsbalancer for henholdsvis udlån og indlån.2 

For nye forretninger indberettes de effektive rentesatser direkte for hvert institut, 

hvorefter sektorgennemsnittet vægtes i forhold til de enkelte institutters forretnings-

omfang. Et vigtigt forhold i opgørelsen af renterne er, at udestående lån opgøres på 

oprindelig løbetid, mens nye forretninger opgøres på rentebindingsperioder, dvs. den 

periode, for hvilken renten er fastsat. Det betyder, at renterne på udestående og nye 

forretninger ikke umiddelbart kan sammenlignes.  

Pengeinstitutternes gennemsnitsrenter bliver bl.a. bestemt af kundernes kreditvær-

dighed, lånenes størrelse og andre kundeforhold. Det er særligt institutternes pro-

duktudbud og -sammensætning, der påvirker det enkelte instituts renter. Derudover 

er især renterne på nyudlån følsomme over for det enkelte pengeinstituts kunde- og 

produktsammensætning i en given måned. Gennemsnitsrenterne i de enkelte katego-

rier dækker således over en bred vifte af forretningstyper og kan variere betydeligt 

kategorierne imellem, jf. tabellen.  
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FORTSAT Boks 1  

Også inden for en kategori kan der være betydelige forskelle mellem underkompo-

nenter. Fx var gennemsnitsrenten på anfordringsindskud 2,5 pct. i december 2006, 

hvilket er væsentligt mere end den rente, mange får på fx en lønkonto. Men da det 

kun er en lille andel af de samlede anfordringsindskud3, der vedrører lønkonti med lav 

rente, er den gennemsnitlige indlånsrente noget højere. 

 

BANKERNES RENTESATSER VARIERER EFTER SEKTOR OG FORMÅL Tabel 

 December 2006 

 
Udestående 
 forretninger 

Nye  
forretninger 

Udlån i alt ...................................................... 5,4 … 
Husholdninger .............................................. 6,9 6,7 
- Boligformål ................................................. 6,1 6,3 
- Forbrugerkreditter og andet formål ......... 7,7 7,2 
- Kassekreditter .............................................. 7,2 … 
Ikke-finansielle selskaber .............................. 5,2 4,9 

Indlån i alt ..................................................... 3,0 … 
Husholdninger ............................................... 2,5 … 
- Anfordringsindskud .................................... 2,5 … 
- Tidsindskud .................................................. 2,7 3,0 
Ikke-finansielle selskaber ............................. 3,0 … 
- Anfordringsindskud .................................... 2,8 … 
- Tidsindskud .................................................. 3,6 3,4 

Kilde: Danmarks Nationalbank  

1 For en detaljeret beskrivelse af Nationalbankens rentestatistik henvises til Christoffersen og Jacobsen (2003) og 
Persson (2005). 

2 De indberettede renteindtægter og -udgifter er periodiserede, dvs. både tilskrevne og skyldige renter indgår.  
3 Anfordringsindskud dækker over en forskelligartet produktsammensætning af lån uden fast løbetid eller opsi-

gelsesvarsel som fx lønkonti. 

 

GRADEN AF GENNEMSLAG TIL BANKERNES RENTER 

I det følgende foretages en nærmere analyse af gennemslaget fra de 
pengepolitiske renter til pengeinstitutternes renter med udgangspunkt i 
en lineær regressionsmodel, jf. boks 2. For pengeinstitutterne tages der 
først udgangspunkt i de kvartalsvise serier over pengeinstitutternes gen-
nemsnitlige ud- og indlånsrenter på udestående forretninger, som frem-
gik af figur 1. Som udtryk for Nationalbankens rente anvendes udlåns-
renten frem til 2. kvartal 1992 og herefter diskontoen.  

Gennemslaget fra den pengepolitiske rente til både pengeinstitutternes 
gennemsnitlige indlånsrente og udlånsrente er steget over tid, jf. figur 3. 
Det stærkere gennemslag i den sidste del af perioden kan skyldes flere 
ting, hvor især bankernes udbudte produkter spiller en rolle for størrelsen 
og hastigheden af gennemslaget. Desto flere korte forretninger og varia-

Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



 

23-05-2007 07:22:00    Antal sider: 14   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2007\2kvt\faerdige\23-36.doc  

Oprettet af Maria Carlsen    

28 

belt forrentede lån, desto hurtigere vil gennemslaget være. Det øgede 
rentegennemslag kan således afspejle, at variabelt forrentede lån er ble-
vet mere udbredte. I begyndelsen af 1990'erne skønnes andelen af varia-
belt forrentede ind- og udlån at være 60 pct. af henholdsvis det samlede 
ind- og udlån og mellem 60 og 70 pct. i midten af 1990'erne, mens ande-
len i perioden 2003-06 i gennemsnit ligger mellem 80 og 90 pct.1  

I perioderne efter henholdsvis 1992 og 1996 er gennemslaget fra de 
pengepolitiske renter til pengeinstitutternes renter generelt lidt større 
for diskontoen end for udlånsrenten, jf. tabel 1. Det indikerer, at ban-
kerne i højere grad ændrer deres renter i takt med ændringer i diskon-
toen end i udlånsrenten. Diskontoen er en signalrente, der udtrykker 
det overordnede niveau for de pengepolitiske renter. Ændringer i Natio-
nalbankens udlånsrente kan forekomme hyppigere og i mindre ryk end 
diskontoen, fx i perioder med kortvarig valutauro, hvor pengeinstitut-
terne ofte vælger at holde detailrenterne uændrede. Da der er omkost-
ninger forbundet med at ændre renterne over for kunderne, ændrer 
bankerne normalt kun deres renter, når de forventer, at den pengepoli-
tiske renteændring er mere permanent.  

 

 1
  Skønnet for 1990'erne er opgjort på baggrund af udestående forretninger, hvor det er antaget, at 

variabelt forrentede lån har en restløbetid på op til et år. Da der kan ligge variabelt forrentede lån i 
alle løbetidssegmenter under udestående forretninger, er andelen formentlig lidt undervurderet. 
Data for 1990'erne er fra Finanstilsynet. Efter 2003 er det muligt at opgøre nye forretninger på ren-
tebindingsperioder, der bedre afspejler omfanget af variabelt forrentede lån. Skønnet for perioden 
2003-06 er derfor baseret på data for nyudlån med rentebindingsperiode op til et år. 

METODE Boks 2 

I artiklen tages udgangspunkt i følgende lineære regressionsmodel:  

 

(1) ΔPIt = α + β ΔPPt + β1 ΔPPt-1 + β2 ΔPPt-2 +……. + βk ΔPPt-k + εt ,   t = 1,…., T 
 

PI er enten pengeinstitutternes gennemsnitlige indlånsrente eller udlånsrente, og PP 

er Nationalbankens rente. Δ angiver ændringen fra periode t-1 til periode t, dvs. fx 
ΔPPt = PPt  - PPt-1 . Endvidere betegner α en konstant, der forventes at være omkring 

nul, såfremt pengeinstitutternes renter over tid følger Nationalbankens renter. β an-

giver, hvor meget pengeinstitutterne i gennemsnit ændrer deres rente i periode t, når 

Nationalbanken hæver renten med 1 pct. i periode t. Gennemslaget fra de pengepoli-

tiske renter til pengeinstitutternes renter er således givet ved β-koefficienterne. Be-

tragtes eksempelvis data på månedsbasis, angiver β gennemslaget i samme måned 

som den pengepolitiske renteændring, β1 angiver gennemslaget i den efterfølgende 

måned, β2 angiver gennemslaget to måneder efter osv. Summen af β-koefficienterne 

er derfor et udtryk for det totale gennemslag. Endelig er εt et restled. 
Af datamæssige årsager er modellen for nogle perioder estimeret på kvartalsbasis, 

mens den i andre perioder er estimeret på månedsbasis, jf. anmærkninger til de en-

kelte tabeller.  
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I 2003 introducerede Nationalbanken en ny månedlig rentestatistik, som 
gør det muligt på et mere detaljeret niveau at analysere, hvor hurtigt 
gennemslaget til pengeinstitutternes renter er på månedsbasis. Resulta-
terne skal dog tolkes med en vis forsigtighed, da tidsperioden er kort, 

UDVIKLINGEN I GENNEMSLAGET OVER TID (BETA–KOEFFICIENTEN) Figur 3 
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Estimeret på basis af kvartalsdata. Estimatet for beta-koefficienten er fremkommet ved en glidende regression
over tid, der er centreret med 15 observationer på hver side. Det er den pengepolitiske rente, der er højresidevari-
abel i regressionerne bag begge kurver.  

  

 

GENNEMSLAG FRA NATIONALBANKENS RENTER TIL BANKERNES 
GENNEMSNITSRENTER Tabel 1 

 
Gennemsnitlig ændring i procentpoint ved en 

ændring på 1 pct. af 

 
Nationalbankens  

udlånsrente 
Nationalbankens  

diskonto 

1. kvartal 1992 – 4. kvartal 2006 Samme kvartal (β) Samme kvartal (β) 
Pengeinstitutternes udlånsrente1 ................  0,50* 0,68* 
Pengeinstitutternes indlånsrente ................ 0,53* 0,78* 

4. kvartal 1995 – 4. kvartal 2006   
Pengeinstitutternes udlånsrente .................  0,77* 0,85* 
Pengeinstitutternes indlånsrente ................  0,72* 0,82* 

Anm.: Metoden er beskrevet i boks 2. Konstantleddet er ikke vist, men er i de fleste tilfælde lig 0. * angiver, at koeffici-
enten er signifikant på 5 pct.-niveau. Fed skrift angiver, at koefficienten ikke kan afvises (på 5 pct.-niveau) at være 
lig 1, dvs. at gennemslaget er fuldstændigt. Der er anvendt heteroskedasticitets- og autokorrelationskonsistente 
standardafvigelser. Pengeinstitutternes renter er vægtede gennemsnit af renterne for offentlig forvaltning og ser-
vice, ikke-finansielle selskaber og husholdninger, dvs. ekskl. MFI-sektoren og andre finansielle selskaber. Perioden 
fra 1992 er valgt, da hovedprincipperne i det nuværende pengepolitiske instrumentarium blev indført i 1992. Mo-
dellen er estimeret på basis af kvartalsdata, og stort set alle laggede værdier er ikke signifikante.  

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne estimationer. 
1   Korrigeret for databrud tilbage i tid. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.  
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og de pengepolitiske renter har været konstante en væsentlig del af 
tiden. For perioden efter 2003 fås samme resultater for henholdsvis Na-
tionalbankens udlånsrente og diskonto, da ændringer i de to renteserier 
stort set har været ens. I det følgende analyseres derfor kun ændringer i 
diskontoen. 

Ved ændringer i diskontoen ændres bankrenterne på udestående for-
retninger i samme måned eller i efterfølgende måned, jf. tabel 2. Udfø-
res analysen på nyudlån, fås samme resultater blot med større gennem-
slag i samme måned som den pengepolitiske renteændring. Det ses, at 
gennemslaget er fuldstændigt for både ind- og udlånsrente på nye for-
retninger. Statistikken over nye forretninger i en given måned afspejler 
de aktuelle betingelser på markedet og kan være præget af kunde- 
og/eller produktsammensætningen fra måned til måned. Udestående 
forretninger er sammensat af lån, der er optaget over en længere peri-
ode, og derfor afspejler renten også den historiske renteudvikling.  

 
GENNEMSLAG TIL DETAILRENTER OPDELT PÅ SEKTORER OG FORMÅL 

Fra 4. kvartal 1995 kan pengeinstitutternes renter opdeles på husholdnin-
ger og erhverv. Det laveste gennemslag fra den pengepolitiske rente er til 
renten på indlån fra husholdninger, jf. tabel 3. Det kan muligvis skyldes 
en mere træg tilpasning på grund af det lave renteniveau. Gennemslaget 
er dog relativt højt til både ud- og indlånsrenten for husholdninger. 

For erhverv er der ikke den samme grad af forskel i gennemslaget til 
henholdsvis ud- og indlånsrenten. Det kan hænge sammen med, at ren-
terne på erhvervslån måske i højere grad bliver forhandlet på både ud- 
og indlånssiden. Derudover kan konkurrencen fra andre finansierings-
kilder i ind- og udland også bidrage til et højere gennemslag til renterne 
for erhverv. 

GENNEMSLAG TIL BANKERNES GENNEMSNITSRENTER Tabel 2

 
Gennemsnitlig ændring i procentpoint ved en 

ændring af diskontoen på 1 pct.  

Januar 2003 - december 2006 
Samme  

måned (β) 
Måneden  
efter (β 1) Total 

Udestående forretninger    

Pengeinstitutternes udlånsrente ..................... 0,43* 0,33* 0,76 
Pengeinstitutternes indlånsrente .................... 0,57* 0,35* 0,92 

Nye forretninger 
   

Pengeinstitutternes udlånsrente ..................... 0,99* 0,42* 1,41 
Pengeinstitutternes indlånsrente .................... 0,78* 0,19* 0,97 

Anm.: Se anmærkninger til tabel 1. Totalen angiver summen af koefficienterne, dvs. det totale gennemslag. Det skal dog
bemærkes, at totalen for nyudlån ligger på grænsen til at være signifikant forskellig fra 1 (på 5 pct.-niveau). Esti-
meret på basis af månedsdata.  
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Efter 2003 kan data opdeles på formål og løbetider. En stor del af udlån 
til boligformål har en løbetid over 5 år, og gennemslaget til renten på 
disse lån er lidt mere forsinket end til renten på lån med kortere løbetid, 
jf. tabel 4. Segmentet med længere løbetid dækker over lån med både 
fast og variabel rente. Gennemslaget er relativt hurtigt, hvilket indike-
rer, at en stor del af dette segment er variabelt forrentet. For udlånsren-

GENNEMSLAG TIL BANKERNES GENNEMSNITSRENTER OPDELT PÅ SEKTORER Tabel 3

 

Gennemsnitlig ændring i procentpoint ved en 
ændring af diskontoen på 1 pct. 

4. kvartal 1995 – 4. kvartal 2006 Samme kvartal (β) 

Udlånsrente, husholdninger ........................  0,82* 
Udlånsrente, erhverv .................................... 0,82*
Indlånsrente, husholdninger ........................  0,68* 
Indlånsrente, erhverv ...................................  0,91* 

Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Totalen angiver summen af koefficienterne, dvs. det totale gennemslag. Før 2002
følger statistikken Finanstilsynets sektorafgrænsning, mens den for perioden 2002-06 følger Danmarks Statistiks. 
Estimeret på basis af kvartalsdata. 

 

 

GENNEMSLAG TIL BANKERNES GENNEMSNITSRENTER OPDELT PÅ 
SEKTORER, FORMÅL OG LØBETIDER Tabel 4 

 
Gennemsnitlig ændring i procentpoint ved en 

ændring af diskontoen på 1 pct. 

Januar 2003 – december 2006 

Samme 
måned (β) 

Måneden 
efter (β 1) 

To 
måneder 
efter (β 2) Total 

Udestående lån     

Udlånsrenter     
Husholdninger ..............................................  0,45* 0,39*  0,84 
Husholdninger, boligformål < 1 år ..............  0,61* 0,57*  1,18 
Husholdninger, boligformål > 5 år .............. 0,52* 0,39* 0,17* 1,08 
Husholdninger, ekskl. boligformål ..............  0,33* 0,37*  0,70 
Erhverv ..........................................................  0,42* 0,34*  0,76 
Erhverv < 1 år ................................................  0,59* 0,27*  0,87 
Erhverv > 5 år ................................................ 0,16 0,47*  0,63 

Indlånsrenter     
Husholdninger ..............................................  0,52* 0,35*  0,87 
Erhverv ..........................................................  0,60* 0,37*  0,97 

Nye forretninger     

Husholdninger, boligformål < 1 år ..............  0,71* 0,70*  1,41 

Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Totalen angiver summen af koefficienterne, dvs. det totale gennemslag. Statistikken
følger Danmarks Statistiks sektorafgrænsning. Estimeret på basis af månedsdata. Udestående lån opdeles her i lø-
betider under 1 år og over 5 år, mens nye forretninger opdeles med rentebindingsperiode op til 1 år.  
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terne til erhverv er gennemslaget også aftagende med løbetiden.1 Be-
tragtes renten på forbrugslån og andre lån, dvs. udlån til husholdninger 
ekskl. boligformål, er gennemslaget ikke fuldstændigt. Derimod er der 
et højt gennemslag til indlånsrenterne. 

Udføres analysen for nyudlån til boligformål for husholdninger, er 
gennemslaget højt for rentebindingsperioden op til 1 år, mens det ikke 
er signifikant i andre rentebindingsperioder (ikke vist i tabel 4). Dette 
kan bl.a. forklares med, at renten til lån med lang rentebinding i høj 
grad afhænger af andre faktorer end ændringer i Nationalbankens ren-
tesatser.  

 
GENNEMSLAG TIL DETAILRENTER PÅ INSTITUTNIVEAU 

Gennemsnitsrenterne varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut. Største-
delen af pengeinstitutterne havde i december 2006 en gennemsnitlig 
udlånsrente i intervallet 6,0-6,9, jf. boks 3, side 34. I det følgende opdeles 
de 24 pengeinstitutter, der ultimo 2006 indberettede til Nationalbankens 
rentestatistik, i to grupper.2 Gruppe 1 omfatter de fem største institutter, 
der dækker ca. 70 pct. af det samlede udlånsomfang målt på udestående 
lån ultimo december 2006, mens gruppe 2 er de resterende institutter.3  

Ses først på kvartalsvis data siden 1995, er gennemslaget fra ændrin-
ger i de pengepolitiske renter generelt højt til renterne over for både 
husholdninger og erhverv i begge grupper, jf. tabel 5. Ud fra statistiske 
test kan det ikke afvises, at gennemslaget for de to grupper er ens.  

I perioden efter 2003 er der en tendens til et hurtigere gennemslag til 
renterne på udlån til husholdninger fra de store pengeinstitutter end fra 
de mindre institutter, jf. tabel 6. En stor del af gennemslaget til renterne 
på lån til husholdninger finder sted i samme måned som den pengepoli-
tiske renteændring for de store institutter, mens rentegennemslaget i 
lidt højere grad sker i den efterfølgende måned for de mindre institut-
ter.  

Forskellen i gennemslaget mellem institutterne med hensyn til lån til 
husholdninger kan bl.a. forklares ved forskelle i produktudbud og lån-
sammensætning mellem grupperne. Renten på prioritetslån knytter sig 
til de pengepolitiske renter, og det er især de store institutter, der siden 
2003 har udbudt disse nye boligudlånsprodukter, jf. figur 4.  

For gennemslaget til renterne for erhverv er der ikke tendens til, at de 
store banker ændrer deres renter først. Tværtimod tyder det på, at gen- 

 1
 De to β-koefficienter for renterne på udlån til erhverv med henholdsvis løbetid under 1 år og løbetid 

over 5 år kan ud fra statistiske tests afvises at være ens.   
2
  Grupperingen er foretaget med udgangspunkt i Finanstilsynets grupper efter arbejdende kapital. 

3
  For at få en konsistent kvartalsserie for perioden tilbage til 4. kvartal 1995 udelades enkelte institut-

ter dog af grupperingen. 
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nemslaget er lidt hurtigere for de mindre bankers vedkommende. Det kan 
måske forklares ved, at flere af kunderne i de store institutter er store 
virksomheder, der har en position, hvor de kan forhandle om prisen. 

 

 

GENNEMSLAG TIL BANKERNES RENTER OPDELT I GRUPPER, LANG PERIODE Tabel 5 

 
Gennemsnitlig ændring i procentpoint ved en 

ændring af diskontoen på 1 pct.  

 Gruppe 1 Gruppe 2 

4. kvartal 1995 – 4. kvartal 2006 Samme kvartal (β) Samme kvartal (β) 

Udlånsrente, husholdninger ........................  0,79* 0,73* 
Udlånsrente, erhverv .................................... 0,67* 0,65* 
Indlånsrente, husholdninger ........................ 0,62* 0,70* 
Indlånsrente, erhverv ...................................  1,16* 0,84* 

Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Stort set alle laggede værdier er ikke signifikante. Før 2002 følger statistikken Finanstil-
synets sektorafgrænsning, mens den for perioden 2002-06 følger Danmarks Statistiks. Estimeret på basis af kvar-
talsdata. 

 

PENGEINSTITUTTERNES UDESTÅENDE UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER 
FORDELT PÅ GRUPPER OG FORMÅL Figur 4 
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Anm.: 
Kilde: 

Tallene er for december 2003 og december 2006.  
Danmarks Nationalbank. 

GENNEMSLAG TIL BANKERNES RENTER OPDELT I GRUPPER, KORT PERIODE Tabel 6 

 
Gennemsnitlig ændring i procentpoint ved en ændring af  

diskontoen på 1 pct. 

 Gruppe 1 Gruppe 2 

Januar 2003 –  
december 2006 

Samme 
måned 

(β) 

Måneden 
efter  
(β 1) 

To 
måneder 
efter (β 2) Total 

Samme 
måned 

(β) 

Måneden 
efter  
(β 1) Total 

Udlånsrente, husholdninger ... 0,54* 0,31*  0,84 0,28 0,59* 0,86 
Udlånsrente, erhverv ............... 0,35* 0,25* 0,19* 0,79 0,51* 0,50* 1,01 
Indlånsrente, husholdninger ... 0,58* 0,31*  0,88 0,36* 0,46* 0,83 
Indlånsrente, erhverv .............. 0,59* 0,38*  0,97 0,72* 0,31* 1,03 

Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Statistikken følger Danmarks Statistiks sektorafgrænsning. Estimeret på basis af må-
nedsdata. 
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SAMMENLIGNING MED ANDRE LANDE 

Der er de senere år også lavet empiriske analyser af rentegennemslaget i 
andre lande. En sammenligning med resultaterne for andre lande viser, 
at størrelse og hastighed af rentegennemslaget afhænger af flere fakto-
rer og er forskelligt fra land til land. I januar 2003 indførte eurolandene 
og Danmark en harmoniseret rentestatistik, der gør det muligt at sam-
menligne detailrenter på tværs af lande i større udstrækning end hidtil. 
Der er dog stadig betydelige nationale forskelle, og perioden er kort. 
Som følge af forskelle i finansielle strukturer og produkter er det van-

FORSKELLE I RENTER PÅ UDLÅN FOR INDIVIDUELLE PENGEINSTITUTTER Boks 3  

Pengeinstitutternes renter varierer mellem institutterne, jf. figuren. Det kan skyldes 

forskellig prisfastsættelse af de samme produkter, men i høj grad også forskellige 

produkter og kundesammensætning, hvor kunderne har forskellig kreditværdighed, 

og graden af sikkerhedsstillelse varierer. I december 2006 var der en vis spredning 

mellem institutterne, men størstedelen af institutternes renter på både udestående og 

nye udlån til husholdninger lå i intervallet 6,0-6,9 pct. p.a.  

De gennemsnitlige renter på nyudlån for en given måned afspejler de konkrete ud- 

og indlånsaftaler, der er indgået. Det betyder, at udviklingen i renterne fra måned til 

måned kan være påvirket af kunde- og/eller produktsammensætning. På institutni-

veau kan renten på nyudlån således være meget volatil, og det er derfor renter på 

udestående lån, der anvendes i regressionerne på institutniveau.   

 

FORDELINGEN AF PENGEINSTITUTTERNES RENTESATSER (PCT. P.A.) PÅ 
UDESTÅENDE OG NYE UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER, DECEMBER 2006  
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skeligt at foretage en direkte sammenligning af resultaterne for andre 
lande med dem for Danmark i denne artikel, da også de anvendte empi-
riske metoder varierer. Det er dog muligt at sammenholde nogle af ho-
vedkonklusionerne med dem, der findes i andre studier.  

For mange lande findes, at gennemslaget fra de pengepolitiske renter 
eller pengemarkedsrenter til bankernes renter er højt på langt sigt, men 
mere trægt på kort sigt, se bl.a. De Bondt (2002) og Kwapil og Scharler 
(2006). Ofte er ændringer i de pengepolitiske renter eller pengemar-
kedsrenter ikke fuldt slået igennem på bankernes renter efter tre måne-
der. Coffinet (2005) finder, at gennemslaget til detailrenter tager mel-
lem en og syv måneder i Frankrig, mens det i euroområdet tager mellem 
to og otte måneder i perioden 1999-2003. Resultaterne i denne artikel 
indikerer derfor, at gennemslaget i Danmark er lidt hurtigere.  

At der er forskel mellem lande, bekræftes af Sørensen og Werners 
(2006) analyse af bankrenter i euroområdet. De angiver, at forskelle i 
konkurrencesituationen mellem lande kan være en mulig forklaring. Ser 
man på deres produktspecifikke resultater, finder de som i denne arti-
kel, at gennemslaget er større til renterne på boliglån end til renten på 
forbrugslån. Samme tendens findes af Baugnet og Hradisky (2004). Ana-
lyserne viser samtidig, at gennemslaget til renterne på lån til hushold-
ninger er lavere end gennemslaget til renterne på erhvervslån. Resulta-
terne i denne artikel tyder på, at der er et højt gennemslag til renter på 
lån til husholdninger, hvilket kan hænge sammen med, at bankproduk-
ter i forbindelse med fx boligkøb i højere grad er variabelt forrentet i 
Danmark end i andre lande.1 Det er primært de store institutter i Dan-
mark, der først ændrer deres renter over for husholdninger efter en 
pengepolitisk renteændring. Det samme finder Deutsche Bundesbank 
(2002), der derudover også finder samme tendens for renterne på er-
hvervslån.  

Samlet set indikerer resultaterne i denne artikel, at gennemslaget fra 
de pengepolitiske renter til pengeinstitutternes renter er relativt hurtigt 
i Danmark i forhold til andre lande.  

 
 

 1
 Det skal bemærkes, at størstedelen af udlån mod pant i ejerboliger sker via realkreditmarkedet i 

Danmark, hvor det i andre lande sker via bankerne. Det betyder, at fastforrentede lån i stort omfang 
ligger hos realkreditsektoren i Danmark, men i banksektoren i andre lande.  
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Prisdannelse i Danmark 

Bo William Hansen og Niels Lynggård Hansen, Økonomisk Afdeling 
 
 
 

INDLEDNING OG OPSUMMERING 

I en lang årrække har Danmark haft en forholdsvis stabil prisudvikling. 
Siden 1990 har den årlige inflation i gennemsnit været en anelse over 2 
pct. I en velfungerende markedsøkonomi indebærer gennemsnitligt 
stabile priser dog på ingen måde, at alle priser er stabile. Tværtimod 
giver stigende eller faldende priser signaler om, hvad der er mangel på, 
og hvad der er meget af. Jo mere stabile priserne i gennemsnit er, jo 
stærkere er signalværdien i de enkelte prisændringer. Det er årsagen til, 
at Nationalbanken i lighed med andre centralbanker tilstræber, at pri-
serne i gennemsnit er stabile, men samtidigt er imod kontrol med de 
enkelte priser, da en sådan kontrol forhindrer prismekanismen i at sig-
nalere tegn på mangel eller overflod. Hyppige prisændringer kan såle-
des opfattes som et sundhedstegn.  

I gennemsnit justeres 17,3 pct. af samtlige danske forbrugerpriser i en 
given måned. Det viser et studie af de detaljerede priser, som Danmarks 
Statistik indsamler til beregning af det danske forbrugerprisindeks, jf. 
Hansen og Hansen (2006). Det er omtrent lige så hyppigt som i euroom-
rådet, mens priserne i USA er mere fleksible. 

Disse resultater er på ingen måde kontroversielle i forhold til moderne 
makroøkonomisk teori og tænkemåde, hvor træghed i prisdannelsen er 
en standardantagelse. Det spiller en vigtig rolle for inflationsprocessen 
og for, hvordan en økonomi reagerer, når den udsættes for forskellige 
typer af stød. Fx vil monetære stød som ændringer i renter og valutakur-
ser alt andet lige have større effekt på den økonomiske aktivitet, når 
priserne tilpasses langsomt. Trods en omfattende teoretisk litteratur de 
seneste årtier om pristrægheder på mikroniveau og betydningen heraf 
for fx pengepolitikkens virkemåde har der været forbavsende få empiri-
ske studier af mikrodata for prisdannelsen, de fleste baseret på et be-
grænset antal produkter og prisobservationer. Bils og Klenow (2004) er 
de første til systematisk at analysere detaljerede prisoplysninger bag det 
amerikanske forbrugerprisindeks og således dække en væsentlig del af 
husholdningernes udgifter. Tilsvarende analyser er efterfølgende lavet 
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for en række andre lande. I denne artikel beskrives den første analyse af 
denne type af detaljerede prisoplysninger bag det danske forbrugerpris-
indeks. 

Det anvendte datamateriale dækker perioden 1997-2005 og består af 
omkring 2,7 mio. månedlige prisobservationer. Materialet afslører be-
tydelige forskelle på tværs af sektorer og produkter med hensyn til 
frekvensen og størrelsen på prisændringerne. Priserne på uforarbejde-
de fødevarer og energi er klart de mest fleksible med prisændringer på 
i gennemsnit omkring halvdelen af alle produkter i løbet af en måned. 
For forarbejdede fødevarer, industrivarer og tjenesteydelser ændres 
kun omkring 10 pct. af priserne hver måned. I knap 40 pct. af de til-
fælde, hvor en pris ændres, er der tale om en nedsættelse, så priserne 
synes ikke meget mere træge nedadtil end opadtil. For en række pro-
dukter justeres priserne med faste intervaller eller i typiske måneder fx 
i forbindelse med udsalg, mens de for andre produkter ikke følger no-
get tydeligt tidsmønster. Generelt er prisændringerne store sammen-
lignet med de inflationstakter, man kan observere ud fra de aggrege-
rede prisindeks, og prisnedsættelserne er typisk lidt større end prisfor-
højelserne. 

Betydningen af disse resultater for inflationsprocessen er analyseret 
ved simple korrelationsanalyser. De viser, at den aggregerede inflation 
er positivt (negativt) korreleret med andelen af prisforøgelser (prisned-
sættelser), mens inflationen ikke forekommer at være korreleret med 
størrelsen på prisændringerne. 

 
DATA OG METODE 

Danmarks Statistik indsamler månedligt omkring 25.000 priser til bereg-
ning af det danske forbrugerprisindeks. Hovedparten af de indsamlede 
priser kan henføres til et specifikt produkt i en specifik butik på et be-
stemt tidspunkt, men på grund af statistisk fortrolighed kan vi hverken 
identificere butikkernes navn eller beliggenhed. 

Figur 1 viser eksempler på individuelle prisserier, valgt ud fra deres ty-
piske mønster. Prisdannelsen er tydeligvis meget forskellig og den gen-
nemsnitlige længde af perioden mellem to prisændringer – også kaldet 
varigheden for en pris – varierer betydeligt på tværs af produkter. Prisen 
på bananer ændres hyppigt, normalt mindst én gang i en måned. Prisen 
på andre typer af fødevarer varierer derimod langt mere sjældent som i 
dette tilfælde prisen på salt. Hyppigheden og størrelsen på prisændrin-
ger er i høj grad relateret til typen af produkter. Bananer kan – i mod-
sætning til fx salt – ikke tåle at ligge på lager længe, og de hyppige pris-
ændringer kan ses som forsøg på at sælge varen før sidste salgsdag. 
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Prisforløbet for el-kedler er et andet eksempel på, at visse priser ændres 
sjældent, men også på mærkbar tilpasning af prisniveauet, når fx der 
kommer en ny model til salg i butikkerne, foruden temporære nedsæt-
telser i forbindelse med udsalg. Prisen på mange typer af tjenester, som 
her en herreklipning, ændres også normalt sjældent og ofte på bestem-
te tidspunkter af året.  

Datasættet har generelt en høj kvalitet og er velegnet til vores analy-
se. Af forskellige årsager blev lidt over 100.000 prisobservationer fjernet, 
hvoraf hovedparten er såkaldte administrerede priser, dvs. priser som er 
underlagt en høj grad af offentlig regulering (fx offentlig transport og 
børnepasning). Det skyldes, at vi kun er interesserede i at analysere den 
markedsbestemte prisdannelse.  

For at gøre studiet sammenligneligt med lignende studier i andre lan-
de opdeles data i fem relativt homogene produktgrupper, nemlig 1) 
uforarbejdede fødevarer, 2) forarbejdede fødevarer inkl. alkohol og 
tobak, 3) energi, 4) industrivarer ekskl. energi og 5) tjenesteydelser. 

I analysen fokuseres på frekvensen og størrelsen på prisændringerne 
og disses samvariation med den aggregerede inflation. Til det formål 
opstilles aggregerede statistiske mål, hvor frekvensen henholdsvis stør-
relsen på prisændringerne først opgøres for hver produktkategori som 
simple gennemsnit, hvorefter de aggregerede størrelser beregnes som 
vægtede gennemsnit ved hjælp af officielle HICP-vægte offentliggjort af 
Danmarks Statistik. På det mest detaljerede niveau er der omkring 450 
produktkategorier, som hver har en vægt tilknyttet. 

Det rensede datasæt udgør omkring 85 pct. af HICPs vægtgrundlag, jf. 
tabel 1. Især vægten på tjenester er reduceret, hvilket afspejler at ho-
vedparten af de administrerede priser ligger i denne gruppe. Antals-
mæssigt er uforarbejdede fødevarer klart overrepræsenterede og udgør 
25 pct. af alle observationer i datasættet trods en vægt på kun 7 pct. 
(6,0/85,2). 

EKSEMPLER PÅ INDIVIDUELLE PRISSERIER Figur 1

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Groft køkkensalt Bananer, 1. kl.

Kr.

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004

El-kedel - 1,7 liter Herreklip inkl. vask og føn

Kr.

 
Anm.: 
Kilde: 

De manglende priser afspejler, at produktet ikke indgik i stikprøven på det pågældende tidspunkt. 
Danmarks Statistik.  
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HVOR OFTE ÆNDRES PRISERNE? 

I gennemsnit ændres 17,3 pct. af priserne i en given måned – 10,2 pct. af 
priserne sættes op, og 7,1 pct. sættes ned, jf. figur 2. Derved er omkring 
40 pct. af alle prisændringer nedsættelser, så priserne synes ikke meget 
mere træge nedadtil end opadtil. 

Frekvensen af prisforhøjelser og -nedsættelser varierer betydeligt på 
tværs af produktkategorier. Priserne på energi og uforarbejdede føde-
varer er klart de mest fleksible, og i alt ændres mere end halvdelen af 
energipriserne månedligt. Det stemmer fint overens med, at disse to 
komponenter også er de mest volatile på aggregeret niveau, hvor man 
typisk udelader dem i beregningen af kerneinflationen. Energikompo-
nenten er sammensat af produkter, hvor prisen ændres flere gange i 
løbet af en måned, fx benzin ved en tankstation, og andre produkter, 
hvor prisen ændres sjældent, fx fjernvarme, hvor prisen typisk ændres 
årligt. Blandt uforarbejdede fødevarer er især frugt- og grøntsagspriser 
meget fleksible, fx ændres 92,7 pct. af de indsamlede bananpriser må-
nedligt, jf. ovenfor.  

Den højeste grad af prisstivhed observeres for tjenesteydelser, tæt ef-
terfulgt af forarbejdede fødevarer og industrivarer. For tjenesteydelser 
nedsættes kun 2,2 pct. af priserne i gennemsnit pr. måned, svarende til 
en fjerdedel af alle prisændringer på tjenester. Dykker man ned i de 
underliggende tjenesteposter viser det sig, at specielt restaurantpriser 
stort set aldrig nedsættes. Kun 0,2 pct. af priserne på en kop kaffe ned-
sættes fra den ene måned til den næste. Dette mønster afspejler antage-
ligt, at produktionen af tjenester er meget arbejdskraftintensiv, så 
træghed i løndannelsen afspejler sig i prisdannelsen.  

Andelen af priser, som ændres i en given måned, varierer i et vist om-
fang over tid, og prisbevægelserne på nogle produkter synes at følge et 
sæsonmønster. Det gælder fx mange uforarbejdede fødevarer, som er 

DATABESKRIVELSE Tabel 1

 
Officiel 

HICP-vægt 
Vægt efter 
rensning 

Antal prisob-
servationer 

Gennemsnitlig 
længde af prisse-

rier  

Uforarbejdede fødevarer ........................ 6,0 6,0 661.857 14,6 
Forarbejdede fødevarer .......................... 14,1 14,1 572.576 20,8 
Energi ....................................................... 10,7 10,7 25.290 69,1 
Industrivarer ekskl. energi ...................... 30,7 28,5 1.054.853 19,9 
Tjenesteydelser ........................................ 38,5 25,9 308.913 32,2 

Alle komponenter .................................... 100,0 85,2 2.623.489 19,3 

Anm.: Vægtene er angivet i pct., mens den gennemsnitlige længde for prisserier er i måneder. Vægtene er beregnet som 
et gennemsnit af de to officielle vægtgrundlag baseret på forbrugets sammensætning i 1999 og 2003. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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følsomme over for vejrlig og årstid, ligesom priserne på en del industri-
varer, fx beklædning, påvirkes af regelmæssige udsalg. For andre pro-
dukter som fx forsikring, fjernvarme eller elektricitet ændres priserne 
kun på bestemte tidspunkter. Andelen af prisændringer i en given må-
ned kan også være påvirket af ændringer i indirekte skatter. Det var 
tydeligt i forbindelse med grænsehandelspakken, som trådte i kraft 1. 
oktober 2003, hvor afgiftsnedsættelser på spiritus og cigaretter førte til 
mærkbare prisfald i samme måned på disse produkter.  

 
STØRRELSEN PÅ PRISÆNDRINGERNE 

Figur 3 viser, at prisændringerne i gennemsnit har en betydelig størrel-
se.1 Den typiske prisforhøjelse er på 12,3 pct., og størrelsen på prisned-
sættelser ligger endnu højere, nemlig på 15,6 pct. Det er klart større end 
de inflationsrater, man kan observere ud fra de aggregerede prisindeks. 

Prisændringer er størst for uforarbejdede fødevarer. Det er ikke over-
raskende i lyset af, at disse er forgængelige varer, hvor udbuddet er 
påvirket af vejr og sæson. Samtidig er priselasticiteten formentlig lille på 
disse fødevarer – så skal fx et parti bananer sælges inden ugens udgang, 
kan det være nødvendigt at sætte prisen et godt stykke ned. De mindste 

 1
  Prisændringerne er opgjort som log-differenser. Ved små prisændringer svarer det stort set til den 

procentvise ændring. Fordelen ved log-differenser er, at prisændringer, der målt i kroner er ens, men 
går i hver deres retning, giver anledning til samme numeriske prisændring, målt i log-differenser. Det 
er ikke tilfældet, når man regner i pct. Fx svarer en prisændring fra 100 til 125 kr. til en stigning på 
25 pct., mens den modsatte bevægelse svarer til et fald på 20 pct. 

MÅNEDLIG FREKVENS AF PRISSTIGNINGER OG -FALD, 1997-2005 Figur 2
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prisændringer er for energi. Det afspejler såvel de hyppige, moderate 
prisændringer på benzin ved standeren og de årlige justeringer af prisen 
på fx fjernvarme og el. 

Fordelingen af prisændringernes størrelse er vist i figur 4. Størstedelen 
af fordelingen er placeret til højre for nulpunktet, da priserne som 
nævnt ovenfor lidt oftere sættes op end ned. Det er især tydeligt for 
tjenesteydelser, hvor andelen af prisnedsættelser er mindst. 

Det er åbenlyst, at der er markante forskelle i fordelingerne på tværs 
af produktgrupperne. For uforarbejdede fødevarer er fordelingen næ-
sten symmetrisk omkring nulpunktet med mange store prisændringer og 
næsten ingen prisændringer under 5 pct. På energi er næsten samtlige 
prisændringer mindre end 10 pct., mens prisændringer på industrivarer 
er mere spredte med en vis andel af meget store pristilpasninger. 

Størrelsen på prisændringerne har ikke et tilsvarende tydeligt sæson-
mønster som frekvensen. Det tydeligste tegn på sæsonvariation er for 
industrivarer, hvor sommer- og vinterudsalget i detailhandlen giver an-
ledning til store prisnedsættelser. 

 
HVAD DRIVER INFLATIONEN – HYPPIGHEDEN ELLER STØRRELSEN AF 
PRISÆNDRINGERNE? 

Både frekvensen og størrelsen af prisændringer varierer betydeligt. På 
den baggrund er det interessant at undersøge, om der en sammenhæng 

STØRRELSEN AF PRISÆNDRINGERNE, 1997-2005 Figur 3
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mellem disse mikrobaserede observationer og udviklingen i inflation på 
aggregeret niveau.  

For at opnå et førstehåndsindtryk af samvariationen mellem aggrege-
ret inflation og frekvensen og størrelsen af prisændringer sammenligner 
vi år-til-år inflationstakter med 12-måneders glidende gennemsnit af 
frekvensen og størrelsen af prisforhøjelser og -nedsættelser, jf. figur 5. 

Stigningen i den samlede inflation i 1999 fra 1 til 3 pct. var synligt for-
bundet med en stigning i frekvensen af prisforhøjelser og en nedgang i 
frekvensen af prisfald. Det peger på, at stigningen i inflationen i 1999 
var drevet af en større relativ andel af prisstigninger. Derimod bidrager 
udviklingen i størrelsen på prisændringerne ikke til at forklare opgan-
gen i inflationstakten, i og med størrelsen af prisforhøjelser i løbet af 
det samme år aftog en anelse, samtidig med at størrelsen på prisnedsæt-
telserne gik i vejret. En tilsvarende historie er gældende for udviklingen 
i inflationen fra 2003 til 2005. Her synes faldet i inflationen i 2003 at 

FORDELING AF PRISÆNDRINGERNES STØRRELSE, 1997-2005 Figur 4 
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Kilde: 

 X-aksen angiver den procentvise prisændring, målt i log-differenser. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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være forbundet med en lavere andel af prisstigninger relativt til prisfald, 
mens størrelsen af prisstigninger og -fald over samme periode igen gik i 
"forkert" retning i forhold til at forklare inflationsudviklingen. Tenden-
sen til, at inflationen drives af frekvensen på prisændringer og ikke af 
størrelsen, forekommer endnu tydeligere, når man ser på de enkelte 
produktkategorier, da de beregnede frekvenser og størrelser for det 
samlede datasæt dækker over betydelig heterogenitet. 

For at få et mere præcist billede af denne samvariation, ser vi på kryds-
plot af måned-til-måned aggregerede prisstigningstakter på produktka-
tegorier på den ene side og frekvens henholdsvis størrelse af prisstignin-
ger/prisfald på den anden side. Generelt bekræfter det, at frekvensen af 
både prisstigninger og -fald er korreleret med måned-til-måned inflati-
onsraterne og med rigtigt fortegn. Omvendt er korrelationerne mellem 
størrelse og måned-til-måned inflation meget små. I figur 6 er dette vist 
for uforarbejdede fødevarer, hvor sammenhængen er mest tydelig, men 
den holder også for de andre produktkategorier med industrialiserede 
varer ekskl. energi som en undtagelse.  

 
PRISDANNELSEN I DANMARK I FORHOLD TIL EUROOMRÅDET OG USA 

Prisdannelsen i USA og euroområdet er analyseret af henholdsvis Bils og 
Klenow (2004) og Dhyne et. al. (2005).1 Den undersøgte periode i de to 
analyser er ikke helt magen til vores, men alle studier refererer til perio-
der med lav inflation.  

Figur 7 viser frekvensen af prisændringer i Danmark, euroområdet og 
USA på tværs af produktkategorier. For klarere at synliggøre forskellene 
inden for de kategorier, hvor priserne ikke ændres så ofte, er de volatile 

 1
  Prisdannelsen i de enkelte lande i euroområdet er detaljeret beskrevet af Inflation Persistence Net-

work, IPN, som er et koordineret forskningsprojekt mellem Den Europæiske Centralbank og en ræk-
ke nationale centralbanker. På http://www.ecb.int/home/html/researcher_ipn.en.html findes yderlige-
re information vedrørende IPN.  

FREKVENS, STØRRELSE OG ÅR-TIL-ÅR INFLATION Figur 5
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Anm.: 
Kilde: 

Y-aksen er opgjort i pct. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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grupper uforarbejdede fødevarer og energi ikke medtaget. Som nævnt 
tidligere fjernes disse to komponenter typisk ved opstilling af kernein-
flationen. Som udgangspunkt er der ikke nogen væsentlig grund til at 
tro, at prisdannelsen på forgængelige fødevarer adskiller sig markant 
fra land til land, hvilket da heller ikke er tilfældet. Derimod skal man 
ved sammenligning af prisdannelsen i energisektoren på tværs af lande 
være opmærksom på, at mens prisen på benzin varierer betragteligt i de 
fleste lande, kan der fx være stor forskel på længden af de priskontrak-
ter, forbrugeren møder i forbindelse med levering af el, gas og fjern-
varme. Derudover kan der være stor forskel fra land til land på andelen 
af borgere, der har fjernvarme henholdsvis oliefyr. 

Frekvensen af prisændringer på forarbejdede fødevarer og tjenesteydel-
ser er en anelse større i Danmark end i euroområdet, mens hyppigheden 
af prisændringer på industrivarer er marginalt lavere herhjemme. I USA 
justeres priserne i de tre kategorier en del oftere, fx er andelen af måned-
lige prisændringer på industrivarer og tjenesteydelser mere end dobbelt 
så høj som i de to andre områder. Det er en bemærkelsesværdig forskel, 
som ikke alene lader sig forklare af, at de aggregerede månedlige inflati-
onstakter i USA også generelt lå lidt højere i den analyserede periode. 
Den større prisstivhed blandt europæiske forbrugerpriser kan afspejle en 
højere grad af regulering på arbejds- og produktmarkederne end i USA. 
Hvis udviklingen i europæiske lønninger og øvrige omkostninger således 
er mere træg, kan det medvirke til en mere rigid prisdannelse. 

FREKVENS, STØRRELSE OG MÅNED-TIL-MÅNED INFLATION – 
UFORARBEJDEDE FØDEVARER Figur 6 
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Kategorien "Alle komponenter" inkluderer uforarbejdede fødevarer og energi.  
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Indekserede obligationer 

Anne-Sofie Reng Rasmussen, Handelsafdelingen 
 
 
 
 
INDLEDNING 

Danske banker begyndte i slutningen af 1990'erne at markedsføre et nyt 
finansielt produkt, den indekserede obligation1. Produktet er sammensat 
af en traditionel obligation og en option, som er knyttet til udviklingen i 
fx aktier, valutakurser eller råvarer. 

På trods af kritisk omtale2 er det blevet en stor salgssucces for de dan-
ske banker. Primo maj 2007 var der således på Københavns Fondsbørs 
noteret udestående indekserede obligationer til en nominel værdi af 
knap 55 mia.kr. 

Omfanget af emissioner af indekserede obligationer er vokset betyde-
ligt de seneste år. Samtidig er kompleksiteten af de udstedte produkter 
steget, ligesom innovationen i udstedernes valg af indekseringsaktiver 
har været stor. Denne udvikling gør det vanskeligere for investorerne at 
bedømme, hvad de egentlig køber, og hvad de betaler for det. Dette 
gør uvægerligt kravene til den information og vejledning, den enkelte 
investor opsøger i forbindelse med investeringen større. Det er ikke 
nødvendigvis tilstrækkeligt at sætte sin lid til det informationsmateriale, 
investor modtager fra sælgeren af den indekserede obligation. 
 
INDEKSEREDE OBLIGATIONER 

En indekseret obligation af den type, som behandles i denne artikel, er 
en pakke bestående af en traditionel obligation og en option. Obligati-
onerne er oftest nulkuponobligationer. I stedet for en fast kuponrente, 
som på en traditionel obligation, tilknyttes en option til obligationen. 
Denne konstruktion giver nogle skattemæssige fordele, jf. boks 1.  

Det endelige afkast for investor består af en garanteret udbetaling, 
som stammer fra nulkuponobligationsdelen af pakken, samt et evt. op-

 1
  De indekserede obligationer omtalt i denne artikel kaldes også strukturerede obligationer eller 

garantiobligationer. 
2
  Jf. fx artiklerne fra dagbladet Børsen nævnt i litteraturlisten. 
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tionsafkast afhængig af udviklingen i et på forhånd udvalgt underlig-
gende aktiv. Dette optionsafkast kendes ikke endeligt før obligationens 
udløb og kan i værste fald blive nul.  

Det underliggende aktiv kan fx være udviklingen i en bestemt valuta-
kurs, et aktieindeks, forskellige råvarer, renter eller forskellige makro-
økonomiske nøgletal. Produktet giver investor mulighed for at spekule-
re i disse relativt risikofyldte aktiver, men beskytter imod eventuelle 
kraftige fald i disse aktiver via den garanterede minimumsbetaling ved 
udløb. Prisen for denne beskyttelse, eller måske rettere prisen for mu-
ligheden for gevinst, er den mistede rente, som investor ville have fået, 
hvis han havde investeret i et traditionelt instrument, fx en statsobliga-
tion.  
 
UDSTEDELSESPROCESSEN 

Det særlige ved de indekserede obligationer er, at afkastet knytter sig til 
udviklingen i et underliggende aktiv, mens der ikke betales en fast ku-
ponrente. I det følgende afsnit beskrives processen omkring udstedelsen 
af en sådan obligation og de involverede parters rolle.  

Typisk er det første skridt inden en indekseret obligation udbydes at 
vælge, hvilket underliggende aktiv obligationen skal bygges på, og 
hvordan afkastet på obligationen skal knyttes til udviklingen i dette. 
Obligationerne udbydes ofte omkring et tema, som udbyderen ønsker at 
basere en indekseret obligation på. Det kan være en forventet styrkelse 
af den islandske krone over for den danske krone, udviklingen i et ame-
rikansk aktieindeks eller en generel økonomisk fremgang i de asiatiske 
økonomier. Det fastlagte scenario er bestemmende for, hvilken type 
option der skal indgå i den indekserede obligation og dermed den kon-
krete afkastprofil for den indekserede obligation. Et vigtigt spørgsmål i 

SKAT Boks 1  

Skattemæssigt behandles indekserede obligationer som finansielle kontrakter og 

dermed en samlet pakke, jf. Jakobsen (2000). Dette indebærer, at omkostningerne 

ved optionskontrakten som følge af, at denne lukkes uden positivt afkast, kan mod-

regnes i kursgevinsten på nulkuponobligationen i pakken. Hvis den private investor i 

stedet købte nulkuponobligationen og optionen separat, så ville investor ikke have 

mulighed for at trække omkostningerne på optionskontrakten fra i kursgevinster på 

obligationen. Optionsomkostninger kan i dette tilfælde kun modregnes i kursgevin-

ster på tilsvarende kontrakter. Privatpersoners investeringer for frie midler i disse in-

dekserede obligationer beskattes som kapitalindkomst. 
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denne sammenhæng er, hvad der driver valget af scenario, hvorpå den 
indekserede obligation er bygget? Er der et egentligt økonomisk ratio-
nale bag konstruktionen?  

De første indekserede obligationer udstedt på det danske marked var 
ofte knyttet til et enkelt aktieindeks eller en valutakurs. Udstedelserne i 
de seneste år dækker dog over et meget bredere spektrum af investe-
ringsstrategier. Nogle er knyttet til kurve af valutakryds, imens andre 
afhænger af udviklingen i porteføljer af forskellige aktiver som aktier, 
valuta og råvarer. Mulighederne for strukturering af produktet er uen-
delige. Nogle af de ofte anvendte optionstyper er beskrevet i boks 2.  

Når udbyderen har fastlagt et scenario, kontaktes en obligationsud-
steder. Dette er generelt udstedere med god kreditvurdering, dvs. virk-
somheder med AAA til AA kreditvurdering. Disse udstedere udlåner 
deres gode navn til de indekserede obligationer og sikrer, at kreditrisi-
koen på hovedstolsgarantien minimeres. Udsteder ønsker dog oftest 
ikke selv at påtage sig risikoen forbundet med den spekulative options-
position i den indekserede obligation. Udstederen vil derfor normalt 
foretage fuld afdækning af optionsrisikoen, således at udstederen ikke 
løber nogen form for risiko i forhold til udviklingen i det underliggende 
aktiv. Provenuet fra udstedelsen af de indekserede obligationer bruges 
således delvist til køb af optioner, mens den resterende del udgør prisen 
på nulkuponobligationerne i konstruktionen. 

Generelt vil udbyderen af den indekserede obligation arrangere leve-
ring af optionsafdækning til obligationsudstederen. Udbyderen af den 
indekserede obligation kontakter en række internationale investerings-
banker for at få bud på optionsdelen af konstruktionen. Udbyderen og 
udstederen af den indekserede obligation har ikke nødvendigvis selv 
kapaciteten til at beregne en fair pris på optionen, men antager, at 
konkurrencen blandt de internationale investeringsbanker er tilstrække-
lig til at opnå en fair pris. Optionssælgeren giver et bud på optionspri-
sen ud fra de på det tidspunkt gældende markedsvilkår. Den endelige 
optionspris fastlægges på udstedelsesdagen for den indekserede obliga-
tion, og det er således typisk først her, de endelige betingelser for den 
indekserede obligation foreligger. 

Beskrivelsen af udstedelsesprocessen tydeliggør, at der reelt er tre om-
kostningskrævende parter bag den indekserede obligation. Udbyderen, 
obligationsudstederen og optionsleverandøren. Omkostningerne for 
investor ved investering i den indekserede obligation er således ikke kun 
de emissionsomkostninger, samt salgs- og markedsføringsomkostninger 
mv. til udbyderen, som ofte fremgår af obligationsprospektet. Emissi-
onskursen dækker også over provenu til obligationsudstederen og opti-
onsleverandøren.  
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OFTE ANVENDTE OPTIONSTYPER Boks 2 

Mangfoldigheden af de indekserede obligationer er stor. Det skyldes dels, at der in-

dekseres i forhold til mange forskellige underliggende aktiver fx aktier, valutakurser, 

råvarer, ejendomsindeks mv., dels at den tilknyttede option kan struktureres på for-

skellige måder. Den valgte struktur bestemmer, hvordan det endelige afkast på obli-

gationen beregnes ud fra ændringen i det underliggende aktiv. Følgende viser nogle 

af de ofte anvendte strukturer.  

 

Plain vanilla 

En plain vanilla option er den simpleste form for tilknyttet option. Et eksempel på 

en indekseret obligation med en plain vanilla option indbygget kunne være en va-

lutaindekseret obligation knyttet til udviklingen i islandske kroner over for danske 

kroner. Obligationen kunne være struktureret således, at investor ved obligationens 

udløb modtager obligationens nominelle beløb, fx 1.000 kr., plus 150 pct. af en evt. 

stigning i den islandske krone over for den danske krone. Stigningen beregnes som 

ændringen i valutakursen fra starten af obligationens løbetid til udløb. Hvis denne 

stigning er på 10 pct., og man har valgt, at investor skal modtage 150 pct. af denne 

stigning, ender investor således med 1.000 kr.+0,1*1,5*1.000 kr.=1.150 kr., hvor de 

1.000 kr. er udtryk for obligationens nominelle værdi. De 150 pct. kaldes også del-

tagelsesgraden i obligationen. Hvis den islandske krone er faldet, modtager investor 

kun de 1.000 kr.  

 

Asiatisk 

I nogle tilfælde beregnes ændringen i det underliggende aktiv som forskellen mellem 

værdien ved starten af obligationens løbetid og den gennemsnitlige værdi af aktivet 

på en række udvalgte dage i løbet af obligationens løbetid. Dermed minimeres det 

endelige afkasts følsomhed over for enkeltdagsudsving. Denne egenskab er dog sam-

tidig med til at gøre værdien af optionen mindre end værdien af en plain vanilla op-

tion.  

 

Basket 

I stedet for at lade afkastet på obligationen afhænge af udviklingen i et enkelt aktiv, 

kan udsteder vælge at knytte afkastet til udviklingen i en kurv af aktiver. Afkastet på 

obligationen kan fx afhænge af udviklingen i den brasilianske real, mexicanske peso 

og tyrkiske lira over for euroen. Afkastet vil ikke blot afhænge af udviklingen i de tre 

valutaer, men også af deres indbyrdes samvariation. 

 

Himalaya 

Nogle obligationer benytter såkaldte Himalaya optioner. Her afhænger afkastet på 

obligationen af udviklingen i 6-7 underliggende aktiver. Det kan være en række ak-

tieindeks, et råvareindeks og et par udvalgte valutakryds. Hver fx sjette måned af-

læses afkastet på de underliggende aktiver. Afkastet på det aktiv, som er steget 

mest, låses fast, og dette aktiv fjernes fra den underliggende aktivkurv. Seks måne-

der senere foretages samme øvelse, dog med et aktiv mindre i kurven. Samme pro-

cedure gentages, indtil der ikke er flere aktiver i den underliggende kurv. Ved ud-

løb fastlægges afkastet på obligationen som et gennemsnit af de løbende fastlåste 

afkast. 
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DET SEKUNDÆRE MARKED 

Indekserede obligationer er i høj grad et såkaldt "køb og hold" instru-
ment. Obligationerne er karakteriseret ved, at de købes ved emission og 
holdes til udløb, da der er lav likviditet i det sekundære marked for 
denne type produkter. Ønsker investor at sælge obligationen før tid, 
kan det illikvide marked medføre, at det kan være svært at få en god 
pris for obligationen1. 

Det maksimale tab investor normalt kan lide, er forskellen mellem ob-
ligationens salgskurs og dens nominelle beløb, hvis obligationen holdes 
til udløb. Ønsker investor at sælge obligationen før udløb, er der ingen 
garanti for, at salgskursen vil være lig med eller højere end den nomi-
nelle værdi af obligationen. 
 
EMISSIONS OMFANG 

Den udestående mængde indekserede obligationer noteret på Køben-
havns Fondsbørs er vokset kraftigt inden for de seneste år, jf. figur 1.  

Primo maj 2007 var den udestående mængde indekserede obligatio-
ner noteret på Københavns Fondsbørs knap 55 mia.kr. I det øvrige Euro-
pa har indekserede obligationer også vundet stort indpas. Især Tyskland, 
Italien, Spanien og Belgien har set et stort omfang af strukturerede ob-
ligationsudstedelser til private investorer. Det vurderes, at der primo 
2007 er udestående obligationer for ca. 3.000 mia.kr. på de 4 markeder 
tilsammen2. 
 
INVESTORS POSITION 

Som udgangspunkt lyder den indekserede obligation som en attraktiv 
pakke for investorer, som ønsker en vis risikoeksponering kombineret 
med en begrænset tabsrisiko. Investor køber via den indekserede obliga-
tion reelt en nulkuponobligation og en option på et underliggende ak-
tiv. Principielt kunne den private investor konstruere et tilsvarende pro-
dukt ved blot at købe nulkuponobligationer og optioner direkte. Den 
private investor har imidlertid begrænsede muligheder for at handle i 
derivatmarkedet. Mange af de tilknyttede optioner er af længere løbe-
tid og højere kompleksitet end de optioner, som private investorer har 
adgang til. De indekserede obligationer giver dermed de private inve-
storer adgang til et optionsmarked, som de ellers ikke har direkte ad-

 
1
  Jf. artiklen Små banker fastlåser kunder til investeringer, Børsen, 7. maj 2007. 

2
  www.structuredretailproducts.com 
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gang til. Der vil desuden være visse stordriftsfordele ved at købe optio-
ner i det omfang, som udbyderen af den indekserede obligation gør i 
forhold til den enkelte investor. 

Der er dog en række forhold ved produktet, man bør være opmærk-
som på. Med henblik på en nærmere undersøgelse af de indekserede 
obligationer og deres betalinger opstilles her 3 eksempler på investe-
ringsporteføljer: 
• Portefølje 1: Køb en indekseret obligation. Antag obligationen udste-

des til kurs 104 og har en garanteret minimumsbetaling ved udløb på 
100. Hvis stykstørrelsen på obligationen er 1.000 kr., koster obligatio-
nen 1.040 kr. og garanterer en udbetaling på 1.000 kr. ved udløb. 

• Portefølje 2: Placer 1.000 kr. på en uforrentet bankkonto1 og køb en 
portefølje af aktier for 40 kr. Det totale investerede beløb er igen 
1.040 kr., og der er også her garanteret en betaling på 1.000 kr. ved 
udløb via placeringen på bankkontoen. 

• Portefølje 3: Placer 1.000 kr. på en uforrentet bankkonto og køb en 
lottokupon for 40 kr. Endnu engang er der en samlet investering på 
1.040 kr. og en garanteret betaling på 1.000 kr. 

 

 1
  For enkelhedens skyld er det valgt at antage en forrentning på 0 pct. Antages alternativt en positiv 

forrentning, vil man kunne nøjes med en placering på mindre end 1.000 kr. på bankkontoen og sta-
dig opnå en garanteret minimumsbetaling på 1.000 kr. ved udløb.  

NOMINELT UDESTÅENDE MÆNGDE INDEKSEREDE OBLIGATIONER Figur 1 
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Kilde: 

Tallene er opgjort primo anno. 
Københavns Fondsbørs og egne beregninger. 
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Alle tre porteføljer kræver således en initial investering på 1.040 kr., 
garanterer en udbetaling på 1.000 kr. ved udløb og giver mulighed for 
et positivt afkast.  

Det er dog klart, at de tre investeringer ikke er ens. I figur 2 illustreres 
betalingsprofilen ved udløb for portefølje 2 og 3, samt den forventede 
underliggende sandsynlighedsfordeling. 

Af figur 2 (venstre) ses, at det for portefølje 2 er usandsynligt med 
meget høje positive afkast, men det er overvejende sandsynligt at få 
mere end 1.000 kr. ved udløb. Af figur 2 (højre) ses, at for portefølje 3 
har positive afkast meget lav sandsynlighed, men der er dog mulighed 
for ekstremt høje gevinster. Så længe disse sandsynlighedsfordelinger er 
gennemskuelige, kan den enkelte investor foretage et informeret valg 
ud fra vedkommendes præferencer. Det er mere problematisk, hvis den-
ne gennemskuelighed ikke er til stede. Dvs. hvis investor ikke har mulig-
hed for at se, hvorvidt det er en lottokupon, en diversificeret aktieporte-
følje eller noget helt tredje, der investeres i. 

Det primære problem ved den indekserede obligation er netop den 
manglende gennemskuelighed. Dette relaterer sig til gennemskuelighe-
den af selve afkastprofilen for den indekserede obligation, men også 
sandsynligheden for, at det i prospektet og salgsmaterialet opstillede 
udviklingsscenario realiseres. Dette er illustreret nærmere i boks 3, side 
59. Hvis en investor skal kunne forholde sig til, om den indekserede ob-
ligation er en god investering, må han kunne gennemskue hvilken for-
ventet afkastfordeling, der ligger til grund. Det vil være misvisende, at 
produktet sælges som en fornuftig investering med lav risiko, hvis der 
reelt er tale om en lottokupon. Ligeledes, hvis der reelt blot er tale om 
en placering på en uforrentet bankkonto og en relativt lille aktieinveste-
ring, så kan forbrugeren ligeså godt selv lave konstruktionen. Dermed 
undgår investor at betale de ekstra omkostninger, som er forbundet 

 

SANDSYNLIGHEDSFORDELING OG BETALINGSPROFIL VED UDLØB FOR 
PORTEFØLJE 2 (VENSTRE) OG PORTEFØLJE 3 (HØJRE) Figur 2 
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Kilde: 

Sandsynlighedsfordelingen i den venstre figur antager en to-årig tidshorisont, samt at aktieprisen følger en
geometrisk Brownsk bevægelse med driftrate 4 pct. p.a. og en årlig volatilitet på 14,5 pct. 
www.danskespil.dk og egen tilvirkning. 
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med den strukturerede obligation. Jo mere kompleks og eksotisk optio-
nen tilknyttet obligationen er, jo sværere bliver det at gennemskue de 
underliggende fordelinger.  

Et andet problem for den private investor er, at det kan være svært at 
vurdere, om den pris, som investor betaler for den indekserede obligati-
on, er fair i forhold til værdien af de underliggende komponenter. De 
indbyggede optioner handles oftest ikke i et åbent marked, og produk-
ternes kompleksitet gør en beregning af den teoretiske værdi yderst 
krævende.  

Det manglende sekundære marked for de indekserede obligationer 
gør, at investor ikke har mulighed for at få en reel indikativ markedspris 
for det produkt, som vedkommende har købt. Hvis man som investor 
køber en aktie eller en simpel kuponobligation, kan man ikke nødven-
digvis gennemskue alle de mekanismer, der ligger til grund for prisfast-
sættelsen i markedet. Investor har dog den sikkerhed, at værdipapiret 
normalt handles i et likvidt marked med aktører, som har denne indsigt. 
Dermed er der større sandsynlighed for, at markedsprisen er en god 
afspejling af værdien af aktivet. Ved køb af en indekseret obligation har 
man kun udbyderens ord for, at det er den rigtige pris, der købes til.  

Det kan anføres, at investor blot kan gå til 4-5 forskellige udbydere, 
sammenligne priser på de indekserede obligationer, og så vælge den 
billigste. Den lave grad af standardisering af de udbudte indekserede 
obligationer og deres prospekter, samt den tætte forbindelse mellem 
investors bank og udbyderen af den indekserede obligation, som oftest 
er en og samme, betyder, at denne fremgangsmåde er ganske ureali-
stisk. 
 
UDBUDSMATERIALE 

De tre investeringsporteføljer præsenteret ovenfor har en fælles over-
ordnet struktur. Der er i alle tilfælde tale om en pakke af et relativt sik-
kert produkt, nulkuponobligationen i den indekserede obligation og 
den uforrentede bankkonto i portefølje 2 og 3, og en risikofyldt investe-
ring, optionen i portefølje 1, aktieplaceringen i portefølje 2 og lottoku-
ponen i portefølje 3. Forskellen er dog, at man i portefølje 2 og 3 tyde-
ligt kan se, hvor stor en andel af den investerede sum der går til hen-
holdsvis den risikofrie og risikofyldte placering, mens dette ikke er mu-
ligt for portefølje 1. Her er de to produkter bundet sammen, og investor 
kan som udgangspunkt kun forholde sig til den samlede pris.  

En måde at øge gennemsigtigheden på kunne være at lade det frem-
gå af prospektet for den indekserede obligation, hvor stor en andel af 
emissionskursen, som er relateret til henholdsvis obligationen og optio-
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nen i konstruktionen. Dette ville give investor mulighed for at se, "hvor 
meget option" de reelt får for pengene. En enkelt dansk udbyder er i de 
senere år begyndt at medtage en sådan beregning i prospekterne for 
deres produkter. Der er dog langt fra tale om en standardisering på 
tværs af udbydere. Det skal bemærkes, at man ved denne fremgangs-
måde kun kan se, hvad udbyderen har betalt for optionen, og ikke om 
den er rimeligt prisfastsat.  

For at få et indtryk af værdien af optionen i konstruktionen må man 
se på egenskaberne for det underliggende aktiv. Informationsmaterialet 
vedrørende de indekserede obligationer indeholder typisk en graf over 
den historiske udvikling i det underliggende aktiv. En sådan beskrivelse 
indeholder dog kun begrænset information for investor, når det kom-
mer til at værdiansætte den tilknyttede option. Den historiske udvikling 
i aktivets pris har som sådan ingen indflydelse på værdien af en option 
på aktivet.  

Det afgørende er volatiliteten i prisen på aktivet. Jo mere volatilt akti-
vet er, jo højere bliver optionsværdien alt andet lige. Det skyldes, at den 
større volatilitet øger sandsynligheden for, at prisen på det underlig-
gende aktiv kommer op i et område, hvor optionen bidrager med et 
stort afkast. Man kunne derfor oplyse en historisk volatilitet på aktivet 
og sammenholde dette med den forventede volatilitet, som implicit 
ligger til grund for prisen på den købte option. Hvis den implicitte vola-
tilitet er langt højere end den historisk betingede, har man givet en høj 
pris for optionen. 

En sammenligning af den implicitte og den historiske volatilitet er dog 
vanskelig, når det gælder de højt komplicerede produkter, som er ud-
stedt de seneste år. Her knytter afkastet på obligationen sig ofte til en 
eller flere kurve af underliggende indeks, og der er således ikke længere 
tale om optioner på enkelte underliggende aktiver. Her er det ikke læn-
gere variationen i det enkelte aktiv, som er afgørende, men i høj grad 
også samvariationen aktiverne imellem.  
 
DEN INDEKSEREDE OBLIGATION SOM INVESTERINGSOBJEKT 

En vurdering af indekserede obligationer som investeringsobjekt kan 
foretages ud fra to tilgangsvinkler. Den ene relaterer sig til den pris, som 
investor betaler for produktet i forhold til værdien af de underliggende 
komponenter. Er produktet fair prissat? Den anden forholder sig til kva-
liteten af produktet i forhold til den enkelte investors forventninger til 
afkastpotentialet i de indekserede obligationer. Nedenfor belyses først 
værdien af de underliggende komponenter i et udsnit af indekserede 
obligationer, hvor en sådan beregning er mulig. Dernæst analyseres det 
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faktiske afkast af en række indekserede obligationer med henblik på at 
vurdere, om de pågældende obligationer historisk set har været en god 
investering.  

 
Er produktet fair prissat? 
Forholder vi os til et udsnit af de simpleste produkter, nemlig de valuta-
indekserede obligationer knyttet til en enkelt valutakurs, kan den teore-
tiske pris på optionen beregnes. Prisen på den indekserede obligation 
minus den teoretiske pris på optionen giver implicit en pris på nulku-
ponbligationen. Hvis der ikke er nogen ekstra omkostninger for investor 
knyttet til investeringen, vil den implicitte pris på nulkuponobligationen 
være den samme som prisen på en tilsvarende nulkuponobligation uden 
en option. En eventuel prisforskel kan fortolkes som den implicitte over-
kurs investor betaler for den indekserede obligation i forhold til den 
teoretiske værdi af produktet.  

Beregninger baseret på 10 valutaindekserede obligationer viser, at 
den implicitte nulkuponobligationsrente varierer mellem -0,2 pct. p.a. 
og 1,8 pct. p.a.1 Der er således en vis variation i de implicitte omkostnin-
ger knyttet til den enkelte indekserede obligation. I gennemsnit er den 
implicitte placeringsrente 2,2 procentpoint lavere end den effektive 
årlige rente på en statsobligation med tilsvarende løbetid. Det vil sige, 
at investor betaler en ikke ubetydelig merpris – udover den teoretiske 
pris på optionen – for adgangen til optionen i den indekserede obligati-
on. 

En undersøgelse af aktieindekserede obligationer udstedt på det tyske 
marked foretaget af Stoimenov og Wilkens (2005) viser lignende resulta-
ter. Ydermere fremgår det, at den implicitte overkurs stiger med graden 
af kompleksitet i optionen, som er indbygget i den indekserede obliga-
tion.  

 
Det historiske afkast 
I det følgende opgøres det historiske afkast på denne type produkter. 
Da produkterne må klassificeres som køb og hold produkter, ser vi på 
afkastet ved indfrielse.  

De indekserede obligationer blev først introduceret i slutningen af 
1990'erne og er således relativt nye i det danske investeringsunivers. Det 
begrænsede omfang af emissioner i de første år og den typiske levetid 
på 2 til 5 år gør, at det først er inden for de seneste par år, at man mere 

 1
  Den implicitte nulkuponobligationsrente findes ved at tage emissionskursen for den indekserede 

obligation og trække den teoretisk beregnede optionsværdi fra. Dette giver en teoretisk nulkupon-
obligations pris. Denne kan sammenholdes med den garanterede indfrielseskurs ved udløb, som kan 
fortolkes som værdien af nulkuponobligationen ved udløb. På basis af disse værdier beregnes den 
implicitte nulkuponobligations placeringsrente.  

Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



 

23-05-2007 07:29:00    Antal sider: 15   Rev. nr. 2   H:\kvo\dan\2007\2kvt\faerdige\47-61.doc  

Oprettet af Alice Colombo    

57 

systematisk kan analysere det historiske afkast af denne type investe-
ring.  

Ved gennemgang af fondsbørsmeddelelser, prospekter og udbydernes 
hjemmesider har det været muligt at finde i alt 67 indekserede obligati-
oner noteret på Københavns Fondsbørs, som er blevet indfriet.1 De 67 
obligationer repræsenterer en nominel værdi på ca. 18 mia.kr. Det gen-
nemsnitlige årlige afkast vægtet med den nominelle værdi af obligatio-
nerne har været 3,37 pct. p.a. Vægtes de årlige afkast derudover med 
obligationernes løbetid, er det gennemsnitlige afkast på 2,47 pct. p.a.2  
Figur 3 viser fordelingen af de årlige afkast. 

Af de 67 obligationer er 31 blevet indfriet med nul eller negativt af-
kast. Ses på merafkastet på de indekserede obligationer i forhold til 
statsobligationer af tilsvarende varighed, finder vi et gennemsnitligt 
værdivægtet årligt merafkast på 0,32 procentpoint. Det løbetidsvægte-
de merafkast er 0,11 procentpoint. 

Det historiske merafkast har således været beskedent, i særdeleshed 
når en række andre forhold inddrages. For det første er kreditrisikoen 

 1
  Denne fremgangsmåde indebærer, at det ikke kan garanteres, at de 67 indekserede obligationer, for 

hvilke det er lykkedes at finde data, udgør den fulde population af de til dato indfriede obligationer. 
2
  De indekserede obligationer har forskellig løbetid. Enkelte obligationer kan have resulteret i et 

afkast på 15 pct. p.a., dog kun i et enkelt år, imens andre obligationer kan have opnået et afkast sva-
rende til 5 pct. p.a. i 5 år. Da det ikke kan garanteres, at det høje afkast på den korte investering kan 
gentages år efter år, bør der tages højde for løbetidsforskelle i afkastberegningen. 

FORDELING AF HISTORISKE ÅRLIGE AFKAST PÅ INDEKSEREDE 
OBLIGATIONER Figur 3 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Pct.

 
Anm.: 
Kilde: 

Den stiplede linje angiver den effektive rente på en to-årig dansk statsobligation primo maj 2007. 
Diverse obligationsprospekter, fondsbørsmeddelelser, udbyderhjemmesider og egne beregninger. 
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på de indekserede obligationer større end på en statsobligation. For det 
andet er statsobligationer meget mere likvide end de indekserede obli-
gationer. For det tredje vil en normal risikoavers investor være villig til 
at betale en højere pris for et sikkert afkast end for et meget volatilt 
afkast.  

 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Den indekserede obligation giver private investorer adgang til et in-
vesteringsunivers, optionsmarkedet, som ikke tidligere har været let 
tilgængeligt, og i hvilket direkte investeringer ofte vil være forbundet 
med relativt høje omkostninger. Indekseringen af obligationsafkastet 
giver investor mulighed for at opnå en afkastprofil, som kan være svær 
at opnå på anden vis. Inflationsindekserede obligationer giver fx inve-
stor beskyttelse imod inflationsudviklingen.1  

Som det er tilfældet for enhver anden investering, bør man dog for-
holde sig kritisk til det enkelte udbudte produkt. Den grundlæggende 
afkastprofil for de indekserede obligationer behandlet i denne artikel 
kan principielt dække over et meget bredt spektrum af investeringer. 
Det rækker lige fra en lottokupon til en konservativ investering bestå-
ende af et indskud i banken kombineret med en minimal aktieinveste-
ring.  

Den høje grad af kompleksitet indbygget i de udbudte indekserede 
obligationer gør det vanskeligt at vurdere de nøjagtige egenskaber un-
derliggende det enkelte produkt. Dermed bliver det svært at adskille 
lottokuponerne fra de sunde investeringer.  

Beregninger præsenteret i denne artikel viser, at parterne bag de in-
dekserede obligationer historisk set har haft en god indtjening ved sal-
get af de indekserede obligationer. Investor, derimod, har påtaget sig 
en større risiko end ved investering i fx statsobligationer uden at blive 
belønnet med højere gennemsnitligt afkast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
  Denne type obligationer indgår ikke i analysen. I stedet fokuseres på obligationer med andre typer 

indekseringer, der umiddelbart forekommer at være af mere spekulativ karakter. 
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SANDSYNLIGHEDSFORDELING OG AFKASTPROFIL FOR INDEKSEREDE 
OBLIGATIONER Boks 3 

Den indekserede obligation kan konstrueres med utallige afkastprofiler og underlig-

gende aktiver. Obligationens basale egenskaber kan undersøges ved at se på en af de 

simpleste konstruktioner, en aktieindekseret obligation knyttet til en enkelt aktie.  

Antag, at der er tale om en 2-årig obligation, som ved udløb betaler 1.000 kr. plus 

et positivt afkast svarende til 80 pct. af den eventuelle procentvise stigning i den un-

derliggende aktie.  Startkursen for aktien antages lig 40 kr. Stiger aktiekursen med 20 

pct. til 48 kr. får obligationsejeren ved udløb 1.000 kr. + 0,8*0,2*1.000 kr. = 1.160 kr. 

Der er her tale om en nulkuponobligation med en plain vanilla option tilknyttet. Ved 

obligationens udløb kan denne konstruktion illustreres som i figur 4. 

 

AKTIEINDEKSERET OBLIGATION Figur 4 
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Det antages at prisen på aktien følger en geometrisk Brownsk bevægelse med en driftrate på 4 pct. p.a. og 
en årlig volatilitet på 14,5 pct. For simplicitet antages, at der ikke betales dividender. 

 

Ved en sammenligning med en portefølje bestående af en placering på en uforrentet 

bankkonto og en mindre aktieinvestering, som angivet ved portefølje 2 i figur 2, ses 

det, at den indekserede obligation giver en mindre betaling ved udløb, hvis kursen på 

den underliggende aktie ender under 40. Til gengæld opnår man relativt større afkast 

ved stigninger i aktiekursen. Placerer man alle 1.040 kr. i aktier opnås endnu højere 

afkast ved stigninger i aktiekursen, men man modtager mindre end 1.000 kr. ved fald. 

Valget af investeringsstrategi afhænger af den enkeltes præferencer. 

Ovenstående illustration er baseret på en meget simpel indekseret obligation. Selv 

her kan det være svært at gennemskue nøjagtigt, hvordan sandsynlighedsfordelingen 

og afkastprofilen bag konstruktionen ser ud. For de fleste private investorer vil denne 

type konstruktion være umulig at prisvurdere. De indekserede obligationer knytter sig 

ofte til andre aktivklasser end aktier, ligesom den indbyggede option, som omtalt i 

boks 2, kan have specielle karakteristika, som påvirker både sandsynlighedsfordelin-

gen og det fremtidige afkast. Figur 5 illustrerer de mulige konsekvenser. 
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FORTSAT Boks 3 

Den indekserede obligation kan være knyttet til scenarier, hvor sandsynligheden for 

at opnå et positivt afkast på strategien reelt er meget lille, illustreret ved alternativ 1 i 

figur 5, venstre. Sammenholdes dette med det oprindelige scenario, angivet ved den 

fuldt optrukne blå linje, ses at der ved alternativ 1 er meget mindre sandsynligheds-

masse i det område, hvor strategien giver et positivt afkast. En obligation med en så-

dan sandsynlighedsfordeling er mindre værd end den oprindelige konstruktion. Dette 

kunne være tilfældet, hvis det valgte scenario i højere grad er drevet af en spekulativ 

strategi end økonomiske rationaler.  

 

ALTERNATIVE SANDSYNLIGHEDSFORDELINGER OG AFKASTPROFILER Figur 5 
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Der kan også være tale om strategier, hvor variationen i den fremtidige værdi af det 

underliggende indeks er lav. Dette er illustreret ved alternativ 2 i figur 5, venstre. 

Denne konstruktion kan fx opstå, når man vælger at indeksere obligationen til en 

kurv af forskellige underliggende aktiver. Det er også tilfældet, når afkastet på obli-

gationen bestemmes ud fra et gennemsnit af en række observationer af kursen på det 

underliggende aktiv i obligationens løbetid, en asiatisk option, i stedet for blot kursen 

på det underliggende aktiv ved obligationens udløb. Igen har denne type obligation 

mindre værdi end den oprindelige obligation illustreret ved den fuldt optrukne linje. 

Figur 5, højre, illustrerer, hvorledes afkastprofilen ved udløb er afhængig af betin-

gelserne for den indekserede obligation. Alternativ A viser konsekvenserne af en æn-

dring i deltagelsesgraden, dvs. den procentdel af eventuelle stigninger i det underlig-

gende aktiv, hvormed den indekserede obligationsafkast skaleres. Hvis denne ændres 

fra 80 pct. til 30 pct. fås den gule stiplede linje i stedet for den fuldt optrukne gule lin-

je. Der skal større stigninger i værdien af det underliggende aktiv til for at opnå et 

afkast på den indekserede obligation af samme størrelse som i det oprindelige scena-

rio. Der kan også indføres en øvre grænse for det endelige afkast på den indekserede 

obligation, som illustreret ved alternativ B i figuren til højre. 

De forskellige konstruktioner giver en fornemmelse af mangfoldigheden af de mu-

lige kombinationer af sandsynlighedsfordeling og afkastprofil, som kan ligge til grund 

for en indekseret obligation. Hvis det ikke er muligt at gennemskue, hvorledes disse 

ser ud for det enkelte produkt, kan man i princippet lige så godt ende med en indek-

seret obligation med en sandsynlighedsfordeling svarende til alternativ 1 i figur 5, 

venstre, ovenfor og en afkastprofil som i alternativ A i figur 5, højre, som man kan 

ende med produktet illustreret i figur 4. Værdien af den indekserede obligation illu-

streret i figur 4 er klart større end værdien af den nævnte alternative konstruktion. 
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Stabilitets- og vækstpagten – status 2007 

Marianne C. Koch, Internationalt Kontor 
 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Stabilitets- og vækstpagten udgør kernen i EUs budgetmæssige over-
vågning af medlemslandene. Overvågningen er koblet sammen fra det 
korte sigt i budgetunderskudsproceduren over det mellemlange sigt i de 
mellemsigtede målsætninger til det lange sigt i de langsigtede holdbar-
hedsanalyser af de offentlige finanser. Artiklen fremdrager de væsent-
ligste udviklinger og tendenser inden for EUs budgetmæssige overvåg-
ning i 2006, med fokus på de foreløbige erfaringer med reformen af 
stabilitets- og vækstpagtens regelsæt i 2005. 

Europas økonomier har i 2006 oplevet en solid økonomisk fremgang. 
Det har haft indflydelse på EU-landenes budgetstillinger, som i de fleste 
tilfælde er forbedret betragteligt i 2006. For landene i stabilitets- og 
vækstpagtens underskudprocedure har det betydet, at en række lande 
har nedbragt deres underskud til under 3-pct. grænsen i 2006, hvoraf 
fire lande forventes at komme ud af proceduren i 2007. Dermed er der 
udsigt til, at antallet af lande i proceduren om uforholdsmæssigt store 
underskud kan blive reduceret betydeligt i løbet af 2007.  

På det mellemlange sigt har den strukturelle tilpasning i forhold til de 
mellemsigtede målsætninger i 2006 ikke været tilstrækkelig, især i be-
tragtning af den økonomiske situation. De planlagte strukturelle tilpas-
ninger er frem mod 2009 på niveau med den realiserede tilpasning un-
der sidste højkonjunktur i slutningen af 1990'erne. Det skal dog ses i 
sammenhæng med et lavere niveau for budgetunderskuddet i perioden, 
når der tages højde for konjunktureffekter. Da tilpasningerne alene er 
planlagte tiltag, er det dog først de kommende år, at formålet om kon-
solidering i gode tider og den reformerede stabilitets- og vækstpagt i 
øvrigt skal stå sin prøve. 

I et langsigtet perspektiv lægger demografiske ændringer et betragte-
ligt pres på de offentlige finanser i mange EU-lande. Europa-
Kommissionens kvantificering af de offentlige finansers langsigtede 
holdbarhed har skabt øget fokus på nødvendigheden af budgetkonsoli-
dering og strukturelle reformer af arbejdsmarkedet samt af pensions- og 
sundhedssystemerne.  
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DE OFFENTLIGE FINANSER I 2006 

De økonomiske konjunkturer har udviklet sig positivt gennem 2006, 
hvor BNP-væksten i EU med 3,0 pct. var den højeste i seks år. Den øko-
nomiske udvikling har smittet af på EU-landenes offentlige budgetstil-
linger, som generelt er blevet forbedret i 2006. Budgetunderskuddet i 
EU blev således samlet reduceret til 1,7 pct. af BNP i 2006 fra 2,4 pct. i 
2005, mens underskuddet i euroområdet faldt til 1,6 pct. af BNP fra 2,5 
pct. i 2005.  

Vækstforløbet i 2006 blev bedre end ventet ved årets begyndelse. De 
fleste lande fik derfor en mere positiv budgetudvikling end forventet, 
da landene fremlagde deres stabilitets- og konvergensprogrammer i 
starten af 2006, jf. figur 1. I alt 22 lande oplevede i 2006 en budgetud-
vikling, som var bedre end forudset i starten af året. Forbedringen kan 
for disse lande som hovedregel henføres til højere indtægter på bag-
grund af en højere end forventet produktionsvækst.  

De eneste lande, som oplevede en reel forværring af deres budgetsitu-
ation i forhold til forventet, var Rumænien og Ungarn. Forværringen var 
 

BUDGETSALDO OG ÆNDRING I VÆKST I FORHOLD TIL FORVENTET  Figur 1
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Kilde: 

Den forventede budgetsaldo i 2006 er angivet ved landenes forventninger til 2006 ved opdateringen af stabilitets- 
og konvergensprogrammer 2005/06. Ændringen i vækst i forhold til forventet er faktisk minus forventet vækst. 
Den forventede vækst er angivet ved Kommissionens skøn i efterårsprognosen 2005. For Rumænien og Bulgarien 
stammer den forventede budgetsaldo og den forventede vækst i 2006 fra skønnet i deres før-tiltrædelsesprogram-
mer fra december 2005. 
Stabilitets- og konvergensprogrammer 2006/07, Eurostat, Kommissionens efterårsprognose, november 2005 samt 
Bulgarien og Rumæniens før-tiltrædelsesprogrammer, december 2005.  
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størst i Ungarn, hvor budgetunderskuddet steg med omkring 3 pct. af 
BNP til 9,2 pct. af BNP.1  

Rumænien, som blev optaget i EU fra 2007, havde i 2006 et budgetun-
derskud på 1,9 pct. af BNP og en offentlig gæld svarende til 12,4 pct. af 
BNP. Dermed er de offentlige finanser i udgangspunkt i overensstem-
melse med traktaten og stabilitets- og vækstpagten.2 Det gælder også 
det andet nye land i EU, Bulgarien, som i 2006 havde et budgetoverskud 
på 3,3 pct. af BNP og en offentlig gæld på 22,8 pct. af BNP.  Begge lande 
kendetegnes ved en meget stærk økonomisk vækst, men deres vel-
standsniveau er kun omkring en tredjedel af EUs niveau. Derfor er ind-
hentning af resten af EU de to landes primære mellemsigtede mål.  

 De positive konjunkturer i EU forventes at fortsætte med samme styr-
ke i 2007. Budgetkonsolideringen ventes at følge efter, og i sin forårs-
prognose forudser Kommissionen, at budgetunderskuddet i EU-landene 
falder yderligere til 1,2 pct. af BNP i 2007, mens euroområdet forventes 
at reducere sit budgetunderskud til 1 pct. af BNP, jf. bilagstabellen. 

 
EUs BUDGETUNDERSKUDSPROCEDURE 

EUs budgetunderskudsprocedure er en væsentlig del af stabilitets- og 
vækstpagten, som udgør rammen for den budgetmæssige overvågning 
af EUs medlemslande. Pagten kan opdeles i en korrigerende del og en 
forebyggende del, hvor den korrigerende del hovedsageligt består af 
underskudsproceduren, mens den forebyggende del fokuserer på lan-
denes budgetmæssige tilpasninger på mellemlangt sigt, jf. næste afsnit. 
For underskudsproceduren er det centrale omdrejningspunkt grænsen i 
traktaten på 3 pct. af BNP for det enkelte medlemslands budgetunder-
skud. Hvis 3-pct. grænsen overskrides, indgår landet i proceduren om 
uforholdsmæssige store underskud og er dermed under skærpet over-
vågning fra EU, indtil landet igen har nedbragt sit budgetunderskud til 
under 3-pct. grænsen.3 

For de ti lande i stabilitets- og vækstpagtens budgetunderskudsproce-
dure primo maj har de gode konjunkturer i de fleste tilfælde betydet 
lavere budgetunderskud. En række lande har dermed nedbragt deres 
budgetunderskud til under 3-pct. grænsen i 2006, hvilket i flere tilfælde 
er tidligere end forventet, og antallet af lande i proceduren ventes at 
blive reduceret i de kommende måneder. Kun Ungarn, Slovakiet og  

 1
  Italiens budgetunderskud var i 2006 ligeledes højere end forventet i starten af året, men forværrin-

gen kan tilskrives en række engangseffekter og er dermed ikke udtryk for en reel forværring af lan-
dets budgetsituation.  

2
  Kommissionen forudser i sin forårsprognose fra maj 2007, at budgetunderskuddet i Rumænien stiger 

til over 3-pct. grænsen i 2007 og 2008. 
3
  For en mere detaljeret gennemgang af stabilitets- og vækstpagtens regelsæt henvises til Borka Babic, 

Stabilitets- og vækstpagten – status 2006, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2006.  
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Italien havde i 2006 forringelser af deres budgetstillinger. Da forøgel-
serne i budgetunderskuddet i både Slovakiet og Italien hovedsagligt kan 
tilskrives engangseffekter, er Ungarn reelt det eneste af landene, som 
har haft en forringelse af de offentlige finanser i 2006. 

 
Budgetunderskud nedbragt til under 3-pct. grænsen i en række lande 
Den overraskende høje vækst i 2006 har betydet, at en række lande har 
nedbragt deres budgetunderskud til under 3-pct. grænsen. To lande, 
Cypern og Frankrig, havde frist for at korrigere deres budgetunderskud i 
2005, og er i henholdsvis juli 2006 og januar 2007 kommet ud af proce-
duren. Yderligere fem lande har i 2006 nedbragt deres budgetunder-
skud til under 3-pct. grænsen. Dermed betyder kombinationen af de 
nuværende favorable konjunkturer og det faktum, at en række lande 
har frist for korrektion af deres underskud i 2006/07, at antallet af lande 
i proceduren allerede i 2007 vil kunne mindskes betydeligt – en tendens, 
der vurderes at kunne fortsætte de kommende år.  

Cypern reducerede sit budgetunderskud til 2,3 pct. af BNP i 2005 fra 6,3 
pct. af BNP i 2003, og da landets tiltag hovedsageligt var af en vedvaren-
de karakter, besluttede Ecofin-Rådet i juli 2006 at ophæve proceduren for 
Cypern.1 For Frankrig betød en stringent fortolkning af stabilitets- og 

 1
  Engangseffekterne udgjorde i 2005 1,3 pct. af BNP, men Kommissionen forudså i sin forårsprognose, 

maj 2006, at budgetunderskuddet ville falde yderligere i 2006 og 2007. Budgetunderskuddet blev 
således vurderet til at være holdbart og vedvarende nedbragt til under 3-pct. grænsen. 

STATUS FOR LANDENE I UNDERSKUDSPROCEDUREN, MAJ 2007 Tabel 1 

 

Rådsbeslutning 
om indledning af 

procedure 
Type af rådsbeslutning 

(artikel ifølge traktaten) 
Budgetsaldo 

2006 
Frist for 

korrektion  

Eurolande     
Grækenland 2004 Pålæg (104.9) -2,6 2006 
Tyskland 2003 Pålæg (104.9) -1,7 2007 
Italien 2005 Anbefaling (104.7) -4,4 2007 
Portugal 2005 Anbefaling (104.7) -3,9 2008 

Udelande     
Malta  2004 Anbefaling (104.7) -2,6 2006 
UK 2006 Anbefaling (104.7) -2,8 2006/07 
Polen  2004 Anbefaling (104.7) -3,9 2007 
Slovakiet 2004 Anbefaling (104.7) -3,4 2007 
Tjekkiet 2004 Anbefaling (104.7) -2,9 2008 
Ungarn 2004 Anbefaling (104.7) -9,2 2009 

Anm.: Typen af rådsbeslutning henfører til, hvilket trin af proceduren det enkelte land befinder sig på set i relation til 
traktatens artikel 104 stk. 7, 8 og 9. Under (104.7) bliver landet anbefalet at korrigere sit underskud inden for en 
given tidsfrist, under (104.8) har Rådet på basis af sin anbefaling vurderet, at tiltagene ikke har været tilstrækkeli-
ge til at korrigere budgetunderskuddet inden for den givne tidsfrist. Under (104.9) pålægger Rådet et land at kor-
rigere sit underskud inden for en given tidsfrist. Kun eurolande kan pålægges at korrigere deres budgetunder-
skud, og hvis rådsbeslutningen ikke efterfølges, kan det pågældende land pålægges restriktioner. Finansåret er i 
Storbritannien forskudt i forhold til kalenderåret og løber fra 1. april til 31. marts. 
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vækstpagtens regelsæt, at ophævelsen af proceduren trak ud, selv om 
budgetunderskuddet var nedbragt til 2,9 pct. af BNP i 2005.1 Konsolide-
ringen afhang i nogen grad af engangsforanstaltninger (0,6 pct. af BNP), 
og Kommissionens skøn i foråret 2006 viste en stigning i budgetunder-
skuddet til 3,0 pct. i 2006, så derfor måtte ophævelsen af proceduren af-
vente klare signaler om, at underskuddet var holdbart nedbragt. Da 
Kommissionens efterårsprognose fra november 2006 viste en nedadgåen-
de tendens i underskuddet på budgetsaldoen frem mod 2008, blev Frank-
rig i januar 2007 taget ud af underskudsproceduren. Frankrigs eksempel, 
hvor et stort medlemsland med et langt og relativt problematisk forløb i 
proceduren2 fastholdes så længe i underskudsproceduren, bekræfter en 
streng tolkning af stabilitets- og vækstpagtens regelsæt.   

En række øvrige lande har udsigt til snart at komme ud af underskuds-
proceduren. Både Grækenland, Malta og Storbritannien, som har frist 
for at korrigere deres budgetunderskud i 2006 og 2006/07, har i 2006 
reduceret deres underskud til under 3-pct. grænsen. 

Tyskland og Tjekkiet, der har frist for korrektion af deres budgetun-
derskud i henholdsvis 2007 og 2008, har i 2006 ligeledes reduceret deres 

 1
  Budgetunderskuddet i 2005 er efterfølgende blevet revideret op til 3 pct. af BNP. 

2
  Der henvises her til Ecofin-Rådets beslutning om at suspendere underskudsproceduren for Frankrig 

og Tyskland og Kommissionens sagsanlæg ved EU-Domstolen i 2004, jf. Thomas Haugaard Jensen og 
Jens Anton Kjærgaard Larsen, Stabilitets- og vækstpagten – status 2005, Danmarks Nationalbank, 
Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2005. 

FORVENTEDE BUDGETTILPASNINGER I PERIODEN 2006-09  Figur 2 

-12

-9

-6

-3

0

3

It
al

ie
n

Po
rt

u
g

al

G
ræ

ke
n

la
n

d

Ty
sk

la
n

d
 

U
n

g
ar

n

Po
le

n
 

Sl
o

va
ki

et

Tj
ek

ki
et

St
o

rb
ri

ta
n

n
ie

n

M
al

ta

-12

-9

-6

-3

0

3

Budgetsaldo i 2006 Forventet budgetsaldo i 2007 Forventet budgetsaldo i 2008

Pct. af BNP Pct. af BNP

Eurolande Øvrige lande

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Den vandrette linje angiver 3-pct. grænsen. Da overgangsperioden med hensyn til "fundede" pensionsordninger
udløb ved udgangen af april, er disse andele nu inkluderet i alle opgørelser af budgetunderskud. I Storbritannien
er finansåret forskudt i forhold til kalenderåret og løber fra 1. april til 31. marts.  
Kommissionens forårsprognose 2007. 
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budgetunderskud til under 3-pct. grænsen. For Tyskland er forventnin-
gerne til budgetunderskuddet i 2006 løbende blevet nedjusteret. De 
seneste tal viste et budgetunderskud på 1,7 pct. i 2006, betydeligt under 
3-pct. grænsen. Dermed har Tyskland efter en noget turbulent proces, 
der startede i 2003, allerede i 2007 udsigt til at komme ud af under-
skudsproceduren – ét år før fristen. At både Frankrig og Tyskland i nær 
fremtid er ude af underskudsproceduren må betragtes som væsentligt 
for troværdigheden af den reformerede stabilitets- og vækstpagt.  
Tjekkiet har med et budgetunderskud på 2,9 pct. i 2006 også nedbragt 
sit budgetunderskud til under 3 pct. Kommissionen forudser dog, at 
budgetunderskuddet stiger til over 3-pct. grænsen igen i 2007.  

 
Rekordstort budgetunderskud i Ungarn 
Ungarn udgjorde i 2006 en markant undtagelse fra den positive bud-
getudvikling, da landet i modsætning til resten af EU-landene oplevede 
en kraftig forværring af budgetsaldoen. Ungarn har været i proceduren 
om uforholdsmæssigt store underskud siden juli 2004, dvs. straks efter 
landets optagelse i EU. Alligevel er budgetsituationen blevet kraftigt 
forværret de senere år, og budgetunderskuddet var med 9,2 pct. af BNP 
i 2006 klart det højeste i EU. Ungarn er tidligere to gange blevet anbefa-
let at nedbringe sit budgetunderskud senest i 2008,1 men i løbet af 2006 
er der sket et holdningsskifte i Ungarn. Fra hidtil i praksis at have over-
hørt Ecofin-Rådets anbefalinger har landet i 2006, efter den tredje anbe-
faling fra Rådet om korrektion af underskuddet, forpligtet sig til at op-
fylde kravene fra EU.  

Ved Ungarns opdatering af konvergensprogrammet i oktober 2006 in-
deholdt programmet en ambitiøs konsolideringsplan med en strukturel 
tilpasning på næsten 7 pct. af BNP i perioden fra 2006 til 2009. Ungarn 
påbegyndte allerede i sommeren 2006 konsolideringen med en reform-
pakke, der sigtede på en reduktion af budgetunderskuddet svarende til 
1,5 pct. af BNP i 2006 og med betydelige besparelser ind i 2007. Ligele-
des blev en annonceret skattepakke med skattelettelser udskudt, og i 
stedet blev der indført en række skatteforøgelser, herunder højere 
moms, øget beskatning af virksomheder og udvidelse af grundlaget for 
personlig beskatning.  
 
De øvrige lande i budgetunderskudsproceduren 
Ud over Ungarn har kun fire lande i underskudsproceduren et budget-
underskud, der ikke overholdt 3-pct. grænsen i 2006. Italien, Polen og 
Slovakiet har frist til at nedbringe deres budgetunderskud i 2007, mens 

 1
  Det er kun eurolande, som Ecofin-Rådet kan pålægge at nedbringe budgetunderskud og i sidste instans 

pålægge restriktioner. For lande uden for euroområdet kan Rådet blot gentage sin anbefaling. 
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Portugal har frist til 2008. Italiens og Slovakiets konsolideringsindsats er 
hidtil blevet fundet tilstrækkelig, og Kommissionen forventer i sin for-
årsprognose, at landenes budgetunderskud i 2007 falder til under 3-pct. 
grænsen. Derimod er Polens tiltag blevet fundet utilstrækkelige til at 
nedbringe budgetunderskuddet.1 Landets budgetunderskud blev i 2006 
3,9 pct. af BNP, og i 2007 ventes underskuddet med 3,4 pct. af BNP at 
forblive over 3-pct. grænsen. Polen forventer dog at opfylde betingel-
serne for, at Kommissionen skal gøre brug af en særregel om opgørelse 
af omkostninger i forbindelse med pensionsreformer.2 Pensionsandelen 
vil i 2007 udgøre 1,2 pct. af BNP, men Kommissionen mener, at det er for 
tidligt at afgøre, om Polen opfylder betingelserne for at inkorporere det 
i vurderingen af budgetunderskuddet. I sin forårsprognose fra maj for-
udser Kommissionen, at Polens budgetunderskud også i 2008 vil være 
over 3 pct. af BNP. 

 
OPFYLDELSE AF DE MELLEMFRISTEDE MÅLSÆTNINGER 

Forebyggelse af høje budgetunderskud på længere sigt udgør omdrej-
ningspunktet i vækst- og stabilitetspagtens anden del – den forebyg-
gende del. Ifølge de forebyggende elementer skal landene i EU på det 
mellemlange sigt tilstræbe balance eller overskud på den strukturelle 
balance, dvs. budgetunderskuddet opgjort uden engangs- og konjunk-
tureffekter. Formålet med den forebyggende del er at hjælpe landene 
med at undgå en overskridelse af 3-pct. grænsen. Medlemslandene har 
således et strukturelt budgetmæssigt mål på mellemlangt sigt – de så-
kaldte mellemfristede målsætninger, MTO.  

Ved reformen af stabilitets- og vækstpagten i 20053 blev der indført en 
differentiering af disse mellemsigtede målsætninger, så de i stedet fast-
sættes individuelt i medlemslandene på baggrund af størrelsen af den 
offentlige gæld og den potentielle vækst.4  

For landene i euroområdet og lande, der deltager i det europæiske va-
lutasamarbejde, ERM2, gælder skærpede regler. For disse lande gælder 
det, at lande med en lav gæld eller høj potentiel vækst højest må have 

 1
  Polen har helt frem til udløbet af Eurostats overgangsperiode med hensyn til inkludering af "funde-

de" pensioner, der udløb 1. april 2007, opgjort sit budgetunderskud med "fundede" pensioner, hvil-
ket har en positiv effekt på budgetsaldoen. Ungarn og Slovakiet har tidligere også benyttet sig af 
overgangsbestemmelserne, men har siden efteråret 2006 afstået fra at inkludere de underskudsredu-
cerende "fundede" pensioner. 

2
  Reglen foreskriver, at Kommissionen og Rådet over en femårig periode med lineært aftagende vægt 

skal tage nettoomkostningerne ved særlige pensionsreformer i betragtning ved ophævelse af proce-
duren. 

3
  Jf. Thomas Haugaard Jensen og Jens Anton Kjærgaard Larsen, Stabilitets- og vækstpagten – status 

2005, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2005. 
4
  Den mellemfristede målsætning skal dog som minimum være mere ambitiøs end den såkaldte mini-

mum benchmark. Sidstnævnte angiver det niveau for den strukturelle saldo, der danner en tilstræk-
kelig sikkerhedsmargin mod at overskride 3-pct. grænsen.  
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en målsætning om et strukturelt budgetunderskud på 1 pct. af BNP på 
mellemlangt sigt, mens lande med en høj gæld eller lav potentiel vækst 
fortsat skal sigte efter balance eller overskud på mellemlangt sigt. Lige-
ledes foreskriver de forebyggende elementer af pagten, at lande, som 
ikke opfylder deres mellemsigtede målsætning, skal foretage årlige 
strukturelle tilpasninger – for euro- og ERM2-lande svarende til mini-
mum 0,5 procentpoint. Yderligere forventes den strukturelle tilpasning 
større i perioder med højkonjunktur, såkaldte "gode tider". Herudover 
foreskriver pagten, at landene skal undgå at føre pro-cykliske politikker, 
dvs. undgå at lempe finanspolitikken i perioder med høj vækst.    

Det centrale i forhold til den forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten er således, om medlemslandene opfylder deres individuelt 
fastsatte mellemsigtede målsætninger, og om landene foretager den 
tilstrækkelige strukturelle tilpasning, hvis de i udgangspunktet ikke op-
fylder deres mellemfristede målsætning.  
 
De mellemfristede målsætninger – fastsættelse og opfyldelse  
En væsentlig del af reformen af den forebyggende del af pagtens regel-
sæt var bestemmelsen om en differentiering af målsætningen. Da lan-
dene for første gang fastsatte deres individuelle mellemfristede målsæt-
ninger ved opdateringen af stabilitets- og konvergensprogrammerne 
2005/06, blev disse fastsat i overensstemmelse med pagtens principper. 
Ifølge Kommissionen var der en tendens til en relativt større vægt på 
gældsniveauet i forhold til den potentielle vækst i fastsættelsen af mål-
sætningerne.1  

Ved den seneste opdatering fastholdt størstedelen af landene deres 
mellemfristede målsætninger, idet kun Ungarn og Finland ændrede 
deres målsætning. Disse blev fastsat i retning af mere ambitiøse målsæt-
ninger. Allerede i 2005 opfyldte otte lande deres mål for den strukturel-
le saldo, hvilket var uændret i 2006. Over programperioden planlægger 
18 lande at opnå deres mellemfristede målsætning, men Kommissionen 
fremhæver dog usikkerheden om prognoserne i slutningen af program-
perioden i en række lande. 
 
Den strukturelle tilpasning i forhold til "gode tider" 
En række lande opfyldte i 2006 ikke deres mellemfristede målsætning 
og er dermed underlagt kravet om strukturel tilpasning. Da den økono-
miske udvikling i 2006 har været favorabel for hovedparten af EU-
landene, har 2006 således været en lejlighed til at foretage strukturelle 

 1
  Nogle få lande – Danmark, Finland og Sverige – fastsatte mere ambitiøse mellemsigtede målsætnin-

ger end foreskrevet i stabilitets- og vækstpagten.   
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forbedringer af de offentlige finanser. Samlet set har den strukturelle 
tilpasning i 2006 ifølge Kommissionen været utilstrækkelig og ikke sva-
rende til det krævede i "gode tider".  

For at udlede mere specifikke konklusioner om landenes opfyldelse af 
den strukturelle tilpasning opdeles EU-landene i det følgende i tre grup-
per: Lande i underskudsproceduren, øvrige lande, der ikke opfylder de-
res mellemsigtede målsætning og lande, der opfylder deres mellemsig-
tede målsætning i 2006. Ved opdateringen af stabilitets- og konver-
gensprogrammerne 2006/07 er de tre landegrupper i gennemsnit langt 
fra at opfylde den for de fleste landes vedkommende påkrævede 0,5 
procentpoints tilpasning i 2006, jf. figur 3. 

Landene i underskudsproceduren1 har i 2006 gennemført moderate 
strukturelle tilpasninger, men planlægger fra 2007 i gennemsnit at fore-
tage strukturelle forbedringer på over 0,5 procentpoint. Den samlede 
strukturelle tilpasning for denne gruppe påvirkes dog i høj grad af Un-
garns strukturelle forværring i 2006, mens landets planlagte vidtræk-
kende konsolideringsindsats fra 2007 trækker gruppen i positiv retning.  

 1
  Kravet om en strukturel minimumstilpasning gælder principielt også for landene i stabilitets- og 

vækstpagtens budgetunderskudsprocedure, da dette indgår i Ecofin-Rådets anbefalinger. 

LANDENES PLANLAGTE STRUKTURELLE TILPASNING Figur 3 
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Kilde: 

Gruppen af lande i underskudsproceduren udgøres af Grækenland, Italien, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet,
Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn. Øvrige lande, der ikke opfylder deres MTO, udgøres af Belgien,
Cypern, Frankrig, Letland, Litauen, Luxembourg, Rumænien, Slovenien og Østrig. Lande, der opfylder deres MTO,
udgøres af Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Holland, Irland, Spanien og Sverige.  
Stabilitets- og konvergensprogrammer 2006/07. 
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De øvrige lande, der ikke opfylder deres MTO udgøres hovedsageligt af 
euro- og ERM2-lande.1 Derfor er en strukturel budgetforværring på gen-
nemsnitligt 0,5 pct. af BNP i 2006 langt fra i overensstemmelse med pag-
tens regelsæt. Cypern havde sammen med Frankrig som de eneste lande 
i gruppen foretaget en positiv strukturel tilpasning, mens specielt 
Luxembourg og Letland sammen med Litauen og Østrig trak i modsat 
retning. I 2007 planlægger landene dog en vis tilpasning. 

Landene, der opfylder deres mellemsigtede målsætninger, planlægger 
især i 2007 en betydelig forværring af deres strukturelle balance. En 
række af landene, herunder Bulgarien, Estland, Holland, Irland og Sveri-
ge risikerer dermed at føre pro-cykliske politikker som følge af finanspo-
litiske lempelser i en periode med højkonjunktur.  

Fremadrettet forøges den strukturelle tilpasning i alle kategorierne, 
men først i 2009 forudses alle grupperne at overholde stabilitets- og 
vækstpagtens minimumskrav. I erkendelse af, at de planlagte tiltag i 
lyset af den positive konjunktursituation kunne være mere ambitiøse, 
har eurolandene via Eurogruppen forpligtet sig til i højere grad at leve 
op til kravene om strukturel tilpasning de kommende år. Samtidig har 
de eurolande, der har nået deres mellemsigtede målsætning, forpligtet 
sig til at undgå makroøkonomiske ubalancer, hvilket skal ses som en 
forpligtelse til at opretholde sunde offentlige finanser og undgå pro-
cykliske tiltag.   

 
Status på erfaringerne med den reformerede pagt 
En del af hensigten med den reformerede stabilitets- og vækstpagt var 
at skabe øget fokus på de forebyggende elementer i pagten. Selv om de 
strukturelle fremskridt har været begrænsede i 2006, er det ikke enty-
digt udtryk for, at reformen af pagten ikke har virket efter hensigten. 
De økonomiske udsigter er løbende blevet forbedret gennem året, hvil-
ket har vanskeliggjort på forhånd at planlægge yderligere konsolide-
ringstiltag. Fx vurderede Kommissionen i efteråret 2005, at EU-landenes 
budgetunderskud på grund af en svag økonomisk fremgang kun ville 
blive reduceret en smule i 2006.  

I perioden fra 1998-2001, hvor den gennemsnitlige vækst var 2,9 pct., 
blev det samlede budgetunderskud korrigeret for konjunktureffekter 
forbedret med 0,3 pct. af BNP. Tilsvarende for perioden 2006-09, hvor 
den gennemsnitlige vækst ventes at ligge omkring 2,6 pct., tilsigtes en 
tilpasning på 0,24 pct. af BNP.2 De budgetmæssige tilpasninger er i pro-
gramperioden således på niveau med tilpasningen i sidste højkonjunk-

 1
  Kun Rumænien er hverken et euro- eller ERM2-land. 

2
  Sammenligningsgrundlaget er EU15 ekskl. Østrig og Luxembourg. 
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tur, men niveauet af landenes korrigerede budgetunderskud var i 2006 
og over programperioden væsentligt lavere. Da tilpasningerne i 2006-09 
alene er planlagte tiltag, er det derfor først i de kommende år, hvor de 
positive økonomiske takter ventes at fortsætte, at formålet om konsoli-
dering i gode tider og det øvrige reformerede regelsæt skal stå sin prø-
ve. Dermed er der indtil videre ikke grundlag for at afskrive betydnin-
gen af den reformerede pagt på baggrund af den relativt begrænsede 
realiserede tilpasning i 2006. 

 
DE OFFENTLIGE FINANSERS LANGSIGTEDE HOLDBARHED 

EUs overvågning af de offentlige finanser omfatter også vurderinger af 
medlemslandenes økonomiske politik i et langsigtet perspektiv. EU-
landene står over for en betydelig udfordring de kommende år, hvor 
ændringer i befolkningssammensætningen lægger pres på de offentlige 
finanser specielt i relation til pensions- og sundhedsområdet. Kommissi-
onen skønnede i sin rapport om holdbarheden af EU-landenes offentlige 
finanser fra oktober 2006, at udgifterne i sammenhæng med den ald-
rende befolkning vil stige med omkring 4 pct. af BNP frem mod 2050. 
Den budgetmæssige udvikling i 2006 har ifølge Kommissionen overord-
net set ikke ændret på denne konklusion. 1 

Overvågningen af den langsigtede holdbarhed er baseret på frem-
skrivninger af landenes aldersrelaterede offentlige udgifter samt de 
præsenterede finanspolitiske strategier i stabilitets- og konvergenspro-
grammerne. Holdbarheden af de offentlige finanser vurderes traditio-
nelt over en uendelig tidshorisont.2 Det lægger dog begrænsninger i 
politisk sammenhæng, hvor en endelig tidshorisont specielt i relation til 
formulering af politiske anbefalinger er mere relevant. Derfor har EU i 
sine holdbarhedsanalyser ligeledes beregnet en holdbarhedsindikator 
baseret på overholdelse af grænsen for den offentlige gæld på 60 pct. 
af BNP i 2050.3   

Landenes parathed til at takle det øgede pres på de offentlige finanser 
i de kommende år er meget forskellig, hvilket er reflekteret i Kommissi-
onens kategorisering af medlemslandene i grupper med lav, mellem og 
høj risiko, jf. figur 4.  

 1
  Fremskrivningerne er baseret på landenes strukturelle saldi i 2006, som angivet i landenes opdaterin-

ger af stabilitets- og konvergensprogrammerne 2006/07.  
2
  De offentlige finanser anses traditionelt som holdbare, hvis den nuværende gæld samt den tilbage-

diskonterede værdi af de fremtidige udgifter er dækket af den tilbagediskonterede værdi af alle 
fremtidige indtægter. 

3
  Indikatoren, der måler holdbarhed i forhold til overholdelse af 60-pct. grænsen i 2050, kaldes S1-

indikatoren, mens målet for, hvorvidt et land opfylder den intertemporale budgetrestriktion, angives 
af S2-indikatoren. På grund af den uendelige tidshorisont i S2-indikatoren giver den et mere strin-
gent mål for holdbarhed. 
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For knap halvdelen af EU-landene1 er en betydelig tilpasning på mere 
end 2 pct. af BNP påkrævet for at overholde 60-pct. grænsen i 2050. 
Situationen er særlig alvorlig i Ungarn, men også Portugal anses som et 
land med betydelige holdbarhedsproblemer. For begge lande gælder 
det, at en offentlig gæld over 60-pct. grænsen og et højt budgetunder-
skud presser de nuværende offentlige finanser, og samtidig er de alders-
relaterede omkostninger betydeligt over EU-gennemsnittet. Både Un-
garn og Portugal har i 2006 taget skridt til at nedbringe de langsigtede 
omkostninger. Hvor Ungarns tiltag på pensionsområdet har karakter af 
indledende initiativer, vurderer Kommissionen, at Portugals pensionsre-
form de kommende årtier vil bidrage med en betydelig nedbringelse af 
byrden af aldersrelaterede omkostninger. Størrelsen af den nødvendige 
tilpasning er dermed reduceret i Portugal, men begge lande står fortsat 
over for markante udfordringer, jf. figur 4.  

Hvor Ungarns og til en vis grad Portugals kategorisering som lande 
med høj risiko kan tilskrives både en ugunstig budgetmæssig udgangs-
position og en stigning i de aldersrelaterede udgifter, er de budgetmæs-

 1
  Da der ikke foreligger fremskrivninger af de aldersrelaterede langsigtede omkostninger for Bulgari-

en og Rumænien omhandler afsnittet EU25. 

HOLDBARHEDSGAB OG KATEGORISERING EFTER RISIKO, PRIMO 2007 Figur 4 
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Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

I denne figur er målet for holdbarhed S1-indikatoren, som måler størrelsen af den budgetmæssige tilpasning, der
tillader det enkelte land at overholde 60-pct. grænsen for den offentlige gæld i 2050. Et positivt "sustainability
gap" angiver, at de nuværende politikker ikke er holdbare på langt sigt. For Cypern og specielt Grækenland
vurderer Kommissionen, at fremskrivningerne undervurderer de faktiske forhold. For Tjekkiet og Østrig er data
baseret på 2005. Data om langsigtet holdbarhed findes ikke for Bulgarien og Rumænien.  
Kommissionens 2006/2007 opdatering af beregningerne i rapporten "The long-term sustainability of public
finances in the European Union", Kommissionen, oktober 2006. 
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sige udsigter i Cypern, Slovenien og Tjekkiet særligt præget af høje 
fremadrettede aldersrelaterede udgifter. Luxembourg vil også de kom-
mende år opleve betydelige forøgelser af de aldersrelaterede udgifter. 
En lav offentlig gæld og store opsparede resurser i det sociale sikringssy-
stem svarende til 25 pct. af BNP betyder dog, at Luxembourg til en vis 
grad er forberedt på de demografiske ændringer. Derfor anses Luxem-
bourg kun at være i medium risiko med hensyn til holdbarheden af de 
offentlige finanser.  

De nordiske lande er derimod sammen med Estland kendetegnet ved 
sunde offentlige finanser og kategoriseres af Kommissionen som lande 
med en lav risiko med hensyn til holdbarheden af de offentlige finanser. 
Selv om Polen har en vis ugunstig udgangsposition, kategoriseres landet 
i lavrisiko gruppen, idet omfattende pensionsreformer ifølge Kommissi-
onen betyder, at Polen vil opleve et fald i aldersrelaterede udgifter frem 
mod 2050.  

De resterende medlemslande står over for forholdsvis moderate hold-
barhedsproblemer. For hovedparten af landene er det kombinationen af 
både en mindre gunstig udgangsposition og et vist aldersrelateret pres 
på de offentlige finanser på længere sigt, der giver anledning til hold-
barhedsproblemerne. 
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EUROPA-KOMMISSIONENS FORÅRSSKØN FOR DET OFFENTLIGE BUDGET 
UNDERSKUD OG DEN OFFENTLIGE GÆLD I EU-LANDENE 2006-08  

 
Bilagstabel 1 

 BUDGETSALDO OFFENTLIG GÆLD 

Pct. af BNP 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Eurolandene       
Belgien ............................. 0,2 -0,1 -0,2 89,1 85,6 82,6 
Finland.............................. 3,9 3,7 3,6 39,1 37,0 35,2 
Frankrig ............................ -2,5 -2,4 -1,9 63,9 62,9 61,9 
Grækenland ..................... -2,6 -2,4 -2,7 104,6 100,9 97,6 
Holland............................. 0,6 -0,7 0,0 48,7 47,7 45,9 
Irland ................................ 2,9 1,5 1,0 24,9 23,0 21,7 
Italien ............................... -4,4 -2,1 -2,2 106,8 105,0 103,1 
Luxembourg..................... 0,1 0,4 0,6 6,8 6,7 6,0 
Portugal............................ -3,9 -3,5 -3,2 64,7 65,4 65,8 
Slovenien.......................... -1,4 -1,5 -1,5 27,8 27,5 27,2 
Spanien............................. 1,8 1,4 1,2 39,9 37,0 34,6 
Tyskland ........................... -1,7 -0,6 -0,3 67,9 65,4 63,6 
Østrig................................ -1,1 -0,9 -0,8 62,2 60,6 59,2 

Euro(13)............................ -1,6 -1,0 -0,8 69,0 66,9 65,0 

Øvrige lande       
Bulgarien.......................... 3,3 2,0 2,0 22,8 20,9 19,0 
Cypern .............................. -1,5 -1,4 -1,4 65,3 61,5 54,8 
Danmark........................... 4,2 3,7 3,6 30,2 25,0 20,0 
Estland.............................. 3,8 3,7 3,5 4,1 2,7 2,3 
Letland ............................. 0,4 0,2 0,1 10,0 8,0 6,7 
Litauen ............................. -0,3 -0,4 -1,0 18,2 18,6 19,9 
Malta ................................ -2,6 -2,1 -1,6 66,5 65,9 64,3 
Polen ................................ -3,9 -3,4 -3,3 47,8 48,4 49,1 
Rumænien........................ -1,9 -3,2 -3,2 12,4 12,8 13,1 
Slovakiet........................... -3,4 -2,9 -2,8 30,7 29,7 29,4 
Storbritannien.................. -2,8 -2,6 -2,4 43,5 44,0 44,5 
Sverige.............................. 2,2 2,2 2,4 46,9 42,1 37,7 
Tjekkiet............................. -2,9 -3,9 -3,6 30,4 30,6 30,9 
Ungarn ............................. -9,2 -6,8 -4,9 66,0 67,1 68,1 

EU(27) ............................... -1,7 -1,2 -1,0 61,7 59,9 58,3 

Kilde: Kommissionens forårsprognose, maj 2007.   
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IMFs fremtidige finansiering 

Katrine Graabæk Mogensen, Internationalt Kontor 
 
 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Administrationen af internationale organisationer er overvejende finan-
sieret af enten rentemarginalen i forbindelse med långivning (fx Den 
Internationale Valutafond, IMF) eller af årlige medlemsbidrag (fx FN og 
OECD). For IMF har et stort fald i udlånet over de seneste to år udhulet 
indtægtsgrundlaget og foranlediget en søgen efter nye finansierings-
former, ikke mindst til finansiering af overvågning, som er IMFs største 
udgiftspost, og som skal bidrage til makroøkonomisk og finansiel stabili-
tet og kriseforebyggelse – et område, der i disse år med globaliseringen 
søges yderligere styrket.  

En ekstern komite under ledelse af Andrew Crockett blev nedsat for at 
frembringe et løsningsforslag, og i januar 2007 fremsatte komiteen for-
slag om en ny opbygning af IMFs finanser, hvor IMFs tre hovedaktivite-
ter overvågning, långivning og teknisk assistance som udgangspunkt har 
hver sin finansiering. Som centrale nye indtægtskilder foreslås afkast fra 
investering af flere resurser, herunder investering af en del af landenes 
medlemsindskud og investering af provenuet ved salg af en del af IMFs 
guld. Komiteen har ikke haft til opgave at vurdere muligheden for be-
sparelser i administrationen af IMF, men sideløbende planlægges der 
besparelser i IMF i de kommende år.  

I denne artikel forklares den nye situation for IMFs finanser, hvorefter 
Crockett-komiteens forslag præsenteres. Dernæst kommenteres forsla-
get, herunder dets betydning for Danmarks Nationalbank, og det videre 
forløb. Nordisk-baltisk valgkreds – som Danmark er en del af – ser den 
foreslåede finansieringsmodel som et fornuftigt grundlag for det videre 
arbejde med at sikre et holdbart indkomstgrundlag for IMF. Men det 
kan blive vanskeligt at sikre det nødvendige brede flertal for de nye 
indtægtskilder, også selv om de er mindre politiske end opkrævning af 
årlige bidrag fra medlemslandene. Hertil kommer, at IMF har store re-
server, hvorfor ikke alle medlemslande er overbeviste om behovet for 
nye indtægtskilder. Der er derfor udsigt til et langvarigt forløb. 
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NY SITUATION FOR IMFs FINANSER 

IMFs udlån er reduceret betydeligt over de seneste to år og er nu på det 
laveste niveau siden begyndelsen af 1970'erne. Dette skyldes bl.a. de 
senere års gunstige verdensøkonomiske forhold, som har medvirket til, 
at store låntagere har kunnet tilbagebetale deres lån til IMF, ligesom 
nye kriser er blevet undgået. Udlånet er nu koncentreret på få lande – 
ikke mindst Tyrkiet, hvis andel af IMFs samlede udlån under generelle 
låneprogrammer (både igangværende og lån under afbetaling) udgjor-
de over 70 pct. ved udgangen af 2006. IMF har nu kun generelle låne-
programmer med syv lande (der ses bort fra lån på favorable vilkår til 
lavindkomstlande).1 

IMFs udlån er drevet af långivning til medlemslande med betalingsba-
lanceproblemer. Långivningen sker ved kreditformidling, hvor udvalgte 
medlemslande stiller valuta til rådighed for IMF til videreudlån. Hvis 
låneomfanget øges, trækker IMF på disse kreditorer, herunder Dan-
mark.2 Dermed forøges kreditorernes indbetaling, den såkaldte reserve-
stilling i IMF. Modsat reduceres reservestillingen, hvis låneomfanget fal-
der. Sammenhængen fremgår af figur 1, hvor det ses, at Danmark har 
fået reduceret reservestillingen i takt med, at IMFs udlån er faldet.3 

Udlånet har hidtil dannet den vigtigste basis for IMFs indtægter og re-
serveopbygning. Udlånsrenten er således i sidste ende blevet fastsat 
residualt, så målet for indkomst og reserveopbygning blev nået. Kredito-
rerne har dog også bidraget, dels ved at en del af reservestillingen ikke 
er blevet forrentet, dels ved at der fra den forrentede del af reservestil-
lingen er blevet trukket et gebyr fra den såkaldte SDR-rente4, jf. boks 1 i 
Appendiks 1. Lande, der hverken er låntagere eller kreditorer, har ikke 
bidraget til finansieringen.5  

Sammenhængen mellem udlån og indtægter er uholdbar i lyset af det 
store fald i udlånet.6 Udlånsrenten skulle i givet fald være så høj, at IMF-
lån ikke ville være attraktive – uanset at IMF-lån kan have andre fordele 

 1
  Medmindre andet er angivet, refererer udlån i denne artikel til generelle udlån, som ikke omfatter 

udlån på favorable vilkår til lavindkomstlande, der som udgangspunkt finansieres separat. 
2
  Dette foregår via den såkaldte Financial Transactions Plan, som omfatter IMFs forventede træk på de 

p.t. 48 deltagende lande med 80 pct. af de samlede medlemstilsagn til IMF (kvoter). Andre lande med 
en positiv reservestilling bidrager i princippet også til denne kreditformidling og kan derfor også be-
tegnes kreditorer. I marts 2007 havde ca. 40 lande uden for Financial Transactions Plan en positiv re-
servestilling på over 5 pct. af kvoten. Da disse lande ikke deltager i Financial Transactions Plan, vil de 
dog ikke blive anmodet om at bidrage med yderligere resurser og indgår derfor heller ikke i bereg-
ningen af de resurser, IMF kan bruge til videreudlån.  

3
  For en uddybende forklaring af reservestillingens sammenhæng med långivning og rentebetaling i 

forbindelse med långivning samt Nationalbankens mellemværender med IMF henvises til Appendiks 1. 
4
  SDR-renten er et vægtet gennemsnit af pengerenter fra USA, Japan, euroområdet og Storbritannien 

og var ultimo 2006 4,1 pct. 
5
  Dette drejer sig ikke kun om lavindkomstlande, men også nogle mellemindkomstlande. 

6
  Denne sammenhæng eksisterede ikke i begyndelsen af 1970'erne, da udlånet var på et tilsvarende 

lavt niveau, og der ligeledes var underskud på det operationelle budget. 
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end en lavere rente end markedsrenten, herunder den disciplin i den 
økonomiske politik, der er en forudsætning for et IMF-lån, og som er af 
væsentlig betydning for eventuelle private långivere. 

Som en midlertidig foranstaltning vedtog IMFs bestyrelse i foråret 
2006 at fastfryse den del af udlånsrenten, der ellers skulle bestemmes 
residualt, og i stedet trække på IMFs reserver om nødvendigt. IMFs re-
server er opbygget for at skabe sikkerhed for IMFs långivning og er ste-
get markant de seneste år til nu ca. 6 mia.SDR. Reserverne er således af 

IMFs UDLÅN OG DANMARKS RESERVESTILLING Figur 1
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Kilde: 

Udlån ekskl. udlån på favorable vilkår til lavindkomstlande, som finansieres separat fra IMFs øvrige aktiviteter. 
Et medlemslands kvote er dets medlemsbidrag, som fastsættes ud fra beregninger af landets relative størrelse i
verdensøkonomien. Der tilstræbes i dag en ensartet fordeling af reserveposition ved træk på de udvalgte kredito-
rer. Før 1990 blev der lagt særlig vægt på disse landes betalingsbalancestilling og internationale likviditet, hvilket
resulterede i, at nogle landes reserveposition afveg betydeligt fra gennemsnittet.  
IMF og egne beregninger. 

  

 

IMFs FORVENTEDE INDTÆGTER OG UDGIFTER Tabel 1 

Mio.SDR 2007 2008 2009 2010 

Indtægter .......................................................  541 511 490 421 
  Nettorente- og gebyrindtægter mv.1 .........  342 228 204 133 
  Investeringsindtægter .................................  199 283 286 288 

Udgifter ..........................................................  649 657 667 686 
  – heraf administrative udgifter2 .................  609 615 625 640 

Overskud/underskud .....................................  -108 -146 -177 -265 

Anm.: 1 SDR = 1,5 dollar ultimo 2006. IMFs regnskabsår, dvs. 1. maj 2006 - 30. april 2007 osv. 
Kilde: IMF (april 2007). 
1 Inkluderer sparede renteudgifter til den uforrentede del af kreditorernes reservestilling. 
2 Ved udgangen af 2005 havde IMF knap 2.700 ansatte og knap 450 kontraktansatte, jf. IMF Annual Report (2006). 
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et omfang, der kan dække et vist underskud på IMFs administrative 
budget en del år ud i fremtiden. Endvidere blev en investeringskonto 
etableret med henblik på at opnå et højere afkast af beholdningen af 
reserver. Hvad angår udgiftssiden, budgetterer IMF med 2 pct. real årlig 
reduktion i IMFs udgifter over finansårene 2008-10. De kommende år 
ventes stigende underskud, jf. tabel 1. 

 
CROCKETT-KOMITEENS FORSLAG TIL EN NY FINANSIERINGSMODEL 

I januar 2007 udkom en rapport fra den eksterne komite "Committee of 
Eminent Persons", som i maj 2006 blev nedsat med henblik på at frem-
bringe forslag til at sikre et holdbart indkomstgrundlag for IMF. Komi-
teen bestod af formand Andrew Crockett, direktør i investeringsbanken 
JPMorgan Chase, Mohamed A. El-Erian, adm. direktør for Harvard Ma-
nagement Company og en bred sammensætning af nuværende og tidli-
gere centralbankchefer1.  

Crockett-komiteen foreslår nye indtægtskilder knyttet til en ny op-
bygning af IMFs finanser, hvor IMFs tre hovedaktiviteter som udgangs-
punkt har hver sin finansiering. Offentlige goder bør således finansieres 
bredt af medlemskredsen, mens långivning fortsat skal finansieres af 
rentemarginalen i forbindelse med långivning. Andre bilaterale ydelser – 
som fx teknisk assistance, dvs. IMFs ekspertrådgivning – foreslås finansie-
ret af modtagerne og/eller af bilaterale bidrag, jf. figur 2. 

Komiteen mener ikke, at opbygningen skal anvendes mekanisk, idet 
opdelingen i praksis er mindre simpel. Eksempelvis vil den løbende 
makroøkonomiske overvågning (et offentligt gode) danne den infor-
mationsmæssige baggrund ved udformningen af låneprogrammer, og 
teknisk assistance (en bilateral ydelse) kan være nødvendig for, at et 
land kan implementere nogle af de tiltag, som er aftalt i et lånepro-
gram. Men opdelingen har for komiteen betydning for at tydeliggøre, 
hvor store indtægter, der er nødvendige, og hvem der bør betale for 
ydelsen. 

I tillæg til nye finansieringskilder foreslås en dividendepolitik formule-
ret i tilfælde af, at indtægterne skulle vise sig at overstige omkostnin-
gerne og behovet for reserveopbygning. Det understreges endvidere, at 
indtægtssiden ikke kan ses uafhængigt af udgiftssiden, men at en vur-
dering af omkostningsniveauet og mulige administrative besparelser i 
IMF ligger uden for komiteens mandat. De foreslåede finansieringskilder 
er nærmere beskrevet i det følgende. 

 1
  Alan Greenspan, USA, Tito Mboweni, Sydafrika, Guillermo Ortíz, Mexico, Hamad Al-Sayari, Saudi-

Arabien, Jean-Claude Trichet, euroområdet og Zhou Xiaochuan, Kina. 
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Finansiering af långivning 
Komiteen foreslår samme indtægtskilder til finansiering af omkostnin-
gerne ved generel långivning som i dag. Udlånsrenten skal fastsættes, så 
udgifterne forbundet med långivningen i form af administration og 
rentebetaling til kreditorerne samt den nødvendige reserveopbygning 
dækkes, men den skal ikke længere have til formål at finansiere IMFs 
øvrige aktiviteter. Renten bør have et niveau, der modvirker langvarig 
brug af IMFs resurser, når det er muligt at låne på markedsvilkår, men 
den skal holdes inden for et rimeligt bånd i henhold til markedsforhol-
dene. Komiteen har dog ikke et konkret forslag til, hvordan udlånsren-
ten bør fastsættes. 

Rentebetalingen til kreditorerne skal ifølge komiteen ikke reduceres i 
forhold til i dag, bl.a. fordi besparelsen herved, dvs. merindtægten, alli-
gevel ville variere med udlånsmængden og ikke ville være robust i en 
situation med lavt udlån. 

 
Finansiering af offentlige goder 
Udbuddet af offentlige goder udgør omtrent halvdelen af omkost-
ningerne ved IMFs aktiviteter. Til finansiering heraf foreslår komiteen 
nye indtægtskilder finansieret af en bredere kreds af medlemslande ud 

CROCKETT-KOMITEENS FORSLAG TIL NY OPBYGNING AF IMFs FINANSER Figur 2 
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Anm.: Tallene til venstre i figuren angiver den omtrentlige fordeling af udgifter efter kategori. 
Kilde: Committee of Eminent Persons (2007). 
1 Både makroøkonomisk og finansiel overvågning. Komiteen klassificerer således IMFs vurdering af medlemslandenes 

opfyldelse af internationale standarder og den frivillige gennemgang af et lands finansielle sektor, det såkaldte Fi-
nancial Sector Assessment Program (FSAP), som offentlige goder. 
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fra betragtningen, at denne type goder gavner medlemskredsen bredt. 
Mere præcist foreslås følgende tre merindtægter: 
• Udvidelse af IMFs investeringsmandat. 
• Investering af provenu fra salg af en del af IMFs guld. 
• Investering af kvotemidler. 
 
Komiteen foreslår en udvidelse af IMFs investeringsmandat ved dels at 
tillade længere varighed, dels at tillade investering i flere instrumenter 
på linje med multilaterale udviklingsbanker med høj kreditvurdering 
som fx Verdensbanken. Dette investeringsmandat gælder resurser på 
den investeringskonto, der i april 2006 blev etableret med henblik på at 
opnå indtægter fra investering af IMFs reserver.1 

Det nuværende beløb på investeringskontoen foreslås suppleret med 
investering af profitten ved et guldsalg.2 Denne resurse vil være rentefri, 
og hele investeringsafkastet fra investering af profitten fra et guldsalg – 
korrigeret for inflationsudviklingen – foreslås benyttet til dækning af 
IMFs udgifter. Det drejer sig om 13 mio.ounces guld, dvs. ca. 400 ton, 
som gennemsnitligt kun er bogført til 207 SDR pr. ounce, men som an-
tages mindst at kunne sælges til 500 SDR pr. ounce. 

Komiteen lægger vægt på kun at sælge en afgrænset mængde og fo-
reslår derfor salg af guld erhvervet efter 2. ændring af IMFs vedtægter i 
1978. Dette guld er ikke underlagt de samme regler ved guldsalg som 
den resterende mængde. Endvidere skal salget koordineres med cen-
tralbankernes aftaler om guldsalg for bl.a. at begrænse den potentielle 
markedspåvirkning. Komiteen bemærker, at anvendelsen af dette guld 
ville give en relativt lige fordeling af finansieringsbyrden mellem med-
lemslandene, eftersom det generelt kan anses for fælles eje for IMF- 
medlemskredsen.  

Endelig foreslås investeringsbeløbet forøget ved at investere en del af 
de samlede kvotemidler, dvs. de resurser, der i dag ellers kun stilles til 
rådighed til brug for videreudlån til andre medlemslande (fx ca. 10 pct. 
af kvotemidlerne svarende til knap 22 mia.SDR). Forskellen mellem inve-
steringsafkastet og rentebetalingen til medlemslandene skal frembringe 
merindtægten. Rentebetalingen foreslås at være den samme som i dag, 
dvs. SDR-renten fratrukket et gebyr, jf. Appendiks 1. Vigtigheden af at 
foretage disse investeringer i tilpas likvide værdipapirer understreges, 
idet der kan opstå behov for kvotemidlerne til udlån. 

 1
  IMF kan kun investere for et beløb svarende til reserverne ifølge IMFs vedtægter. Forud for beslut-

ningen blev reserverne ikke investeret. I stedet bidrog de til at nedbringe IMFs behov for at trække 
på medlemslandenes reservestillinger og nedbragte dermed det beløb, der skulle forrentes til kredi-
torerne. Det implicitte afkast af reserverne var derfor SDR-renten. 

2
  I 1956 blev der ligeledes oprettet en investeringskonto, hvor indtægter fra guldsalg blev investeret 

med henblik på at bidrage til at finansiere IMFs administrative omkostninger. Investeringskontoen 
blev ophævet i 1972.  
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Komiteen nævner, at et krav om, at alle medlemslande stiller kvotemidler 
til rådighed for investeringer, kan overvejes. Alternativet med alene at 
trække på udvalgte kreditorer, som det i dag er tilfældet ved långivning, 
kunne give indtryk af, at andre lande ikke bidrog til finansieringen.  

 
Finansiering af bilaterale ydelser 
Komiteen mener, at de administrative omkostninger ved långivning på 
favorable vilkår til lavindkomstlande bør dækkes af de midler, der op-
rindelig blev tilført IMF til dette formål. Disse omkostninger foreslås 
dermed finansieret af den såkaldte PRGF-ESF-fond. Omkostningerne er 
tidligere blevet dækket på denne måde, men bestyrelsen har siden regn-
skabsåret 1998 valgt at lade de administrative omkostninger blive dæk-
ket af IMFs almindelige indtægter i stedet. 

Teknisk assistance i form af ekspertrådgivning inden for IMFs kompe-
tenceområder fremhæves som en bilateral ydelse og ikke som et offent-
ligt gode. IMFs ledelse opfordres derfor til at udarbejde en mekanisme 
til at opkræve betaling for disse ydelser for at regulere efterspørgslen. 
Komiteen anerkender dog, at 80 pct. af omkostningerne ved teknisk 
assistance relaterer sig til lande med en relativ lav indkomst, som ikke 
kan betale for assistancen, men hvor den kan være vigtig for at fremme 
vækst og bekæmpe fattigdom samt forebygge kriser. Donorbidrag fra 
mere velstående lande nævnes derfor som en mulighed. Samlet konsta-
terer komiteen, at der næppe kan opnås væsentlige indtægter ved at 
opkræve betaling, men at forslaget af principielle årsager ikke desto 
mindre bør undersøges nærmere.  

 
Forslagets merindtægter og beslutningsproces 
Komiteen anbefaler, at finansieringsforslagene betragtes som en samlet 
pakke, og de forventede årlige merindtægter ved finansieringsmodellen 
opgøres til 320-420 mio.SDR, jf. tabel 2. Dette skal sammenholdes med 
et forventet underskud på 108 mio.SDR i regnskabsåret 2007 stigende til 
265 mio.SDR i 2010, jf. tabel 1. 

De største finansieringskilder i komiteens forslag kræver meget bred 
tilslutning blandt medlemskredsen, og flere af forslagene kræver endda 
ændring af IMFs vedtægter, som forudsætter godkendelse i mindst  
3/5 af medlemslandene med minimum 85 pct. af den samlede stemme-
vægt. 

 
KONSEKVENSER AF FORSLAGET 

Komiteens forslag til en ny opbygning af IMFs finanser og herunder de 
nye indtægtskilder skal behandles i IMFs bestyrelse, hvor der kun har 
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været indledende drøftelser. Danmark indgår her i en valgkreds med de 
7 andre nordiske og baltiske lande.1  

Den foreslåede finansieringsmodel ses af nordisk-baltisk valgkreds som 
et fornuftigt grundlag for det videre arbejde med at sikre et holdbart 
indkomstgrundlag for IMF. Det er en attraktiv egenskab ved forslaget, 
at indtægtsgrundlaget gøres bredere og dermed mindre afhængigt af 
långivning. Opdelingen af IMFs aktiviteter i henholdsvis långivning, of-
fentlige goder og bilaterale ydelser er en relevant referenceramme, men 
det bør erindres, at alle aktiviteter indeholder elementer af offentlige 
goder. Endvidere kan der være praktiske problemer knyttet til at anven-
de modellen for rigoristisk. 

Fra nordisk-baltisk side er det også blevet understreget, at tilbagehol-
denhed på udgiftssiden er centralt for sunde finanser, og at nye ind-
tægtskilder ikke i sig selv må føre til øgede udgifter eller nye aktiviteter. 

 1
  IMFs 185 medlemslande repræsenteres ved 24 medlemmer af IMFs bestyrelse, herunder et nordisk-

baltisk medlem. De nordiske og baltiske lande koordinerer derfor løbende valgkredsens holdninger 
til IMFs politikker. 

FINANSIERINGSFORSLAGETS MERINDTÆGTER OG BESLUTNINGSPROCES  Tabel 2 

Finansieringsforslag 
Forventet årlig 

merindtægt Påkrævet flertal 

Offentlige goder   

Udvidet investeringsmandat 
• Længere varighed.......................... 50 pct. flertal i IMFs bestyrelse 
• Flere typer instrumenter................

30 mio.SDR 
Ændring af IMFs vedtægter1 

Flere resurser til investering   
• Salg af guld erhvervet efter 2. 

vedtægtsændring ........................... 130 mio.SDR2 85 pct. flertal i IMFs bestyrelse 
• Anvendelse af kvotemidler ............ 100-200 mio.SDR3 Ændring af IMFs vedtægter1 

Bilaterale ydelser   

Udlån på favorable vilkår 
• Administrative omkostninger 

dækkes af særskilte fondsmidler...
 

60 mio.SDR
 
50 pct. flertal i IMFs bestyrelse 

Teknisk assistance   
• Særskilt opkrævningsmekanisme .. Usikkert og for-

mentlig begrænset
50 pct. flertal i IMFs bestyrelse 

Dividendepolitik  50/70 pct. flertal i IMFs bestyrelse4 

Anm.: 1 SDR = 1,5 dollar ultimo 2006. 
Kilde: Committee of Eminent Persons (2007) og IMFs Articles of Agreement. 
1 Vedtægtsændringer kan tidligst træde i kraft, når 3/5 af medlemslandene med mindst 85 pct. af stemmevægten har 

foretaget tilstrækkelige foranstaltninger i egen lovgivning til, at vedtægtsændringerne er gyldige i landet.  
2 Guldsalget omfatter knap 13 mio.ounces, som gennemsnitligt er bogført til 207 SDR pr. ounce. Komiteen antager en

salgspris på 500 SDR pr. ounce samt et realt afkast på 3 pct. om året.   
3 Merindtægten afhænger af, om investeringsmandatet udvides. 
4 Udlodning af nettoindkomsten for et givet år kræver 50 pct. flertal, mens udlodning fra de generelle reserver kræver

70 pct. flertal. 
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En dividendepolitik kan være et nyttigt redskab i denne sammenhæng, 
men da der samtidig kan være behov for, at indtægter fra de forskellige 
"grene" indgår i finansieringen af andre aktiviteter, er der behov for 
yderligere uddybning af en sådan politik for at kunne vurdere dens sam-
lede egenskaber.  

 
Finansiering af långivning 
Forslaget indebærer, at låneomkostningerne for låntagerne ikke længe-
re bestemmes af IMFs generelle indtægtsbehov, herunder bl.a. til den 
makroøkonomiske og finansielle overvågning af medlemslandene. For-
slaget om ikke at reducere forrentningen til kreditorerne ligger i natur-
lig forlængelse af ønsket om at gøre indtægterne mindre afhængige af 
udlån, da en reduktion af denne rente ikke vil bidrage væsentligt til 
indtægterne i en situation med lavt udlån. Den manglende konkretise-
ring af principperne for fastlæggelse af udlånsrenten gør det svært at 
foretage en endelig vurdering af forslaget.  

 
Finansiering af offentlige goder 
Nordisk-baltisk valgkreds støtter en vis udvidelse af IMFs investerings-
mandat, men forslaget kræver nærmere uddybning. Afkastet vil være 
usikkert og afhænge af rentekurvens udseende, og det er ikke konkre-
tiseret, hvad det udvidede investeringsmandat vil indebære af risiko, 
herunder risiko som følge af længere varighed. I lyset af de nuværende 
markedsforhold med flade eller faldende rentekurver samt de forsigti-
ge rammer, som centralbanker typisk investerer sine midler inden for, 
synes et forventet merafkast på 50 basispoint således ganske højt.  

Den nordisk-baltiske valgkreds støtter det foreslåede guldsalg, som er 
udformet med en række attraktive egenskaber. Dels er der tale om et 
decideret guldsalg og ikke kun en de facto opskrivning af den regn-
skabsmæssige værdi af guldet, som det var tilfældet i 1999-2000.1 Der-
udover er det naturligt afgrænset ved kun at omfatte guld erhvervet 
efter 2. vedtægtsændring i 1978. Derved mindskes presset for yderligere 
guldsalg for at fremskaffe flere indtægter siden hen. Endvidere er det 
vigtigt, at guldmarkedet ikke påvirkes væsentligt ved salget – et centralt 
aspekt, idet IMF besidder verdens 3. største officielle guldreserve. Guld-
salget vil omfatte omtrent 400 ton (svarende til 12,5 pct. af IMFs samle-
de guldbeholdning). Da salget foreslås holdt inden for centralbankernes 
aftaler om guldsalg – og forslaget har opbakning fra komitemedlemmet 

 1
  Opskrivningen af guldet i 1999-2000 er omtalt i Danmarks Nationalbank, Beretning og Regnskab, 

1999, boks 8, side 87. 
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fra et af de største guldproducerende lande, Tito Mboweni fra Sydafrika 
– må det anses for sandsynligt, at markedspåvirkningen minimeres.1  

Nordisk-baltisk valgkreds finder, at investering af kvotemidler kræver 
nærmere analyse. En løsning, hvor alle medlemslande i højere grad 
kommer til at bidrage til finansieringen, synes attraktiv. Muligheden for 
særskilte foranstaltninger til at fritage lavindkomstlande – som i forve-
jen har knappe resurser – for bidrag kan undersøges. Det er imidlertid 
uklart, hvordan et krav om, at medlemslandene stiller resurser til rådig-
hed for investeringer, er foreneligt med reservestillingens status som 
centralbankreserve. At låne penge til investeringer med henblik på at 
opnå et højere afkast end den forrentning, der skal betales af de lånte 
penge, vil være en ny vej for IMF at gå, og ovennævnte forbehold ved-
rørende usikkerhed om investeringsafkastet er lige så relevante her.  

 
Finansiering af bilaterale ydelser 
Nordisk-baltisk valgkreds er i princippet enig i, at de administrative om-
kostninger ved favorable lån til lavindkomstlande bør betales separat via 
midlerne frembragt til finansiering af disse lån. Dette vil dog reducere 
kapaciteten til udlån på favorable vilkår til lavindkomstlandene, med-
mindre der fremskaffes ekstra bidrag fra fx bilaterale donorer. Det er 
vigtigt for den nordisk-baltiske valgkreds, at denne udlånskapacitet ikke 
undermineres. 

Den nordisk-baltiske valgkreds er endvidere skeptisk over for at indfø-
re gebyrer for teknisk assistance, eftersom lavindkomstlandene har brug 
for denne ekspertrådgivning, men muligvis ville fravælge den, hvis de 
selv skulle betale. Det kan dog undersøges nærmere, om gebyrer kan 
indføres for mere velstående lande. I lyset af det begrænsede indtægts-
potentiale bør spørgsmålet dog behandles separat fra diskussionen om 
et holdbart indkomstgrundlag for IMF. 

 
Finansieringsforslagets betydning for Nationalbanken 
Der foreligger ikke en vurdering af den samlede virkning for medlems-
landene af komiteens forslag.  

For Danmark som kreditorland kan følgende dog konstateres:  
• En ændring i IMFs investeringsmandat vil ikke i sig selv have nogen 

umiddelbar virkning på Nationalbankens balance og regnskab.  

 1
  Komiteen mener, at guldsalget ikke bør føre til en forøgelse af det samlede officielle guldsalg, 

hvilket synes muligt, idet aftaleparterne i Central Bank Gold Agreement II – en aftale blandt en ræk-
ke europæiske centralbanker om et begrænset, koordineret årligt guldsalg – i det seneste år for afta-
len kun solgte knap 400 ton af de 500 ton, som er den øvre mængdemæssige årlige begrænsning, jf. 
World Gold Council. 
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• Forrentningen til kreditorerne og dermed Danmark vil blive forøget, 
mens udlånsrenten for debitorerne bliver reduceret som følge af det 
foreslåede guldsalg. 
En række tekniske forhold betyder således, at det tidligere nævnte 
fradrag fra SDR-renten for kreditorerne i netop dette tilfælde vil blive 
reduceret, og tillægget for låntagerne tilsvarende mindsket, og for-
rentningen til kreditorerne større.1 

• Nationalbankens reservestilling i IMF vil blive forøget med 10-12,5 pct. 
af kvoten ved det angivne investeringsomfang. 
Investering af kvotemidler skal ske ved at trække på medlemslandene, 
hvilket vil forøge Nationalbankens reservestilling i IMF. Ved det angiv-
ne investeringsomfang på 10 pct. af de samlede kvoter vil National-
bankens reservestilling tilsvarende blive forøget med 10 pct. af kvoten, 
dvs. 164 mio.SDR, hvis alle medlemslande bidrager med deres respekti-
ve kvoteandel. Hvis det derimod alene er de nuværende udvalgte kre-
ditorlande til finansiering af långivning, der skal bidrage med kvote-
midler, vil reservestillingen blive forøget med 12,5 pct. af kvoten, dvs. 
205 mio.SDR. 

• Nationalbanken vil ikke blive direkte berørt af forslagene til finansie-
ring af de bilaterale ydelser, men som bidragsyder til PRGF-ESF-fonden 
vil Danmark implicit bidrage, medmindre der bliver tilført ekstra resur-
ser til denne fond.2 

 
Det skal bemærkes, at der for Nationalbankens vedkommende i dag 
ikke er tale om væsentlige alternativomkostninger ved at stille resurser 
til rådighed for IMF. Dette skyldes, at IMFs træk på Nationalbanken ta-
ges fra bankens korte placeringer, som forrentes stort set svarende til 
SDR-renten.  
 
DET VIDERE FORLØB 

Rapporten har generelt fået en positiv modtagelse, men der er fortsat 
en række ubesvarede spørgsmål, eftersom Crockett-rapporten ikke in-
deholder detaljerede oplysninger.  

IMFs bestyrelse har endnu ikke haft en egentlig forhandling om for-
slagene, men det står klart, at der bliver tale om en langvarig proces, 
ikke mindst på grund af de gældende beslutningsprocedurer for de fle-
ste af forslagene. 

 1
  Baggrunden er, at der er tale om salg af det guld, der blev opskrevet i 1999-2000. For en beskrivelse 

af virkningen på IMFs finanser af opskrivningen, jf. fx International Monetary Fund (2001), Financial 
Organization and Operations of the IMF, s. 53-54. 

2
  Danmarks bidrag til udlån på favorable vilkår for lavindkomstlande er beskrevet i Danmarks Natio-

nalbank, Beretning og Regnskab, 2003, boks 14, side 85. 
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Det kan blive vanskeligt at opnå et tilstrækkeligt bredt flertal. Ikke 
mindst USA vil få en central rolle, da landet med en stemmevægt på 
knap 17 pct. i praksis har vetoret for beslutninger, der kræver 85 pct. 
flertal. Det skal således bemærkes, at USA traditionelt har været imod 
guldsalg, som udgør en væsentlig andel af merindtægterne ved finan-
sieringsforslaget, og guldsalget formodes at skulle godkendes af den 
amerikanske kongres. Det kan også blive afgørende, at vedtægtsæn-
dringer kræver implementering, typisk i form af ratificering, i 3/5 af 
medlemslandene med 85 pct. stemmevægt. 1 

Andre forslag kan komme på tale, selv om komiteen anbefaler, at fi-
nansieringsforslaget betragtes som en samlet pakke. Et forslag kunne fx 
være reduceret forrentning til kreditorerne, selv om forslaget er følsomt 
over for udlånsomfanget, medmindre kvoterne bruges i investerings-
øjemed.2  

Endelig kan nogle lande anlægge den holdning, at situationen måske 
er midlertidig og IMFs reserver tilstrækkelige indtil videre. Fra dette 
synspunkt kan tiden ses an, før der træffes beslutning om en eventuel 
ny finansieringsmodel for IMF. Med reserver på 6 mia.SDR vil et operati-
onelt underskud i omegnen af 100-250 mio.SDR kunne dækkes mange 
år frem i tiden.  

 1
  Den 4. vedtægtsændring, som blev godkendt af IMFs Repræsentantskab i 1997, er endnu ikke trådt i 

kraft. 131 lande, dvs. over 3/5 af medlemslandene, med i alt 77,6 pct. af stemmerne har accepteret 
ændringerne. Ændringerne er ikke godkendt af USA.  

2
  Skal forrentningen til kreditorerne reduceres til under 80 pct. af SDR-renten, vil det dog kræve 

vedtægtsændringer.  
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APPENDIKS 1 – NATIONALBANKENS RESERVESTILLING OG RENTEBETALING 

Nationalbankens finansielle mellemværender med IMF tager udgangs-
punkt i kvoten, som er Danmarks medlemsindskud i IMF. Kvoten fastsæt-
tes ud fra beregninger af medlemslandenes relative størrelse i verdens-
økonomien og er bestemmende for stemmeandelen i IMF, størrelsen af 
den mulige benyttelse af IMFs finansielle resurser samt af tildelte særlige 
trækningsrettigheder, SDR. Endvidere er kvoten udgangspunkt for forde-
lingen af landenes bidrag til finansiering af långivning. Danmarks kvote 
har siden 1999 været 1.642,8 mio.SDR (ca. 14 mia.kr. ultimo 2006). 

Medlemsindskuddet indbetales i en blanding af national valuta (75 
pct. af kvoten) og international omsættelig valuta og/eller guld (25 pct. 
af kvoten), som i Danmarks tilfælde hentes fra Nationalbankens valuta-
reserver.1 Derved får IMF et tilgodehavende i Nationalbanken – et kro-
netilgodehavende – og Nationalbanken et tilgodehavende i IMF – kaldet 
reservestillingen. Reservestillingen er med andre ord forskellen mellem 
kvoten og IMFs kronetilgodehavende. Ultimo 2006 var reservestillingen 
148 mio.SDR.2 

Reservestillingen indgår i opgørelsen af Nationalbankens valutareser-
ve, og Danmark kan uden tilknyttede betingelser om tilpasning af den 
makroøkonomiske politik – såkaldt konditionalitet – gøre brug af denne 
reservestilling.3 Indbetaling af valuta til IMF ændrer således ikke på den 
samlede valutareserve, blot placeringen.4 

Reservestillingen kan betegnes som et lands nettokreditorposition, 
idet indbetalt valuta benyttes af IMF til videreudlån til medlemslande 
med betalingsbalanceproblemer. Lande, der har en tilstrækkelig stærk 
betalingsbalancestilling og international likviditet, er de principale bi-
dragsydere til dette videreudlån. Disse lande deltager i den såkaldte 
Financial Transactions Plan og stiller valuta til rådighed for IMF. Skal IMF 
foretage en udbetaling til et land med låneprogram hos IMF, trækker 
IMF på disse kreditorer. Derved vil kreditorernes reservestilling forøges 
og – ved træk på Nationalbanken – IMFs kronetilgodehavende reduce-
res. Der så at sige "byttes" international omsættelig valuta, valutareser-
ver, for national valuta. I år med relativt omfattende IMF-udlån var Na-
tionalbankens reservestilling dermed langt over 25 pct. af kvoten, mens 
den ultimo 2006 kun var 9 pct. af kvoten. 

 1
  Før 1. april 1978 skulle de 25 pct. indbetales i guld, mens det mest almindelige i dag er indbetaling i 

international omsættelig valuta.  
2
  Jf. Danmarks Nationalbank, Beretning og Regnskab, 2006, tabel 10 i tabeltillægget, side 161. 

3
  Brug af valutareserver via reservestillingen kræver, at der er tale om et betalingsbalancebehov, men 

dette behov kan ikke anfægtes af IMF, og der er intet krav om tilbagebetaling af reserverne til IMF. 
4
  Der henvises til Mogensen (2003) for en uddybende beskrivelse af mellemværendernes optræden på 

Nationalbankens balance. 
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Danmark bidrager til IMFs finansiering ad to kanaler, idet en del af re-
servestillingen er uforrentet, og der af den forrentede del fratrækkes et 
beløb til såkaldt byrdefordeling, jf. boks 1. 
 

 

BETALING I FORBINDELSE MED IMFs LÅNGIVNING Boks 1 

Forrentningen til kreditorerne og udlånsrenten for debitorerne tager udgangspunkt i 

3-måneders SDR-renten. Herfra er der henholdsvis et fradrag og et tillæg som led i 

den såkaldte byrdefordelingsmekanisme. Byrdefordelingsmekanismen sigter mod at 

opbygge reserver i tilfælde af, at debitorerne misligholder deres lån, og både kredito-

rer og debitorer bidrager til denne reserveopbygning. Ved udgangen af 2006 blev 

SDR-renten henholdsvis fratrukket og tillagt ca. 30 basispoint til byrdefordeling, men 

dette beløb var lavere (typisk 10-15 basispoint) i de foregående år, hvor udlånsom-

fanget var langt større. 

For IMFs debitorer tillægges SDR-renten desuden en basismargin samt yderligere 

gebyrer afhængigt af størrelsesordenen for det enkelte lands lån. Basismarginen er 

hidtil blevet fastsat residualt, så IMFs mål for indkomst og reserveopbygning blev nå-

et. Det følger heraf, at et faldende udlån alt andet lige vil resultere i en højere basis-

margin for de tilbageværende debitorer ved et uændret mål for indkomst og reserve-

opbygning. Sammenhængen mellem SDR-renten og forrentningen af reservestillingen 

samt debitorernes udlånsrente fremgår af figuren nedenfor.  

 

FORRENTNING AF RESERVESTILLINGEN OG RENTEBETALING FOR DEBITORER 

4,07 pct.

108 bp.1 50 bp. 
+100-500 bp.2

Byrdefordelings-
mekanisme

Basismargin Gebyrer

Rente
30 bp. 33 bp.

Ultimo 2006:

Forrentning til 
kreditorer

Udlånsrente 
for debitorer

SDR-
rente

 
Anm.: Figuren viser ikke, at en del af reservestillingen er uforrentet. 
Kilde: Segendorf og Srejber (2006) og IMFs SDR Interest Rate, Rate of Remuneration, Rate of Charge and Burden 

Sharing Adjustments. 

1  Basismarginen er for regnskabsåret 2007 fastlåst til 108 basispoint som en midlertidig foranstaltning. 
2 Gebyrtillæg afhænger af størrelsesordenen for lånet samt i visse tilfælde af tiden fra lånoptagelsen. 

 

En del af medlemslandenes reservestilling er dog uforrentet. For Danmarks vedkom-

mende drejer dette sig om 65 mio.SDR, hvilket er værdien af det guld, Danmark har 

indbetalt til IMF (25 pct. af kvoten før 1. april 1978), når guldet opgøres til den histori-

ske guldpris på 35 SDR pr. ounce.1 Dette svarer til 4,0 pct. af kvoten i dag – dvs. knap 

halvdelen af reservestillingen på 9,0 pct. af kvoten var uforrentet ultimo 2006. Den 

uforrentede reservestilling udgjorde i gennemsnit 3,8 pct. af kvoten for medlemskred-

sen som helhed ved udgangen af regnskabsåret 2006, men andelen varierer betyde-

ligt – fx udgør Storbritanniens uforrentede reservestilling 6 pct. af kvoten mod Saudi-

Arabiens 0,5 pct. af kvoten. 

Kilde: IMF Annual Report (2006), IMFs International Financial Statistics og egne beregninger. 

1   1 (troy) ounce = 31 gram. 
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Nils Bernsteins tale på Realkreditrådets 
årsmøde 26. april 2007 

Væksten i verdensøkonomien er fortsat høj. Tempoet er gået lidt ned i 
USA, men opsvinget i Europa og mange andre dele af verden er blevet 
tydeligere. De store globale ubalancer – her tænker jeg på det store 
betalingsbalanceunderskud i USA, som modsvares af store overskud i 
bl.a. Kina og i de olieproducerende lande – er blevet lidt mindre, og 
risikoen for abrupte tilpasninger er aftagende uden dog at være elimi-
neret.  

Den lavere vækst i USA afspejler bl.a., at boligmarkedet er ved at til-
passe sig efter en årrække med stærke prisstigninger, men tilpasningen 
ser ud til at blive moderat og gradvis. Det ser heller ikke ud til, at de 
problemer, der er i selskaber, der har specialiseret sig i boliglån til min-
dre kreditværdige husholdninger, vil brede sig til andre dele af kapital-
markederne. 

Bekymringen for, om det europæiske opsving ville blive kvalt af den 
tyske momsforhøjelse, er blevet afblæst, og Tyskland som økonomisk 
dynamo er på vej op i omdrejninger.  

Samlet set tegner det godt for den danske eksport, som ikke kommer 
til at lide af mangel på efterspørgsel i den kommende tid. Den kan sna-
rere komme til at lide under mangel på produktionskapacitet. Den dan-
ske økonomi kører på kapacitetsgrænsen, og mange virksomheder har 
svært ved at skaffe den arbejdskraft, de ønsker. 

Formuleret mere positivt har beskæftigelsen i Danmark aldrig været 
højere end nu, og arbejdsløsheden er den laveste siden begyndelsen af 
1970'erne og ligeledes en af de laveste i verden. Det indebærer samti-
digt, at der er en snæver grænse for den økonomiske vækst i den kom-
mende tid. Med udsigt til fortsat vækst i den indenlandske efterspørgsel 
vil kapacitetspresset vare ved. 

Det vil i høj grad være op til os selv her i Danmark at sikre, at vi kan 
drage fordel af den fortsatte internationale højkonjunktur.  

Boligmarkedet er blevet afdæmpet i løbet af det seneste år efter en 
periode med meget kraftig vækst i kontantpriserne – så kraftig, at det 
også har tiltrukket sig international opmærksomhed. 

Spørgsmålet herhjemme har i den seneste tid været, om vi står over 
for en periode med frit fald i boligpriserne. En vis nedadrettet korrekti-
on i priserne i de områder, hvor prisstigningerne har været størst, kan 
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ikke udelukkes. I kraft af den stærke danske økonomi er det dog ikke 
sandsynligt, at vi står over for drastiske og generelle prisfald. Det er i sig 
selv en fordel, at forventningerne til den fremtidige prisudvikling på 
ejerboliger er blevet afdæmpet, så man undgår, at udsigten til kapital-
gevinster bliver et centralt motiv ved boligkøb. 

Stemningsskiftet synes at have været mest markant i hovedstadsområ-
det. Det er også i København, at vi på det seneste har set fald i boligpri-
serne – især for ejerlejligheder. Det afspejler, at kvadratmeterpriserne er 
kommet meget højt op, og at udbuddet af nybyggede boliger har taget 
fart. Byggeriet reagerer altid med en vis forsinkelse på stigende boligpri-
ser. Den økonomiske vækst i hovedstadsområdet er dog stadig høj, og 
der er tilgang af indbyggere fra resten af landet. Det vil lægge en bund 
under priserne.  

Trefjerdedele af landets ejerboliger er beliggende uden for hoved-
stadsområdet. Der har udviklingen i priserne de fleste steder været lang-
sommere, og sandsynligheden for fald er mindre.  

Stigningen i kvadratmeterpriserne de senere år har betydet en stærk 
forøgelse af boligformuen. Den er steget med 670 mia.kr. siden begyn-
delsen af 2005. Låntagningen er også steget, men slet ikke i samme om-
fang. Friværdierne er skønsmæssigt vokset med 550 mia.kr. over to år. 
Det giver en ganske betydelig stødpude over for eventuelle prisfald.  

Stigende boligpriser er først og fremmest til fordel for dem, der alle-
rede ejer en bolig. Boligejerne udgør et flertal i befolkningen, og det er 
nok én af forklaringerne på, at der ikke er hørt større protester over de 
kraftige prisstigninger.  

Stagnation og eventuelt fald i boligpriserne vil være til gavn for dem, 
der står over for at træde ind på boligmarkedet. For dem, der har købt, 
da priserne toppede, vil et eventuelt prisfald naturligvis være ubehage-
ligt. Det er dog kun en lille del af ejerboligerne, der er handlet til de 
meget høje priser. Omkring 5 pct. af landets parcelhuse bliver handlet 
hvert år, så for hovedparten af boligejerne vil et mindre prisfald blot 
betyde, at en lille del af en hurtigt opnået kapitalgevinst forsvinder 
igen. Rentestigningen indebærer desuden, at kursværdien af restgælden 
er faldet, medmindre boligen er finansieret til variabel rente.  

Det er Nationalbankens vurdering, at opbremsningen på boligmarke-
det på kortere sigt kun får en begrænset effekt på den generelle øko-
nomi. Når kødannelserne i byggeriet på et tidspunkt er afviklet, vil vi 
nok se en opbremsning i ny- og ombygningsaktiviteten, men vi er langt 
fra der endnu. Desuden er erhvervsbyggeriet på vej frem. Hertil kom-
mer, at privatforbruget kun i mindre omfang er blevet påvirket af de 
stigende boligformuer. Forbrugstilbøjeligheden er siden 2004 steget 
svarende til ca. 15 mia.kr., mens boligformuerne som nævnt er steget 
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med 670 mia.kr. Kapitalgevinsterne er ganske vist blevet yderligere be-
lånt, men provenuet er overvejende blevet anvendt til boligforbedrin-
ger, pensionsopsparing eller andre finansielle aktiver. 

Vi har gennem mere end 200 år haft et sikkert boligfinansieringssy-
stem med et stort og standardiseret realkreditobligationsmarked, som 
har givet låntagere lige adgang til finansiering af fast ejendom til en 
lang kapitalmarkedsrente. Realkreditsystemet har imidlertid undergået 
mange forandringer i nyere tid: 

Realkreditten er ikke længere låntagerforeninger af solidarisk hæf-
tende medlemmer, som organiserer sig i fællesskab for at få adgang til 
et svagt udviklet kapitalmarked. I dag er der tale om profitmaksimeren-
de aktieselskaber i en økonomi med veludviklede kapitalmarkeder.  
Realkredit- og pengeinstitutter er blevet knyttet tættere sammen på 
forskellig vis. Kreditinstitutter fra EU kan frit konkurrere i Danmark, og 
danske kreditinstitutter er blevet aktive i ejendomsfinansiering i udlan-
det.  

Endelig har der været en betydelig produktudvikling – eksempelvis 
rentetilpasningslån, lån med renteloft og afdragsfrie lån. Realkredit er 
på den måde blevet et produkt på linje med andre kommercielle finan-
sielle produkter i en åben økonomi med et veludviklet finansielt system. 
Denne dynamik har ikke ændret ved Nationalbankens grundlæggende 
holdning til realkreditsystemet. Nationalbanken har altid været af den 
opfattelse, at det er et sikkert system, som er godt for låntagere, långi-
vere, kapitalmarkedet og den finansielle stabilitet. 

Nu kommer så en ny variant af obligationer på markedet, nemlig sær-
ligt dækkede obligationer, SDO. På årsmødet sidste år efterlyste jeg en 
grundig gennemarbejdning af de kommende regler for anvendelse af 
SDO. Jeg vil gerne kvittere for, at vi har fået lavet denne gennemar-
bejdning. Der er nu politisk forlig om en lov for SDO.  

Samlet set er det min opfattelse, at resultatet er godt. Lovforslaget gi-
ver samtidig mulighed for, at realkreditinstitutterne kan yde boliglån 
finansieret ved obligationsudstedelser på fuldstændig samme vis som i 
dag. Det har været vigtigt for Nationalbanken.  

Pengeinstitutterne har i flere år konkurreret med realkreditinstitutter-
ne om at yde boliglån, bl.a. med introduktionen af prioritetslån. Desu-
den konkurrerer de i stigende grad med udenlandske institutter – både i 
Danmark og i udlandet.  

Nu får pengeinstitutterne mulighed for at finansiere sig ved at udste-
de SDO med sikkerhed i lån med pant i fast ejendom. Det skærper kon-
kurrencen. Det giver samtidig pengeinstitutterne en ny og stabil finan-
sieringskilde til at dække det voksende indlånsunderskud til gavn for 
den finansielle stabilitet. 
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Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i Nationalbanken synes, at den gælden-
de lovgivning for realkredit har fungeret godt, og et stramt balance-
princip har i den sammenhæng været en hjørnesten.  

Formålet med et balanceprincip er at begrænse udstederens risiko til 
kun kreditrisiko. Både det nuværende og forslaget til nyt balanceprincip 
har som grundregel, at der ikke må tages rente-, options- eller valuta-
kursrisici.  

I dag bliver risici hovedsageligt afdækket ved at sælge obligationer, 
som er helt magen til boliglånene – og det vil selvfølgelig også være en 
mulighed under det nye balanceprincip, hvis man ønsker det. Men med 
det nye balanceprincip åbnes der op for, at der i højere grad kan anven-
des moderne finansielle instrumenter til at afdække risici.  

Den nye lovgivning om SDO indeholder derudover en direktivbestemt 
stramning i forhold til realkreditlovgivningen, nemlig at hvert boliglån i 
hele lånets løbetid ikke må have en værdi, der overstiger 80 pct. af vær-
dien af den bolig, der belånes. I dag gælder det som bekendt kun, når 
lånet optages. 

Hvis huspriserne falder, skal kreditinstitutterne i fornødent omfang 
reetablere sikkerheden bag de udstedte SDO, fx ved at optage lån og 
købe statspapirer, der kan lægges til sikkerhed. Det betyder, at der altid 
vil være god sikkerhed bag de nye SDO, og det vil begrænse refinansie-
ringsrisikoen. 

Samlet set er det Nationalbankens vurdering, at reguleringen af SDO 
danner grundlag for et lige så sikkert boligfinansieringssystem som real-
kreditsystemet i dag. Nu har vi til gode at se, hvorledes markedet vil 
tage imod de nye obligationer. 

Det forhold, at der nu på boligfinansieringsområdet kommer et nyt fi-
nansieringsinstrument, som også kan anvendes af pengeinstitutter, må 
som udgangspunkt forventes at skærpe konkurrencen. Det er ingen skade 
til. Synspunktet forudsætter imidlertid, at forbrugerne er aktive, og at de 
er i stand til at gennemskue de tilbud, de får. Der udestår et ganske om-
fattende arbejde med at udforme metoder til at skabe gennemsigtighed. 

Integrationen af de finansielle markeder over landegrænserne er et af 
de mere markante fænomener over de seneste 30 år. Det stiller store 
krav til den underliggende infrastruktur. Store omkostninger er fortsat 
forbundet med handel med værdipapirer over grænserne.  

Den Europæiske Centralbank, ECB, har på den baggrund taget initiativ 
til forbedring af den grænseoverskridende handel med værdipapirer i 
EU.  

Target2-Securities er betegnelsen for et nyt fælleseuropæisk system 
for afvikling af værdipapirer først og fremmest udstedt i euro, men se-
nere også for afvikling i andre valutaer.  
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Formålet med projektet er, at det skal være ligeså enkelt, billigt og ef-
fektivt at afvikle handler med værdipapirer på tværs af landegrænserne 
i EU, som det er at afvikle en national handel. 

ECB forventer at tage endelig stilling til, hvorvidt systemet skal udvik-
les, i begyndelsen af 2008.  

I den kommende tid skal brugernes krav til systemet fastlægges. Natio-
nalbanken og Værdipapircentralen har påbegyndt indsamlingen og 
koordineringen af de danske brugerkrav.  

Jeg vil gerne slutte med, på Nationalbankens vegne, at takke for det 
gode samarbejde, vi har haft med både Realkreditrådet og dets med-
lemmer i det forgangne år. 
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Pressemeddelelser 

DEN 22. FEBRUAR 2007: NY MØNTSERIE MED POLARTEMA  

I anledning af Det Internationale Polarår udsender Nationalbanken en 
ny serie temamønter på tre mønter med motiver fra polarområderne. 
Den første polarmønt udsendes 26. marts 2007 og den sidste i 2009.  

Den første mønt har en isbjørn som motiv. Isbjørnen er valgt, fordi den 
er vigtig i den grønlandske kultur og i høj grad symboliserer Grønland. 
På mønten står isbjørnen på en isflage, som er ved at revne bag den. 
Motivet til mønten er udformet af den grønlandske kunstner Niels 
Motzfeldt, som også stod for motivet på mønten Tre Brødre i tårn-
møntserien. Mønternes forside viser Dronningens portræt i profil.  

Polarmønten udsendes i tre forskellige udgaver. Den udkommer som 
10-krone i 1,2 millioner eksemplarer og vil indgå i det almindelige 
møntomløb. Derudover udkommer mønten i samlerversioner i sølv og 
guld med en pålydende værdi på henholdsvis 100 kroner og 1.000 kro-
ner. Sølvmønten sælges til en vejledende udsalgspris på 300 kroner og 
bliver fremstillet i maksimalt 50.000 eksemplarer. Guldmønten sælges til 
en vejledende udsalgspris på 2.500 kroner og bliver fremstillet i maksi-
malt 6.000 eksemplarer.  

Guldmønterne er fremstillet af grønlandsk guld, som er udvundet fra 
guldminen Nalunaq ved Nanortalik i det sydlige Grønland. Minen leve-
rede også guld til kronprinsparrets vielsesringe. Det er første gang, at 
der fremstilles en mønt i grønlandsk guld. At der alene er anvendt grøn-
landsk guld kommer til udtryk i omskriften på guldmønterne, hvor der 
indgår en lille isbjørn, der af en række smykkekunstnere anvendes som 
symbol for netop grønlandsk guld.  

Mønterne kan købes fra 26. marts i pengeinstitutter, hos mønthandle-
re og i Nationalbankens hovedkasse. Mønterne kan også købes gennem 
Den Kgl. Mønts hjemmeside www.kgl-moent.dk, hvor man allerede nu 
kan bestille dem. På hjemmesiden findes også billeder af mønten og 
udtalelse fra kunstneren Niels Motzfeldt.  
 
DEN 8. MARTS 2007: RENTEFORHØJELSE  

Nationalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes 
med 0,25 pct. til 4,00 pct. Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 
pct. til 3,75 pct. Forhøjelsen har virkning fra 9. marts 2007.  
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Renteforhøjelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, 
har forhøjet minimumsbudrenten ved sine primære markedsoperationer 
med 0,25 pct. til 3,75 pct.  

 
20. MARTS 2007: VÆDDEREN PRYDER DEN FØRSTE MØNT I EN NY 
TEMAMØNTSERIE MED SKIBE SOM MOTIV  

Nationalbanken udsender 25. april 2007 den første mønt i en ny serie af 
20-kroners temamønter, hvor udvalgte skibe er motiv. I anledning af 
Galathea 3 Ekspeditionens hjemkomst til Danmark har den første mønt i 
serien inspektionsskibet Vædderen som motiv.  

Inspektionsskibet Vædderen har fra august 2006 sejlet jorden rundt 
med den tredje Galathea Ekspedition og anløber efter planen Lange-
linie i Københavns Havn 25. april 2007. Galathea 3 er den største danske 
forskningsekspedition i mere end 50 år, og dens formål er at styrke 
dansk forskning.  

Billedhugger Øivind Nygård står bag motivet af Vædderen.  
"Vædderen er i dag et sejlende forskningscenter, og som sådan tilfø-

rer dette skibet en ekstra dimension til den dynamik, som skibe i forve-
jen har i kraft af deres form og bevægelse. Penge er også i bevægelse 
og ofte omdrejningspunktet for stor aktivitet. Denne dynamik bliver 
således et oplagt udgangspunkt for afbildningen af Vædderen", siger 
Øivind Nygård.  

Mønten med Vædderen udsendes som 20-krone i 1,2 mio. eksempla-
rer. Den har samme størrelse og er af samme materiale som de alminde-
lig cirkulerende 20-kroner. På forsiden vises Dronningens portræt i pro-
fil. Portrættet er udformet af billedhugger, professor Mogens Møller.  

Den nye temamønt kan købes i pengeinstitutter, i Nationalbankens 
hovedkasse og på Den Kgl. Mønts hjemmeside www.kgl-moent.dk fra 
25. april 2007. Den næste skibsmønt forventes udsendt i efteråret 2007.  

På Den Kgl. Mønts hjemmeside findes også billeder af mønten og ud-
talelser af billedhugger Øivind Nygård.  

 
DEN 9. MAJ 2007: TÅRNMØNT MED KØBENHAVNS RÅDHUSTÅRN OG 
TÅRNMØNTSÆT UDSENDES 20. JUNI 2007  

Københavns Rådhustårn bliver motivet på den tiende og sidste tårn-
mønt, som udsendes 20. juni 2007. Motivet er udformet af billedhugger 
Lis Nogel, som også stod bag motivet til den første tårnmønt, Århus Råd-
hustårn.  

Mønten med Københavns Rådhustårn udsendes som 20-krone i 1,2 
mio. eksemplarer. Den har samme størrelse og er af samme materiale 
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som de almindeligt cirkulerende 20-kroner. På forsiden vises Dronnin-
gens portræt i profil. Portrættet er udformet af billedhugger, professor 
Mogens Møller.  

Samtidig med den sidste mønt i tårnmøntserien udsendes alle ti tårn-
mønter i et møntsæt. Mønterne i tårnmøntsættet er præget i særlig fin 
samlerkvalitet, hvor mønterne er ucirkulerede og præget med to slag 
mod normalt et slag. Tårnmøntsættet udkommer i maksimalt 30.000 
eksemplarer og koster 495 kroner inklusive moms. Det kan ligesom den 
nye temamønt købes i pengeinstitutter, i Nationalbankens hovedkasse 
og på Den Kgl. Mønts hjemmeside www.kgl-moent.dk fra 20. juni 2007.  

Tårnmønterne afløses af en skibsserie. Den første mønt med motiv af 
inspektionsskibet Vædderen fra Galathea 3 udkom 25. april 2007. Nye 
motiver medvirker til at gøre det mere spændende at få en mønt i hån-
den. Læs mere om temamønterne på Den Kgl. Mønts hjemmeside.  

 
DEN 14. MAJ 2007: KARIN BIRGITTE LUND VALGT SOM KUNSTNER TIL 
NY DANSK SEDDELSERIE  

Nationalbanken har besluttet, at et idéoplæg af Karin Birgitte Lund skal 
danne grundlag for en ny dansk seddelserie. Karin Birgitte Lunds idé-
oplæg er udvalgt blandt i alt otte, som blev offentliggjort i januar 2007. 
Idéoplæggene fra Karin Birgitte Lund og Kaspar Bonnén rummer begge 
et stort potentiale. De to kunstnere blev derfor bedt om at viderebear-
bejde hver deres oplæg, så Nationalbanken kunne vurdere, hvilket der 
egner sig bedst til nyt dansk seddeldesign. På baggrund af de bearbej-
dede oplæg har Nationalbanken nu valgt Karin Birgitte Lunds.  

Om valget af Karin Birgitte Lund udtaler nationalbankdirektør Torben 
Nielsen: "Karin Birgitte Lund viser i sit idéoplæg broer som bindeled ikke 
alene mellem landsdelene, men også mellem fortid og nutid. Oplægget 
indeholder fornemme naturalistiske kvaliteter, og hendes fine streg og 
klassiske udtryk vil gøre sig flot på de kommende pengesedler."  

Alle otte idéoplæg vil blive præsenteret for offentligheden sammen 
med skitser til danske mønter på Kunstmuseet Køge Skitsesamling i pe-
rioden 22. juni til 9. september 2007. 

 

Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



 

22-05-2007 12:28:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 2   

H:\kvo\dan\2007\2kvt\faerdige\tabtill_2kvt_07.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

Tabelafsnit 

 
Renter og aktiekursindeks.........................................................................  1 
 
Udvalgte poster fra Nationalbankens balance ........................................  2 
 
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkredit-  
institutternes nettostilling over for Nationalbanken..............................  3 
 
Udvalgte poster fra MFI-sektorens konsoliderede balance ...................  4 
 
Pengemængden.........................................................................................  5 
 
Udvalgte poster fra pengeinstitutternes balance....................................  6 
 
Udvalgte poster fra realkreditinstitutternes balance..............................  7  
 
Penge- og realkreditinstitutternes udlån til indlændinge......................  8 
 
Realkreditinstitutternes udlån fordelt på lånetype.................................  9 
 
Pengeinstitutternes effektive rentesatser................................................  10  
 
Udvalgte poster fra investeringsforeningernes balance.........................  11 
 
Indenlandske værdipapirer fordelt på ejers hjemland............................  12 
 
Husholdningernes finansielle aktiver og passiver ...................................  13 
 
Virksomhedernes finansielle aktiver og passiver.....................................  14 
 
Betalingsbalancens løbende poster (nettoindtægter) ............................  15 
 
Betalingsbalancens finansielle poster (netto fra udlandet)....................  16 
 
Betalingsbalancens porteføljeinvesteringer (netto fra udlandet)..........  17  
 
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet ....................................  18 
 
Nationalregnskabets forsyningsbalance ..................................................  19 
 
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) og  
underliggende inflation (IMI) ...................................................................  20 
 
Udvalgte månedlige økonomiske indikatorer .........................................  21 
 
Udvalgte kvartalsvise økonomiske indikatorer........................................  22 
 
Valutakurser ...............................................................................................  23 
 
Effektiv kronekurs......................................................................................  24 
 
Nationalbankens  statistiske  publikationer 

Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



 

22-05-2007 12:28:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 2   

H:\kvo\dan\2007\2kvt\faerdige\tabtill_2kvt_07.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

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 21. maj 2007. 
 
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 

 
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 
2006 ........... 3,81 3,95 5,24 441,48  
okt 06 ..... 3,61 3,86 5,22 418,92 
nov 06 ..... 3,71 3,74 5,19 424,33 
dec 06 ..... 3,81 3,95 5,24 441,48 
jan 07 ..... 3,90 4,06 5,28 462,84 
feb 07 ..... 3,98 3,96 5,23 455,44 
mar 07 ..... 4,06 4,05 5,23 466,59 
apr 07 ..... 4,16 4,23 5,33 485,46 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ............. 3,50 3,75 3,50 

2006    4. aug 3,00 3,25 3,00 
            6. okt .. 3,25 3,50 3,25
            8. dec .. 3,50 3,75 3,50 

2007    9. mar 3,75 4,00 3,75
   
    
          21. maj 3,75 4,00 3,75 

..

..

..

.

.
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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. 
 
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 
2006 ................................... 171,7 59,8 73,8 163,2 8,8 153,7 18,2  
nov 06 ............................ 180,2 57,8 83,9 147,4 3,7 131,1 20,1 
dec 06 ............................ 171,8 59,8 71,5 163,2 9,0 153,7 18,4 
jan 07 ............................ 173,7 57,6 69,7 167,5 21,0 160,4 28,1 
feb 07 ............................ 178,1 57,2 62,6 179,4 13,5 153,3 39,5 
mar 07 ............................ 181,3 58,2 68,4 160,9 7,0 129,7 38,2 
apr 07 ............................ 170,6 58,7 53,7 151,5 19,8 129,9 41,4 
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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. 

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 
2006 ...................  -14,5 16,2 -30,6 -30,0 -4,9 -1,2 -66,7 18,2  
nov 06 .............  -20,5 -1,1 -19,4 0,3 -1,7 -1,6 -22,4 20,1 
dec 06 .............  -1,9 -5,9 4,0 0,1 -5,2 -0,6 -1,7 18,4 
jan 07 .............  5,5 3,1 2,4 0,6 4,7 2,0 9,7 28,1 
feb 07 .............  -5,9 -13,8 7,9 3,7 0,1 -0,3 11,4 39,5 
mar 07 .............  -2,4 1,9 -4,3 1,0 0,0 1,9 -1,4 38,2 
apr 07 .............  5,6 1,4 4,2 -0,2 -0,1 -0,6 3,3 41,4 
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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. 

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 ...................  3.684,5 97,5 2.246,2 100,8 46,3 848,9 1.222,1 -65,7 
2005 ...................  4.227,5 107,8 2.584,2 75,3 53,4 971,3 1.321,3 -172,9 
2006 ...................  4.681,8 116,8 2.953,9 51,1 60,2 1.076,8 1.437,4 -223,1  
okt 06 ............. 4.507,1 113,1 2.874,5 58,7 58,6 1.074,8 1.381,4 -225,0 
nov 06 ............. 4.642,4 115,8 2.921,0 40,7 58,5 1.095,4 1.388,2 -226,0 
dec 06 ............. 4.681,8 116,8 2.953,9 51,1 60,2 1.076,8 1.437,4 -223,1 
jan 07 ............. 4.739,3 121,0 2.973,2 47,6 62,0 1.099,7 1.428,3 -237,7 
feb 07 ............. 4.806,6 116,9 3.010,2 47,5 62,3 1.097,1 1.444,5 -254,5 
mar 07 ............. 4.879,1 115,7 3.056,8 42,0 65,9 1.130,9 1.456,8 -251,7 
 
 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 -25,3 15,3 14,4 8,1 ... 
2006 ...................  ... 8,3 14,3 -32,1 12,6 10,9 8,8 ...  
okt 06 .............  ... 9,4 14,1 -24,1 13,3 13,2 11,6 ... 
nov 06 .............  ... 12,5 14,5 -29,5 13,0 14,7 12,0 ... 
dec 06 .............  ... 8,3 14,3 -32,1 12,6 10,9 8,8 ... 
jan 07 .............  ... 10,1 14,6 -40,9 14,7 3,5 10,2 ... 
feb 07 .............  ... 9,0 14,6 -26,6 15,3 12,9 9,3 ... 
mar 07 .............  ... 6,5 13,9 -3,4 21,4 14,1 9,6 ... 
  

Anm.: MFI-sektoren omfatter danske monetære finansielle institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre kre-
ditinstitutter, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007



 

22-05-2007 12:28:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 2   

H:\kvo\dan\2007\2kvt\faerdige\tabtill_2kvt_07.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

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. 
 
2002 ............... 39,0 399,1 438,1 102,7 18,5 559,3 6,6 45,2 611,2 
2003 ............... 41,0 428,1 469,1 112,2 19,2 600,5 2,7 77,3 680,5 
2004 ............... 43,7 492,8 536,5 119,2 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 8,4 798,7 
2006 ............... 50,8 648,5 699,3 143,0 17,9 860,1 8,0 21,3 889,5  
okt 06 .......... 48,6 632,9 681,5 163,9 17,5 862,9 17,0 10,1 890,1 
nov 06 .......... 49,5 634,8 684,3 162,0 18,9 865,3 16,6 7,1 889,1 
dec 06 .......... 50,8 648,5 699,3 143,0 17,9 860,1 8,0 21,3 889,5 
jan 07 .......... 49,2 655,0 704,1 155,7 16,8 876,6 9,8 28,1 914,7 
feb 07 .......... 49,1 648,4 697,5 169,2 16,4 883,0 11,2 25,4 919,8 
mar 07 .......... 49,9 669,8 719,7 174,1 16,5 910,3 9,9 28,9 949,2  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2002 ............... ... ... 3,9 ... ... 4,6 ... ... 11,8 
2003 ............... ... ... 8,8 ... ... 8,8 ... ... 11,3 
2004 ............... ... ... 14,4 ... ... 12,7 ... ... 2,7 
2005 ............... ... ... 19,9 ... ... 14,7 ... ... 14,3 
2006 ............... ... ... 8,7 ... ... 10,8 ... ... 11,4  
okt 06 .......... ... ... 8,3 ... ... 9,2 ... ... 12,0 
nov 06 .......... ... ... 6,4 ... ... 9,2 ... ... 11,3 
dec 06 .......... ... ... 8,7 ... ... 10,8 ... ... 11,4 
jan 07 .......... ... ... 0,0 ... ... 0,8 ... ... 4,4 
feb 07 .......... ... ... 9,8 ... ... 10,3 ... ... 13,4 
mar 07 .......... ... ... 10,4 ... ... 11,7 ... ... 12,6 
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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. 

2002 ...................  2.040,1 419,8 599,2 253,5 231,3 620,9 685,6 764,7 
2003 ...................  2.204,4 468,7 662,9 271,5 285,7 764,4 823,8 795,1 
2004 ...................  2.418,3 495,6 754,8 324,8 309,6 780,3 823,1 908,0 
2005 ...................  2.862,9 651,6 920,1 396,6 370,0 858,3 972,0 1.065,6 
2006 ...................  3.244,4 715,0 1.124,0 474,9 457,8 889,6 1.133,6 1.148,2  
okt 06 .............  3.096,9 679,9 1.061,6 449,2 428,6 916,5 1.057,6 1.125,2 
nov 06 .............  3.226,8 700,2 1.097,5 454,8 443,8 934,9 1.101,1 1.138,2 
dec 06 .............  3.244,4 715,0 1.124,0 474,9 457,8 889,6 1.133,6 1.148,2 
jan 07 .............  3.323,1 750,5 1.134,0 469,9 455,2 942,3 1.167,6 1.164,3 
feb 07 .............  3.380,8 704,5 1.155,0 475,1 469,9 1.019,4 1.224,1 1.150,5 
mar 07 .............  3.447,8 758,6 1.181,4 487,7 487,1 976,7 1.214,0 1.191,8  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 ................... ... 31,6 21,9 22,1 19,5 10,0 18,1 17,3 
2006 ................... ... 9,7 22,2 19,8 23,7 3,6 16,6 7,8  
okt 06 .............  ... 22,1 20,5 20,6 24,3 -3,6 9,8 8,4 
nov 06 .............  ... 16,1 22,8 21,0 23,6 -0,5 8,8 10,0 
dec 06 .............  ... 9,7 22,2 19,8 23,7 3,6 16,6 7,8 
jan 07 .............  ... 25,5 23,3 20,8 22,1 3,9 25,5 5,5 
feb 07 .............  ... 19,7 23,4 20,7 23,6 14,5 28,3 10,1 
mar 07 .............  ... 23,3 21,4 19,4 24,0 9,4 25,5 10,7 
  
Anm.: Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. Fra 2003 er udlånet påvirket af en tilgang til kredsen af

pengeinstitutter, hvilket der er taget hensyn til ved beregning af årsstigningstakt. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 7 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer 

Udstedte 
obliga-

tioner mv.

Ultimo Mia.kr. 

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 
2006 ...................  2.699,9 245,1 1.834,8 1.407,7 370,8 574,1 226,5 2.297,9  
okt 06 .............  2.186,0 167,8 1.813,3 1.390,4 367,5 164,9 143,7 1.880,9 
nov 06 .............  2.244,4 182,1 1.828,2 1.402,7 370,3 186,9 167,3 1.917,2 
dec 06 .............  2.699,9 245,1 1.834,8 1.407,7 370,8 574,1 226,5 2.297,9 
jan 07 .............  2.205,8 176,9 1.847,6 1.418,3 373,3 145,0 170,6 1.884,0 
feb 07 .............  2.236,3 189,5 1.859,6 1.427,0 376,5 145,3 178,8 1.905,5 
mar 07 .............  2.281,5 227,6 1.875,1 1.436,8 381,0 148,1 191,0 1.929,9  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2006 ................... ... 141,7 10,2 9,9 10,9 -11,0 49,3 2,7  
okt 06 .............  ... 189,7 10,9 10,8 10,2 -3,1 378,2 6,5 
nov 06 .............  ... 168,7 10,6 10,5 10,5 -15,3 132,3 6,1 
dec 06 .............  ... 141,7 10,2 9,9 10,9 -11,0 49,3 2,7 
jan 07 .............  ... 58,5 10,2 9,9 10,6 7,8 69,7 7,3 
feb 07 .............  ... 53,5 10,0 9,7 10,9 3,3 77,0 7,5 
mar 07 .............  ... 44,2 9,7 9,3 9,8 -4,2 65,8 7,6 
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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. 

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 1.343,6 683,1 693,2 271,5 392,3 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 
2006 ............  3.000,4 1.882,6 1.014,9 1.165,7 474,9 636,6 1.834,8 1.407,7 378,3  
okt 06 .......  2.916,7 1.839,6 979,1 1.103,3 449,2 604,1 1.813,3 1.390,4 375,0 
nov 06 .......  2.967,4 1.857,4 1.009,7 1.139,2 454,8 632,1 1.828,2 1.402,7 377,7 
dec 06 .......  3.000,4 1.882,6 1.014,9 1.165,7 474,9 636,6 1.834,8 1.407,7 378,3 

jan 07 .......  3.017,8 1.888,2 1.019,4 1.170,2 469,9 638,5 1.847,6 1.418,3 380,9 
feb 07 .......  3.050,8 1.902,1 1.042,7 1.191,2 475,1 658,6 1.859,6 1.427,0 384,2 

mar 07 .......  3.092,6 1.924,5 1.065,6 1.217,6 487,7 676,6 1.875,1 1.436,8 389,0  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2006 ............  14,8 12,2 19,1 22,7 19,8 24,7 10,2 9,9 10,7  
okt 06 .......  14,5 13,1 16,5 21,1 20,6 21,0 10,9 10,8 10,0 
nov 06 .......  15,2 12,9 18,7 23,4 21,0 24,4 10,6 10,5 10,2 
dec 06 .......  14,8 12,2 19,1 22,7 19,8 24,7 10,2 9,9 10,7 
jan 07 .......  14,9 12,5 18,7 23,3 20,8 24,3 10,2 9,9 10,4 
feb 07 .......  14,9 12,3 19,2 23,4 20,7 24,8 10,0 9,7 10,7 
mar 07 .......  14,0 11,7 17,8 21,4 19,4 23,0 9,7 9,3 9,7 
 
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. 
 
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 
2006 ................................... 83,5 878,4 870,7 639,5 1.832,7 85,7 432,2  
okt 06 ............................ 86,6 843,2 882,1 661,0 1.811,9 86,8 412,3 
nov 06 ............................ 86,2 855,2 885,4 653,4 1.826,8 87,8 422,3 
dec 06 ............................ 83,5 878,4 870,7 639,5 1.832,7 85,7 432,2 
jan 07 ............................ 83,7 887,5 874,9 646,0 1.846,1 87,0 438,6 
feb 07 ............................ 83,9 895,6 878,0 648,8 1.857,5 88,2 446,6 
mar 07 ............................ 84,2 905,1 883,6 652,7 1.872,9 90,8 456,7 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 7 og 8 omfatter samtlige indenlandske 

udlån fra realkreditinstitutter. 
1 Realkreditinstitutternes afdragsfri lån til ejerboliger og fritidshuse mv.  

 
 
 

PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 10 

Udlån Indlån 

Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Finansiel-
le selska-

ber Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber 

 Procent p.a. 

1. kvt. 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 3,1 2,1 1,8 2,3 2,6 
3. kvt. 06 ............  5,2 6,6 5,0 3,3 2,4 2,1 2,5 2,8 
4. kvt. 06 ............  5,4 6,8 5,2 3,5 2,7 2,4 2,9 3,2 
1. kvt. 07 ............  5,7 7,1 5,5 3,6 3,1 2,8 3,2 3,4  
okt 06 .............  5,4 6,8 5,2 3,4 2,6 2,3 2,8 3,1 
nov 06 .............  5,5 6,8 5,3 3,5 2,7 2,3 2,9 3,1 
dec 06 .............  5,5 6,9 5,2 3,6 2,9 2,5 3,0 3,3 
jan 07 .............  5,6 7,1 5,4 3,6 3,0 2,7 3,1 3,3 
feb 07 .............  5,7 7,2 5,5 3,6 3,1 2,8 3,2 3,4 
mar 07 .............  5,7 7,1 5,5 3,8 3,3 3,0 3,3 3,6 
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UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 11 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning Udstedte andele fordelt på ejere 

Balance-
sum 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

mv. 

Forsikring 
og 

pension 

Andre 
indlæn-
dinge Udland 

Ultimo Mia.kr. 
 
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 
2006 ................................... 924,7 431,8 385,4 294,3 289,4 305,3 28,8  
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 
3. kvt. 06 ............................ 879,0 424,7 351,6 282,4 272,6 292,6 25,9 
4. kvt. 06 ............................ 924,7 431,8 385,4 294,3 289,4 305,3 28,8 
1. kvt. 07 ............................ 952,2 437,2 393,6 297,2 302,6 312,0 29,6 
 
 Kvartalets transaktioner, mia.kr. 

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 
3. kvt. 06 ............................ ... 9,7 5,8 4,6 1,0 3,8 0,2 
4. kvt. 06 ............................ ... 9,2 5,3 1,7 3,3 0,0 1,2 
1. kvt. 07 ............................ ... 7,5 1,3 -0,1 9,9 5,5 0,5 
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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. 

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 
2006 ...................  2.555,2 457,9 387,6 172,2 2.041,2 279,5 950,9 352,5  
nov 06 .............  2.161,2 441,2 399,0 169,9 1.636,9 265,3 928,8 330,0 
dec 06 .............  2.555,2 457,9 387,6 172,2 2.041,2 279,5 950,9 352,5 
jan 07 .............  2.096,4 452,5 377,9 178,2 1.599,3 267,8 992,4 362,4 
feb 07 .............  2.103,1 450,6 367,5 170,6 1.614,2 272,5 968,5 361,9 
mar 07 .............  2.108,2 467,6 353,2 181,1 1.633,5 278,9 989,3 379,1 
apr 07 .............  2.101,2 453,9 344,7 173,7 1.631,0 272,4 1.032,1 407,9 
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HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 13 

Aktiver  Passiver 

Kontan-
ter og 

bankind-
skud mv. 

Obligati-
oner mv.

Aktier og 
andele i 
investe-
ringsfo-
reninger 

mv. 

Opspa-
ring i 

livsforsik-
rings- og 
pensions-
ordninger 

mv. I alt Lån mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia.kr. 

2002 ...................  583 188 320 1.171 2.262 1.431 830 2.261 
2003 ...................  620 166 399 1.262 2.449 1.509 940 2.449 
2004 ...................  668 175 472 1.397 2.712 1.640 1.073 2.712 
2005 ...................  768 173 612 1.609 3.161 1.839 1.322 3.161 
2006 ...................  835 182 709 1.654 3.381 2.052 1.329 3.381  
4. kvt. 05 ............ 768 173 612 1.609 3.161 1.839 1.322 3.161 
1. kvt. 06 ............ 770 167 644 1.594 3.174 1.870 1.304 3.174 
2. kvt. 06 ............ 794 169 628 1.551 3.142 1.913 1.229 3.142 
3. kvt. 06 ............ 817 178 666 1.626 3.287 1.994 1.293 3.287 
4. kvt. 06 ............ 835 182 709 1.654 3.381 2.052 1.329 3.381 
  
 
 
 

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. 
 
2002 ............  533 117 639 1.290 1.130 96 937 -872 1.290 
2003 ............  661 121 643 1.425 1.152 109 1.124 -960 1.426 
2004 ............  639 163 738 1.540 1.204 144 1.239 -1.048 1.539 
2005 ............  725 164 967 1.856 1.346 148 1.511 -1.149 1.856 
2006 ............  733 151 1.099 1.984 1.574 140 1.582 -1.312 1.984  
4. kvt. 05 .....  725 164 967 1.856 1.346 148 1.511 -1.149 1.856 
1. kvt. 06 .....  749 151 1.044 1.944 1.461 131 1.529 -1.177 1.944 
2. kvt. 06 .....  749 144 994 1.887 1.473 149 1.450 -1.186 1.887 
3. kvt. 06 .....  766 154 1.051 1.969 1.540 145 1.525 -1.241 1.970 
4. kvt. 06 .....  733 151 1.099 1.984 1.574 140 1.582 -1.312 1.984 
 
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. 

2002 ................................ 64,3 17,8 82,1 -24,7 -23,3 34,1 
2003 ................................ 65,9 23,2 89,2 -16,8 -24,0 48,3 
2004 ................................ 55,1 19,8 74,9 -2,4 -27,7 44,7 
2005 ................................ 44,4 38,6 83,0 0,7 -24,7 59,0 
2006 ................................ 18,1 39,6 57,7 8,3 -26,5 39,6  
apr 05 - mar 06 .............. 38,6 40,0 78,6 5,0 -25,4 58,3 

apr 06 - mar 07 .............. 12,4 37,5 49,9 7,5 -25,4 32,0  
okt 06 .......................... 0,5 2,3 2,8 1,5 -2,0 2,3 
nov 06 .......................... 1,9 2,5 4,5 0,8 -2,1 3,2 
dec 06 .......................... 0,6 1,3 1,9 0,0 -2,0 -0,1 
jan 07 .......................... 0,0 1,4 1,3 1,0 -2,1 0,2 
feb 07 .......................... -1,7 2,1 0,4 -0,5 -2,9 -2,9 
mar 07 .......................... 1,8 1,8 3,6 -1,9 -2,1 -0,4 
  
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. 
 
2002 ................................... 35,2 -44,9 52,3 1,2 21,3 -19,7 45,4 
2003 ................................... 48,3 -8,0 17,8 -98,3 72,5 -1,5 30,8 
2004 ................................... 44,9 62,1 -62,6 -87,1 -22,5 59,0 -6,2 
2005 ................................... 60,7 -90,1 78,6 -66,9 23,9 -18,0 -11,8 
2006 ................................... 39,4 -48,6 41,8 -104,2 78,5 -44,8 -37,9  
apr 05 - mar 06 ................. 57,4 -101,5 100,0 -127,7 43,6 -30,9 -59,1 

apr 06 - mar 07 ................. 31,7 -67,0 22,0 12,3 34,9 -32,7 1,2  
okt 06 ............................. 2,3 2,3 -8,9 11,6 10,1 -18,3 -0,9 
nov 06 ............................. 3,2 1,2 4,0 -29,9 28,5 -5,8 1,2 
dec 06 ............................. -0,4 35,8 -33,7 3,3 -21,2 8,0 -8,2 
jan 07 ............................. 0,2 -1,8 3,8 -4,1 6,1 -2,6 1,6 
feb 07 ............................. -2,9 -35,5 6,5 -36,1 75,3 -3,2 4,1 
mar 07 ............................. -0,4 -11,7 4,9 69,8 -67,4 8,7 3,9 
  
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. 
 
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 ......................  20,9 123,4 -19,5 -108,2 -83,5 -66,9 
2006 ......................  10,6 66,4 -28,1 -21,2 -131,9 -104,2  
okt 06 ...............  9,3 3,3 11,7 -8,7 -3,9 11,6 
nov 06 ...............  -20,2 13,2 11,7 -29,4 -5,1 -29,9 
dec 06 ...............  16,9 -5,1 1,3 5,3 -15,1 3,3 
jan 07 ...............  0,7 23,2 2,9 -14,2 -16,6 -4,1 
feb 07 ...............  0,1 5,1 7,5 -20,2 -28,5 -36,1 
mar 07 ...............  12,9 31,2 -1,1 33,0 -6,2 69,8 
 
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           

2002 ...............  465 148 253 359 14 57 451 34 199 1.979 
2003 ...............  413 198 309 446 17 57 518 31 230 2.220 
2004 ...............  459 214 369 548 48 31 584 20 223 2.495 
2005 ...............  560 244 555 684 70 34 720 19 217 3.103 
2006 ...............  620 230 738 671 57 37 827 28 178 3.385  
4. kvt. 05 ........ 560 244 555 684 70 34 720 19 217 3.103 
1. kvt. 06 ........ 578 256 674 633 62 36 730 24 186 3.178 
2. kvt. 06 ........ 577 264 639 607 42 39 743 26 186 3.122 
3. kvt. 06 ........ 607 283 677 643 68 36 811 27 185 3.336 
4. kvt. 06 ........ 620 230 738 671 57 37 827 28 178 3.385  
Passiver       

  
  

2002 ................ 393 194 146 756 • 30 669 13 4 2.206 
2003 ................ 434 162 186 762 • 28 801 13 4 2.391 
2004 ................ 427 202 238 857 • 17 819 27 2 2.589 
2005 ................ 506 225 307 1.020 • 23 970 29 3 3.083 
2006 ................ 518 265 360 1.063 • 27 1.140 42 4 3.420  
4. kvt. 05 ......... 506 225 307 1.020 • 23 970 29 3 3.083 
1. kvt. 06 ........ 535 240 289 1.008 • 24 1.036 33 1 3.166 
2. kvt. 06 ........ 537 242 269 1.010 • 25 1.066 34 1 3.186 
3. kvt. 06 ........ 546 273 292 1.056 • 26 1.111 42 2 3.349 
4. kvt. 06 ........ 518 265 360 1.063 • 27 1.140 42 4 3.420  
Nettoaktiver 

2002 ................ 73 -45 106 -397 14 27 -218 20 195 -225 
2003 ............... -21 36 123 -315 17 29 -283 19 226 -170 
2004 ............... 32 12 131 -309 48 14 -234 -7 221 -93 
2005 ............... 54 19 249 -336 70 11 -250 -10 214 20 
2006 ............... 101 -35 378 -392 57 9 -312 -14 174 -34  
4. kvt. 05 ......... 54 19 249 -336 70 11 -250 -10 214 20 
1. kvt. 06 ........ 43 17 385 -376 62 12 -306 -9 185 12 
2. kvt. 06 ........ 39 22 369 -404 42 14 -323 -7 185 -64 
3. kvt. 06 ........ 61 10 385 -414 68 10 -301 -15 182 -13 
4. kvt. 06......... 101 -35 378 -392 57 9 -312 -14 174 -34 
 
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. 

2002 ...................  1.372,7 652,3 360,2 270,8 9,3 1.292,6 648,3 568,2 
2003 ...................  1.400,7 666,9 371,2 271,8 3,2 1.313,1 635,1 547,6 
2004 ...................  1.459,4 708,5 388,5 285,5 4,9 1.387,4 666,8 594,8 
2005 ...................  1.552,0 754,1 401,4 319,2 3,9 1.478,6 757,1 683,8 
2006 ...................  1.637,6 796,0 418,3 365,4 10,3 1.590,1 849,4 801,9  
4. kvt. 05 ............ 404,9 199,4 103,7 89,2 -1,1 391,3 202,6 188,9 
1. kvt. 06 ............ 389,8 192,5 101,5 81,9 2,7 378,6 200,2 188,9 
2. kvt. 06 ............ 414,9 200,7 104,1 93,1 3,3 401,2 212,9 199,2 
3. kvt. 06 ............ 409,2 194,3 104,4 89,8 3,8 392,3 215,9 199,0 
4. kvt. 06 ............ 423,7 208,5 108,4 100,6 0,5 418,0 220,4 214,7 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2002 ...................  0,5 1,5 2,1 0,1 ... 1,7 4,1 7,5 
2003 ...................  0,4 1,0 0,7 -0,2 ... 0,0 -1,0 -1,6 
2004 ...................  2,1 4,7 1,6 5,6 ... 4,1 2,2 7,0 
2005 ...................  3,1 4,2 1,1 9,6 ... 4,4 7,3 10,8 
2006 ...................  3,2 3,4 1,2 11,2 ... 5,1 9,6 14,0  
4. kvt. 05 ............ 2,4 1,9 1,7 10,5 ... 3,9 10,3 14,2 
1. kvt. 06 ............ 5,0 5,1 1,5 14,0 ... 6,0 14,9 17,6 
2. kvt. 06 ............ 2,3 3,9 0,8 10,8 ... 4,5 8,4 13,7 
3. kvt. 06 ............ 2,8 1,8 1,0 10,9 ... 5,2 7,2 12,4 
4. kvt. 06 ............ 2,9 3,0 1,5 9,6 ... 4,7 8,6 12,8 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

4. kvt. 05 ............ 0,0 -0,5 0,4 2,3 ... 0,4 0,6 3,5 
1. kvt. 06 ............ 1,3 1,9 0,0 1,9 ... 1,4 4,0 4,1 
2. kvt. 06 ............ 1,0 1,9 0,0 4,9 ... 2,1 2,8 4,2 
3. kvt. 06 ............ 0,3 -1,5 0,6 1,0 ... -0,4 -0,3 0,1 
4. kvt. 06 ............ 0,4 0,7 0,8 1,6 ... 1,0 2,1 4,0 
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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 10,8 19,6 69,6 7,7 4,5 57,4 50,7 16,2 34,5 

 Vækst i forhold til året før, pct. 

           

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 
2006 ................ 1,9 5,3 2,2 1,2 2,1 0,9 1,1 1,3 3,1 0,4 

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 
3. kvt. 06 ......... 1,8 3,9 2,6 1,3 2,0 0,2 1,2 1,6 3,2 0,8 
4. kvt. 06 ......... 1,6 0,4 3,5 1,3 2,0 0,4 1,3 1,3 1,9 1,0 

1. kvt. 07 ......... 1,9 1,1 4,1 1,3 2,0 0,3 1,3 1,3 1,7 1,1 

Anm.: Vægtfordelingen afspejler vægtgrundlaget januar 2006.  
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 57,4 pct. af HICP's vægtgrundlag og 51,7

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 

Industri 1 

2000=100 

Detail-
handel 

2000=100 Stk. Nettotal 

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 1.874 148.578 9 1 7 20 
2006 ............... 4,5 108,0 124,0 1.231 156.714 10 9 21 24  

 
Sæsonkorrigeret 

nov 06 ......... 4,0 111,9 125,3 136 12.828 11 10 23 25 
dec 06 ......... 3,9 109,7 129,3 68 12.776 9 11 21 23 
jan 07 ......... 3,9 114,9 124,3 91 13.146 9 14 21 22 
feb 07 ......... 3,9 112,2 123,6 83 13.502 9 9 14 25 
mar 07 ......... 3,9 116,1 128,1 86 12.845 10 8 11 23 
apr 07 ......... ... ... ... 114 ... 8 3 6 20 
 
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 

2002 ................................... 2.784 1.932 128,5 128,5 120,4 168,0 
2003 ................................... 2.748 1.909 133,3 133,8 124,1 173,2 
2004 ................................... 2.748 1.908 137,4 138,0 127,5 188,6 
2005 ................................... 2.767 1.930 141,4 141,8 130,8 221,9 
2006 ................................... 2.820 1.984 145,8 146,2 134,1 267,6 
 
 Sæsonkorrigeret 

4. kvt. 05 ............................ 2.785 1.950 143,0 143,2 131,8 240,3 
1. kvt. 06 ............................ 2.798 1.962 144,2 144,4 133,0 254,7 
2. kvt. 06 ............................ 2.807 1.971 144,9 145,6 133,7 270,3 
3. kvt. 06 ............................ 2.824 1.989 146,5 146,7 134,5 275,5 
4. kvt. 06 ............................ 2.849 2.014 147,4 147,8 135,0 269,9 
       
 
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2002 ................................... -0,1 -0,4 3,9 4,0 2,9 3,7 
2003 ................................... -1,3 -1,2 3,7 4,2 3,0 3,1 
2004 ................................... 0,0 0,0 3,1 3,1 2,7 8,9 
2005 ................................... 0,7 1,2 2,9 2,7 2,6 17,6 
2006 ................................... 1,9 2,8 3,1 3,1 2,5 20,6   
4. kvt. 05 ............................ 1,4 2,3 2,9 2,9 2,4 22,8 
1. kvt. 06 ............................ 1,7 2,6 2,9 2,9 2,2 25,0 
2. kvt. 06 ............................ 1,7 2,5 3,2 3,2 2,8 25,4 
3. kvt. 06 ............................ 1,9 2,8 3,1 3,2 2,6 20,9 
4. kvt. 06 ............................ 2,3 3,3 3,1 3,2 2,5 12,3 
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VALUTAKURSER  Tabel 23 

EUR GBP SEK NOK USD JPY CHF 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

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 
2006 ................................... 745,91 1.094,32 80,62 92,71 594,70 5,1123 474,22  
nov 06 ............................ 745,64 1.106,37 81,93 90,44 578,93 4,9348 468,30 
dec 06 ............................ 745,49 1.107,96 82,49 91,39 564,24 4,8154 466,84 
jan 07 ............................ 745,39 1.123,70 82,10 90,05 573,47 4,7613 461,42 
feb 07 ............................ 745,41 1.115,95 81,12 92,17 570,16 4,7299 459,80 
mar 07 ............................ 744,94 1.095,18 80,11 91,59 562,59 4,7992 462,01 
apr 07 ............................ 745,29 1.097,13 80,70 91,80 551,11 4,6359 455,05 
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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 

2002 ................................... 97,7 229,9 216,5 103,8 103,5 93,8 
2003 ................................... 101,2 234,7 220,3 107,9 108,4 95,8 
2004 ................................... 102,2 237,4 224,0 108,3 109,8 97,9 
2005 ................................... 101,6 241,7 228,2 107,6 109,3 100,0 
2006   101,6 246,2 232,7 107,7 110,1 102,2  
nov 06 ............................. 101,9 247,1 233,8 107,8 ... 102,6 
dec 06 ............................. 102,3 247,3 234,4 107,8 110,9 103,0 
jan 07 ............................. 102,1 246,4 234,0 107,5 ... 102,5 
feb 07 ............................. 102,3 249,1 234,9 108,5 ... 102,8 
mar 07 ............................. 102,8 250,2 236,1 108,9 ... 103,5 
apr 07 ............................. 103,1 250,6 ... ... ... 104,2 
 
  Ændring i forhold til året før, pct. 

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 -0,5 2,2 
2006 ................................... 0,0 1,9 2,0 0,0 0,7 2,2  
nov 06 ............................. 1,2 1,7 1,8 0,8 ... 1,9 
dec 06 ............................. 1,5 1,8 1,9 1,0 1,7 1,9 
jan 07 ............................. 1,2 1,8 1,9 0,9 ... 1,8 
feb 07 ............................. 1,6 1,9 2,0 1,3 ... 1,8 
mar 07 ............................. 1,7 2,0 2,2 1,3 ... 1,9 
apr 07 ............................. 1,6 1,7 ... ... ... 1,9 

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 to dele: 
• 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. 
 
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 løbende 
måned samt følgende 3 måneder fremgår af nationalbankens websted. 
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