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Seneste økonomiske og monetære udvikling 

Oversigten vedrører perioden fra medio marts til primo juni 

 

SAMMENFATNING 

Verdensøkonomien er fortsat i recession, men der er tegn på en op-
bremsning i nedgangen. Fortsætter udviklingen, kan produktionen iføl-
ge de internationale organisationer begynde at vokse mod slutningen af 
året. Det kraftige fald i verdenshandlen i sidste del af 2008 er hørt op de 
seneste måneder. For 2009 venter Den Internationale Valutafond, IMF, 
ifølge skøn fra april et fald i det globale bruttonationalprodukt, BNP, på 
1,3 pct. 

Den økonomiske udvikling i Danmark har på linje med verdensøko-
nomien været stærkt negativ siden sidste del af 2008, men der kan også 
spores en vis stabilisering. Indikatorerne tyder på, at det private forbrug 
faldt yderligere i 1. kvartal, men formentlig mindre end i det forudgå-
ende kvartal. Faldet i eksporten fortsatte derimod igennem 1. kvartal, 
og ligeledes ventes investeringerne at falde.   

Arbejdsløsheden, der typisk udvikler sig med forsinkelse i forhold til 
konjunkturen, må forventes at fortsætte med at stige en tid endnu, men 
det sker fra et lavt niveau. Udviklingen i antallet af varslinger indikerer, 
at den hastighed, hvormed ledigheden stiger, formentlig vil aftage i de 
kommende måneder.  

Prisstigningstakten har været faldende siden efteråret og var 1,1 pct. i 
april. Det er moderat, men højere end i euroområdet. Også den danske 
lønstigningstakt er fortsat højere end hos vore konkurrenter. Samtidig 
er den økonomiske politik stærkt ekspansiv, og de offentlige finanser 
forværres hastigt. En del af de finanspolitiske foranstaltninger, der er 
blevet taget, har endnu ikke haft mulighed for at virke. På den bag-
grund er råderummet for yderligere væsentlige finanspolitiske lempelser 
yderst begrænset på nuværende tidspunkt.  

 
INTERNATIONAL ØKONOMI 

Verdensøkonomien er i recession, men der er tegn på en opbremsning 
af nedgangen. Mindre negative indikatorer i flere økonomier har løftet 
tilliden til den globale økonomiske udvikling, og produktionen ventes 
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ifølge internationale organisationer at begynde at stige mod slutningen 
af året. Den finansielle krises tag i verdensøkonomien er gradvis blevet 
løsnet de seneste måneder, og det er sammen med lempelser af den 
økonomiske politik med til at afbøje faldet. 

 
De finansielle markeder 
Forskellen mellem usikrede og sikrede renter, det såkaldte kreditspænd, 
er på mange markeder, særligt pengemarkedet, kommet ned fra krise-
niveauerne i efteråret, og investorernes risikovillighed er øget fra et lavt 
niveau. Forholdene på de finansielle markeder er dog langt fra normali-
serede. Sammenholdt med tidligere perioder med uro er kreditspænde-
ne på flere markeder stadig høje, og funktionaliteten af de finansielle 
markeder er hæmmet af stor usikkerhed, jf. figur 1.  

Markedets flugt over i statsobligationer ser ud til at være vendt, hvil-
ket sammen med et øget udbud har medført, at renten på en 10-årig 
statsobligation i både USA, euroområdet og Storbritannien er steget 
gennem 1. halvår 2009 til henholdsvis 3,6, 3,7 og 3,9 pct. fra de historisk 
lave niveauer ved udgangen af 2008. Mere risikobetonede aktiver som 
aktier har de sidste tre måneder vist en støt stigende tendens, jf. figur 2. 
Kursen på såvel industriaktier som finansielle aktier i USA, euroområdet 
og Storbritannien er steget betydeligt siden marts, og industriaktierne 
havde primo juni genvundet niveauet ved indgangen til året. Fremgan-

 

VOLATILITETSINDEKS FOR USA OG EUROOMRÅDET, 2007-09 Figur 1 
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Kilde: 

De anvendte indeks for aktiekursvolatilitet er for USA CBOE, VIX samt for euroområdet VSTOXX. 
Reuters EcoWin. 
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gen var endnu stærkere i vækstøkonomierne, men aktiekurserne er sta-
dig betydeligt lavere end i begyndelsen af 2008. 

De 19 største amerikanske banker har i foråret været udsat for såkald-
te stresstest af de amerikanske myndigheder for at måle hver enkelt 
institutions evne til at komme igennem den økonomiske krise. Den 7. 
maj offentliggjorde den amerikanske regering, at 10 ud af de i alt 19 
banker havde behov for knap 75 mia.dollar i ekstra kapital. Kapitalbe-
hovet i de tre banker med det største behov (Bank of America, Wells 
Fargo og General Motors Acceptance Corp, GMAC) udgjorde knap 80 
pct. af den samlede kapitaltilførsel. Stresstestenes betingelser har været 
omdiskuterede. Ved offentliggørelsen af resultaterne var investorernes 
reaktion afdæmpet. De banker, som stresstestene viste havde behov for 
yderligere kapital, skal senest 8. juni 2009 fremlægge en plan for frem-
skaffelse af den nødvendige kapital, og planen skal være udført senest 
9. november 2009. I EU gennemføres der ligeledes stresstest af en række 
af de største grænseoverskridende banker. 

IMF forhøjede i april sine skøn for de potentielle nedskrivninger i den 
amerikanske finansielle sektor for perioden 2007-10 til ca. 10 pct. af de 
udestående aktiver. Forhøjelsen skete på basis af en forventning om en 
mere omfattende kreditforringelse end tidligere forudset på grund af 
lavere end ventet økonomisk aktivitet i de første måneder af 2009. Til-
svarende skøn for Europa (euroområdet og Storbritannien) og Japan 

KURSINDEKS FOR AKTIER I UDVALGTE LANDE OG OMRÅDER Figur 2 
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Kilde: 

De anvendte aktieindeks er Standard & Poor's 500 Composite Index for USA, Euro STOXX, Broad Index for euro-
området, FTSE 100 for Storbritannien og det sammenvejede MSCI-indeks opgjort i dollar for vækstøkonomierne. 
Reuters EcoWin og Bloomberg. 
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viser forventede nedskrivninger på henholdsvis 5 og 7 pct. af de samlede 
udestående aktiver over perioden.   

Styrkeforholdet mellem verdens hovedvalutaer har de seneste måne-
der været relativt stabilt. Sammenholdt med sommeren 2008 er euroen 
således fortsat relativt svag over for dollar, schweizerfranc og yen, men 
styrket over for såvel britiske pund som norske og svenske kroner. Den 
seneste måned er euroen blevet styrket over for dollar og yen. Vækst-
økonomiernes valutaer har genvundet lidt af deres styrke over for euro-
en efter kraftige svækkelser i flere lande ultimo 2008 og begyndelsen af 
2009.  

 
Finans- og pengepolitik 
Myndighederne har gennemført omfattende indgreb for at genetablere 
den finansielle stabilitet og afbøde den økonomiske nedgang, og såvel 
finans- som pengepolitikken er lempet markant.  

De dårlige konjunkturer formindsker automatisk de offentlige ind-
tægter fra skatter og afgifter, og øger udgifterne til overførsler. Hertil 
kommer effekterne fra egentlige lempelser af finanspolitikken og udgif-
terne til finansielle hjælpepakker. Det vil lægge stort pres på de offent-
lige finanser i årene fremover. Ifølge IMF vil budgetunderskuddet i de 
vigtigste industrialiserede lande (G7-landene) stige fra 4,6 pct. af BNP i 
2008 til 10,4 pct. af BNP i 2010, og først i 2014 forudses budgetunder-
skuddet samlet set at være tilbage ved udgangspunktet i 2008. 

Centralbankerne i USA og Japan har siden december holdt målet for 
de pengepolitiske renter uændret på henholdsvis 0-0,25 og 0,1 pct., 
mens Bank of England siden 5. marts har holdt sin rente på 0,5 pct. 
Den Europæiske Centralbank, ECB, har siden marts ad tre omgange 
nedsat sin pengepolitiske rente fra 2 pct. til 1 pct., og Sveriges Riks-
bank nedsatte 21. april reporenten fra 1 pct. til 0,5 pct. De pengepoliti-
ske renter er dermed på historiske lavpunkter bortset fra i Japan, hvor 
målet for den pengepolitiske rente i en årrække frem til 2006 var 0 pct.  

Brugen af ukonventionelle pengepolitiske tiltag har nået et betydeligt 
omfang. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, annoncerede 
18. marts yderligere kvantitative lempelser af pengepolitikken, herunder 
opkøb af statsobligationer for ca. 300 mia.dollar. Tiltaget havde en 
umiddelbar virkning på den 10-årige statsobligationsrente, der faldt 
næsten 0,5 pct. efter annonceringen. Endvidere vil Federal Reserve i 
løbet af 2009 bruge flere midler på opkøb af boligobligationer. Bank of 
England besluttede i maj at øge sine opkøb af britiske obligationer med 
50 mia.pund (76 mia.dollar) til en samlet sum på 125 mia.pund (ca. 189 
mia.dollar). Den japanske centralbank har ikke annonceret yderligere 
tiltag siden december, hvor den påbegyndte et program for opkøb af 
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papirer i det korte pengemarked og virksomhedsobligationer for samlet 
4.000 mia.yen (ca. 42 mia.dollar). I maj meddelte ECB, at den ville påbe-
gynde opkøb af særligt dækkede obligationer for omkring 60 mia.euro 
(ca. 82 mia.dollar).  

Myndighedernes intervention i markederne er dermed fortsat massiv, 
og såvel penge- som finanspolitikken er meget lempelig. Når konjunktu-
rerne for alvor vender, er det vigtigt, at den lempelige økonomiske poli-
tik hurtigt kan rulles tilbage igen, og den nødvendige konsolidering af 
de offentlige finanser gennemføres for at sikre den finanspolitiske 
holdbarhed på længere sigt og fortsat forankring af de mellemfristede 
forventninger om prisstabilitet. 

 
Realøkonomiske forhold 
Den globale økonomi er i dyb krise, men der er tegn på en opbremsning 
af nedgangen. Flere nøgletal har ikke været helt så negative som ventet 
af markederne de seneste måneder, og fortsætter udviklingen, kan pro-
duktionen i verdensøkonomien ifølge de internationale organisationer 
begynde at vokse mod slutningen af året. De positive spirer i realøko-
nomien er mest udtalte i USA og Kina. Det amerikanske boligmarked 
har vist tegn på bedring, og det private forbrug er ligeledes begyndt at 
stige. I Kina stiger den indenlandske efterspørgsel, især investeringerne. 
Herudover peger en række rundspørgebaserede indikatorer i stigende 
grad på økonomisk bedring, herunder indekset for fremstillingsvirksom-
hedernes situation, PMI, som er steget siden årsskiftet. Niveauet for in-
dekset er fortsat lavt, jf. figur 3. I euroområdet er de positive tegn min-
dre udtalte, men flere tillidsindikatorer er steget i den seneste tid.  

Verdenshandlen stabiliserede sig i februar og marts efter det markan-
te fald i efteråret, jf. boks 1. Tendensen til stabilisering på et lavere ni-
veau genfindes i de fleste store økonomier. Endvidere tyder enkelte in-
dikatorer på, at virksomhedernes lagre er ved at nå så lavt et niveau, at 
der er grundlag for at øge produktionen. 

Et mere dystert 1. kvartal ledte til, at de internationale organisationer 
fra ultimo marts til maj nedreviderede deres vækstforventninger til 2009 
og 2010 markant.1 Det globale BNP ventes ifølge IMF at falde 1,3 pct. i 
2009, jf. tabel 1. I 2010 forudses det at vokse 1,9 pct. 

De mere dystre udsigter relaterede sig til både vækst- og udviklings-
lande samt industrilande. Den faktiske produktion ventes frem mod 
2010 at falde til et niveau betydeligt under den potentielle produktion i  

 1
 OECD nedreviderede sine vækstskøn i interim-udgaven af rapporten Economic Outlook 31. marts 

2009, og den 17. april fulgte IMF med sin World Economic Outlook, april 2009. Senest har Europa-
Kommissionen i sin forårsprognose maj 2009, offentliggjort 4. maj, nedjusteret sine forventninger til 
verdensøkonomien.  
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SKØN FOR BNP-VÆKST I UDVALGTE OMRÅDER OG LANDE Tabel 1 

 2009 2010 

Pct. IMF EU Consensus IMF EU Consensus 

USA ................................ -2,8 -2,9 -2,9 0,0 0,9 1,8 
Euroområdet ................. -4,2 -4,0 -3,7 -0,4 -0,1 0,3 
   Tyskland ..................... -5,6 -5,4 -5,0 -1,0 0,3 0,4 

Japan ............................. -6,2 -5,3 -6,1 0,5 0,1 1,3 
Kina ............................... 6,5 6,1 7,5 7,5 7,8 8,4 
Indien ............................ 4,5 n.a. 5,1 5,6 n.a. 6,7 

Verden ........................... -1,3 n.a. n.a. 1,9 n.a. n.a. 

Kilde: IMF, World Economic Outlook, april 2009, Europa-Kommissionens forårsprognose maj 2009, samt Consensus 
Economics, maj 2009. 

INDEKS FOR FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDERNES SITUATION Figur 3 
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Kilde: 

Figuren viser PMI-fremstilling for henholdsvis USA, Japan, euroområdet og Storbritannien. Purchasing Managers
Index, PMI, bygger på en spørgeundersøgelse, hvor erhvervsledere inden for fremstillingssektoren tager stilling til
virksomhedens situation i forhold til sidste måned. Vurderingen sker på basis af virksomhedens situation inden for
nye ordrer, lagerniveauer, produktion, leverandørleverancer og beskæftigelsessituation. Værdien 50 angiver
grænsen mellem kontraktion og ekspansion. En værdi over/under 50 angiver en vurdering om forbedring/forvær-
ring sammenholdt med den forudgående måned.  
Bloomberg og Reuters EcoWin. 
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MARKANT FALD I VERDENSHANDLEN Boks 1 

Verdenshandlen er siden midten af 2008 faldet i et omfang, der ikke er set siden 

1930'erne, jf. figur 4. Bortfaldet af handlen ramte alle de vigtigste økonomier i en 

synkron bevægelse som følge af den stærke globale handelsmæssige integration. 

Verdenshandlen var de første måneder af 2009 ca. 15 pct. under niveauet et år tidli-

gere efter fald på omkring 6 pct. fra måned til måned i perioden november 2008 til 

januar 2009. De sidste måneder har verdenshandlen stabiliseret sig. 

Den lavere globale efterspørgsel i 4. kvartal 2008 kan forklare hovedparten af fal-

det i verdenshandlen, men andre faktorer har bidraget til at gøre faldet ekstraordi-

nært stort. Den første er ifølge OECD1 globaliseringen, hvor varer passerer igennem 

produktionsled i flere lande. Da udenrigshandlen ikke måler værditilvæksten, vil dette 

fænomen puste handlen op i gode tider og få den til at falde kraftigere i dårlige.  

For det andet kan bortfaldet af handelskreditter2 generelt have forstærket faldet i 

kølvandet på den generelle kreditstramning i forbindelse med den finansielle krise. 

Den kvantitative effekt er dog yderst vanskelig at bedømme.  
 

UDVIKLING I VERDENSHANDLEN, 1999-2009 Figur 4 
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Kilde: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB.  

1 OECD, Economic Outlook, Interim Report, marts 2009, boks 1.2. 
2 Handelskreditter er udbredte finansielle instrumenter, der faciliterer udveksling af varer mellem eksportører og 

importører.  

 
de industrialiserede lande, og selv når væksten begynder at tiltage, vil 
antallet af ledige fortsat stige, jf. figur 5.  

Det er usikkert, hvor hurtigt der kan ske en tilbagevenden til trend-
vækst, samt i hvilken udstrækning den potentielle vækst er reduceret i 
forbindelse med krisen, herunder som følge af lavere investeringer. I tid-
ligere tilbageslag har konjunkturtilbagegange, som er kombineret med 
finansielle kriser, været forholdsvis langstrakte. Hertil kommer, at en 
genopretning af de globale ubalancer skaber behov for en mere vedva-
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rende stigning i USAs private opsparingstilbøjelighed. På den anden side 
er der synkront over hele kloden gennemført omfattende indgreb for at 
genoprette det finansielle system og sætte gang i hjulene. 

På G20-mødet den 2. april enedes deltagerne om en række initiativer 
til at styrke det finansielle system, herunder at kvaliteten og kvantiteten 
af bankernes kapital burde forbedres, og at der skal opbygges kapital i 
gode tider. G20-landene var også enige om, at regnskabsreglerne for 
særligt værdiansættelse og hensættelser bør forbedres. Deltagerne be-
sluttede endvidere at tilføre IMF betydelige midler, så fonden kan fort-
sætte sine låneprogrammer, jf. boks 2. Uden låneaftalerne med IMF ville 
det have været nødvendigt med en endnu stærkere stramning af den 
økonomiske politik i de lande, hvor kapitalindstrømningen er stoppet og 
eksporten faldt drastisk. Man besluttede ligeledes at tilføre mindst 250 
mia.dollar over de næste to år til sikring af adgang til handelskreditter.  

Fokus har også været på at undgå, at den økonomiske krise ledte til et 
øget brug af handelshindringer og andre protektionistiske tiltag. Gene-
relt har verden indtil videre i det store og hele været forskånet for en 
egentlig bølge af protektionistiske tiltag, og i kommunikéer fra samtlige 
afholdte topmøder har man understreget, at man er klar over farerne 
ved øget protektionisme. Der er enkelte løsrevne protektionistiske til-
tag, men i det store hele er en negativ spiral af eskalerende protektio-
nisme, som den der fulgte i kølvandet på USAs indførelse af Smoot-Haw-
ley Tariff Act i 1930, foreløbig undgået. 

IMF-SKØN FOR LEDIGHEDSUDVIKLING I UDVALGTE LANDE  Figur 5 
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Anm.: 
Kilde: 

Ledigheden er opgjort i procent af arbejdsstyrken. 
IMF, World Economic Outlook database, april 2009. 

  

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2009



 9 

G20-MØDET 2. APRIL – REFORMER AF IMF OG FINANSKRISEN Boks 2 

IMF har med finanskrisen fået en mere fremtrædende rolle i det internationale finan-

sielle system.  
 

IMFs udlån under krisen 

Siden oktober 2008 har IMF ydet store kriselån til en lang række medlemslande. Alene 

i Østeuropa er der givet lånetilsagn for ca. 75 mia.dollar til syv lande. 

Ud over store udlån har IMF de seneste måneder ændret sine udlånsinstrumenter 

og udlånsbetingelser. Navnlig er der etableret en ny forebyggelsesfacilitet, Flexible 

Credit Line (FCL), hvor kun lande med generelt sund økonomisk politik og stærke re-

sultater i forhold til implementering af nødvendige reformer er kvalificerede til låne-

adgang. Derudover er lånegrænserne for de almindelige låneinstrumenter forhøjet, 

ligesom strukturerne for ekstraomkostninger (gebyrer og merrenter) for lån over de 

fastsatte lånegrænser er blevet forenklet. FCL har hurtigt vist sig populær, og siden 

vedtagelsen har Mexico, Polen og Colombia fået adgang til lån under ordningen for i 

alt 78 mia.dollar. Den store låneefterspørgsel nødvendiggør, at IMF tilføres ekstra 

midler til udlån. 
 

Forøgelse af IMFs resurser 

Der er bred international opbakning til hurtigt at øge IMFs udlånsresurser i et meget 

betydeligt omfang. På G20-mødet gav deltagerne støtte til bilaterale lån til IMF på 

250 mia.dollar. Disse lån skal på sigt indarbejdes i en udvidet såkaldt New Arrange-

ments to Borrow, NAB1, låneaftale, der samtidig skal gøres mere fleksibel. Der lægges 

op til, at NAB udvides med op til 500 mia.dollar svarende til, at IMFs udlånsresurser 

tredobles. EU-medlemsstaterne har på frivillig basis givet tilsagn om hurtig midlertidig 

støtte til IMFs udlånskapacitet i form af et lån på i alt 75 mia.euro svarende til ca. 100 

mia.dollar. Bidraget fordeles på de EU-lande, hvis valutaer er stærke nok til at indgå i 

IMFs transaktioner på baggrund af landenes kvoteandele efter den seneste kvotere-

form fra 2008. Danmarks andel af EU-tilsagnet beløber sig til 1,95 mia.euro svarende 

til 14,5 mia.kr. Ud over EUs samlede bidrag på 75 mia.euro kan nævnes et allerede 

vedtaget lån fra Japan på 100 mia.dollar og tilsagn om lån fra USA til NAB-

låneordningen på 100 mia.dollar, fra Canada på 10 mia.dollar, Schweiz på 10 

mia.dollar og Norge på 4,5 mia.dollar. 

Oveni den generelle tilførsel af ekstra udlånsresurser er der også international enig-

hed om at mobilisere yderligere midler til IMFs koncessionelle udlån til lavindkomst-

landene.  

Det er endvidere drøftet, at IMF bør gennemføre en tildeling af Special Drawing 

Rights, SDR, til medlemslandene for i alt 250 mia.dollar. Hensigten er at øge de inter-

nationale valutareserver og styrke modstandskraften mod betalingsbalanceproblemer 

hos medlemslandene. SDR er et valutareserveaktiv beregnet ud fra en kurv af valutaer 

(dollar, euro, yen og britiske pund). Det er muligt for lande med behov for "hård" va-

luta at omveksle SDR hos lande med overskydende international likviditet. Sammen 

med tidligere besluttede ekstratildelinger af SDR vil det skønsmæssigt medføre en 

forøgelse af Danmarks SDR-tildeling med ca. 1,4 mia.SDR svarende til ca. 11,4 mia.kr. 

1 NAB-ordningen omfatter 26 lande, herunder Danmark, som stiller i alt 34 mia.SDR (53 mia.dollar) til rådighed for 
IMF. IMF kan potentielt trække 367 mio.SDR (550 mio.dollar) via NAB i Danmarks Nationalbank. NAB er blevet ak-
tiveret én gang, i december 1998, i forbindelse med lån til Brasilien, hvor IMF bad om 9,1 mia.SDR, hvoraf de 2,9 
mia.SDR blev anvendt. Lån til IMF via NAB-ordningen tæller med i valutareserven i henhold til IMFs betalingsba-
lancemanual. 
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Prisudvikling 
Det aftagende inflationspres er fortsat i 1. halvår 2009, og i flere indu-
strialiserede lande er inflationen meget lav. I USA blev den årlige pris-
stigningstakt negativ i marts for første gang siden 1955, og i euroområ-
det var inflationen 0 pct. i maj. Inflationsudviklingen afspejler i vid ud-
strækning det seneste års energiprisudvikling, der frem mod sommeren 
2009 vil lægge et betydeligt nedadrettet pres på prisstigningerne. Op-
gjort uden virkningerne af energi er prisstigningerne fortsat over 1,7 
pct. i USA og euroområdet, men den øgede ledige kapacitet i økonomi-
en, målt ved store negative produktionsgab, har de seneste måneder 
også medvirket til at presse prisstigningerne ned, jf. figur 6. 

FORTSAT Boks 2 

Reform af IMFs styreform 

Sammen med disse finansielle tiltag er der også opnået enighed om at igangsætte en 

større reform af den måde, IMF styres på. Denne reformproces skal bl.a. ses i lyset af 
G20-mødernes voksende betydning og de store vækstøkonomiers ønske om at få en 
større rolle i de internationale finansielle institutioner. Reformprocessen indebærer 

navnlig fremskyndelse af den næste gennemgang af IMFs kvoter (medlemslandenes 
ejerandele i IMF) til januar 2011. Denne må forventes at føre til en yderligere ændret 
fordeling af kvoterne mellem landene og tillige en forøgelse af de samlede kvoter. 

Samtidig vil IMF også se på andre forslag om ændringer i organisationens styrende 
organer. 

 

 
INFLATIONSUDVIKLING OG PRODUKTIONSGAB I USA OG EUROOMRÅDET Figur 6 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Inflation er kvartalsvise observationer og Produktionsgab årlige observationer. Produktionsgab for 2009 er skøn
fra IMF. 
IMF, World Economic Outlook database, april 2009, og Reuters EcoWin. 
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Råvarepriserne er begyndt at stige de seneste måneder. Prisen på en 
tønde råolie af Brent-kvalitet kostede primo juni 68 dollar mod ca. 40 
dollar ved indgangen til året, og prisen på metaller er ligeledes øget de 
seneste måneder, dog også fra et lavt niveau. Guldprisen er forblevet 
høj. 

 
DANSK ØKONOMI: PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Kronen har de seneste måneder ligget stabilt over for euroen tæt på 
centralkursen i ERM2.  

ECB nedsatte renten ved sine primære markedsoperationer med 0,25 
pct. til 1,25 pct. den 2. april 2009. I forbindelse hermed nedsatte Natio-
nalbanken med virkning fra 3. april udlånsrenten og renten på ind-
skudsbeviser med 0,25 pct. til 2,00 pct. Diskontoen og foliorenten blev 
nedsat med 0,25 pct. til 1,75 pct.  

ECB nedsatte igen renten med 0,25 pct. til 1,00 pct. den 7. maj 2009. 
Nationalbanken nedsatte på baggrund heraf udlånsrenten og renten på 
indskudsbeviser med 0,35 pct. til 1,65 pct. med virkning fra 11. maj. Dis-
kontoen og foliorenten blev sat ned med 0,35 pct. til 1,40 pct. Forskellen 
mellem Nationalbankens udlånsrente og ECBs rente ved de primære 
markedsoperationer (det pengepolitiske rentespænd til euroområdet) 
blev dermed indsnævret fra 0,75 pct. til 0,65 pct. Nationalbankens rente-
satser blev nedsat med mere end ECBs renter som følge af fortsat køb af 
valuta i markedet.  

ECB besluttede at fastholde renten den 4. juni 2009. På baggrund af 
køb af valuta i markedet nedsatte Nationalbanken udlånsrenten med 
0,1 pct. til 1,55 pct. med virkning fra 8. juni 2009. Samtidig blev renten 
på indskudsbeviser nedsat med 0,2 pct. til 1,45 pct., mens diskontoen og 
foliorenten blev nedsat med 0,2 pct. til 1,20 pct. Det pengepolitiske ren-
tespænd til euroområdet blev dermed indsnævret fra 0,65 pct. til 0,55 
pct. 

Med renteændringerne blev der indført en marginal mellem udlåns-
renten og indskudsbevisrenten på 0,1 pct. Formålet med rentemargina-
len er at give penge- og realkreditinstitutterne et incitament til i højere 
grad at udligne indbyrdes likviditetsforskelle via pengemarkedet frem 
for at bruge Nationalbankens faciliteter. 

Siden slutningen af 2008 har der været en tendens til kapitalindstrøm-
ning i forbindelse med porteføljeinvesteringer. Nationalbanken har lø-
bende foretaget interventionskøb af valuta mod kroner for i alt 78 
mia.kr. til og med maj i år. Herudover har staten af hensyn til valutare-
serven optaget lån i udlandet for 31 mia.kr. Valutareserven var på 325 
mia.kr. ved udgangen af maj 2009. 
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Forskellen mellem pengemarkedsrenterne i Danmark og euroområdet er 
faldet i forbindelse med den gradvise indsnævring af det pengepolitiske 
rentespænd siden slutningen af 2008, jf. figur 7.  

Den 7. maj 2009 besluttede ECB at fastholde renten på den stående 
indlånsfacilitet på 0,25 pct., mens renten på den stående udlånsfacilitet 
blev sat ned med 0,5 pct. til 1,75 pct. Herved blev rentekorridoren på de 
stående faciliteter omkring renten ved de primære markedsoperationer 
indsnævret fra 2 pct. til 1,5 pct. 

I forbindelse hermed blev det annonceret, at ECBs langfristede opera-
tioner suppleres med markedsoperationer for 12-måneders lån til fast 
rente, hvor der gives fuld tildeling af likviditeten. Tildelingen ved den 
første auktion, som annonceres 23. juni 2009, vil foregå til den faste til-
delingsrente ved de primære markedsoperationer. Afhængig af situa-
tionen kan renten efterfølgende blive fastsat som ECBs rente ved de 
primære markedsoperationer plus et tillæg. 

Endelig annoncerede ECB, at den vil begynde at købe dækkede obli-
gationer (covered bonds) denomineret i euro og udstedt i euroområdet 
for omkring 60 mia.euro.  

PENGEPOLITISK RENTESPÆND OG 3-MÅNEDERS RENTESPÆND MELLEM 
DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 7 
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Anm.: 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Det pengepolitiske spænd er forskellen mellem Nationalbankens udlånsrente og ECBs skæringsrente ved de
primære markedsoperationer. I oktober 2008 overgik ECB fra at tildele en given likviditet til en variabel rente til at
foretage fuld tildeling af likviditet til en fast rente. Rentespændet for usikrede udlån er Cibor-Euribor-spændet.
Rentespændet fra valutaswaps er bestemt ud fra terminstillægget i valutaterminsforretninger mellem kroner og
euro. Rentespændet fra renteswaps er bestemt ud fra 3-måneders renten i renteswaps med dag-til-dag-renten.
Sidste observation er 3. juni 2009 for 3-måneders rentespænd og med virkning fra 8. juni 2009 for det pengepoliti-
ske spænd.  
Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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Rentespændene mellem dækkede obligationer og statsobligationer i 
euroområdet blev udvidet betydeligt i efteråret 2008 i forbindelse med 
den forværrede finansielle krise. Tilsvarende gjorde sig gældende for 
rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer i Danmark, hvor 
aftalen om finansiel stabilitet mellem Forsikring & Pension og Økonomi- 
og Erhvervsministeriet blev indgået for at sikre markedsstabilitet og 
forebygge systematisk frasalg af danske realkreditobligationer.1 Det 
danske rentespænd er siden indsnævret. 

Siden begyndelsen af marts har Nationalbanken afholdt seks dollar-
auktioner og to euroauktioner i forbindelse med de swapaftaler, der 
blev indgået med Federal Reserve og ECB i efteråret 2008. ECB og Fede-
ral Reserve fastsætter og modtager renten på lånene i de respektive 
valutaer. Den efterspurgte mængde dollarlån og eurolån ved auktio-
nerne har ligget under den udbudte mængde, og penge- og realkredit-
institutternes lån i valuta i forbindelse med swapaftalerne er faldet fra 
71 mia.kr. i begyndelsen af marts til 34 mia.kr. ultimo maj, jf. figur 8.  

Efterspørgslen ved Nationalbankens dollarauktioner er fortsat stor i 
betragtning af, at renten på lån i dollar gennem Nationalbanken har 
været høj i forhold til den generelle markedspris. Det tyder på, at enkel-
te pengepolitiske modparter stadig oplever begrænsninger i kredit-
adgangen hos udenlandske banker, hvilket gør det dyrere at låne dollar 
i markedet end ved Nationalbankens auktioner. 

Udbetalinger af statslige kapitalindskud til penge- og realkreditinsti-
tutterne i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke 2) øger alt andet 
lige penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for National-
banken. I slutningen af 2008 blev penge- og realkreditinstitutternes net-
tostilling formindsket mærkbart i forbindelse med ekstraordinære ud-
stedelser af statsobligationer. Provenuet blev placeret på statens konto i 
Nationalbanken.  

Nationalbanken har med virkning fra 1. juni 2009 foretaget en tilpas-
ning af det midlertidige sikkerhedsgrundlag ved lån i Nationalbanken. 
Penge- og realkreditinstitutter kan frem til 30. december 2013 også stille 
sikkerhed i statsgaranterede bankobligationer og seniorgæld (junior 
covered bonds) udstedt af kreditinstitutter. 

Renten på 10-årige danske statsobligationer er steget med omkring 
0,4 pct. siden begyndelsen af marts til 3,8 pct. ultimo maj. Spændet over 
for tilsvarende tyske obligationer er i samme periode indsnævret med 
0,2 pct. til 0,3 pct.  

 

 1
 For nærmere beskrivelse se Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008, side 36-37. 
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Penge- og realkreditinstitutternes renter og kreditudviklingen 
Renten på danske realkreditobligationer er faldet, jf. figur 9. Det er 
især renten på korte obligationer, der er faldet på baggrund af de la-
vere pengepolitiske renter. Rentetilpasningslån udgjorde i april 83 pct. 
af nyudlån (brutto) til ejerboliger og fritidshuse mod omkring 50 pct. i 
oktober 2008, hvor tendensen til faldende realkreditrenter begyndte. 

De lavere pengepolitiske renter har også gjort det billigere for penge-
institutterne at låne i Nationalbanken, hvilket delvis er slået igennem på 
institutternes renter over for kunder, jf. figur 10. 

Siden den finansielle krise tog til i efteråret 2008, er rentemarginalen 
blevet udvidet. Rentemarginalen er tidligere steget i perioder, hvor der 
har været pres på pengeinstitutternes indtjening fx i begyndelsen af 
1990'erne, jf. figur 11. 

Udvidelsen af rentemarginalen skal ses i lyset af, at finanskrisen ge-
nerelt har gjort det dyrere for pengeinstitutterne at finansiere sig på 
penge- og kapitalmarkederne. Hertil kommer betalingen for statsga-
rantien i Bankpakke 1, en udgift der kan løbe op i 35 mia.kr. Den fi-
nansielle krise har desuden ført til øgede nedskrivninger og tab. Ned-
skrivningerne er primært foretaget på engagementer med finansielle  

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR 
NATIONALBANKEN Figur 8 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

Penge- og realkreditinstitutternes lån i valuta i Nationalbanken indgår ikke i nettostillingen over for Nationalban-
ken. Lån i valuta er lån ydet til penge- og realkreditinstitutter af Nationalbanken på basis af swapaftaler med
Federal Reserve og ECB. Sidste observation er 29. maj 2009. 
Danmarks Nationalbank. 
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DISKONTOEN OG PENGEINSTITUTTERNES GENNEMSNITSRENTER Figur 10 
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Kilde: 

Diskontoen er opgjort på daglig basis. Øvrige renter er månedsgennemsnit for udestående forretninger. Sidste ob-
servation for pengeinstitutternes renter er april 2009 og for diskontoen 8. juni 2009 (besluttet 4. juni). 
Danmarks Nationalbank. 

RENTER PÅ REALKREDITOBLIGATIONER Figur 9 
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Kilde: 

Data er på ugebasis. Renterne på realkreditobligationerne er gennemsnitlige renter, hvor den korte rente er base-
ret på 1- og 2-årige inkonverterbare realkreditobligationer, og den lange rente er baseret på 30-årige konverter-
bare realkreditobligationer. Sidste observation er uge 22, 2009. 
Realkreditrådet. 
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institutioner og erhvervskunder, mens nedskrivningerne på privatkun-
der forblev begrænsede.1 

Kreditpakken reducerer risikoen for, at sunde projekter ikke kan fi-
nansieres i penge- og realkreditinstitutterne. De fleste af institutterne 
ventes at søge om at få tilført kapital via Kreditpakken. Ansøgningsfri-
sten er den 30. juni 2009. 

Pengeinstitutternes udlån til husholdninger og virksomheder korrige-
ret for sæsonudsving er faldet på det seneste. Realkreditinstitutternes 
udlån er derimod fortsat stigende, så det samlede udlån fra penge- og 
realkreditinstitutter har været nogenlunde uændret de seneste måne-
der, jf. figur 12.  

Erhvervsudlån prisfastsættes ofte med udgangspunkt i en reference-
rente som Euribor eller Cibor afhængig af valutadenominationen plus et 
tillæg, som er virksomhedsspecifikt. Rentespændet mellem de usikrede 
pengemarkedsrenter i kroner og euro blev udvidet i efteråret og har 
siden ligget i intervallet 1-2,5 pct., jf. figur 7. Det har forøget efter-
spørgslen efter lån i euro, der nu udgør knap 20 pct. af pengeinstitut-
ternes samlede udlån til ikke-finansielle virksomheder.  

 1
 Jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009, for nærmere analyse af pengeinstitut-

ternes resultat. 

PENGEINSTITUTTERNES RENTEMARGINAL SIDEN 1991 Figur 11 
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Kilde: 

Kvartalsdata. Sidste observation 1. kvartal 2009. Pengeinstitutternes gennemsnitlige udlånsrente er korrigeret for
databrud tilbage i tid. Rentemarginalen er beregnet som forskellen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige
udlånsrente og indlånsrente på udestående forretninger for offentlig forvaltning og service, ikke-finansielle
virksomheder og husholdninger. For diskussion af udviklingen i rentemarginalen over tid, se Maria Carlsen og
Charlotte Franck Fæste, Gennemslag fra Nationalbankens renter til pengeinstitutternes detailrenter, Kvartalsover-
sigt, 2. kvartal 2007. 
Danmarks Nationalbank. 
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Den svage kreditudvidelse skal ses i sammenhæng med, at efterspørgs-
len efter lån er aftaget med konjunkturafmatningen. Det genfindes i 
Nationalbankens seneste udlånsundersøgelse, hvor pengeinstitutterne 
berettede om en aftagende efterspørgsel efter lån fra både virksomhe-
der og husholdninger i 1. kvartal 2009 i forhold til 4. kvartal 2008. Real-
kreditinstitutterne angav overvejende uændret efterspørgsel fra sine 
kunder.  

Ifølge udlånsundersøgelsen strammede penge- og realkreditinstitut-
terne kreditpolitikken yderligere i 1. kvartal 2009. Institutterne begrun-
der især stramningen med et forværret risikobillede. De fleste institutter 
beretter om stramning i form af højere margin og gebyrer samt højere 
krav til sikkerhedsstillelsen.  

Det er naturligt, at penge- og realkreditinstitutterne i lyset af kon-
junkturafmatningen har strammet kreditgivningen for at mindske risi-
koen for tab på udlån. Udlånsundersøgelsen giver ikke grundlag for ge-
nerelt at konkludere, at kreditvilkårene er strammet i en grad, så kredit-
værdige projekter under de givne konjunkturforhold ikke kan finansie-
res i penge- og realkreditinstitutterne. 

Tidligere på året blev virksomhedernes frister for indbetaling af moms, 
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskudt, og der var lagt op til, at de 
normale betalingsfrister skulle genindføres fra august. Det blev i maj 

BNP OG PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL 
HUSHOLDNINGER OG IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER Figur 12 
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Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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besluttet at lette virksomhedernes likviditet yderligere ved, at de norma-
le betalingsfrister indføres gradvis fra august til december. 
 
DANSK ØKONOMI: REALØKONOMISKE FORHOLD 

Økonomisk aktivitet 
Efter en kraftig forværring i sidste del af 2008 tyder flere indikatorer for 
dansk økonomi på en stabilisering de seneste måneder, men udviklingen 
er ikke entydig. For året som helhed ventes BNP at falde med 2,5 pct. 
Arbejdsløsheden forventes at fortsætte med at stige en tid endnu.  

Detailomsætningen var i de første fire måneder af året 0,6 pct. lavere 
end 4. kvartal 2008. Der var en udfladning i indekset sammenholdt med 
den klart faldende tendens gennem det meste af 2008, jf. figur 13. Sal-
get af personbiler lå fladt i årets første fire måneder på et niveau knap 
40 pct. under samme periode året før. Import til forbrug er faldet min-
dre end import til erhverv. Der foreligger endnu ikke nationalregnskabs-
tal, der rækker ind i 2009. Indikatorerne tyder på et yderligere fald i det 
private forbrug i 1. kvartal, men formentlig mindre kraftigt end i det 
forudgående kvartal. Sammenholdt med fortsat pæne stigninger i ind-
komsterne indikerer det, at opsparingskvoten er på vej op.  

Fremadskuende er forbrugertilliden forbedret markant i de seneste to 
måneder, men indikatoren var stadig negativ i maj. Det er især synet på 
landets økonomi, der er blevet mere optimistisk.    

 

DETAILOMSÆTNING OG FORBRUGERTILLID Figur 13 
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Kilde: 

Seneste observation for detailomsætning er april 2009 og for forbrugerforventninger maj 2009. 
Danmarks Statistik. 
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Industriproduktionen, der i vid udstrækning eksporteres, faldt kraftigt i 
1. kvartal. Industriens forventninger er fortsat meget negative, men der 
har været en mindre forbedring i løbet af foråret. 

Beskæftigelsesforventningerne for bygge- og anlægsvirksomhed faldt 
frem til marts, men har ligget fladt de seneste to måneder, og det sam-
me gælder den sammensatte konjunkturindikator. Serviceerhvervene ser 
derimod lidt mere positivt på afsætningsmulighederne, og både omsæt-
nings- og beskæftigelsesforventningerne er blevet mindre pessimistiske 
end i begyndelsen af året. 

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Verdenshandlen er blevet hårdt ramt af den globale recession. Det be-
tyder en negativ eksportmarkedsvækst. Eksporten har været faldende 
siden september sidste år og lå i marts 16 pct. under niveauet for et år 
siden, jf. figur 14. 

Situationen på eksportmarkederne, der er vigtig for industriens afsæt-
ningsmuligheder, er fortsat meget negativ. Det underbygges af, at or-
dreindgangen fra eksportmarkederne løbende er blevet forværret. Fal-
det i verdenshandlen ser dog ud til at være stoppet de seneste måneder. 
De foreløbige opgørelser tyder på, at Danmark har vundet markeds-
andele på eksportmarkederne i 2008 i forhold til året før.  

Der er betydelig forskel på udviklingen i dansk eksport fra marked til 
marked. Sammenholdes marts 2009 med marts 2008, er eksporten til det 

 

UDENRIGSHANDEL Figur 14 
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Tal i løbende priser. Sidste observation er marts 2009. 
Danmarks Statistik. 
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tyske marked faldet med knap 16 pct., mens nedgangen i eksporten til 
Storbritannien og Sverige har været henholdsvis 22 og 27 pct. De tre 
lande er Danmarks største eksportmarkeder. Eksporten til USA og Kina 
er derimod steget det seneste år, hovedsagelig som følge af øget salg af 
vindmøller og farmaceutiske produkter.  

Den forskelligartede udvikling i eksporten fra marked til marked skyl-
des ikke blot forskelle i udviklingen i landenes indenlandske efterspørg-
sel, men også at bl.a. den svenske krone og det britiske pund er faldet i 
værdi over for den danske krone. Det giver på kort sigt disse lande en 
konkurrenceevnefordel. Forværringen af den danske konkurrenceevne 
skærpes af, at den danske lønstigningstakt stadig ligger over vore kon-
kurrenters.   

Importen faldt i 1. kvartal stærkere end eksporten. Der var fortsat 
overskud på handelsbalancen i størrelsesordenen 3-4 mia.kr. pr. måned. 
Det er lidt højere end i sidste del af 2008. 

Betalingsbalancens løbende poster har de seneste tre måneder udvist 
et lille underskud, men mindre end i samme periode sidste år. I den se-
neste 12-måneders periode frem til marts har der været et samlet over-
skud på 43 mia.kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt overskud på han-
del med tjenester, herunder søfragt samt løn- og formueindkomst. 

Tjenesteoverskuddet på søfragt er faldet siden efteråret, bl.a. som føl-
ge af fald i fragtraterne, men sandsynligvis også i mængden af transpor-
teret gods. Løn- og formueindkomst omfatter afkastet af danske inve-
steringer i udlandet, både i realkapital og værdipapirer, fratrukket afka-
stet af udlændinges investeringer her i landet. Posten, der udviste et 
overskud på 33 mia.kr. i 1. kvartal, kan blive revideret, når virksomhe-
dernes årsregnskaber for 2008 er indarbejdet i statistikken.   

 
Boligmarkedet  
Boligmarkedet viser fortsat ingen afgørende tegn på bedring. Prisen på 
parcel- og rækkehuse faldt gennem hele 2008. Faldet er fortsat ind i 
indeværende år, hvor m2-prisen i 1. kvartal ifølge Realkreditrådets opgø-
relse lå ca. 10 pct. under niveauet for et år siden. De største fald er sket 
på Sjælland, især i hovedstadsområdet, mens prisfaldet i resten af landet 
har været mere moderat. Priserne på ejerlejligheder er ifølge Realkre-
ditrådets statistik faldet mere end på parcel- og rækkehuse. 

Handlen med boliger er aftaget gennem det seneste år. I 1. kvartal i år 
var der under 6.000 handler sæsonkorrigeret. Det er det laveste antal, si-
den opgørelsen blev indført i 1995. Gennemsnittet over perioden er 
10.000 handler pr. kvartal. Opbremsningen på boligmarkedet under-
streges af, at det lave antal handler er sammenfaldende med et højt 
antal boliger udbudt til salg. Det har øget liggetiden til omkring 7 må-
neder, mod 4 måneder i 2005-06.  
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De svære tider på boligmarkedet fremgår også af, at antallet af tvangs-
auktioner er steget. I marts blev der bekendtgjort 282 tvangsauktioner 
sæsonkorrigeret. Niveauet er dog fortsat lavt set i et længere perspektiv. 
Gennemsnittet for de sidste 30 år er 685 tvangsauktioner pr. måned, 
men med store variationer. 

Fremadrettet understøttes boligmarkedet af pæn vækst i de disponib-
le indkomster for folk i beskæftigelse og et lavt renteniveau, især i den 
korte ende. Samtidig har fald i huspriser og renteniveau betydet en væ-
sentlig nedgang i de månedlige omkostninger ved at købe en bolig. 
Omvendt er arbejdsløsheden på vej op, og der er øget usikkerhed om 
den enkeltes jobsikkerhed. Forventninger om yderligere fald i huspriser-
ne får nogle potentielle købere til at forholde sig afventende. Hertil 
kommer, at der er en stor udbudspukkel, som skal nedbringes, inden det 
igen for alvor kan gå fremad på boligmarkedet, jf. boks 3.  

 
Arbejdsmarked og løn 
Siden lavpunktet i juni sidste år på 46.700 personer er ledigheden steget 
måned for måned. De sidste to måneder er den steget med over 10.000 
pr. måned til 92.800 sæsonkorrigeret i april, svarende til en arbejdsløs-
hedsprocent på 3,3. Vurderet ud fra antallet af varslinger, der toppede i 
januar, må den hastighed, hvormed ledigheden stiger, forventes at af-
tage de kommende måneder. Det er især i den konkurrenceudsatte del 
af industrien, at ledigheden er steget, men også byggeriet er ramt, mens 
hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv er mindre berørte, jf. figur 
16. 

Den markante vending i ledighedsudviklingen afspejler dels en svag ef-
terspørgsel både herhjemme og i udlandet, dels at ledigheden var kom-
met ned på et meget lavt niveau. Den internationale recession har for-
stærket et omslag, som ville være kommet under alle omstændigheder.  

I niveau er ledigheden herhjemme stadig lav i et historisk perspektiv 
og i sammenligning med de fleste andre lande. Presset på det private 
arbejdsmarked er aftaget, og antallet af virksomheder, der melder om 
mangel på arbejdskraft, nærmer sig nul. På nogle områder, især inden 
for den offentlige sektor, er der stadig problemer med at skaffe tilstræk-
keligt med kvalificeret arbejdskraft.  

Den høje danske lønstigningstakt i sidste fase af højkonjunkturen er 
de seneste kvartaler afdæmpet lidt – til godt 4 pct. i 1. kvartal på DA-
området. I den offentlige sektor har der i 1. kvartal været markante løn-
stigninger. Både i den offentlige og private sektor ligger lønstignings-
takten væsentligt over stigningen i forbrugerpriserne.  

Lønstigningstakten på det private område er højest inden for service-
området og lavere inden for fremstilling og byggeri. Det er modstykket  
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til ledighedsudviklingen i de respektive brancher. Ifølge foreløbige tal 
fra forårets lokalforhandlinger i industrien er der udsigt til yderligere 
afdæmpning af lønstigningstakten i de konkurrenceudsatte erhverv. En 
højere andel end sædvanligt har ikke fået nogen lønstigning overhove-
det. En stor spredning fra virksomhed til virksomhed vil indikere en flek-
sibel løndannelse, hvor lønstigningerne doseres i forhold til, hvad virk-
somheden kan bære.  

UDBUDDET AF BOLIGER TIL SALG – ER DER TEGN PÅ VENDING? Boks 3  

Det træge boligmarked giver sig udslag i lav omsætning og et stort antal boliger til 

salg. Antallet af parcel- og rækkehuse til salg er mere end fordoblet siden begyndel-

sen af 2006 til over 40.000 i april i år. 

 

ÆNDRING I UDBUD AF PARCEL- OG RÆKKEHUSE TIL SALG Figur 15 
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Det store boligbyggeri under højkonjunkturen kan ikke forklare det øgede udbud af 

boliger til salg. Udbuddet beror for en stor dels vedkommende på et øget udbud af 

eksisterende boliger.   

Mens omsætning og priser er faldet siden foråret 2006, peger nettotilgangen af hu-

se til salg fortsat opad, jf. figur 15. Tages der hensyn til den sædvanlige forårseffekt 

på udbuddet, kan der dog spores et lille fald i de seneste måneder, især i hovedstads-

området. Det øgede udbud har lagt et nedadrettet pres på priserne. En vending af 

boligmarkedet kræver, at udbuddet af usolgte boliger bliver nedbragt, men helst som 

følge af øget afgang snarere end faldende tilgang. På markedet for ejerlejligheder 

har der det seneste år været fald i antal boliger til salg, men det skyldes mindre til-

gang og ikke øget afgang.  
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Priser 
Målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, steg priserne 
med 1,1 pct. i april. Stigningstakten har været aftagende i årets første 
måneder, jf. figur 17, hovedsageligt som følge af fald i energipriserne 
og en mere afdæmpet udvikling i fødevarepriserne.  

Den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI, er imidlertid gået 
markant op de seneste måneder og var i april 5,2 pct. Stigningen skyl-
des, at faldende importpriser ikke i fuldt omfang er blevet sendt videre 
til forbrugerne, men tværtimod i første omgang har øget avancerne. 
Det er det typiske reaktionsmønster, som også viste sig – men med mod-
sat fortegn – under den forudgående periode med stigende importpri-
ser. IMI har historisk svinget mere end inflationen målt ved det samlede 
forbrugerprisindeks.  

Husholdningernes inflationsforventninger ifølge forbrugerforvent-
ningsundersøgelsen er aftaget i takt med faldet i den faktiske inflation. 
Husholdningerne forventer en yderligere afdæmpning af prisudviklin-
gen det kommende år. Det må ventes at have en afsmittende effekt på 
forventningerne til lønstigningstakten. 

Inflationen i euroområdet var nul i maj målt år-til-år. At inflationen er 
lavere end herhjemme, afspejler hovedsageligt et mindre kapacitetspres 
i euroområdet. Det viser sig i en lavere kerneinflation, dvs. forbrugerpri-
ser renset for energi og fødevarer. 

LEDIGHED FORDELT PÅ ARBEJDSLØSHEDSKASSER Figur 16 
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Kilde: 

Data for de seneste 6 måneder er foreløbige og er korrigeret i forhold til forskellen mellem foreløbige og endelige
data. Sidste observation er april 2009. 
Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. 

 

 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2009



 24 

Økonomisk politik 
Den økonomiske politik herhjemme er stærkt ekspansiv. Nationalban-
kens diskonto er på sit laveste niveau nogensinde, og der er et positivt 
vækstbidrag fra en lempelig finanspolitik. De offentlige finanser forvær-
res hastigt. Efter en periode med store overskud venter Finansministeriet 
i år et budgetunderskud på 1,3 pct. af BNP stigende til over 3 pct. af BNP 
til næste år. Underskud af tilsvarende størrelse er ikke set siden midten 
af 1990'erne.  

Den gode udgangsposition med en forholdsvis lav offentlig gæld er 
blevet udnyttet til at lempe finanspolitikken i et forsøg på at tage top-
pen af ledighedsstigningen. Virkningen af flere af de allerede vedtagne 
foranstaltninger har endnu ikke vist sig. Det hastigt stigende budget-
underskud lægger en grænse for mulighederne for og hensigtsmæssig-
heden af yderligere ekspansive tiltag.  

I øjeblikket forhandler regeringen med kommunerne om næste års 
budgetter. Kommunerne har lagt op til en yderligere forøgelse af de 
kommunale investeringer ud over, hvad der allerede er aftalt.  

Yderligere finanspolitiske lempelser skal hentes ind igen senere gen-
nem stramninger – oveni de behov, der allerede eksisterer – hvis hold-
barheden af de offentlige finanser skal sikres. 

Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at føre konjunkturmodløbende 
finanspolitik i gode tider. Det viste sig bl.a. under det seneste opsving 

PRISUDVIKLINGEN Figur 17 
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Kilde: 

Seneste observation er april 2009. HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. IMI er et mål for den mar-
kedsbestemte indenlandske inflation. Kerneinflation viser forbrugerprisindekset renset for energi og fødevarer. 
Danmarks Statistik. 
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fra 2004-07, hvor finanspolitikken var ekspansiv trods tegn på overop-
hedning i flere dele af økonomien med høje lønstigninger og tab af 
konkurrenceevne til følge. Det er ikke hensigtsmæssigt vedvarende at 
føre ekspansiv finanspolitik. Siden årtusindskiftet er den samlede kon-
kurrenceevne forringet med 25-30 pct. ved en kombination af svagere 
valutakurser hos vore samhandelspartnere, danske merlønstigninger og 
en svag produktivitetsudvikling. 

Arbejdsløsheden under højkonjunkturen nåede ned på et niveau mar-
kant under det strukturelle niveau, der i dag skønnes at ligge på 
100.000-120.000 ledige. Dette har bidraget til merlønstigninger i forhold 
til vore konkurrenter og udhuling af konkurrenceevnen ved at gøre 
danske varer for dyre i forhold til vores samhandelspartneres, og det vil 
på sigt reducere antallet af arbejdspladser og skabe væsentlige ubalan-
cer i økonomien. At få den danske lønstigningstakt bragt i bedre over-
ensstemmelse med vore konkurrenters kan nødvendiggøre en periode 
med en ledighed over det strukturelle niveau. Reformer, som øger ar-
bejdsudbuddet og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, kan skabe stabil 
højere beskæftigelse. 

Af hensyn til balancen i den samlede økonomi, herunder beskæftigel-
sen i et lidt længere tidsperspektiv, er det Nationalbankens opfattelse, 
at der på nuværende tidspunkt bør udvises tilbageholdenhed med hen-
syn til beslutninger om yderligere finanspolitiske lempelser. 
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Etablering af VP-datterselskab i Luxembourg 

 
 

INDLEDNING 

VP Securities A/S, VP, etablerede sidste år en værdipapircentral i Luxem-
bourg, VP Lux S.á r.l., primært med det formål at give danske banker og 
realkreditinstitutter adgang til at udstede euroobligationer fra euroom-
rådet. Herved blev der åbnet mulighed for, at investorer kan rejse euro-
likviditet på baggrund af dansk udstedte værdipapirer i VP Lux, idet 
sådanne værdipapirer denomineret i euro kan bruges som sikkerhedsstil-
lelse ved lån i centralbankerne i euroområdet.  

Ved udgangen af maj 2009 var der udstedt obligationer for godt 15 
mia.euro i VP Lux. Idet værdipapirerne som hovedregel noteres på Nas-
daq OMX i København, er det Nationalbanken, der har godkendt og 
skal opføre de enkelte værdipapirer på Den Europæiske Centralbanks, 
ECBs, liste over belånbare værdipapirer. Dette vil finde sted, så snart 
Banque Centrale du Luxembourg, BCL, meddeler Nationalbanken, at de 
og VP operationelt er klar hertil.   

Artiklen beskriver kort processen med etableringen af VP Lux. Herefter 
fokuseres der på ECBs belåningsregler og på godkendelsesproceduren 
for de enkelte udstedelser samt mulighederne for anvendelsen som sik-
kerhedsstillelse. 

 
ETABLERING AF VP LUX 

I princippet opfylder eurodenominerede værdipapirudstedelser i VP 
ECBs nedennævnte belåningsregler, såfremt de overføres til euroområ-
det via link mellem værdipapircentraler. Derfor arbejdede VP og Natio-
nalbanken i flere år med forskellige modeller, der kunne opfylde ECBs 
krav og dermed gøre værdipapirer udstedt i VP belånbare i euroområ-
det. På baggrund af, at den model, der kunne accepteres af eurosyste-
met, var uhåndterbar, begyndte VP i 2007 at undersøge mulighederne 
for at etablere et datterselskab i euroområdet. På den baggrund traf VPs 
bestyrelse beslutning om at etablere en værdipapircentral i Luxem-
bourg. Omkostningerne hertil kunne begrænses ved, at driften skulle 
forestås fra Danmark, hvorved VP Lux overlader væsentlige dele af drif-
ten til VP.  
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ECB offentliggjorde 19. december 2008, at ECBs Styrelsesråd havde god-
kendt VP Lux, således at værdipapirer udstedt heri kan anvendes som 
sikkerhedsstillelse over for centralbanker i eurosystemet. Den lange 
godkendelsesprocedure skyldes forskelle i lovgrundlaget for udstedelse 
af værdipapirer i Danmark og Luxembourg.  

Efter godkendelsen i Styrelsesrådet har BCL og VP Lux arbejdet med at 
integrere sidstnævnte i eurosystemets korrespondentbankmodel, Cor-
respondent Central Banking Model, CCBM, til grænseoverskridende sik-
kerhedsstillelse. Samtidig har Nationalbanken implementeret et system, 
der gør det muligt at opføre værdipapirerne på ECBs liste over belånba-
re værdipapirer.  

Primo juni 2009 var alle procedurer mellem BCL og VP Lux klar og gen-
nemtestede, men der er fortsat enkelte udeståender vedrørende doku-
mentationen. Når dette falder endeligt på plads, vil Nationalbanken 
opføre udstedelserne i VP Lux på ECBs liste.   

 
GODKENDELSESPROCEDUREN I HENHOLD TIL ECBs BELÅNINGSREGLER  

De overordnede krav vedrørende obligationers belånbarhed er, at de 
skal være udstedt af en kreditværdig udsteder hjemmehørende i Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejde, EØS, dvs. EU, Norge, Island og 
Liechtenstein, eller et G10-land uden for EU, dvs. Canada, Japan, 
Schweiz eller USA. Obligationerne skal endvidere være denomineret i 
euro og lokaliseret i euroområdet, således at en tvangsrealisation kan 
ske i henhold til et retssystem inden for euroområdet. Derudover skal 
obligationerne være noteret på et reguleret marked eller et marked, der 
er godkendt af ECB, hvilket opfyldes af Nasdaq OMX København. 

Vedrørende kravet om høj kreditstandard defineres dette som en kre-
ditvurdering på mindst "single A"1. Det svarer for langfristet gæld til en 
kreditvurdering hos Fitch Ratings og Standard & Poor's på minimum 
"A-", hos Moody's på "A3" og hos DBRS på "AL". Hvis den enkelte ud-
stedelse ikke har en kreditvurdering, gælder kravet i stedet for udste-
ders eller en eventuel garants langfristede gæld. Såfremt der foreligger 
flere evt. modstridende vurderinger gældende for den samme udsteder, 
er denne berettiget til at anvende den bedste heraf. Efter ECBs regler er 
skæringsdagen mellem en kort- og en langfristet gæld 370 dage, og en 
langfristet kreditvurdering kan anvendes for en kortfristet gæld. 

I forhold til Nationalbankens belåningsregler har ECB et bredere belå-
ningsgrundlag, idet ECB ikke stiller krav til udstederens sektor, hvorved 
eurosystemet belåner erhvervsobligationer, herunder bankobligationer. 

 1
 http://www.ecb.int/paym/coll/elisss/ratingscale/html/index.en.html. 
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ECB accepterer dog ikke, at en bank stiller sikkerhed i obligationer, der 
er udstedt af banken selv eller såkaldte tætte forbindelser, dvs. institut-
ter, hvor banken har en ejerandel på mindst 20 pct., eller vice versa. En 
undtagelse er, hvis der er tale om obligationer, som lever op til kriteri-
erne i UCITS-direktivets artikel 22(4), inkl. kravet om fortrinsstilling i 
konkurs, eller såfremt obligationsejerne er beskyttet af lignende juridi-
ske regler. 

Med hensyn til beregningen af obligationernes specifikke belånings-
værdi fastsætter ECB et børskurshaircut svarende til det, der gælder for 
långivning i Nationalbanken, som har valgt at følge ECBs regler på dette 
område. 

Endelig gælder der en række særlige regler, såsom at kuponrenten 
skal være positiv eller en nulkuponrente, ligesom obligationsgælden 
ikke må være efterstillet anden obligationsgæld fra samme udsteder. 

Udstedere af en obligation, der opfylder ovennævnte krav til belåning, 
skal for at gøre den belånbar fremsende et Excel-ark med oplysninger om 
obligationens karakteristika til Nationalbanken. Nationalbanken har ud-
arbejdet en vejledning vedrørende udfyldelsen, der kan rekvireres hos 
Betalingsformidlingskontoret (bfk@nationalbanken.dk), samme adresse 
som ansøgningen skal fremsendes til. Ansøgningen skal være vedlagt 
dokumentation for rigtigheden af oplysningerne i Excel-arket, fx doku-
mentation for udstederens kreditvurdering. Når oplysningerne opfylder 
omhandlede krav, vil Nationalbanken, efter at alt vedrørende VP Lux er 
faldet på plads, videresende Excel-arket til ECB, hvorefter obligationen 
inden for 24 timer vil fremgå af ECBs liste over belånbare aktiver.  
 
ANVENDELSE AF UDSTEDELSER I VP LUX SOM SIKKERHEDSSTILLELSE 

Obligationer optaget på ECBs liste over belånbare aktiver kan belånes i 
samtlige af euroområdets centralbanker. Værdipapirerne udstedt i VP 
Lux vil således kunne belånes over for BCL af institutter hjemmehørende 
i Luxembourg, når de er optaget på listen. I det øvrige euroområde vil 
udstedelser i VP Lux kunne belånes ved brug af korrespondentbankmo-
dellen. Her vil BCL varetage sikkerhedsstillelsen som depotbank for den 
långivende centralbank.  

Ved brug af korrespondentbankmodellen vil udstedelserne i VP Lux li-
geledes kunne belånes over for Nationalbanken for kredit i euro, jf. 
Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i euro i Danmarks Natio-
nalbank. 

Tre værdipapircentraler har link til VP Lux. Det drejer sig om de to in-
ternationale værdipapircentraler, Clearstream Banking i Luxembourg og 
Euroclear Bank i Belgien samt VP. Udstedere i VP Lux kan derved tilbyde 
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investorer at få opbevaret deres værdipapirer i en af disse centraler eller 
i VP Lux selv efter eget valg. Såfremt linket til Euroclear godkendes af 
eurosystemet, vil sikkerhedsstillelse over for den belgiske centralbank 
kunne registreres direkte i Euroclear uden anvendelse af korrespon-
dentbankmodellen.  

Værdipapirer udstedt i VP Lux kan allerede fra udstedelsestidspunktet 
belånes i Nationalbanken, idet de efter en overførsel via linket til VP kan 
pantsættes hertil efter de gældende procedurer for såvel krone- som 
eurokreditter.   
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Udbud af amerikanske statsobligationer og 
den lange rente 

Søren Schrøder og Esben Humble Slotsbjerg, Kapitalmarkedsafdelingen 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I kølvandet på den finansielle krise befinder verden sig i en lavkonjunk-
tur. Skatteindtægterne falder, udgifterne stiger, og dertil kommer ud-
gifterne til de omfattende vækst- og redningspakker. Det lægger pres 
på de offentlige finanser. I USA ventes der således store budgetunder-
skud i de kommende år, jf. figur 1, med deraf kraftigt øgede udstedelser 
af statsobligationer til følge.  

I løbet af den finansielle krise er renten på den 10-årige amerikanske 
statsobligation faldet sideløbende med de pengepolitiske rentenedsæt-
telser. Samtidig er rentespændet mellem den pengepolitiske rente og 
den lange statsobligationsrente udvidet, jf. figur 2. Det minder om ud-
viklingen under tidligere perioder, hvor den amerikanske centralbank, 
Federal Reserve, har lempet pengepolitikken.  

Renterne har under den finansielle krise været drevet af recession, de-
flationsfrygt og en meget lempelig pengepolitik. Dertil kommer en stor 
efterspørgsel efter amerikanske statsobligationer som følge af efter-
spørgsel efter værdipapirer med høj likviditet1 og sikkerhed samt en 
fortsat stor efterspørgsel fra asiatiske centralbanker og statslige investe-
ringsfonde. Efterspørgslen har absorberet de stigende udstedelser siden 
sommeren 2008 uden markante rentestigninger til følge. Den lange 
rente er dog steget de seneste måneder. 

Den lange nominelle rente afhænger traditionelt af forventninger til 
vækst og inflation.2 Normalt er det primært inflationsforventningerne, 
som har drevet den nominelle rente. Forventningerne om store budget-
underskud i de næste mange år har dog ikke fået inflationsforventnin-
gerne til at stige kraftigt i de seneste måneder.3 På langt sigt kan den 
stigende gæld dog skabe risiko for stigende inflationsforventninger.  

 1
 Høj likviditet indebærer, at det er muligt at sælge et værdipapir inden for en kort tidshorisont sva-

rende til værdipapirets teoretiske pris. 
2
 Den lange rente afhænger af en række faktorer, herunder forventningerne til inflation, realvækst, 

risikoaversion og risikopræmie. For en beskrivelse af, hvordan den lange rente bestemmes, se Ander-
sen, Hydeskov og Sand (2005) og Andersen, Ejsing og Sand (2006). 

3
 Consensus Economics; inflationsforventninger det kommende år. 
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AMERIKANSK FØDERAL SALDO  Figur 1 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

19
69

19
74

19
79

19
84

19
89

19
94

19
99

20
04

20
09

20
14

20
19

Pct. af BNP

Prognose

 
Anm.: 
Kilde: 

Prognosen vedrører Congressional Budget Office's estimat af præsidentens budgetforslag. 
Congressional Budget Office, www.cbo.gov. 

 

 

 

 

10-ÅRIG STATSOBLIGATIONSRENTE OG PENGEPOLITISK RENTE I USA Figur 2 
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Kilde: 

Den pengepolitiske rente er Fed Funds Target. Seneste observation er 2. juni 2009. De grå områder angiver perio-
der, hvor Federal Reserve har lempet pengepolitikken. Rentespændet mellem Fed Funds Target og den 10-årige
statsobligationsrente er opgjort i procentpoint. 
Reuters EcoWin. 
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Artiklen gennemgår nogle af de seneste udbuds- og efterspørgselsten-
denser samt empiriske sammenhænge mellem udbuddet af statsobli-
gationer og den lange rente. Udgangspunktet er renterne på amerikan-
ske statsobligationer, der kan betragtes som omdrejningspunktet for 
den globale rentedannelse.  

 
UDBUDDET AF AMERIKANSKE STATSOBLIGATIONER 

Udestående af amerikanske statsobligationer er steget eksponentielt 
under den finansielle krise, jf. figur 3. Der er fortsat udsigt til store net-
toudstedelser de kommende år. 

Budgetunderskuddet ventes ifølge Congressional Budget Office, CBO, 
at stige til ca. 13 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, i 2009, jf. figur 1. 
Det er over dobbelt så stort som det hidtil største underskud de sidste 40 
år. De skønnede budgetunderskud fra 2010-19 er ligeledes store sam-
menlignet med tidligere. Det skyldes bl.a. stigende social- og sundheds-
udgifter som følge af en aldrende befolkning.  

Den samlede gæld ventes derfor at stige betydeligt de kommende år. 
Gælden har ligget mellem 24 og 50 pct. af BNP i næsten 40 år, jf. figur 3. 
Ifølge CBO kan gælden stige til over 80 pct. af BNP om 10 år.  

 

 

UDESTÅENDE STATSOBLIGATIONER OG GÆLD I USA Figur 3 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005
20

25

30

35

40

45

50

55

Pct. af BNP

Mængde af statsobligationer Føderal gæld (højre akse)

Mia.dollar

 
Kilde: Bloomberg og Congressional Budget Office, www.cbo.gov. 
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UDBUDDET AF STATSOBLIGATIONER OG RENTEKURVENS HÆLDNING 

Den amerikanske rentekurve er blevet stejlere det seneste halvandet år, 
samtidig med at underskuddet er vokset, jf. ovenfor. Det er i overens-
stemmelse med den traditionelle tætte samvariation mellem de ameri-
kanske nettoudstedelser af statsobligationer og rentekurvens hældning, 
jf. figur 4. Når udstedelserne øges, stiger hældningen.  

Udstedelser af statsobligationer stiger typisk i perioder med lavkon-
junktur, hvor arbejdsløsheden stiger, og forventningerne til inflation og 
vækst falder. Federal Reserve har i disse perioder typisk reageret ved at 
lempe pengepolitikken med faldende korte renter til følge.  

Den lange rente afhænger imidlertid også af de langsigtede forvent-
ninger til inflation og vækst. Derfor vil de pengepolitiske rentenedsæt-
telser ikke få den lange rente til at stige eller falde i samme grad. Det 
fører til, at hældningen på rentekurven øges. De perioder, hvor netto-
låntagningen og arbejdsløsheden har været størst, er også de perioder, 
hvor hældningen er mest stejl, jf. figur 4.  

Den isolerede effekt af underskuddet på hældningen kan estimeres 
ved at korrigere for bl.a. konjunktureffekter. En række empiriske studier 
finder en positiv sammenhæng mellem hældningen på rentekurven og 
underskuddet.1 

Hældningen er nogenlunde på samme niveau som under tidligere pe-
rioder med stor nettolåntagning, selv om der nu er en forventning om 
større underskud og dermed større låntagning end tidligere. I lyset af, at 
den korte rente er tæt på nul, kan en eventuel yderligere stigning i 
hældningen kun ske, hvis den lange rente stiger. Den lange rente kan 
derfor potentielt stige i modsætning til tidligere recessioner. 

 
Løbetidsstrukturen og rentekurvens hældning 
Siden januar 2008 har den amerikanske stat øget den udestående 
mængde af obligationer med løbetid under 1 år med ca. 1.000 mia.dol-
lar, og obligationer med løbetid på 1-10 år er øget med ca. 500 mia.dol-
lar, jf. figur 5. Den gennemsnitlige løbetid for den udestående mængde 
af amerikanske statsobligationer er dermed faldet i løbet af krisen.  

Det kan have betydning for rentekurvens hældning, hvorpå rentekur-
ven obligationerne udstedes. Det skyldes, at investorer har forskellige 
præferencer for forskellige løbetider. Risikopræmien er normalt stigen-
de med løbetiden. 

Hvis udstedelserne primært er i korte obligationer, kan det stigende 
budgetunderskud  have  mindre  effekt  på  hældningen,  end  hvis  staten 

 1
 Se bl.a. Canzoneri, Cumby og Diba (2002), Paesani, Strauch og Kremer (2006) og Kiani (2009). 
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primært har udstedt obligationer med længere løbetider. Det bekræftes 
af Greenwood og Vayanos (2008), som finder en positiv sammenhæng 
mellem hældningen på rentekurven og den relative løbetidsstruktur af 

ARBEJDSLØSHED, RENTEKURVENS HÆLDNING OG NETTOUDSTEDELSER AF 
STATSOBLIGATIONER I USA Figur 4 
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Kilde: 

Hældningen er målt ved forskellen mellem 10-årig og 3-måneders amerikansk statsobligationsrente. Seneste ob-
servation er 2. juni 2009. Hældningen er angivet i procentpoint. 
Reuters EcoWin. 

  

 

UDESTÅENDE STATSOBLIGATIONER FORDELT PÅ LØBETID Figur 5 
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obligationsudstedelser. En stigning i udbuddet af statsobligationer med 
lang løbetid i forhold til kort løbetid kan således føre til en stigende 
hældning.  

Under den finansielle krise har der været en stærk efterspørgsel efter 
værdipapirer med høj likviditet og sikkerhed. Korte amerikanske stats-
papirer er på enkelte dage handlet med negativ rente.  

Hvis staten vælger løbetidsstrukturen i udstedelser alt efter efter-
spørgslen i markedet, kan et stigende udbud af obligationer have min-
dre effekt på rentekurvens hældning, end det ellers ville have været 
tilfældet. 

 
UNDERSKUD OG DEN LANGE RENTE 

De store udstedelser af statsobligationer og forventninger til de kom-
mende års store underskud har ikke medført meget store stigninger i de 
lange renter. Der har dog været en stigende tendens siden begyndelsen 
af 2009. 

Ser man på udviklingen fra 1963-2008 er der ikke nogen entydig sam-
menhæng mellem niveauet af gælden eller underskuddet og realrenten 
eller den nominelle rente, jf. figur 6.  

Nogle empiriske studier viser, at et stigende underskud kan have en 
positiv effekt på den lange rente, mens andre ingen effekt viser. Det af-
hænger af, om gælden eller underskuddet benyttes, og hvorledes effek-

 

10-ÅRIG REALRENTE, NOMINEL RENTE, UNDERSKUD OG GÆLD Figur 6 

-10

-5

0

5

10

15

19
64

19
69

19
74

19
79

19
84

19
89

19
94

19
99

20
04

Pct.

0

20

40

60

80

100

Pct.

Føderal saldo Realrente Nominel rente Gæld (højre akse)  
Anm.: 
Kilde: 

Seneste observation er ultimo 2008. 
Reuters EcoWin. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2009



 37 

ten på renten isoleres fra konjunktureffekterne.1 Nogle empiriske under-
søgelser ser på forholdet mellem realrenten og underskuddet. Det skyl-
des, at en stigende offentlig gæld kan fortrænge private investeringer 
og få realrenten til at stige. 

En måde at isolere effekten af et stigende budgetunderskud på den 
lange rente fra konjunktureffekter er ved at se på de langsigtede for-
ventninger til rente og budgetunderskud. Fordelen ved at benytte for-
ventninger til underskuddet og renten længere ude i fremtiden er, at 
disse forventninger i mindre grad afhænger af den nuværende økono-
miske situation. Dermed reduceres effekten af de pengepolitiske lem-
pelser og de automatiske stabilisatorer fra effekten af et stigende un-
derskud.2 

Ved at benytte denne metode og korrigere for en række økonomiske 
faktorer estimerer Laubach (2003), at en stigning på 1 procentpoint i det 
forventede budgetunderskud i procent af BNP om fem år øger den lan-
ge realrente med omkring 0,25 procentpoint. Benyttes det faktiske un-
derskud eller forventningerne til den akkumulerede gæld, er effekten 
betydeligt mindre.  

Resultaterne er forbundet med usikkerhed, og de kommende budget-
underskud er større end tidligere set. Dertil kommer usikkerheden om-
kring efterspørgslen efter amerikanske statsobligationer.  
 
EFTERSPØRGSEL EFTER AMERIKANSKE STATSOBLIGATIONER 

Den nuværende høje risikoaversion på de finansielle markeder, stor ef-
terspørgsel efter sikre og let omsættelige aktiver samt den fortsatte 
store udenlandske efterspørgsel har indtil nu betydet, at markedet har 
absorberet det store udbud af statsobligationer ved auktionerne uden 
markante kursfald og dermed stigende renter til følge. Det kan bl.a. ses 
ved den høje andel af bydere i forhold til det historiske gennemsnit, jf. 
figur 7. Den lange rente er dog steget siden starten af 2009. 

Spørgsmålet er, om efterspørgslen fremover er tilstrækkelig til at dæk-
ke udbuddet uden markante rentestigninger til følge. 

 
Federal Reserve 
Federal Reserve, Fed, har traditionelt været en stor aftager af statsobli-
gationer, jf. figur 8. I begyndelse af krisen har Fed nedbragt andelen af 
statsobligationer og øget andelen af realkreditobligationer mv.  

 1
 Se fx Engen og Hubbard (2004). 

2
 For en diskussion se Lauback (2003) og Engen og Hubbard (2004). 
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Fed har efterfølgende annonceret opkøb af amerikanske statsobligatio-
ner for op til 300 mia.dollar. Det fik den 10-årige amerikanske statsobli-
gationsrente til at falde omkring 0,5 procentpoint i løbet af en dag. Den 
lange rente er nu på et højere niveau end før annonceringen, jf. figur 7.  

10-ÅRIG STATSOBLIGATIONSRENTE OG BID-TO-COVER Figur 7 
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Kilde: 

Bid-to-cover angiver mængden af bud i forhold til den udbudte mængde. 
Reuters Ecowin. 

 
 

 

AMERIKANSKE STATSOBLIGATIONER FORDELT PÅ EJER Figur 8 
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Opkøb af statsobligationer kan på kort sigt afdæmpe det opadgående 
pres på den 10-årige rente. På længere sigt kan betydelige opkøb af 
gæld skabe stigende inflationsforventninger, da opkøbene kan opfattes 
som et skridt hen mod monetær finansiering1 og dermed inflation. Det 
er uklart, hvor meget Fed vil forpligte sig til at opkøbe ud over de 300 
mia.dollar. Et ønske om at holde den lange rente lav i en længere perio-
de kan være ensbetydende med, at Fed skal købe stadigt stigende 
mængder af statsobligationer, hvis inflationsforventningerne samtidig 
stiger.  

Dertil kommer, at risikopræmien på amerikanske statsobligationer kan 
stige, hvis den stigende gæld påvirker markedets vurdering af den ame-
rikanske stats kreditværdighed. 

 
Indenlandske investorer 
De indenlandske investorer har i løbet af krisen øget deres beholdning 
af amerikanske statsobligationer, jf. figur 8. 

Den stigende private opsparingstilbøjelighed, som ellers har været tæt 
på nul i en årrække, kan være med til at skabe afsætning for det øgede 
udbud af amerikanske statsobligationer. Dertil kommer, at indenlandske 
investorer kan tænkes at købe flere statsobligationer efter de store tab, 
de har lidt på aktier og boligmarkedet mv.  

 
Udenlandske investorer 
De udenlandske investorer har været villige til fortsat at aftage det sti-
gende udbud af amerikanske statsobligationer, jf. figur 8.  

Asiatiske og olieeksporterende lande har i en årrække været store af-
tagere af amerikanske statsobligationer. Det skyldes en højere opspa-
ringstilbøjelighed, og det har været med til at holde den lange rente 
nede, jf.  Andersen, Fick og Hansen (2007). Om det fremadrettet også vil 
gøre sig gældende, er svært at vurdere, men umiddelbart synes der at 
være flere effekter, som potentielt kan drive de lange renter op. 

For det første er olieprisen faldet i forhold til, da den var på sit højeste 
i juli 2008. De statslige investeringsfonde i de olieproducerende lande er 
derfor ramt af lavere indtægter og dermed lavere opsparing. Dertil 
kommer, at den globale vækstafmatning kan reducere indstrømningen 
af kapital – og dermed valutaindtægterne – i de sydøstasiatiske vækst-
økonomier. Det reducerer deres muligheder for fortsat at opkøbe ame-
rikanske statsobligationer. 

 1
 Hvis statens underskud bliver finansieret direkte ved centralbankens køb af obligationer, kaldes det 

monetær finansiering. 
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For det andet er en stor del af de asiatiske valutareserver og de statslige 
fondes formuer placeret i statsobligationer i USA. En øget spredning af 
investeringer på bekostning af investeringer i dollardenominerede akti-
ver vil kunne give anledning til kapitaludstrømning fra USA og dermed 
lægge et opadgående pres på de lange renter.  

Omvendt har de statslige investeringsfonde ligesom andre aktører på 
de finansielle markeder lidt store tab på deres investeringer. Det har 
reduceret deres formue. Det kan mindske fondenes risikoappetit, hvilket 
kan medføre en mindre andel af aktier mv. opvejet af en større andel af 
statsobligationer. Sådan en porteføljeeffekt ville kunne lægge et ned-
adgående pres på renterne. 
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Finanspolitik i EU: Udvikling og udfordringer  

Thomas Munk Gade og Marianne C. Koch, Økonomisk Afdeling 
 
 
 

INDLEDNING 

De offentlige finanser er under pres i EUs medlemslande. Markant øko-
nomisk nedgang og lempelse af finanspolitikken får skatteindtægterne 
til at falde og de offentlige udgifter til at stige. Hertil kommer udgifter 
til at sikre den finansielle stabilitet og redde finansielle institutioner i 
nød. Artiklen ser nærmere på udviklingen i de offentlige finanser i 2008 
og de kommende år. Dernæst gennemgår artiklen brugen af stabilitets- 
og vækstpagten i den nuværende situation og giver en status for lande-
ne i EUs budgetunderskudsprocedure og de mellemfristede målsætnin-
ger om budgettilpasning.  

 
DE OFFENTLIGE FINANSER: UDVIKLING OG UDSIGTER 

Udviklingen i de offentlige finanser 
Tidligere års markante økonomiske fremgang aftog kraftigt i 2008, hvor 
væksten i bruttonationalproduktet, BNP, i EU faldt til 1 pct. fra omkring 
3 pct. de forudgående år. Aktiviteten aftog betydeligt gennem året, og 
det samlede EU var fra 2. halvår i økonomisk recession.1 De svage kon-
junkturer førte til, at det samlede budgetunderskud steg til 2,3 pct. af 
BNP i 2008 fra et underskud på 0,8 pct. af BNP i 2007.  

Tilbageslaget var overraskende kraftigt i de fleste EU-lande. Blandt 
EUs 27 medlemslande blev den offentlige budgetstilling dårligere end 
ventet i 16 lande, jf. figur 1. I nogle lande var afvigelsen stor. Det gjaldt 
særligt Irland, hvor et ventet budgetunderskud på 0,9 pct. af BNP i 2008 
blev til et faktisk underskud på 7,1 pct. Herudover udviklede budget-
situationen sig betydelig værre end forventet i Spanien, Grækenland, 
Storbritannien og de baltiske lande.  

Recession i hovedparten af EU-landene i 2009 ventes at lægge yderlige-
re pres på de offentlige finanser de kommende år. Europa-Kommissionen 
forudser i sin forårsprognose, at EU-landenes budgetunderskud øges mar-

 1
 Recession defineret som to på hinanden følgende kvartaler med negativ kvartalsvækst.  
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kant fra 2,3 pct. af BNP i 2008 til henholdsvis 6,0 og 7,3 pct. i 2009 og 
2010. Den offentlige gæld ventes at stige fra 61,5 pct. af BNP i 2008 til 
72,6 pct. i 2009 og 79,4 pct. i 2010. Stort set alle landene ventes inden for 
de kommende år at overskride stabilitets- og vækstpagtens 3-pct. grænse 
for det offentlige budgetunderskud, jf. tabel 1.  

 
Økonomisk genopretningsplan og vækstpakker 
For at undgå en dyb recession og afbøde konsekvenserne af den øko-
nomiske nedgang fremlagde Kommissionen i november 2008 en samlet 
plan for støtte til den europæiske økonomi. Den såkaldte europæiske 
økonomiske genopretningsplan var et tostrenget program, som er for-
ankret i Lissabon-strategien og stabilitets- og vækstpagten. Kommissio-
nen opfordrede til, at medlemsstaterne og EU lempede finanspolitik-
ken med ca. 200 mia.euro eller 1,5 pct. af EU-landenes samlede BNP, 
hvoraf medlemsstaterne skulle bidrage med 1,2 pct. af EU-landenes 
samlede BNP (ca. 170 mia.euro). Medlemsstaternes initiativer skulle 
være rettidige, midlertidige, målrettede samt koordinerede, og det 
enkelte lands tiltag skulle afspejle dets budgetmæssige udgangsposi-
tion. Nogle lande opfordredes således til at udvide deres budgetter 
kraftigt, mens andre måtte fokusere på at mindske eksterne og interne 

FAKTISK OG FORVENTET BUDGETUDVIKLING I 2008  Figur 1 
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Kilde: 

I lande, der ligger over den diagonale linje, har den faktiske udvikling i den offentlige budgetstilling været
dårligere end ventet ved udgangen af 2007. Omvendt har den faktiske budgetudvikling været bedre end ventet i
de lande, som placerer sig under den diagonale linje. 
Stabilitets- og konvergensprogrammer fra gennemgangen af stabilitets- og konvergensprogrammer 2007/08 samt
Eurostat. 
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ubalancer. Genopretningsplanens anden streng sigtede mod at forbed-
re Europas langsigtede konkurrenceevne ved at øge fokus på investe-
ring i fx energieffektivitet, rene teknologier og infrastruktur. Den eu-
ropæiske genopretningsplan blev godkendt af Europas stats- og rege-
ringschefer i december 2008. 

Ifølge beregninger foretaget af Kommissionen vil diskretionære fi-
nanspolitiske tiltag stimulere EU-landenes samlede BNP med mellem 0,5 
og 1 pct. i 2009 og mellem 0,4 og 0,7 pct. i 2010. Hertil kommer den au-

EUROPA-KOMMISSIONENS SKØN FOR DET OFFENTLIGE BUDGETUNDERSKUD 
OG DEN OFFENTLIGE GÆLD I EU-LANDENE 2008-10 Tabel 1

 Budgetsaldo Offentlig gæld 

Pct. af BNP 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Eurolande       
Belgien ......................... -1,2 -4,5 -6,1 89,6 95,7 100,9 
Cypern .......................... 0,9 -1,9 -2,6 49,1 47,5 47,9 
Finland .......................... 4,2 -0,8 -2,9 33,4 39,7 45,7 
Frankrig ........................ -3,4 -6,6 -7,0 68,0 79,7 86,0 
Grækenland ................. -5,0 -5,1 -5,7 97,6 103,4 108,0 
Holland ......................... 1,0 -3,4 -6,1 58,2 57,0 63,1 
Irland ............................ -7,1 -12,0 -15,6 43,2 61,2 79,7 
Italien ........................... -2,7 -4,5 -4,8 105,8 113,0 116,1 
Luxembourg ................. 2,6 -1,5 -2,8 14,7 16,0 16,4 
Malta ............................ -4,7 -3,6 -3,2 64,1 67,0 68,9 
Portugal ........................ -2,6 -6,5 -6,7 66,4 75,4 81,5 
Slovakiet ....................... -2,2 -4,7 -5,4 27,6 32,2 36,3 
Slovenien ...................... -0,9 -5,5 -6,5 22,8 29,3 34,9 
Spanien ......................... -3,8 -8,6 -9,8 39,5 50,8 62,3 
Tyskland ....................... -0,1 -3,9 -5,9 65,9 73,4 78,7 
Østrig ............................ -0,4 -4,2 -5,3 62,5 70,4 75,2 

Euroområdet ................ -1,9 -5,3 -6,5 69,3 77,7 83,8 

Øvrige lande       
Bulgarien ...................... 1,5 -0,5 -0,3 14,1 16,0 17,3 
Danmark ....................... 3,6 -1,5 -3,9 33,3 32,5 33,7 
Estland .......................... -3,0 -3,0 -3,9 4,8 6,8 7,8 
Letland ......................... -4,0 -11,1 -13,6 19,5 34,1 50,1 
Litauen ......................... -3,2 -5,4 -8,0 15,6 22,6 31,9 
Polen ............................. -3,9 -6,6 -7,3 47,1 53,6 59,7 
Rumænien .................... -5,4 -5,1 -5,6 13,6 18,2 22,7 
Storbritannien .............. -5,5 -11,5 -13,8 52,0 68,4 81,7 
Sverige .......................... 2,5 -2,6 -3,9 38,0 44,0 47,2 
Tjekkiet ......................... -1,5 -4,3 -4,9 29,8 33,7 37,9 
Ungarn ......................... -3,4 -3,4 -3,9 73,0 80,8 82,3 

EU ................................. -2,3 -6,0 -7,3 61,5 72,6 79,4 

Anm.: De grå områder er budgetunderskud og offentlig gæld større end de i stabilitets- og vækstpagten angivne refe-
renceværdier for budgetunderskud og offentlig gæld på henholdsvis 3 og 60 pct. af BNP.  

Kilde: Europa-Kommissionen (2009). 
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tomatisk ekspansive virkning af de automatiske stabilisatorer, hvis stør-
relse dog varierer landene imellem.1  

 
Finansielle hjælpepakker til stabilisering af den finansielle sektor 
Ud over finanspolitiske lempelser til at afbøde den økonomiske nedgang 
har EUs medlemslande måttet træde til for at understøtte det finansielle 
system. Mange lande har garanteret private gældsudstedelser af banker 
og indskudt ansvarlig kapital i banksektoren. Flere europæiske regerin-
ger måtte træde til og redde vigtige finansielle institutioner,2 og enkelte 
regeringer har direkte nationaliseret kriseramte banker. For en lande-
oversigt over myndighedernes tiltag til stabilisering af den finansielle 
sektor henvises til Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. halvår 
2009. 

Tiltag til stabilisering af den finansielle sektor har indvirkning på lan-
denes offentlige finanser, om end karakteren af initiativet har betyd-
ning for, hvorvidt de influerer på både budgetunderskud og offentlig 
bruttogæld eller kun bruttogælden.3 

For EU som helhed vurderer Kommissionen, at der er skudt kapital sva-
rende til 1,25 pct. af EU-landenes samlede BNP ind i den finansielle sek-
tor. Endvidere har Kommissionen godkendt garantiprogrammer til den 
finansielle sektor svarende til ca. 24 pct. af EU-landenes samlede BNP. 
Der er indtil videre udstedt gæld med statsgaranti for ca. 7,5 pct. af BNP, 
jf. Kommissionens forårsprognose. 
 
Finansieringsomkostninger 
Renterne på statsobligationer i euroområdet har i en årrække ligget 
stabilt i forhold til hinanden. Siden slutningen af 1990'erne har renterne 
på 10-årige statsobligationer i euroområdets lande således ligget under 
0,5 procentpoint over den toneangivende tyske statsobligation. Gennem 
2008 er denne udvikling vendt, og renteforskellen til Tyskland er blevet 
udvidet for alle euroområdets lande. Særlig markant er spændudvidel-
sen for Irland og Grækenland, hvis renter i begyndelsen af 2009 lå om-
kring 3 procentpoint højere end den tilsvarende tyske rente. Siden marts 
er forskellen mellem renten på de individuelle landes statsobligationer 

 1
 De nordiske EU-lande samt Belgien, Frankrig, Holland og Tyskland regnes blandt de lande i EU, hvor de 

automatiske stabilisatorer er størst, mens de i lande som Irland, Portugal, Spanien og Storbritannien er 
mindre kraftige, jf. Olesen og Winther (2009). 

2
 De mest fremtrædende eksempler på finansielle institutioner, som over efteråret 2008 blev reddet af 

de respektive regeringer var: Bradford and Bingley (Storbritannien), Fortis Bank (Benelux-landene), 
Dexia (Frankrig/Belgien) og Hypo Real Estate (Tyskland). 

3
 Den statistiske behandling af offentlig intervention til stabilisering af den finansielle sektor er endnu 

ikke formelt klarlagt af Eurostat, EUs statistiske bureau. Generelt er der lagt op til, at statslige garan-
tier og rekapitalisering kun har effekt på den offentlige bruttogæld, for så vidt tiltagene sker på 
markedsvilkår. Tiltagene vil kun have budgetmæssig effekt, såfremt der skulle ske forfald på en ga-
ranteret udstedelse.  
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og renten på en tysk statsobligation indsnævret, men var i begyndelsen 
af juni fortsat større end før den finansielle uro. Den generelle tendens 
til øgede rentespænd afspejler, at den finansielle krise i stigende grad 
har fået markedet til at tage stilling til den finanspolitiske holdbarhed i 
de enkelte lande. En række faktorer spiller en rolle i en sådan vurdering 
af de offentlige finanser. Blandt disse kan nævnes størrelsen af den of-
fentlige gæld, forventet budgetunderskud, landets historie med hensyn 
til gennemførelse af holdbar finanspolitik, samt hvorvidt landet er udsat 
over for aktuelle risici som fx korrektion af boligmarkedet. Hvis landenes 
rentespænd holdes op imod det ventede budgetunderskud i 2009, viser 
der sig en positiv sammenhæng mellem størrelsen af renteforskellen og 
det ventede budgetunderskud, jf. figur 2.  

Udvidelsen af de offentlige budgetter i 2009 samt den højere end ven-
tede gæld de kommende år har betydet et øget behov for udstedelse af 
statsobligationer i medlemslandene. Markedets øgede rentedifferentie-
ring medfører dermed en øget omkostningsforskel mellem landene ved 
at gennemføre vækstpakker og finansiel krisehjælp. 
 
STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN I DEN NUVÆRENDE SITUATION 

Stabilitets- og vækstpagten udgør med basis i EU-traktaten kernen i EUs 
budgetmæssige overvågning af medlemslandene. Overvågningen ræk-

SAMMENHÆNG MELLEM RENTESPÆND OG BUDGETUNDERSKUD Figur 2
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Kilde: 

Rentespændet er målt som forskellen mellem renten på en 10-årig statsobligation i det respektive euroland i
forhold til renten på en tysk 10-årig statsobligation i gennemsnit over perioden februar-april 2009. 
Reuters EcoWin. 
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ker fra det korte sigt i budgetunderskudsproceduren, pagtens korrige-
rende del, over det mellemlange sigt i de mellemfristede målsætninger 
til det lange sigt i holdbarhedsanalyser af de offentlige finanser, pag-
tens forebyggende del. 
 
EUs budgetunderskudsprocedure 
Et væsentligt element i EUs budgetmæssige overvågning er EUs budget-
underskudsprocedure. I henhold til EU-traktatens artikel 104 skal EUs 
medlemsstater undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Et 
uforholdsmæssigt stort offentligt underskud vil under normale økono-
miske omstændigheder betyde, at det offentlige budgetunderskud over-
stiger 3 pct. af BNP. Dog kan et offentligt budgetunderskud, som over-
stiger grænsen, undgå at blive betragtet som et uforholdsmæssigt stort 
underskud, såfremt der ligger såkaldte ekstraordinære økonomiske om-
stændigheder til grund for overskridelsen. Med reformen af stabilitets- 
og vækstpagten i 20051 blev der åbnet for en mere lempelig tolkning af, 
hvad der forstås ved ekstraordinære økonomiske omstændigheder. En 
overskridelse af 3-pct. grænsen kan betragtes som "ekstraordinær", hvis 
den skyldes negativ vækst eller et akkumuleret tab af produktion gen-
nem en længere periode med meget lav vækst i forhold til potentiel 
produktion. At der foreligger ekstraordinære økonomiske omstændig-
heder, er dog kun ét blandt flere kriterier, som skal være opfyldt, for at 
et land kan undgå at blive placeret i underskudsproceduren, hvis dets 
budgetunderskud overstiger 3 pct. Et underskud over 3 pct. skal derud-
over vurderes at være "midlertidigt" samt "tæt" på grænsen Der fore-
ligger dog ikke nogen klare definitioner af de to sidste betingelser, hvil-
ket dermed giver et vist råderum i Kommissionens tolkning af dem. 
Kommissionen står i en vanskelig situation, idet den nu skal administrere 
anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten på de tiltag, som landene har 
taget på netop Kommissionens opfordring. 

 
Lande i budgetunderskudsproceduren 
Antallet af lande i pagtens budgetunderskudsprocedure er de senere år 
faldet støt, men tendensen blev vendt i år, efter at kun Storbritannien 
og Ungarn var i underskudsproceduren. Ved gennemgangen af EU-lan-
denes opdaterede stabilitets- og konvergensprogrammer i foråret 2009 
vurderede Kommissionen, at der i 2008 herudover eksisterede ufor-
holdsmæssigt store offentlige underskud i Irland, Frankrig, Spanien, 
Grækenland, Letland og Malta. Kommissionen vurderede, at kun Malta 

 1
 Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde 22.-23. marts 2005. For yderligere 

information om reformen af stabilitets- og vækstpagten, se Jensen og Larsen (2005). 
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burde fritages fra at blive optaget i underskudsproceduren, idet Maltas 
budgetunderskud i 2008 blev vurderet som "tæt" på 3-pct. reference-
værdien samt af "midlertidig" karakter. For Irland og Letland vurderede 
Kommissionen, at underskuddet i 2008 kunne betragtes som "ekstraor-
dinært", idet begge økonomier allerede i 2008 var udsat for et alvorligt 
økonomisk tilbageslag, men overskridelsen af 3-pct. referenceværdien 
kunne ikke betragtes som "midlertidig" på baggrund af Kommissionens 
skøn for 2009 og 2010.1 For Frankrig, Spanien og Grækenland vurderede 
Kommissionen, at det offentlige underskud for 2008 ikke kunne betrag-
tes som "ekstraordinært", idet alle lande havde positiv BNP-vækst i 
2008. For Frankrig og Spanien vurderede Kommissionen dog, at under-
skuddet var "tæt" på 3-pct. referenceværdien, men at overskridelsen 
ikke kunne betragtes som "midlertidig" på baggrund af Kommissionens 
skøn for 2009 og 2010. For Grækenland konkluderede Kommissionen, at 
det offentlige underskud overskred 3-pct. referenceværdien allerede i 
2007, samt estimerede, at underskuddet fortsat ville overskride 3 pct. i 
2008, 2009 og 2010. Det konkluderes derfor, at den dobbelte betingelse 
"tæt" på 3 pct. og "midlertidig" ikke var opfyldt. 

På baggrund af indstilling fra Kommissionen tog EUs økonomi- og fi-
nansministre den politiske beslutning i april og placerede Irland, Fran-
krig, Spanien og Grækenland som nye lande i underskudsproceduren i 
henhold til EU-traktatens artikel 104.6, jf. tabel 2. Der er endnu ikke 
taget en formel rådsbeslutning i henhold til artiklen vedrørende Let-
land.2   

EUs statistiske bureau, Eurostats, seneste opgørelse af budgetunder-
skuddene i EU-medlemslandene viser, at det offentlige underskud for 
Malta og Letland i 2008 var værre end forventet under behandlingen af 
de to lande i forbindelse med underskudsproceduren tidligere på året. 
Deres budgetunderskud var henholdsvis 4,7 og 4,0 pct. af BNP i 2008. 
Herudover viste den seneste offentliggørelse, at også de offentlige un-
derskud for Rumænien (5,4 pct.), Polen (3,9 pct.) og Litauen (3,2 pct.) 
overskred referenceværdien på 3 pct. af BNP i 2008. Kommissionen har 
lagt op til, at der åbnes underskudsprocedurer for disse lande, og en 
formel rådsbeslutning ventes taget i juni.  

Kun få lande ventes at kunne holde sig under 3-pct. grænsen for det 
offentlige budgetunderskud i 2009. De fleste landes overskridelser ven-
tes herudover at blive betydelige og af mere længerevarende karakter. 

 1
 Europa-Kommissionens midlertidige økonomiske skøn fra januar 2009 dannede baggrund for Kom-

missionens vurdering og rådsbeslutning. 
2
 Europa-Kommissionen har endnu ikke udsendt en indstilling i henhold til EU-traktatens artikel 104.6 

vedrørende Letland. På den baggrund er der endnu ikke truffet en beslutning i Ecofin-Rådet.  
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Antallet af lande i stabilitets- og vækstpagtens underskudsprocedure vil 
derfor formentlig stige i år og næste år. 

 
De mellemfristede målsætninger (MTO) 
Den forebyggende del i stabilitets- og vækstpagten skal sikre, at EUs 
medlemslande i princippet undgår høje budgetunderskud på længere 
sigt. Ifølge de forebyggende elementer skal landene i EU på det mellem-
lange sigt tilstræbe balance eller overskud på den strukturelle balance, 
dvs. budgetsaldoen opgjort uden engangs- og konjunktureffekter. For 
at understøtte dette skal landene opstille mellemfristede målsætninger 
for de offentlige finanser, der pålægger landene et strukturelt budget-
mæssigt mål på det mellemlange sigt. De mellemfristede målsætninger 
fastsættes individuelt i landene på baggrund af størrelsen af den offent-
lige gæld og den potentielle vækst.  

For landene i euroområdet og lande, der deltager i det europæiske va-
lutasamarbejde, ERM2, gælder skærpede regler. I den gruppe må lande 
med en lav gæld eller høj potentiel vækst højst have 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. Ligeledes foreskriver 
de forebyggende elementer af stabilitets- og vækstpagten, at lande, 
som ikke opfylder deres mellemfristede målsætning, skal foretage årlige 

STATUS FOR LANDENE I UNDERSKUDSPROCEDUREN, MAJ 2009 Tabel 2

 
Indledning af 

procedure 
Type af beslutning 

(artikel ifølge EU-traktaten) 
Budgetsaldo 

2008 
Frist for 

korrektion  

Eurolande     

Frankrig ............... 2009 Konstatering/Anbefaling (104.6/7) -3,4 2012 
Irland ................... 2009 Konstatering/Anbefaling (104.6/7) -7,1 2013 
Grækenland ........ 2009 Konstatering/Anbefaling (104.6/7) -5,0 2010 
Spanien ................ 2009 Konstatering/Anbefaling (104.6/7) -3,8 2012 
Malta ................... 2009 Rapport/holdning (104.3/4) -4,7 - 

Øvrige lande     

Ungarn ................ 2004 Konstatering/Anbefaling (104.6/7) -3,4 2009 
Storbritannien ..... 2008 Konstatering/Anbefaling (104.6/7) -5,5 2013/14 
Letland ................ 2009 Rapport    (104.3) -4,0 - 
Litauen ................ 2009 Rapport/holdning (104.3/4) -3,2 - 
Polen .................... 2009 Rapport/holdning (104.3/4) -3,9 - 
Rumænien ........... 2009 Rapport/holdning (104.3/4) -5,4 - 

Anm.: Typen af beslutning henfører til, hvilket trin af proceduren det enkelte land er i set i relation til EU-traktatens 
artikel 104, stk. 3, 4, 6, 7, 8 og 9. Europa-Kommissionen udarbejder en rapport, 104.3, og udkast til en Rådshold-
ning under artikel 104.4. Ecofin-Rådet konstaterer under 104.6 et uforholdsmæssigt stort underskud, og 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 tilstrækkelige til at korrigere budgetunderskuddet inden 
for den givne tidsfrist. Under 104.9 pålægger Rådet et land at korrigere sit underskud inden for en given tidsfrist. 
Kun eurolande kan pålægges at korrigere deres budgetunderskud, og hvis rådsbeslutningen ikke efterfølges, kan 
det pågældende land pålægges restriktioner under 104.11, hvilket endnu aldrig er benyttet. Tabellen refererer til 
status for landene i underskudsproceduren ved redaktionens afslutning.  
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strukturelle tilpasninger – for euro- og ERM2-lande svarende til mini-
mum 0,5 procentpoint af den strukturelle budgetsaldo i forhold til BNP. 
Yderligere forventes en større strukturel tilpasning i perioder med høj-
konjunktur. Herudover foreskriver pagten, at landene skal undgå at føre 
procyklisk finanspolitik. 

Det centrale i forhold til den forebyggende del af stabilitets- og vækst-
pagten er således, om medlemslandene opfylder deres individuelt fast-
satte mellemfristede målsætninger, og om landene foretager den til-
strækkelige strukturelle tilpasning, hvis de ikke opfylder deres mellem-
fristede målsætning. 

 
Landenes opfyldelse af de mellemfristede målsætninger (MTO) 
Et fåtal af EU-landene overholdt de mellemfristede målsætninger i 2008, 
jf. tabel 3. I de fleste tilfælde er landene relativt langt fra at opfylde 
dem. Derudover er udgangspunktet, dvs. den faktiske strukturelle balan-
ce for 2008, værre for de fleste lande end antaget ved udarbejdelsen af 
stabilitets- og konvergensprogrammerne i slutningen af 2008.  

Ligeledes vil den strukturelle balance formentlig forværres i løbet af 
2009, og for flere lande også for 2010, som et resultat af den lempelige 
finanspolitik i 2009 og 2010. Det vil derfor være nødvendigt med en 
betydelig grad af strukturel tilpasning, efterhånden som den økonomi-
ske situation genoprettes. Rådet af EUs økonomi- og finansministre, 
Ecofin-Rådet, har mulighed for at udstede et såkaldt tidligt varsel til 
enkelte medlemslande på baggrund af en anbefaling fra Kommissionen, 
hvis Kommissionen vurderer, at der er en signifikant afvigelse mellem 
det pågældende lands faktiske budgetsituation og den mellemfristede 
målsætning. Med reformen af stabilitets- og vækstpagten i 2005 fik 
Kommissionen herudover mulighed for direkte at give råd til en med-
lemsstat vedrørende de overordnende implikationer af den førte finans-
politik. Dette skete senest for Frankrig i maj 2008 og for Rumænien i 
juni 2008. Kommissionen overvejer p.t., hvorledes den vil forholde sig til 
den nuværende afvigelse mellem den faktiske budgetsituation og den 
mellemfristede målsætning for mange lande.  

 
Finanspolitisk holdbarhed og de mellemfristede målsætninger (MTO) 
De offentlige udgifter vil stige markant over de næste 50 år. Dette skyl-
des primært de demografiske ændringer, som er relateret til den æn-
drede alderssammensætning af de europæiske befolkninger. I den for-
bindelse lå det allerede klart med revisionen af stabilitets- og vækstpag-
ten i 2005, at de mellemfristede målsætninger skulle tage højde for de 
holdbarhedsudfordringer, som stigningen i de aldersrelaterede udgifter 
medfører. I oktober 2007 vedtog Ecofin-Rådet, at de mellemfristede 
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målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af landenes stabilitets- og 
konvergensprogrammer i 2009 skulle inkludere nye langsigtede frem-
skrivninger. Der er nu ved at være enighed blandt EUs medlemslande 
om metoden til at inkludere de langsigtede fremskrivninger i de mel-
lemfristede målsætninger. Opdaterede langsigtede fremskrivninger blev 
offentliggjort den 20. april 2009 i en rapport, The Ageing Report 2009, i 
samarbejde mellem Kommissionen og Det Økonomisk-politiske Udvalg, 
EPC. Rapporten finder, at de offentlige aldersrelaterede udgifter vil sti-
ge markant over de næste 50 år, jf. figur 3. 

LANDENES MELLEMFRISTEDE MÅLSÆTNING (MTO) OG OVERHOLDELSE Tabel 3 

 
Strukturel 
balance 

Forventet strukturel balance ifølge  
2008/09-stabilitets- og konvergensprogrammerne 

 MTO 2008 2008 2009 2010 2011 2012 

Eurolande        
Belgien .................  0,5 -2,2 -1,9 -2,2 -2,4 -2,3 -1,9 
Cypern ..................  0,0 0,1 0,7 -0,8 -1,2 -1,7 -2,1 
Finland ..................  2,0 2,8 3,7 2,4 1,7 1,6 1,6 
Frankrig ................  0,0 -4,3 -2,6 -3,0 -1,9 -1,4 -0,9 
Grækenland .........  0,0 -6,5 -4,5 -4,3 -2,8 -2,2 - 
Holland .................  -0,5/-1 -0,5 0,8 1,0 1,1 1,5 - 
Irland ....................  0,0 -7,5 -6,2 -8,1 -7,4 -5 -4,1 
Italien ...................  0,0 -3,4 -2,9 -2,7 -2,0 -1,7 - 
Luxembourg .........  -0,8 2,0 1,5 0,6 0,4 - - 
Malta ....................  0,0 -4,9 -3,7 -1,7 -0,2 0,9 - 
Portugal ................  -0,5 -3,8 -2,0 -3,0 -1,8 -1,2 - 
Slovakiet ...............  <1,0 -4,7 - - - - - 
Slovenien ..............  -1,0 -2,5 - - - - - 
Spanien .................  0,0 -3,9 -3,5 -4,7 -3,4 -2,8 - 
Tyskland ...............  0,0 -1,2 -0,8 -2,5 -3,4 -2,4 -2,1 
Østrig ....................  0,0 -1,8 -1,3 -2,9 -3,8 -3,7 -3,8 

ERM2-lande        
Danmark ...............  0,75-1,75 4,2 4,0 2,6 1,7 1,3 0,6 
Estland ..................  0,0 -4,1 -2,4 -0,1 0,4 1,2 0,7 
Letland .................  -1,0 -5,8 -5,1 -4,9 -3,3 -1,4 - 
Litauen .................  -1,0 -5,2 -4,9 -1,8 0,1 1,1 - 

Øvrige lande        
Bulgarien ..............  1,5 0,2 2,6 3,2 3,6 3,5 - 
Polen .....................  -1,0 -5,3 -3,1 -2,5 -1,9 -1,7 - 
Rumænien ............  -0,9 -7,9 - - - - - 
Storbritannien ......  - -5,6 -5,3 -7,2 -6,2 -5,1 -4,2 
Sverige ..................  1,0 1,7 2,8 1,9 2,1 2,5 - 
Tjekkiet .................  -1,0 -3,4 -1,9 -1,7 -1,3 -1,1 - 
Ungarn .................  -0,5 -4,5 -3,5 -1,8 -1,6 -1,7 - 

Anm.: De grå områder angiver lande, som opfyldte deres mellemfristede målsætning i 2008. Det angivne MTO for Dan-
mark er indtil 2010. Herefter er MTO for Danmark en balanceret strukturel saldo. Den strukturelle balance for
2008 er ud fra de seneste data eller skøn fra Europa-Kommissionens forårsprognose, maj 2009. "-" angiver, at data 
for det pågældende land ikke er tilgængelige.  

Kilde: Europa-Kommissionen, Public Finances 2008. Vedtagne rådskonklusioner om landenes stabilitets- og konvergens-
programmer for 2008-11 eller landenes indleverede stabilitets- og konvergensprogrammer for 2008-11. 
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Den igangværende økonomiske nedgangsperiode gør udgangspunktet 
for den offentlige gæld værre i forbindelse med de langsigtede frem-
skrivninger, og dermed landene dårligere stillet til at takle de fremtidige 
udfordringer. Det er derfor vigtigt, at der ikke fjernes fokus fra konsoli-
dering af de offentlige finanser i forbindelse med den igangværende 
nedgangsperiode, og at den offentlige konsolideringsproces genoptages 
i forbindelse med den ventede gradvise økonomiske genopretning.  

 

ALDERSRELATEREDE OFFENTLIGE UDGIFTER OG FORVENTET ÆNDRING Figur 3 
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Kilde: Europa-Kommissionen, The Ageing Report 2009. 
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Globale ubalancer og den finansielle krise 

Paul Lassenius Kramp, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Forud for den nuværende verdensomspændende recession blev de glo-
bale ubalancer set som værende en af de største risikofaktorer for stabi-
liteten af den globale økonomi.  

Denne artikel belyser, hvilken rolle ubalancerne har spillet i forhold til 
den finansielle krise. Konklusionen er, at de globale ubalancer hverken 
udløste eller var årsagen til finanskrisen, men at de faktorer, der førte til 
opbygningen af de globale ubalancer, også var blandt årsagerne til fi-
nanskrisen. Stor opsparing i en række lande, bl.a. Kina, og lempelig 
pengepolitik i USA resulterede i stigende globale ubalancer. Disse fakto-
rer førte også til både lav realrente og små risikopræmier – to vigtige 
faktorer bag finanskrisen. De globale ubalancer har dog forværret fi-
nanskrisen, idet de har fungeret som en kanal, igennem hvilken krisen 
har kunnet sprede sig internationalt. Hermed har finanskrisen ramt 
mange lande synkront. 

Opbygningen af artiklen er som følger. Først defineres og beskrives de 
globale ubalancer. Herefter gennemgås de forskellige forklaringer af 
baggrunden for de globale ubalancer. Efterfølgende analyseres, hvilken 
sammenhæng der er mellem de globale ubalancer og finanskrisen. 

 
DE GLOBALE UBALANCER 

Udtrykket "globale ubalancer" dækker bredt over de store betalingsba-
lanceoverskud/underskud på de løbende poster, en række lande har haft 
igennem de sidste ca. 10 år, jf. figur 1.1  

Gruppen af lande med store betalingsbalanceoverskud omfatter Kina, 
Japan, andre østasiatiske lande, olieeksporterende lande og Tyskland, 
mens gruppen af lande med underskud omfatter USA, Storbritannien 
samt Syd- og Østeuropa.  

De samlede betalingsbalanceunderskud udgjorde over 3 pct. af det 
globale bruttonationalprodukt, BNP, da de toppede i 2006 og 2007, 
hvoraf det amerikanske betalingsbalanceunderskud alene udgjorde over 

 1
 Se fx IMF (2009b). 
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halvdelen. I forlængelse af finanskrisen forventer IMF, at de globale 
ubalancer i 2009 vil falde til knap 2 pct. af globalt BNP og forblive på 
samme niveau i 2010.  

I artiklen fokuseres der udelukkende på det store amerikanske under-
skud på den ene side og de store overskud i Asien – hovedsageligt Kina – 
og blandt de olieeksporterende lande på den anden side. Ubalancerne i 
Europa betragtes som et særskilt europæisk fænomen, bl.a. fordi euro-
områdets betalingsbalance igennem de sidste 10 har været omkring nul. 

 
ÅRSAGERNE TIL DE GLOBALE UBALANCER 

Økonomisk teori tilsiger, at investeringer vil flyde fra rige industrilande 
til vækstøkonomier med lavere indkomster, idet der i disse økonomier 
burde kunne opnås et højere afkast af et knapt kapitalapparat i forhold 
til industrilandene. Bevægelsen er imidlertid gået den anden vej. Kapital 
er flydt fra vækstøkonomierne til industrilandene, hovedsageligt USA. 
Denne "unaturlige" kapitalstrøm er blevet kaldt "Lucas paradox".1 Ud 
over at være historisk store har de globale ubalancer således også et 
"forkert fortegn" i forhold til, hvad der umiddelbart kunne forventes. 

 1
 Se Lucas (1990).   

GLOBALE UBALANCER Figur 1
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Kilde: 

Globale ubalancer defineres som summen af de globale betalingsbalanceunder-/overskud. Udviklingen fra 2009 og
frem bygger på IMFs prognose fra april 2009.   
IMF, World Economic Outlook database, april 2009. 
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Ifølge identiteter i nationalregnskabet har et land underskud på beta-
lingsbalancen, såfremt investeringerne overstiger opsparingen. I USA har 
opsparingen i en årrække været mindre end investeringerne. Investerin-
gerne har fra 1980-2008 nogenlunde konstant udgjort 18-20 pct. af BNP, 
men i 2009 ventes de at falde markant. Opsparingen har derimod været 
faldende i mange år, jf. figur 2. 

Den samlede opsparing af husholdninger, virksomheder og det offent-
lige udgjorde i begyndelsen af 1980'erne ca. 20 pct. af BNP, i 2001 ca. 
16,4 pct. og i 2007 14,2 pct. Særligt har de amerikanske husholdninger 
haft meget lav opsparing – deres opsparingskvote er faldet fra omkring 
10 pct. af den disponible indkomst i begyndelsen af 1980'erne til om-
kring nul igennem de sidste ca. 5 år. Faldende opsparing betyder øget 
forbrug, hvilket trækker i retning af underskud på betalingsbalancens 
løbende poster.  

I Asien har både opsparing og investeringer været stigende siden 
1980, jf. figur 3. I forbindelse med Asien-krisen i 1997 faldt investerin-
gerne mere end opsparingen, hvorved økonomierne begyndte af få 
overskud på betalingsbalancen. Siden 2000 er opsparingen steget fra 31 
pct. af BNP til hele 48 pct. i 2008. 

I den internationale debat er der blevet fremført flere forskellige for-
klaringer på, hvorfor den amerikanske opsparing har været faldende, 
mens den asiatiske opsparing er steget kraftigt. 

 

USA: OPSPARING, INVESTERINGER OG BETALINGSBALANCE Figur 2
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Anm.: 
 
Kilde: 

Ifølge nationalregnskabsdefinitionerne bør udviklingen i betalingsbalancen være lig forskellen mellem opsparing
og investeringer. Forskelle skyldes statistisk diskrepans. 
Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Overopsparing: "The global savings glut" 
Denne forklaring tager udgangspunkt i, at specifikke forhold i Asien og 
de olieproducerende lande har betydet, at den ønskede opsparingskvote 
har været meget høj. I Kina peges der hovedsageligt på tre strukturelle 
faktorer, der har øget opsparingen.  

For det første har øget liberalisering af arbejdsmarkederne ført til 
større opsparing. En stadig større andel af kinesere ansættes i private 
virksomheder, hvor jobsikkerheden, pensionsordningerne og sygesikrin-
gen er langt dårligere end i den offentlige sektor. Hermed øges behovet 
for forsigtighedsopsparing.  

For det andet er omfanget af det private ejendomsmarked steget mar-
kant. Mulighederne for at lånefinansiere boligkøb er dog dårlige, idet 
den finansielle sektor ikke er blevet liberaliseret i samme grad som ejen-
domsmarkedet. Hermed skal ejendomskøb finansieres via forudgående 
opsparing.  

For det tredje trækker demografiske forhold i retning af øget opspa-
ring. Kina har en stor andel unge i den arbejdsdygtige alder, og deres 
opsparingskvote er langt større end ældre befolkningsgrupper, der ty-
pisk bruger af deres opsparede midler. 

For de olieeksporterende lande har høje oliepriser – særligt siden 2004 
– ført til enorme eksportindtægter. En betydelig del af disse indtægter 

ASIATISKE VÆKST- OG UDVIKLINGSØKONOMIER: OPSPARING, 
INVESTERINGER OG BETALINGSBALANCE Figur 3
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Kilde: 

Ifølge nationalregnskabsdefinitionerne bør udviklingen i betalingsbalancen være lig forskellen mellem opsparing
og investeringer. Forskelle skyldes statistisk diskrepans. 
IMF, World Economic Outlook database, april 2009. 
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er blevet betragtet som en midlertidig ekstragevinst. Det har øget op-
sparingen, således at olieindtægterne også kan komme fremtidige ge-
nerationer til glæde. 

Den høje og stigende opsparingskvote i Asien og blandt de olieekspor-
terende lande gav en tendens til global overopsparing – kaldet "the 
global saving glut".1  Hermed opstod der en situation med et overudbud 
af kapital – for meget kapital jagtede for få investeringer.2  

 
Overopsparing: Bretton Woods 2 
Frem til Asien-krisen i 1997 havde de asiatiske lande haft relativt store 
underskud på betalingsbalancen. I forbindelse med Asien-krisen for-
svandt de internationale investorers villighed til at finansiere vækstøko-
nomiernes betalingsbalanceunderskud, hvilket bidrog til en meget kraf-
tig vækstnedgang i flere asiatiske lande. For fremadrettet at undgå den 
sårbarhed, et stort betalingsbalanceunderskud indebærer, ændrede 
flere lande strategi i retning af en eksportdrevet vækst og opbygning af 
store valutareserver. Handelsoverskuddene blev bl.a. sikret ved at fastlå-
se valutakursen over for dollar, hvilket har ført til betegnelsen Bretton 
Woods 2.3  

Samtidig blev indstrømningen af udenlandsk kapital i høj grad sterili-
seret, dvs. strømmen af udenlandsk kapital blev kanaliseret videre over i 
valutareserverne.4  

Konsekvensen blev, at en række landes valutareserver voksede kraf-
tigt, særligt efter årtusindskiftet, jf. figur 4. De samlede globale valuta-
reserver udgjorde ved udgangen af 2008 over 11 pct. af globalt BNP.  

 
Amerikansk overforbrug: "the global liquidity glut" 
Fra 1997 og frem til 2000 voksede de private formuer i USA kraftigt som 
følge af it-boblen. En del af kapitalgevinsterne blev forbrugt, dvs. op-
sparingen faldt. Fokus i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, 
var altovervejende på prisstabilitet og høj vækst. Forsøg på at modgå 
prisbobler på aktie- og boligmarkederne blev stort set fravalgt. For det 
første blev det vurderet, at bobler var meget svære at identificere, for 
det andet kan troværdigheden af pengepolitikken udvandes, hvis der er 
flere mål, og for det tredje havde man ikke de rigtige instrumenter.  

 1
 Se Bernanke (2005) og (2007). 

2
 "Capital chasing investment" or "money chasing ideas". Se Trichet (2007). 

3
 Bretton Woods henviser til det internationale finansielle system, der herskede fra 1944 til 1971. 

Deltagerlandene var forpligtet til at holde deres valutaer stabile (±1 pct.) over for dollaren (hvor dol-
laren var bundet til guldet). 

4
 For at opsuge den store kapitalindstrømning satte fx Kina reservekravene op fra 6 pct. i 2003 til 17,5 

pct. i midten af 2008. 
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Højere pengepolitisk rente vil ramme alt for bredt og derfor kunne gøre 
mere skade end gavn.1  

Da it-boblen brast, blev pengepolitikken lempet kraftigt. Den penge-
politiske rente blev sat ned fra 6,5 pct. i slutningen af 2000 til 1,75 pct. i 
slutningen af 2001. Renten blev sat yderligere ned til 1 pct. i midten af 
2003. Samtidig blev det annonceret, at renterne ville forblive lave et 
anseligt stykke tid.  

Den meget lempelige pengepolitik var – i årene efter at it-boblen 
brast – bl.a. et udtryk for, at Federal Reserve var bekymret for risikoen 
for deflation. Efterfølgende blev pengepolitikken ikke strammet, idet 
inflationen forblev relativt lav. Den lave inflation var ikke alene et ud-
tryk for svag efterspørgsel, men også et midlertidigt fænomen som føl-
ge af globaliseringen. Lønstigningstakten i fremstillingssektoren blev 
begrænset af frygten for, at produktionen ville blive flyttet ud af landet. 
Samtidig steg mængden af billige varer kraftigt – bl.a. importeret fra 
Kina.  

 1
 Den tidligere chef for Federal Reserve udtalte i 1996 følgende: "But how do we know when irra-

tional exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and 
prolonged contractions as they have in Japan over the past decade? And how do we factor that as-
sessment into monetary policy? We as central bankers need not be concerned if a collapsing financial 
asset bubble does not threaten to impair the real economy, its production, jobs, and price stability. 
Indeed, the sharp stock market break of 1987 had few negative consequences for the economy.", 
Greenspan (1996). 

OFFICIELLE VALUTARESERVER Figur 4
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Kilde: 

De officielle valutareserver inkluderer ikke Sovereign Wealth Funds (SWF), hvilket specielt har betydning for
Mellemøsten. Størrelsen af de globale SWF kendes ikke med sikkerhed, men er estimeret til at være 2.100-3.000
mia.dollar i 2006, jf. IMF (2008). Det svarede til 40-60 pct. af de globale officielle valutareserver (ekskl. guld). Se
Schrøder og Slotsbjerg (2008) for uddybning af SWFs betydning for den globale økonomi. 
IMF, International Financial Statistics. 
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Givet lav inflation og faldende ledighed forblev pengepolitikken meget 
lempelig, jf. figur 5 – kaldet "the global liquidity glut". Kun stærkt sti-
gende boligpriser – dvs. opbygningen af en boble på boligmarkedet – 
talte for en pengepolitisk stramning.  

 
Amerikansk overforbrug: Finanspolitikken og "the twin deficit" 
De store offentlige underskud i USA nævnes også som en af årsagerne 
til betalingsbalanceunderskuddet – det såkaldte "twin deficit". Finans-
politikken var procyklisk – særligt fra 2003 og frem. Skatterne blev sat 
betydeligt ned, og den offentlige opsparing faldt fra 4,4 pct. af BNP i 
2000 til -1,6 pct. i 2003. I kombination med for lempelig pengepolitik og 
lav privat opsparing kan det offentlige underskud have forøget beta-
lingsbalanceunderskuddet. 

 
KONSEKVENSER AF DE GLOBALE UBALANCER 

De afledte effekter af de globale ubalancer afhænger delvis af, om de 
globale ubalancer skyldes, at opsparing i de asiatiske og olieeksporte-
rende lande blev presset ind i USA, eller om kapitalen blev trukket ind i 
USA som følge af for lempelig pengepolitik og amerikansk overforbrug.  

Såfremt de globale ubalancer hovedsageligt var en konsekvens af 
overopsparing og dermed et overudbud af kapital, kunne der forventes 

AFVIGELSE FRA TAYLOR-REGEL Figur 5
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Kilde: 

Taylor-reglen er en mekanisk beregning af, hvad den pengepolitiske rente skal være. Beregningen baseres på
1. potentiel vækst, 2. produktionsgab og 3. forskellen mellem den forventede inflation og inflationsmålsætningen. 
IMF, World Economic Outlook, april 2009, figur 1.7. 
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aktie- og boligprisstigninger, faldende risikopræmier på de finansielle 
markeder, tendens til balanceopbygning og faldende realrente for at 
sikre, at udbud og efterspørgsel af kapital var i ligevægt. Dette er netop, 
hvad der blev observeret, jf. figur 6. Endvidere bemærker tilhængerne 
af denne forklaring, at realrenterne fortsatte med at falde, selv efter at 
Federal Reserve begyndte at stramme pengepolitikken i juni 2004.  

Kombinationen af øgede formuer og faldende realrente betød, at de 
amerikanske husholdninger reducerede deres opsparing og øgede deres 
forbrug. Hermed kom der underskud på den amerikanske handels- og 
betalingsbalance.  

Effekten af overopsparingen var stærkere i USA end i andre industria-
liserede økonomier. Valutareserverne blev i vid udstrækning placeret i 
USA på grund af dollarens status som verdens reservevaluta, kreditorens 
store retssikkerhed, og at de amerikanske finansielle markeder blev op-
fattet som verdens bedst regulerede og mest likvide.   

En for lempelig pengepolitik kan dog forklare de observerede data til-
svarende godt. En lav pengepolitisk rente, der er forventet lav i en læn-
gere periode, vil således også medføre en kraftig kreditvækst, tendens 
til balanceopbygning, faldende risikopræmier og stigende bolig- og 
aktiepriser, der fører til øget forbrug. Kun de faldende realrenter fra 
2006 og frem – en periode hvor pengepolitikken blev strammet relativt 
hurtigt – synes vanskelige at forklare. 

 

FALDENDE REALRENTER Figur 6
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Kilde: 

Real boligrente: 6-måneders glidende gennemsnit. Baseret på et 30-årigt fastforrentet boliglån, garanteret af
Freddie Mac fratrukket kerneinflationen.  
Reuters EcoWin og egne beregninger. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2009



 63 

Det synes derfor rimeligt at antage, at både overopsparing og for lem-
pelig pengepolitik bidrog til opbygningen af de globale ubalancer.1 Der 
var dog yderligere – mere skjulte – konsekvenser af overopsparingen og 
den for lempelige pengepolitik. Det lave afkast på sikre aktiver og små 
risikopræmier skabte et miljø, der tilskyndede til en søgen efter højere 
afkast (bl.a. ved at tage større risiko) og udviklingen af nye finansielle 
produkter, fx collateralized debt obligation, CDOer, og andre sammen-
satte komplicerede produkter, hvis risikoprofil var vanskelig at gennem-
skue.  

 
GLOBALE UBALANCERS BETYDNING FOR DEN ØKONOMISKE KRISE 

De globale ubalancer var længe identificeret som en af de største risiko-
faktorer for den globale økonomi, se fx IMF (2005).2 Frygten var, at de 
internationale investorer ville miste tilliden til den amerikanske økonomi 
som følge af de store underskud på betalingsbalancen og det offentlige 
budget. Hermed ville efterspørgslen efter amerikanske værdipapirer for-
svinde. Konsekvensen ville være en voldsom depreciering af dollaren og 
kraftigt stigende renter, der ville mindske privatforbrug og investerin-
ger.  

Dette risikoscenario har ikke udspillet sig. De globale ubalancer var 
derfor ikke årsagen til finanskrisen. IMF skriver fx: "In the event, the 
crisis came in a different form: a sharp fall in confidence in the global 
financial system rather than a generalized run on dollar assets.", IMF 
(2009a).3 Faktisk er dollaren blevet styrket siden subprime-krisens start i 
sommeren 2007 som følge af "flight to safety".  

De globale ubalancer kan i stedet ses som et symptom på andre under-
liggende problemer i den globale økonomi, fx skriver et medlem af ECBs 
bestyrelse: "The build-up of exceptionally large global imbalances in the 
last few years was an early symptom of the growing risks faced by the 
global economy. These risks have now materialised.", jf. Bini Smaghi 
(2008).  

Årsagerne til den nuværende krise var en kombination af både mikro- 
og makrofaktorer. Som beskrevet ovenfor skabte overopsparingen og 
den lempelige pengepolitik et makroøkonomisk miljø, der ansporede til 

 1
 I et arbejdspapir fra ECB estimeres den lempelige pengepolitik til at være den faktor, der har bidra-

get mest til opbygningen af de globale ubalancer, jf. Bracke og Fidora (2008). 
2
 I 2006 blev der i IMF-regi udarbejdet en række konkrete anbefalinger i forbindelse med Multilateral 

Consultation on Global Imbalances med henblik på at nedbringe de globale ubalancer. 
3
 IMF skriver videre: "But a central role in the current crisis has been played by the failure of risk man-

agement in financial institutions and weakness in financial supervision and regulation.", IMF (2009b). 
Guvernøren for den kinesiske centralbank, Zhou Xiaochuan, tillægger de globale ubalancer en langt 
større rolle. Således skriver han: "The outbreak of the crisis and its spillover to the entire world re-
flect the inherent vulnerabilities and systemic risks in the existing international monetary system.", 
Xiaochuan (2009). 
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spekulation for lånte penge, en søgen efter højere afkast og udvikling 
af komplicerede finansielle produkter – alle faktorer, der har bidraget til 
krisen.  

De globale ubalancer har dog forstærket krisen. I takt med at forbru-
get og produktionen i den industrialiserede verden gik i stå, forsvandt 
eksportmulighederne – og dermed væksten – for en række lande, hvis 
økonomier i høj grad afhang af eksport. Samtidig har den faldende pro-
duktion mindsket prisen på råvarer og dermed eksportindtægterne for 
de olieeksporterende lande. De globale ubalancer, der også er udtryk 
for en stærk integration af vare- og kapitalmarkederne på tværs af lan-
de, har således bidraget til, at krisen har udviklet sig meget synkront. 

 
PERSPEKTIVERING OG KONKLUSION 

Mens de globale ubalancer ikke i sig selv forårsagede krisen, var de et 
klart symptom på underliggende problemer i den globale økonomi. De 
faktorer, der førte til opbygningen af de globale ubalancer, var også 
blandt årsagerne til finanskrisen. 

De globale ubalancer opstod som følge af en kombination af 
• kapitaleksport til USA drevet af en stor strukturelt betinget opsparing 

i en række vækst- og udviklingsøkonomier samt en politisk motiveret 
reserveopbygning bl.a. via valutakurspolitikken og  

• amerikansk kapitalimport (betalingsbalanceunderskud) drevet af for 
lempelig pengepolitik i USA.  

 
Der var to konsekvenser af dette. Der blev opbygget globale ubalancer, 
hvilket var umiddelbart observerbart. Den anden mere skjulte konse-
kvens var, at der blev skabt et makroøkonomisk miljø – i form af små 
risikopræmier og lav realrente på sikre aktiver – der ansporede til op-
bygning af betydelig risiko. Disse risici er nu blevet til virkelighed. 

På kort sigt skønner IMF, at de globale ubalancer vil falde kraftigt i 
2009 hovedsageligt som følge af faldende investeringsaktivitet. Den 
samlede amerikanske opsparing skønnes faktisk at falde, idet hushold-
ningernes stigende opsparing modgås af et stort offentligt underskud.  

På mellemlangt sigt er det derimod mere usikkert, hvordan de globale 
ubalancer vil udvikle sig. Den store strukturelt betingede opsparingstil-
bøjelighed i bl.a. Kina vil kun aftage langsomt. Strukturelle reformer, 
der kan styrke den indenlandske efterspørgsel, forbedre de kinesiske 
finansielle markeder og reducere behovet for forsigtighedsopsparing, 
tager lang tid at gennemføre. Udviklingen i den amerikanske opsparing 
på mellemlangt sigt er mere usikker og afhænger i vid udstrækning af 
den førte politik.  
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Risikoen for, at de globale ubalancer – og de deraf følgende risici for 
den globale økonomi – på mellemlangt sigt igen begynder at vokse, kan 
således ikke afskrives.  

Selv om de globale ubalancer ikke var den direkte årsag til den nuvæ-
rende globale recession, var de dog et klart – og nemt observerbart – 
tegn på, at noget var galt. Store vedvarende betalingsbalanceunder-/ 
overskud kan derfor ikke ignoreres. Et godt udgangspunkt for fremad-
rettet at sikre et stabilt internationalt finansielt system kunne være en 
fortsættelse af Multilateral Consultation on Global Imbalances, der blev 
afholdt i 2006 i IMF-regi. Anbefalingerne herfra var bl.a. reduktion af 
det amerikanske budgetunderskud, appreciering af den kinesiske ren-
minbi, bedre kinesiske pensionsordninger og større offentlige investe-
ringer i de olieeksporterende lande. Anbefalingerne er klare, konkrete 
og fornuftige, men implementeringen er vanskelig.  

Var anbefalingerne fra disse konsultationer i højere grad blevet im-
plementeret, ville krisen formentligt være blevet mildere. Anbefalinger-
ne er imidlertid vanskelige at gennemføre på kort tid. Strukturelle re-
former tager lang tid at implementere, og en appreciering af renmin-
bien kræver en samtidig strukturel ændring i Kina væk fra den eksport-
drevne vækst, hvis ikke arbejdsløsheden skal stige. 
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Finanskrisen og Østeuropa 

Jakob Ekholdt Christensen, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Efter flere år med høj økonomisk vækst er en stor del af de østeuropæi-
ske lande kommet i et voldsomt økonomisk uføre oven på den interna-
tionale finanskrise. Den Internationale Valutafond, IMF, forventer, at re-
gionens bruttonationalprodukt, BNP, vil falde med 3,7 pct. i 2009, en 
markant opbremsning efter en årlig gennemsnitlig vækst på 5 pct. siden 
årtusindskiftet.  

Der er dog stor forskel på, hvor hårdt landene er ramt af krisen. I de 
mest udsatte lande, Baltikum, Ungarn og Ukraine, forventes BNP at fal-
de med op til 18 pct. I den anden ende af spekteret forventes Polen, 
Slovakiet, Slovenien og Tjekkiet "kun" at opleve et mindre fald i BNP.  

Det internationale samfund med IMF i spidsen er indtil videre kommet 
syv østeuropæiske lande til undsætning. I forbindelse med Letlands IMF-
program har Danmark sammen med andre nordiske lande bidraget med 
tilsagn om bilaterale lån og en swapfacilitet. IMF-programmerne har 
været med til at formindske ustabiliteten i disse lande, men der hersker 
fortsat stor usikkerhed om de fremtidige perspektiver for de kriseramte 
økonomier.  

Den forventede recession kan risikere at få betydelige konsekvenser 
for vesteuropæiske lande på grund af den stigende økonomiske og fi-
nansielle integration mellem de to regioner. Østeuropa er også et vig-
tigt eksportmarked for Danmark, mens danske banker i mindre grad end 
andre vesteuropæiske banker er eksponeret over for det østeuropæiske 
marked.  

Artiklen fokuserer primært på de vigtigste danske samhandelspartnere 
i regionen, dvs. de baltiske lande, Bulgarien, Hviderusland, Polen, Ru-
mænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn. 

 
ET UHOLDBART VÆKSTMIRAKEL 

Den økonomiske krise i Østeuropa kommer, efter at landene igennem en 
lang årrække oplevede stor økonomisk fremgang og velstandsstigning. 
Ekspansionen har i høj grad været finansieret af massiv udenlandsk lån-
givning, som har muliggjort stigende ubalancer i økonomien, jf. IMF 
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(2009a). Regionen var derfor meget sårbar over for den pludselige op-
bremsning i den internationale kreditgivning, som ramte i efteråret 2008. 

 
KONVERGENS I OVERHALINGSSPORET 

I løbet af det seneste årti har de østeuropæiske lande oplevet en betyde-
lig konvergens i levestandard i forhold til resten af EU, jf. figur 1. I 2000 
var gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i hovedparten af landene blot 
halvdelen af det samlede EU-gennemsnit. Hviderusland, Rusland og 
Ukraine havde et endnu lavere indkomstniveau.  

Fra 2001-07 oplevede landene uafbrudt økonomisk fremgang. De bal-
tiske lande fordoblede i denne periode deres indkomstniveau. Rumæni-
en havde sammen med Hviderusland, Rusland og Ukraine en markant 
økonomisk fremgang. 

I 2007 var indkomstniveauet i hovedparten af landene nået op på over 
halvdelen af EU-gennemsnittet. Der var dog stadig store forskelle mel-
lem de fattigste lande (Hviderusland og Ukraine) og Slovenien, som næ-
sten matchede EU-gennemsnittet. 

En af årsagerne til den høje vækst var den stigende økonomiske og fi-
nansielle integration med EU. Den nemmere adgang til det store vesteu-
ropæiske marked betød større eksportmuligheder. Således steg ekspor-
ten fra de østeuropæiske lande til "gamle" EU-lande med 7 procentpoint 
af landenes BNP efter medlemskabet, jf. Europa-Kommissionen (2009a).  

Samtidig ekspanderede vesteuropæiske banker kraftigt i Østeuropa. 
Det betød allerede tidligt i perioden stigende markedsandele for uden-
landske banker, som steg fra lidt under en tredjedel til mere end to tred-
jedele i Bulgarien, Polen, Rumænien og Tjekkiet i perioden 1998-2003. 
Konkurrencen udefra pressede udlånsrenterne ned og lettede dermed 
den private sektors finansieringsomkostninger. 

Liberalisering af økonomierne var også med til at øge deres vækstpo-
tentiale. Bulgarien, Estland, Rumænien og Tjekkiet forbedrede deres 
forretningsklima til gavn for udenlandske og indenlandske investerin-
ger, jf. Europa-Kommissionen (2009a). De årlige udenlandske direkte 
investeringer steg således fra 13 til 72 mia.dollar i perioden 2003-07, jf. 
figur 2.1 Ud over at øge produktionskapaciteten i modtagerlandene gav 
de udenlandske investeringer også anledning til en overførsel af tekno-
logi og viden. 

 1
 Danmarks direkte investeringer i Østeuropa beløb sig til 47 mia.kr. eller 6 pct. af Danmarks samlede 

direkte investeringer i udlandet. 
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Voksende ubalancer 
Den udenlandske kapitalindstrømning steg markant fra 2004. Stignin-
gen var primært drevet af bankernes øgede udenlandske låntagning. De 
udenlandske lån hjalp med at finansiere en betydelig kreditudvidelse, 

 

KAPITALINDSTRØMNING TIL CENTRAL- OG ØSTEUROPA Figur 2
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Anm: 
Kilde: 

Bankers låntagning i udlandet er inkluderet i Anden privat kapitalindstrømning. 
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INDKOMST PR. INDBYGGER I FORHOLD TIL EU-GENNEMSNITTET Figur 1 
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hvor udlånsvæksten i mange lande lå langt over 10 pct. En stor del af 
lånene blev ydet i udenlandsk valuta og gik primært til finansiering af 
boligkøb og forbrugerkreditter. Således var 80 pct. af de udestående lån 
til husholdninger og virksomheder i Letland og Estland denomineret i 
udenlandsk valuta i 2007, jf. Europa-Kommissionen (2009a). Den høje 
kredittilvækst betød, at væksten i stigende grad blev drevet af den in-
denlandske efterspørgsel, jf. figur 3. 

Den høje vækst resulterede i en faldende arbejdsløshed og stigende 
lønninger. Det fik inflationen til at stige markant i mange lande, så den 
i 2008 var på 25 pct. i Ukraine, 15 pct. i Letland, 12 pct. i Bulgarien, 11 
pct. i Litauen og 10 pct. i Estland. En del af stigningen skyldtes også 
eksterne faktorer, som stigende mad- og energipriser, samt tilpasninger 
i skatter og afgifter, jf. Martin og Zauchinger (2009). Den øgede løn-
stigningstakt og højere inflation førte til en svækkelse af landenes kon-
kurrenceevne. 

På trods af klare tegn på overophedning i flere lande forblev den 
økonomiske politik overvejende neutral, eller endda i nogle tilfælde 
svagt ekspansiv. Højkonjunkturen i landene førte til forbedrede statsfi-
nanser og i de fleste tilfælde kun små budgetunderskud. De konjunktur-
justerede balancer forværredes dog fra 2005-07 i de tre baltiske lande, 
Bulgarien og Rumænien. 

Den stærke indenlandske efterspørgsel førte til stigende betalingsba-
lanceunderskud. Fra omkring 5 pct. af BNP i 2000 steg underskuddene til 

 

KAPITALINDSTRØMNING OG VÆKST I INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL (2006-07) Figur 3 
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25 pct. i Bulgarien, 23 pct. i Letland, 18 pct. i Estland, 15 pct. i Litauen og 
14 pct. i Rumænien i 2007.  

Givet at betalingsbalanceunderskuddene i flere lande i stigende grad 
var finansieret af kortfristet udlandsgæld, steg landenes sårbarhed over 
for et pludseligt fald i kapitalindstrømningen, jf. figur 4. De mest sårba-
re lande var de baltiske lande, Hviderusland, Ungarn og Polen. Deres 
valutaer kunne komme under pres, hvis udenlandske investorer stoppe-
de for kapitaltilførslen. 

 
PLUDSELIGT STOP I UDENLANDSK KAPITALTILFØRSEL OG ØKONOMISK 
KRISE  

Indtil sommeren 2008 var der en udbredt tro på, at de nye markeder 
ville undgå at blive ramt af den økonomiske krise i USA og Vesteuropa, 
den såkaldte afkoblingshypotese. Der var begyndende svaghedstegn i 
regionen med stagnerende boligmarkeder samt mere påpasselig kredit-
politik blandt bankerne i Baltikum, jf. Martin og Zauchinger (2009), og 
en stramning af finanspolitikken i Ungarn, jf. IMF (2008), men den øko-
nomiske vækst forblev stærk i de fleste lande. 

I efteråret 2008 blev de østeuropæiske lande for alvor ramt af den glo-
bale krise. I kølvandet på Lehman Brothers' kollaps steg risikoaversionen 
voldsomt på de internationale finansielle markeder. Samtidig tvang den 

EKSTERN SÅRBARHED OG BETALINGSBALANCE I ØSTEUROPÆISKE LANDE Figur 4 
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Kilde: 

Data er for 2008. Den eksterne sårbarhedsindikator defineres af Moody's som summen af den kortfristede ud-
landsgæld, aktuelle afdrag på den langfristede gæld og udenlandske bankindskud med en løbetid over 1 år 
divideret med centralbankens valutareserve.  
Moody's (2008). 
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eskalerende krise vestlige banker til at reducere deres balancer. Resulta-
tet var et voldsomt fald i kapitalbevægelserne til Østeuropa og andre 
nye markeder.1 

Samtidig blev regionen ramt af faldende eksportefterspørgsel fra de 
industrialiserede lande. Faldet var specielt udtalt i Rusland (-10 pct.), Slo-
venien (-17 pct.), Tjekkiet (-17 pct.) og Ungarn (-18 pct.). 

De råvareproducerende lande som Hviderusland, Rusland og Ukraine 
blev yderligere ramt af et kollaps i deres eksportpriser. Efter at afkob-
lingshypotesen bristede, begyndte råvarepriserne at falde hen over som-
meren 2008. Fra juni til december faldt stål- og oliepriserne med hen-
holdsvis 60 og 70 pct.  

De eksterne chok øgede usikkerheden om landenes eksterne situation. 
Risikopræmierne målt som prisen på at forsikre sig mod manglende be-
taling af gældsforpligtelser (credit default swap-spændet) steg efterføl-
gende kraftigt. De mest risikable lande ifølge dette mål var de baltiske 
lande, Bulgarien, Rumænien, Rusland og ikke mindst Ukraine.  

Usikkerheden førte til stigende pres på landenes valutaer. Lande med 
flydende valutakurser, Hviderusland, Polen, Rusland og Ukraine, opleve-
de et fald i valutakursen på mere end 30 pct. over for euroen fra okto-
ber til marts. Lande med fast valutakurs, Bulgarien, Estland, Letland og 
Litauen, brugte store dele af valutareserverne på at forsvare deres valu-
taer. Letland mistede således næsten en tredjedel af sin valutareserve, 
da krisen spidsede til i november 2008. 

Valutauroen øgede frygten for et decideret finansielt sammenbrud, 
ikke mindst på grund af den private sektors store gældsforpligtelser i 
udenlandsk valuta. Der var behov for drastiske tiltag. Man skulle stoppe 
krisen og forhindre, at den bredte sig til resten af Europa.  

 
HÅNDTERING AF KRISEN 

De værst ramte lande søgte hurtigt om hjælp fra IMF og EU. Andre 
hårdt ramte lande prøver at redde sig igennem krisen på egen hånd. De 
stærkeste lande (Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien) har differentieret sig 
selv fra de svagere lande i regionen og i nogle tilfælde bistået med assi-
stance til deres kriseramte naboer. 

Ukraine og Ungarn søgte som de første lande IMF om hjælp i novem-
ber 2008. Siden har Serbien, Letland, Polen og Rumænien sluttet sig til 
rækken af programlande, jf. tabel 1. Polens program gør brug af IMFs 
nye facilitet, flexible credit line, der er en likviditetsfacilitet til lande, 

 1
 IMF (2009b) anslår, at regionen vil stå over for en nettokapitaludstrømning på godt 40 mia.dollar i 

2009 i forhold til en indstrømning på 147 mia.dollar i 2008. 
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som normalt fører en fornuftig makroøkonomisk politik, men som ved 
et voldsomt eksternt chok som den nuværende finanskrise kan have 
behov for udenlandsk kapitaltilførsel. 

IMF har indtil videre stillet 75 mia.dollar til rådighed. I lyset af det store 
finansieringsbehov er programmerne exceptionelt store. Selv efter en ny-
lig fordobling af lånegrænsen kan et land normalt kun låne op til 6 gan-
ge kvoten i IMF. Men i de østeuropæiske landes tilfælde er lånene, der er 
stillet til rådighed, op til 11 gange landenes kvote. 

EU har igennem sin betalingsbalancefacilitet bidraget til lande, som er 
medlem af EU (Letland, Rumænien og Ungarn), og til kandidatlandet 
Serbien. Samlet set har EU stillet 23,6 mia.dollar til rådighed. I lyset af 
den store efterspørgsel har EU i to omgange hævet loftet for sin beta-
lingsbalancefacilitet til nu 50 mia.euro, svarende til godt 70 mia.dollar.  

Der er også blevet ydet bilateral assistance. I forbindelse med IMFs 
program med Letland har Danmark sammen med andre nordiske lande 
givet tilsagn om et statslån til landet på samlet 2,5 mia.dollar. Forud for 
vedtagelsen af programmet i december indgik Nationalbanken og Sve-
riges Riksbank en swapaftale på henholdsvis 125 og 375 mio.euro med 
den lettiske centralbank. Aftalen udløb ultimo marts. Riksbanken forny-
ede deres swapaftale den 8. maj og øgede samtidig beløbsgrænsen til 
500 mio.euro. 

På trods af den udenlandske støtte står landene over for en pinefuld 
tilpasning af deres økonomier. I lyset af faldende skatteindtægter og 
manglende finansiering er de fleste lande i gang med at stramme fi-
nanspolitikken. I alle tre baltiske lande planlægges finanspolitikken at 
blive strammet markant.  

 

IMF-PROGRAMMER I ØSTEUROPA Tabel 1

Land Dato 
IMF-bidrag 
(mia.dollar)

Pct. af  
landets  

IMF-kvote 
EU-bidrag 

(mia.dollar) 

Samlet 
assistance1 

(mia.dollar) 

Ukraine (SBA) ...........................Nov 2008 16,5 802 0 16,5 
Ungarn (SBA) ...........................Nov 2008 15,7 1.015 8,2 25,0 
Serbien (SBA precautionary 
arrangement)2 ........................... Jan 2008 0,4 50 4,3 10,5 
Letland (SBA) ........................... Dec 2008 2,4 1.200 4,3 10,5 
Hviderusland (SBA) .................. Jan 2009 2,5 419 0 2,5 
Polen (FCL) ............................... Maj 2009 20,6 1.000 0 20,6 
Rumænien (SBA) ...................... Maj 2009 17,1 1.111 6,6 26,4 

Samlet .......................................  75,0 n.a. 23,6 111,8 

Kilde: IMF-landerapporter (www.imf.org). 
1 Ud over IMF og EU bidrager andre multilaterale institutioner, primært Verdensbanken og Den Europæiske Bank for 

Genopbygning og Udvikling, EBRD, og bilaterale lande også til programmerne i nogle lande. 
2 Programmet blev udvidet til 3,9 mia.dollar den 21. maj 2009.  
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Kollapset i den indenlandske og udenlandske efterspørgsel betyder, at 
mange af landene forventes at opleve store fald i deres i BNP i 2009. I 
gennemsnit ventes et fald på 6 pct. i 2009 og yderligere med 0,2 pct. i 
2010, jf. figur 5. Det er langt værre end andre regioner med nye marke-
der, som fx Asien og Latinamerika. De baltiske lande står foran den dy-
beste recession med et fald i BNP på 10-18 pct. 

Landene er også i gang med at styrke deres finansielle sektorer ved at 
stille likviditetsfaciliteter til rådighed og muliggøre kapitaltilskud til 
bankerne. En væsentlig udfordring er at fastholde de udenlandske ban-
kers engagement. Disse banker er selv hårdt presset likviditets- og sol-
vensmæssigt. Hvis de udenlandske banker trækker sig ud og stopper 
långivningen til deres østeuropæiske datterbanker, kan det få meget 
negative konsekvenser for finansiel stabilitet og økonomisk vækst i lan-
dene. I forbindelse med IMFs program med Rumænien lavede de uden-
landske banker en fælles aftale om at fastholde deres engagement i 
landet. Denne aftale er blevet døbt Vienna Initiative, og det er håbet, at 
den kan bruges i andre kriseramte lande.  

 
KRISENS BETYDNING FOR DANMARK OG RESTEN AF VESTEUROPA 

Da uroen tog til i Østeuropa i efteråret 2008, steg markedets risikovur-
dering også af flere vesteuropæiske lande og deres banker. Dette er 
ikke overraskende i lyset af de tætte økonomiske og finansielle relatio-

VÆKSTUDSIGTERNE FOR 2009-10 Figur 5

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Le
tl

an
d

Li
ta

u
en

Es
tl

an
d

U
n

g
ar

n

U
kr

ai
n

e

R
u

sl
an

d

H
vi

d
er

u
sl

an
d

R
u

m
æ

n
ie

n

Sl
o

ve
n

ie
n

Tj
ek

ki
et

Sl
o

va
ki

et

B
u

lg
ar

ie
n

Po
le

n

A
si

en

La
ti

n
- 

o
g

M
el

le
m

am
er

ik
a

2009 2010

Pct.

 
Kilde: Hovedparten af landene jf. Europa-Kommissionen (2009b). Rusland, Hviderusland og Ukraine jf. IMF (2009b).

Letland jf. meddelelse fra Letlands finansministerium 1. juni 2009 (fm.gov.lv). 
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ner, der er blevet etableret imellem de to regioner de senere år. Marke-
det frygter således, at en eskalering af den økonomiske krise i Østeuro-
pa vil ryste enkelte vesteuropæiske økonomier.  

 
SAMHANDELSEFFEKTER 

De østeuropæiske landes andel af euroområdets eksport er vokset i de 
senere år. Således aftog disse lande gennemsnitligt knap 13 pct. af eu-
rolandenes vareeksport i 2008, jf. figur 6. Den dybe recession, som for-
ventes i Østeuropa i 2009, vil med al sandsynlighed have mærkbare ef-
fekter på vesteuropæiske eksportvirksomheder. Det gælder ikke mindst 
for Grækenland, som sender en tredjedel af landets eksport til de øst-
europæiske lande. Det samme gælder for Østrig, Finland og til dels 
Tyskland.  

Selv om Danmark har en forholdsvis betydelig eksport til Østeuropa, 
går hovedparten til lande, der ikke er så hårdt ramt af krisen. Den sam-
lede eksport til landene udgjorde i 2008 godt 55 mia.kr., svarende til ca. 
9 pct. af Danmarks samlede eksport. De tre vigtigste eksportlande i regi-
onen er Polen efterfulgt af Rusland og Tjekkiet, der tilsammen aftager 5 
pct. af dansk eksport, jf. figur 7. En mindre andel går til de kriseramte 
lande samt Ukraine og Ungarn. 

 

 

EKSPORT TIL ØSTEUROPA, 2008 Figur 6 
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Anm.: 
Kilde: 

Eksport til Central- og Østeuropa samt Hviderusland, Rusland og Ukraine. 
IMF, Direction of Trade Statistics database (www.imf.org). 
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FINANSIELLE EFFEKTER 

Mange vesteuropæiske banker har gennem opkøb opbygget en stor 
eksponering over for det østeuropæiske marked, jf. Fitch Ratings (2009). 
Investeringerne har i en årrække givet højt afkast, men nu truer den 
dybe recession med at påføre bankerne store tab som følge af stærkt 
stigende restancer på udlån.  

Østrig, Belgien, Grækenland og Sverige har de mest eksponerede 
banksektorer i forhold til Østeuropa, jf. figur 8. Udlånene fra østrigske 
banker til Østeuropa beløb sig i september 2008 til godt 75 pct. af BNP. 
For Belgien og Sverige er eksponeringen også betragtelig på omkring 25 
pct. af BNP. 

For Østrig og Belgien er långivningen spredt på mange lande. I Sveri-
ges tilfælde er eksponeringen koncentreret på få lande. De baltiske lan-
de modtog omkring to tredjedele af svenske bankers lån til de østeuro-
pæiske lande i 2008. Krisen i Baltikum kan derfor få en mærkbar effekt 
på de svenske banker. 

I Tyskland, Italien og Holland er eksponeringen relativt mindre. Dog er 
lånene koncentreret på få lande. Banker i Tyskland og Holland har navn-
lig givet lån til Polen og Rusland. 

Danske banker har en forholdsvis begrænset eksponering over for Øst-
europa i forhold til andre vesteuropæiske lande. Den samlede ekspone-

DANMARKS EKSPORT OG IMPORT TIL UDVALGTE ØSTEUROPÆISKE LANDE Figur 7 
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Anm.: 
Kilde: 

Andelene er i procent af den samlede eksport og import. 
Danmarks Statistik. 
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ring beløber sig til 110 mia.kr., svarende til knap 6 pct. af BNP. Heraf er 
36 pct. over for Litauen, mens Estland, Letland og Polen hver udgør ca. 
20 pct. 

De dårlige økonomiske udsigter forventes at påføre de mest ekspone-
rede vesteuropæiske banker betydelige tab. Fitch Ratings (2009) har 
analyseret disse konsekvenser under forskellige stress-scenarier. Bureau-
et tager i deres analyse højde for forskelle i omfanget af krisen mellem 
de østeuropæiske lande og de vesteuropæiske bankers landeekspone-
ring.  

De værste scenarier tager højde for, at andelen af dårlige lån i de hår-
dest ramte lande kan nå op på samme højder som under Asien-krisen, 
dvs. 30 pct. af det samlede udlån, eller i det ekstreme tilfælde omkring 
60 pct.  

Østrig står ikke overraskende til at få de største kredittab. I de mest 
pessimistiske scenarier vil egenkapitalen i landets tre største banker blive 
markant reduceret.  

I andre vesteuropæiske lande med betydelige eksponeringer over for 
Østeuropa er tabene noget mindre. Givet de danske bankers relativt 
begrænsede eksponering forventes tab på udlån i Østeuropa ikke at få 
nævneværdig betydning.  

 

EUROPÆISKE LANDES EKSPONERING OVER FOR ØSTEUROPA, 2008 Figur 8 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Central- og Østeuropa (inkl. Rusland, Ukraine, Hviderusland). Tal for Danmark er fra Danmarks Nationalbank, 
mens data for de andre lande er fra Fitch Ratings (2009). 
Fitch Ratings (2009) og Danmarks Nationalbank. 
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Lønudviklingen i Danmark 

Peter Ejler Storgaard, Økonomisk Afdeling 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Løndannelsen er central for pris- og omkostningsudviklingen. Det skyl-
des, at arbejdskraft er den vigtigste produktionsfaktor for mange virk-
somheder, og udviklingen i virksomhedernes omkostninger afhænger 
derfor i høj grad af lønudviklingen. Gennem påvirkningen af omkost-
ningerne bliver lønnen desuden en vigtig faktor i prisfastsættelsen. 

I en åben økonomi som den danske spiller lønnen også en hovedrolle i 
forhold til konkurrenceevnen. Højere lønstigninger end i udlandet fører 
til en forværring af konkurrenceevnen, medmindre merlønstigningen 
har baggrund i en gunstigere produktivitetsudvikling. Løndannelsens 
betydning for konkurrenceevnen gør den også potentielt vigtig i for-
hold til at begrænse konjunkturudsvingene i økonomier med et betyde-
ligt handelssamkvem med udlandet. Mekanismen er, at den dårligere 
konkurrenceevne, der følger af for høje lønstigninger, svækker ekspor-
ten og øger ledigheden. Det lavere pres på arbejdsmarkedet fører efter-
hånden til lavere lønstigninger end i udlandet, hvorved konkurrence-
evnen og ligevægten i økonomien genoprettes. 

Globaliseringen har de senere år ført til større handel med varer og 
tjenester på tværs af grænserne, og priskonkurrencen er blevet skærpet. 
Den stærkere konkurrence har øget presset på virksomhederne for at 
effektivisere og holde omkostningerne nede, og derigennem har globa-
liseringen også påvirket løndannelsen. Integrationen af Kina og andre 
lande i den internationale arbejdsdeling har medvirket til at øge den 
globale arbejdsstyrke, og samtidig er arbejdsmarkederne blevet mere 
integrerede, ikke mindst i Europa. De seneste år har der også været en 
markant tilgang af udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmar-
ked, jf. Pedersen og Riishøj (2008). Disse ændringer betyder, at udviklin-
gen i løn og ledighed i udlandet har fået større betydning for den dan-
ske løndannelse.  

Gennem de sidste 20 år er strukturerne på det danske arbejdsmarked 
blevet ændret gennem politisk bestemte arbejdsmarkedsreformer, men 
også via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Med de gennemførte 
arbejdsmarkedsreformer er tilskyndelsen til at søge arbejde øget siden 
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midten af 1990'erne, bl.a. som følge af stramninger af dagpengesyste-
met og udvidet brug af aktivering. En væsentlig udvikling inden for 
aftalesystemet var bevægelsen i begyndelsen af 1990'erne mod mere 
decentrale lønforhandlinger, så lønfastsættelsen i højere grad kom til at 
finde sted på den enkelte virksomhed. 

Reformerne på arbejdsmarkedet har formindsket den strukturelle le-
dighed, dvs. det ledighedsniveau, der er foreneligt med en stabil løn- og 
prisudvikling på nogle års sigt. Samtidig er den faktiske ledighed faldet 
betydeligt fra toppunktet omkring 350.000 personer i 1993 til den sene-
ste bund omkring 50.000 i 2008. Det store fald i ledigheden er sket, 
uden at lønstigningstakten er steget så meget, som lønmodeller baseret 
på estimerede sammenhænge ville tilsige. Afvigelserne har været per-
manente, og de hidtidige lønmodeller må nærmest siges at være brudt 
sammen. Fra et modelsynspunkt er der flere mulige løsninger på pro-
blemerne. En mulighed er at tillade et brud i sammenhængen mellem 
løn og ledighed, fx knyttet til de gennemførte arbejdsmarkedsreformer, 
decentraliseringen af lønforhandlingerne eller globaliseringen. Alterna-
tivt kan man overveje, om andre modeller er bedre til at forklare udvik-
lingen. 

Artiklen afsluttes med en empirisk analyse af den danske lønudvikling 
i perioden 1975-2007. Resultaterne peger på, at den danske lønudvikling 
på længere sigt kan beskrives ved en reallønskurve. En statistisk test 
viser, at mens restriktionerne svarende til phillipskurven i Hansen (1998) 
afvises på et 5 pct. signifikansniveau, så accepteres restriktionerne sva-
rende til reallønskurven.  

Når løndannelsen følger en reallønskurve, afspejles prisstigninger ef-
terhånden fuldt ud i lønnen. Produktivitetsforbedringer afspejles også 
på længere sigt fuldt ud i lønnen, så lønningernes andel af produk-
tionsresultatet bevares uændret på sigt. Desuden ligger det i den esti-
merede langsigtssammenhæng, at højere ledighed alt andet lige pres-
ser reallønnen ned, mens højere dagpengekompensation øger realløn-
nen. 

I modsætning til den traditionelle phillipskurve følger det af realløns-
kurven, at økonomisk politik, der søger at reducere ledigheden ved at 
stimulere efterspørgslen, ikke har den ønskede effekt på længere sigt. 
Det skyldes, at de højere priser, der sammen med øget beskæftigelse og 
produktion er resultatet af den ekspansive politik, efterhånden vil føre 
til tilsvarende lønstigninger. Reallønnen og beskæftigelsen vil derfor 
falde tilbage til udgangspunktet, og slutresultatet vil alene være højere 
priser og lønninger, ikke lavere ledighed. I modelrammen ligger også, at 
permanent lavere ledighed kræver forbedringer af strukturerne på ar-
bejds- og produktmarkederne. 
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Endelig estimeres i artiklen også en lønrelation til forklaring af lønæn-
dringerne på kort sigt. Her findes der en tendens til, at lønstigningstak-
ten alt andet lige bliver lavere, hvis lønnen er kommet for højt op i for-
hold til det langsigtede ligevægtsniveau, der følger af reallønskurven. 
Den estimerede tilpasningskoefficient er dog beskeden, så bevægelsen 
hen imod ligevægtslønnen tager tid. På kort sigt afhænger lønstignin-
gerne desuden af ændringer i forbruger- og producentpriserne samt af 
ændringer i den aftalte arbejdstid. 

 
LØNUDVIKLINGEN OG ARBEJDSMARKEDET 

Set i et længere perspektiv har lønstigningstakten siden midten af 
1990'erne været relativt afdæmpet givet det pres, der efterhånden op-
stod på arbejdsmarkedet, jf. figur 1. Opgjort på kvartalsbasis har den 
årlige lønstigningstakt i industrien således ligget mellem 2,5 og 5,0 pct. 
Prisstigningstakten har i den samme periode været lav og stabil, og real-
lønnen i industrien er derfor øget år for år. Lønstigningerne i den of-
fentlige sektor har fulgt lønudviklingen i industrien, om end udsvingene 
her har været lidt større. Den tætte sammenhæng mellem lønstignin-
gerne i den offentlige og private sektor skal også ses i lyset af den så-
kaldte reguleringsordning i de offentlige overenskomster, der netop har 
til formål at sikre parallelitet i lønudviklingen. 

 

LØNSTIGNINGSTAKT OG LEDIGHED, 1975-2007 Figur 1 
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Kvartalstal. 
Danmarks Nationalbank, MONA databank. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2009



 

    

82 

Traditionelt koncentrerer man sig i empiriske analyser om lønningerne i 
industrien, hvor det bedste datamateriale findes for en længere periode. 
Industriens andel af økonomien er imidlertid under 20 pct. og svagt af-
tagende, og det kunne gøre det mere oplagt at se på lønnen i den sam-
lede private sektor. Som figur 2 viser, følger lønnen i den private sektor 
dog fortsat industriens løn ganske tæt, og i det følgende ses derfor på 
lønudviklingen i industrien, nærmere bestemt Danmarks Statistiks løn-
indeks for industrien.1 

Det danske arbejdsmarked har undergået en række reformer siden 
midten af 1990'erne.2 Den maksimale dagpengeperiode ved ledighed er 
ad flere omgange sat ned til 4 år, og det er ikke længere muligt at gen-
optjene dagpengeretten ved deltagelse i aktivering. Den "passive" peri-
ode, før et aktiveringsforløb skal påbegyndes, er blevet væsentligt kor-
tere. Kravene til de ledige om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er 
løbende blevet strammet, og sanktionerne skærpet. De fleste modtage-
re af kontanthjælp er også blevet omfattet af de samme rådighedsregler 
som dagpengemodtagerne. Over for unge ledige under 25 år er der 
gennemført en særlig indsats med bl.a. lavere ydelsesniveau, og det har 
ført til et kraftigt fald i ungdomsarbejdsløsheden. Endelig er dagpenge-
satsen ikke steget i samme takt som lønningerne, så kompensationsgra-
den ved ledighed er faldet. Bl.a. som følge af reformerne er den struktu-
relle ledighed – det ledighedsniveau, der er foreneligt med en stabil 
inflationsudvikling på nogle års sigt – beregnet til at være mere end 
halveret siden 1995, jf. Finansministeriet (2009). 

Ud over ændringerne i de lovbestemte rammer har forhandlingssy-
stemet mellem arbejdsmarkedets parter også udviklet sig. I forhold til 
løndannelsen er særligt decentraliseringen af lønfastsættelsen vigtig. 
Der har været en bevægelse fra normallønssystemet, hvor timelønnen 
fastsættes centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, 
imod minimalløns-/mindstebetalingssystemet, hvor overenskomsten ale-
ne fastsætter en mindstesats, og den endelige timeløn forhandles på 
den enkelte virksomhed. Industrien har en lang tradition for årlige løn-
forhandlinger på den enkelte virksomhed. 

Overenskomsternes gennemsnitlige varighed er øget fra de 2 år, der 
var normalt frem til midt i 1990'erne, til nu 3 år. Det skal formentlig ses i 
lyset af, at prisudviklingen er blevet mere stabil, og den omtalte bevæ-
gelse over mod minimalløns-/mindstebetalingssystemet. Muligheden for 

 1
  Danmarks Statistik har skiftet til den nye brancheopdeling DB07. Datagrundlaget for denne artikel 

bygger på den hidtidige brancheopdeling DB03. 
2
  En oversigt over de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske tiltag siden 1993 kan findes i Pedersen og 

Riishøj (2007), appendiks. 
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lønreguleringer inden for overenskomstperioden gør, at de længere 
overenskomster ikke nødvendigvis begrænser fleksibiliteten. 

Reformerne har forbedret strukturerne på arbejdsmarkedet, og i sam-
menligninger med andre europæiske lande fremstår det danske ar-
bejdsmarked relativt fleksibelt. Landesammenligninger viser, at de insti-
tutionelle forhold er ganske forskellige, jf. spørgeskemaundersøgelsen i 
Du Caju mfl. (2008). Udviklingen siden midten af 1990'erne har ikke 
ændret herved, om end der kan spores en generel tendens mod mere 
decentrale lønforhandlinger. Blandt de vigtigste strukturelle forskelle 
mellem landene er niveauet for lønforhandlingerne, der foregår centralt 
i nogle lande og på branche-, sektor- eller virksomhedsniveau i andre. 
Organisationsgraden på arbejdstagerside, der er relativt høj i Danmark, 
varierer betydeligt fra land til land, men i de fleste europæiske lande er 
en stor andel alligevel dækket af en kollektiv overenskomst. Det skyldes 
ofte såkaldt almengyldiggørelse, hvorved de kollektive overenskomster 
udstrækkes til at omfatte ikke-organiserede arbejdsgivere og arbejdsta-
gere. Aftalernes gennemsnitlige varighed er i mange lande kortere end i 
Danmark, og knap halvdelen af landene i undersøgelsen har i modsæt-
ning til situationen herhjemme en form for indeksering af lønnen til 
prisudviklingen.  

Resten af artiklen er struktureret på følgende måde. Først beskrives to 
modeller for løndannelsen (phillipskurven og forhandlingsmodellen) 
nærmere med henblik på at udlede modellernes implikationer for en 

LØNSTIGNINGSTAKT I INDUSTRIEN OG DEN PRIVATE SEKTOR, 1995-2007 Figur 2 
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lønrelation. Dernæst gennemføres en empirisk analyse, hvor de to mo-
dellers evne til at forklare den danske lønudvikling undersøges. 

 
ØKONOMISK TEORI OM LØNDANNELSE 

Phillipskurven beskriver den empiriske sammenhæng mellem lønstig-
ningstakt og ledighedsniveau, jf. Phillips (1958). Jo højere ledighed, jo 
lavere lønstigningstakt. En simpel udlægning er, at efterspørgslen efter 
arbejdskraft er lavere end udbuddet, når ledigheden er høj. Lavere ef-
terspørgsel end udbud presser prisen på arbejdskraft (lønnen) ned. Som 
nævnt fokuserer phillipskurven på lønstigningstakten og ikke lønni-
veauet, så det er mere præcist lønstigningstakten, der ventes at være 
lavere, når ledigheden er høj.  

Fokus på lønændringen betyder også, at phillipskurven ikke i sig selv 
bestemmer lønniveauet for et givet ledighedsniveau. Det ses som en 
svaghed ved modellen, men i en større økonomisk model behøver løn-
niveauet ikke være ubestemt. Lavt lønniveau fører til god konkurrence-
evne, eksportfremgang, øget beskæftigelse og lavere ledighed. Med 
lavere ledighed øges lønstigningstakten gennem phillipskurven, og løn-
niveauet vil på denne måde øges, indtil konkurrenceevnefordelen er 
elimineret. 

Den simple phillipskurve er blevet udvidet med prisstigningstakten 
som en yderligere forklarende faktor. Højere prisstigninger giver højere 
leveomkostninger og dermed højere lønkrav fra arbejdstagerne. Lipsey 
(1960) viste, at man kunne forklare en større del af udsvingene i lønstig-
ningstakten ved at udvide Phillips' model med inflationen.  

Man kan diskutere, om det er de historiske, aktuelle eller forventede 
fremtidige prisstigninger, der bør indgå i phillipskurven. Set fra et empi-
risk synspunkt er det dog mindre væsentligt – ikke mindst når inflatio-
nen er relativt stabil. I fravær af god statistik for forventet inflation an-
vendes under alle omstændigheder ofte aktuel og historisk inflation. 

Sammenhængen mellem lønstigningstakten og ledigheden har gen-
nem årene stimuleret megen debat. Det skyldes ikke mindst betydnin-
gen heraf for mulighederne i den økonomiske politik. Phillips' resultat 
blev i samtiden fortolket som, at man i den økonomiske politik stod over 
for en afvejning mellem arbejdsløshed og løn- og prisstigninger. Ved at 
stimulere efterspørgslen kunne man med økonomisk politik sænke le-
digheden, om end det ville være på bekostning af højere løn- og pris-
stigninger.  

Fra slutningen af 1960'erne bredte der sig en erkendelse blandt øko-
nomer om, at muligheden for at sænke ledigheden med efterspørgsels-
stimulerende økonomisk politik måske nok var mulig på kort sigt, men 
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at effekten ikke var varig. På sigt vil prisstigningerne slå fuldt igennem 
på lønstigningerne, og med fuldt gennemslag (homogenitet) er phil-
lipskurven lodret. Det betyder, at afvejningen mellem inflation og le-
dighed forsvinder – på sigt er ledigheden den samme, uanset hvor høj 
inflationen er. Begrebet "naturlig ledighed" er blevet defineret som det 
langsigtede ledighedsniveau, der svarer til den lodrette phillipskurve, jf. 
Friedman (1968) og Phelps (1968). 

En simpel formulering af phillipskurven er  
 

,eUQPW +−Δ+Δ+=Δ ϕγβα  
 

hvor lønstigningstakten ΔW afhænger af ledighedens niveau (U) og 
prisstigningerne på henholdsvis forbrugsvarer (ΔP) og virksomhedernes 
produktion (ΔQ).  

Phillipskurven er en ofte anvendt model for lønudviklingen, men den 
er blevet kritiseret for at mangle teoretisk fundament. Den økonomiske 
litteratur indeholder også mere teoretiske modeller, som beskriver løn-
dannelsen. Et eksempel er forhandlingsmodeller, der ser lønningerne 
som et resultat af forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgiver-
organisationer, jf. fx Layard, Nickell og Jackman (2005). Teorien er base-
ret på, at virksomhederne og deres organisationer søger at maksimere 
profitten, mens arbejderne og fagforeningerne ønsker at maksimere 
deres nytte, som afhænger positivt af reallønnen og negativt af arbejds-
løshedsgraden. I modellen tages der desuden hensyn til, at virksomhe-
derne i tilfælde af sammenbrud i forhandlingerne ikke kan producere, 
mens arbejderne kan få nytte af udbetalingerne fra en strejkefond. 

Forhandlingsmodellen giver anledning til en lønrelation, hvor lønnen 
afhænger af de faktorer, der påvirker virksomhedernes profit og ar-
bejdstagernes nytte, samt af parternes relative forhandlingsstyrke. Fx vil 
højere salgspriser for virksomhederne give dem mulighed for at betale 
højere lønninger, mens højere forbrugerpriser vil øge arbejdstagernes 
lønkrav. Som i phillipskurven har ledighedens niveau også betydning for 
lønningerne – højere ledighed reducerer arbejdernes nytte og kan des-
uden lægge pres på strejkefondene. Omvendt kan højere ledighed tæn-
kes at øge sandsynligheden for at kunne deltage i fx et aktiverings- eller 
uddannelsesprogram, der giver den ledige større nytte end ellers. 

Forhandlingsmodellens lønrelation beskriver sammenhængen mellem 

produktreallønnen – lønnen set i forhold til producentens salgspris – og 

produktivitet (A), forholdet (kilen) mellem forbrugsreallønnen og pro-

duktreallønnen (P/Q) samt ledigheden 

,U
Q
P

A
Q
W φγβα +++=  
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hvor forhandlingsstyrken indgår sammen med eventuelle andre faktorer 
i konstanten. Denne reallønskurve tænkes at gælde på længere sigt, 
mens lønnens stigningstakt på kortere sigt desuden afhænger af forbru-
ger- og producentprisstigningerne, fx 

 
,eecmQPW +−Δ+Δ+=Δ χγβα  

 
hvor ecm angiver forskellen mellem den faktiske løn og ligevægtslønnen 
ifølge reallønskurven. Specifikationen sikrer, at lønnen over tid bevæger 
sig hen imod langsigtsligevægten. 
 
EN LØNRELATION 

Den empiriske analyse, der er henlagt til appendiks, fører frem til en 
lønrelation baseret på reallønskurven. Lønrelationen beskriver lønudvik-
lingen på kort sigt, og hvordan lønnen tilpasser sig til det langsigtede 
niveau for reallønnen. 

Den estimerede lønrelation, der forklarer de kvartalsvise ændringer i 
industriens timelønninger, kan skrives1  
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hvor Δh er den kvartalsvise ændring i (logaritmen til) den aftalte ar-
bejdstid. Relationen forklarer 61 pct. af variationen i de kvartalsvise løn-
ændringer. Langsigtssammenhængen ecm indgår signifikant i den esti-
merede relation, men koeffecienten er numerisk lille, så tilpasningen til 
langsigtsligevægten er ikke stærk. Ledigheden i niveau indgår ikke i 
lønrelationen. Dermed peger resultaterne på en reallønsligning frem for 
en phillipskurve. På kort sigt reagerer lønnen også på ændringer i for-
bruger- og producentpriser samt ændringer i den aftalte arbejdstid. 

Misspecifikationstest indikerer ikke store problemer med modellen, 
om end residualerne ikke fremstår normalfordelte. Rekursiv estimation, 
hvor modellen reestimeres løbende med fast begyndelsestidspunkt og 
variabelt sluttidspunkt, tyder endvidere på, at koefficienterne er stabile 
over tid. Endelig har modellen rimelige forecastegenskaber, også uden 
for estimationsperioden, jf. figur 3. Figuren viser modellens forudsigelse 
– når koefficienterne er estimeret på en kortere estimationsperiode, der 
slutter i 19982 – over for de faktiske kvartalsvise lønstigninger.  
 

 1
  I det følgende betegner små bogstaver den naturlige logaritme til tilsvarende store bogstaver. 

2
  Estimationsperioden for langsigtsrelationen er dog 1975-2007. 
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LØNRELATIONENS FORECASTEGENSKABER Figur 3 
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Den lodrette linje angiver estimationsperiodens slutning. 
Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank (MONA databank) og egne beregninger. 
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APPENDIKS: EN EMPIRISK ANALYSE AF LØNUDVIKLINGEN 

I dette afsnit ses på de opstillede lønrelationers evne til at forklare den 
danske lønudvikling. Som i fx Hansen (1998) og Bårdsen mfl. (2005), 
kapitel 5, gennemføres den empiriske analyse af langsigtssammenhæn-
gene inden for rammerne af en kointegreret vektor-autoregressiv mo-
del. Den opstillede model indeholder phillipskurven og forhandlingsmo-
dellen som specialtilfælde, hvorfor det er muligt at teste, hvorvidt de to 
lønrelationer hver især kan beskrive lønudviklingen. Modelrammen gi-
ver desuden mulighed for at analysere de langsigtede sammenhænge 
mellem variablerne og tilpasningen hertil sammen med den kortsigtede 
dynamik. 

Konkret ses på en kointegreret VAR-model, der på fejlkorrektionsform 
kan skrives 

 

.
1

11 ∑ −
= −− +Φ+ΔΩ+Π=Δ k

i ttititt eZYYY  

 
Det første led på højre side af lighedstegnet indeholder langsigtssam-
menhængene mellem de modellerede variabler (vektoren Y) og de til-
hørende tilpasningskoefficienter. Det andet led er den kortsigtede dy-
namik, hvor k er antallet af lags, mens det tredje led indeholder ikke-
modellerede variabler (vektoren Z). Det sidste led er residualerne, dvs. 
den uforklarede variation. 

Analysens estimationsperiode er fra 1. kvartal 1975 til 4. kvartal 2007. 
Data stammer fra Nationalbankens makroøkonomiske model, MONA. 
De anvendte tidsserier er: 

W: timelønsindeks, industriarbejder 
P: privat forbrug, deflator 
Q: bruttoværditilvækst-deflator, byerhverv 
A: timeproduktivitet, byerhverv 
U: arbejdsløshedsgrad 
H: aftalt arbejdstid 
R: gennemsnitlig dækningsgrad for A-dagpenge 
Ti: gennemsnitlig indkomstskattesats 
Tp: virksomhedernes indirekte lønomkostninger. 

 
Som udgangspunkt modelleres fem variabler i den kointegrerede VAR-
model: løn, forbrugerpris, produktivitet, ledighed og kile.1 Test for en-

 1
  Der betinges på følgende ikke-modellerede variabler: ændringen i aftalt arbejdstid, indkomstskat-

ten, ændringer i indkomstskat og virksomhedernes indirekte lønomkostninger og dagpengenes kom-
pensationsgrad. I definitionen af kilen mellem produkt- og forbrugsrealløn tages der højde for ind-
komstskat og indirekte lønomkostninger.  
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hedsrod viser, at variablerne kan betragtes som integrerede af første 
orden, konsistent med antagelserne bag kointegrationsanalysen. 

Fire lags er tilstrækkeligt til at give en velspecificeret model, hvor der 
ikke er tegn på autokorrelation i residualerne. De øvrige test for mis-
specifikation indikerer, at modellen overordnet set er tilfredsstillende.1  

Kointegrationstest for antallet af stationære sammenhænge mellem 
de integrerede variabler er ikke helt entydige, jf. tabel 1. Trace-test pe-
ger på én måske to kointegrerende relationer. 

Under antagelse af kun én kointegrerende relation findes følgende 
sammenhæng, normaliseret på lønnen 

 
,49,257,068,297,132,059,1 ecmtrpUapw iq +−−−−++= α  

 
hvor pq er kilen, og ecm betegner det stationære fejlkorrektionsled.  

De to lønrelationer, der blev introduceret ovenfor, giver anledning til 
hver sit sæt af restriktioner på langsigtssammenhængen. Først ses på, 
om der findes en kointegrerende relation bestående af kun ledighed og 
kompensationsgrad som i Hansen (1998) og Knudsen (1992). En sådan 
langsigtssammenhæng vil være konsistent med en phillipskurve, hvor 
lønniveauet indgår som forklarende variabel i en dynamisk lønrelation. 
Med det foreliggende datasæt afvises restriktionerne dog på et 5 pct. 
signifikansniveau. 

Restriktioner svarende til reallønskurven accepteres. Indkomstskatte-
satsen indgår ikke i den kointegrerende relation, og koefficienten til 
kilen er ikke signifikant forskellig fra 1. Herefter kan langsigtsammen-
hængen skrives: 

 
.85,019,1 ecmrpUapw q ++−−=−− α  

 
På langt sigt afhænger lønnen dermed af priserne, produktiviteten, le-
digheden og kompensationsgraden. Koefficienten til priserne og pro-
duktiviteten er 1, som forudsagt af den teoretiske model. Det betyder, 

 1
 Antagelsen om normalfordelte residualer afvises af testen, men da problemet kan henføres til én 

outlier, følges  der ikke yderligere op herpå. 

TEST FOR KOINTEGRATIONSRANG Tabel 1 

Rang Trace Max 

0 ........................................................... 87,72** 34,94* 
1 ........................................................... 52,77*   30,21* 
2 ........................................................... 22,57     17,86   
3 ........................................................... 4,71     3,13   
4 ........................................................... 1,58     1,58   

Anm.: Korrigeret for antal frihedsgrader. * (**) angiver, at teststørrelsen er signifikant på 1(5) pct. niveau. 
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at lønkvoten (w-p-a) betinget på ledigheden, kilen og kompensations-
graden er stationær.  

Test for svag eksogenitet viser, at afvigelser fra denne langsigtslige-
vægt korrigeres gennem ændringer i lønnen, produktiviteten og kilen. 
Konkret vil en lønkvote over langsigtsligevægten blive korrigeret af 
lavere løn og højere produktivitet. Samtidig vil kilen mindskes, dvs. pro-
ducentpriserne vil stige relativt til forbrugerpriserne. Derimod kan le-
digheden og forbrugerpriserne betragtes som svagt eksogene i forhold 
til langsigtsparametrene, hvilket betyder, at de ikke reagerer på afvigel-
ser fra den identificerede reallønskurve. 

Antages i stedet to kointegrerende sammenhænge, trænger spørgs-
målet om identifikation sig på. I en forhandlingsmodel indgår typisk og-
så en prisligning, men en samtidig identifikation af en løn- og prislig-
ning vil ikke blive forfulgt her.  

Med udgangspunkt i den estimerede reallønskurve1, der tænkes at be-
skrive lønudviklingen på længere sigt, opstilles i det følgende en simpel 
dynamisk lønrelation med det formål at kunne forklare lønændringerne 
på kort sigt. Først ses på en generel specifikation, der kan indeholde 
både reallønsligningen og phillipskurven: 

 

.11 tttt

k ktkj jtji itit

ehecmU

qpww

+Δ−−−

Δ+Δ+Δ+=Δ

−−

−−− ∑∑∑
λχφ

γβδα
 

 
Lønrelationen estimeres alene, selv om resultaterne fra kointegrations-
analysen indikerer, at den mere komplicerede systemtilgang ville være 
at foretrække. Ud fra general-to-specific-princippet fjernes insignifikan-
te variabler successivt fra den generelle model. Resultatet af denne øvel-
se er vist i tabel 2. 

 1
  I det følgende anvendes en langsigtsrelation, hvor de nævnte eksogenitetsrestriktioner er pålagt. 

Koefficienterne til henholdsvis ledighed og kompensationsgrad i denne relation er -0,98 og 0,35. 

EN DYNAMISK LØNRELATION, 1976-2007. ENDOGEN VARIABEL: Δw Tabel 2 

 Koefficient t-værdi 

Konstant .................................  -0,0023 -0,851 
Δwt-3 ........................................  0,28 3,81 
Δpt ...........................................  0,17 2,69 
Δpt-2 .........................................  0,26 4,40 
Δqt-1 .........................................  0,071 2,01 
Δht ...........................................  -0,97 -5,36 
ecmt-1 .......................................  -0,041 -2,53 

R2 = 0,61, σ = 0,0055. 

 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2009



 

    

91 

Langsigtssammenhængen indgår signifikant i den endelige relation, 
men tilpasningen til langsigtsligevægten er ikke stærk. Ledigheden i ni-
veau er derimod ikke signifikant. Dermed peger resultaterne på en real-
lønsligning frem for en phillipskurve. På kort sigt reagerer lønnen også 
på ændringer i forbruger- og producentpriser samt ændringer i den af-
talte arbejdstid.1 

 1
  Den meget signifikante løneffekt af ændringer af den aftalte arbejdstid er et almindeligt forekom-

mende resultat. Det skyldes, at arbejdstidsnedsættelser som regel har været givet med fuld lønkom-
pensation. 
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Energieffektivitet og konkurrenceevne 

Erik Haller Pedersen og Johanne Dinesen Riishøj, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Danmark er sammen med verdens øvrige industrilande storforbrugere af 
energi. Ser man imidlertid på energiforbruget i forhold til produktio-
nens størrelse, har Danmark en af verdens mest energieffektive økono-
mier. Det har krævet betydelige investeringer i kapitalapparatet at nå så 
vidt, men omvendt får dansk industri en konkurrenceevnegevinst, når 
energipriserne er høje.  

En fordobling af energipriserne forbedrer isoleret set den danske kon-
kurrenceevne med godt 2 pct. Det sker som følge af, at stigende energi-
priser slår mindre igennem på industriens færdigvarepriser herhjemme 
end hos vore konkurrenter. Omregnet til lønkroner svarer det til en be-
sparelse på ca. 15 kr. pr. time i industrien. 

Olieprisen blev fordoblet fra medio 2007 til medio 2008, men er siden 
faldet markant, så den opnåede konkurrenceevnegevinst er blevet ud-
hulet igen. På længere sigt må der dog forventes højere energipriser. 
Der vil dermed igen være fordele forbundet med en energieffektiv pro-
duktion. Det indebærer ikke nødvendigvis, at energitung produktion 
skal flyttes ud af landet. En sådan udflytning kan øge den danske ener-
gieffektivitet, men kan samtidig forringe den globale. Samfundsøkono-
misk og miljømæssigt er eksport af teknologi, som kan forbedre den 
globale energieffektivitet, langt mere hensigtsmæssig. 
 
ENERGIEFFEKTIVITET 

Verdens energiforbrug er meget ulige fordelt på tværs af lande. Jo rige-
re et land des større forbrug af energi. Det er ikke overraskende, da 
energi er et vigtigt input i næsten enhver form for produktion.  

Det samlede energiforbrug vil naturligvis kunne sænkes ved at reduce-
re produktionen og dermed levestandarden i samfundet. Det, der sam-
menlignes her, er imidlertid den energieffektivitet, hvormed produktio-
nen sker, opgjort som medgået energimængde pr. produceret enhed, fx 
joule pr. enhed realt bruttonationalprodukt, BNP. Målt på denne måde 
er rangordningen mellem lande anderledes end af totalforbruget, idet 
der er en tendens til, at rigere lande er mere energieffektive, jf. figur 1.  
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Globalt set er der således et meget stort potentiale for at bruge energi 
mere effektivt blot ved at udnytte allerede kendte teknologier bedre. 
Det er et velkendt faktum. Mere overraskende er, at der selv inden for 

ENERGIINTENSITET GLOBALT Figur 1 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Data er for 2006. Energiintensitet er opgjort som primær energiforsyning i alt (TPES) opgjort i ton olieækvivalent
(= 10^7 kcal) i forhold til købekraftskorrigeret BNP for hele økonomien opgjort i 2000-dollar. 
International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2008.  

  

 

ENERGIINTENSITET BLANDT INDUSTRILANDE Figur 2 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Is
la

n
d

C
an

ad
a

Fi
n

la
n

d

Tj
ek

ki
et

K
in

a

K
o

re
a

U
SA

Po
le

n

A
u

st
ra

lie
n

B
el

g
ie

n

N
ew

 Z
ea

la
n

d

Sv
er

ig
e

U
n

g
ar

n

Fr
an

kr
ig

H
o

lla
n

d

Ty
sk

la
n

d

Ja
p

an

Po
rt

u
g

al

Sp
an

ie
n

N
o

rg
e

Ø
st

ri
g

St
o

rb
ri

ta
n

n
ie

n

G
ræ

ke
n

la
n

d

It
al

ie
n

D
an

m
ar

k

Sc
h

w
ei

z

Ir
la

n
d

H
o

n
g

ko
n

g

Verden

Energiforbrug pr. produktionsenhed

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Data er for 2006. Energiintensitet er opgjort som primær energiforsyning i alt (TPES) opgjort i ton olieækvivalent
(= 10^7 kcal) i forhold til købekraftskorrigeret BNP for hele økonomien opgjort i 2000-dollar. 
International Energy Agency , Key World Energy Statistics 2008.. 
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gruppen af industrilande er markante forskelle i energieffektivitet med 
Danmark som et af verdens mest energieffektive lande, jf. figur 2. 

Energieffektiviteten forbedres løbende i de fleste lande, men kun for-
holdsvis langsomt, jf. figur 3. Det afspejler bl.a., at en højere energi-
effektivitet som regel kræver betydelige investeringer i nyt kapitalappa-
rat og ændrede produktionsmetoder. For de mest energieffektive lande 
kræver yderligere forbedring af energieffektiviteten udvikling af ny 
teknologi, hvilket tager tid.   

 
FÆRDIGVAREPRISERNES FØLSOMHED OVER FOR ENERGIPRISEN 

Ud fra input-output-tabeller kan man beregne, hvor følsomme færdig-
varepriserne er over for ændringer i energiprisen. Beregningen kan op-
deles på brancher. Resultatet for Danmark og vore konkurrenter er vist i 
tabel 1 og uddybet i appendiks.  

Som det fremgår af tabellen, udgør energiudgifterne 1,8 pct. af pro-
duktionsværdien i Danmark, når hele økonomien ses under ét, mod 3,1 
pct. hos vore konkurrenter. Det vil sige, at færdigvarepriserne stiger 
med 1,8 pct. i Danmark og 3,1 pct. i udlandet, når energiprisen fordob-
les. Der er i disse tal taget højde for ikke bare det direkte forbrug af 
energi, men også det indirekte i form af, at der til produktionen er 
medgået halvfabrikata, der i sig selv har krævet energi at frembringe.  

ENERGIINTENSITET OVER TID I UDVALGTE ØKONOMIER Figur 3 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Energiintensiteten er opgjort som indenlandsk bruttoforbrug af energi målt i kg (olieækvivalent) i forhold til BNP i
faste 1995-priser opgjort i euro. 
Eurostat. 
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Den beregnede energiudgift i produktionen tager også hensyn til energi-
indholdet i importen. Det medfører eksempelvis, at udflytning af energi-
tung produktion fra Danmark til lavindkomstlande som fx Kina med 
efterfølgende import af de producerede halvfabrikata belaster det dan-
ske energiregnskab.  

Det ser imidlertid anderledes ud, hvis den udflyttede produktion giver 
anledning til import af den pågældende færdigvare. I den udstrækning, 
der ikke sker nogen reduktion i forbruget, vil udflytning af energitung 
produktion blot betyde øget import af færdigvaren, som produceres 
mindre energieffektivt i udlandet. Forbedringen af den overordnede 
energieffektivitet i Danmark modsvares i denne situation af en reduk-
tion af den globale energieffektivitet. Udflytning af energitung produk-
tion til udlandet, uden at forbruget af de pågældende færdigvarer re-
duceres, giver således en i miljømæssig forstand kosmetisk forbedring af 
det danske energiregnskab.  

DIREKTE OG INDIREKTE UDGIFTER TIL PRIMÆR ENERGI I PRODUKTIONEN  Tabel 1 

 
Energiudgift i pct. af  

produktionsværdi 

Pct. 
Andel af BVT  

i Danmark Danmark Udland 

Landbrug ........................................................ 1,9 6,7 6,7 
Energi- og råstofudvinding ........................... 2,9 0,2 6,3 
Industri i alt .................................................... 14,5 3,7 6,0 
  Herunder:  
    Fødevarer ................................................... 2,6 5,5 6,0 
    Tekstil og læder ......................................... 0,3 3,9 6,0 
    Træ ............................................................. 0,4 3,9 6,4 
    Papir og grafisk .......................................... 1,4 3,4 5,8 
    Mineralolie ................................................. 0,0 0,6 4,5 
    Kemisk ........................................................ 1,8 3,6 10,7 
    Gummi og plast ......................................... 0,7 4,2 8,0 
    Sten, ler og glas ......................................... 0,6 7,8 7,9 
    Metal .......................................................... 1,6 3,7 7,7 
    Maskiner ..................................................... 2,1 2,9 4,8 
    Elektronik ................................................... 1,8 2,4 4,3 
    Transportmiddel ........................................ 0,4 3,6 4,8 
    Møbler mv. ................................................. 0,8 3,7 5,7 

Energi- og vandforsyning .............................. 2,0 0,9 3,0 
Bygge og anlæg ............................................. 5,3 2,9 4,3 
Transport ........................................................ 6,3 5,8 7,0 
Serviceerhverv og offentlig sektor ............... 67,0 1,4 2,4 

Hele økonomien ............................................ 100,0 1,8 3,1 

Anm.: BVT står for bruttoværditilvækst og er et mål for den samlede værdiskabelse i Danmark, her opdelt på brancher. 
 Data er for 2005, for enkelte lande dog for 2000-04. De direkte og indirekte energiudgifter omfatter både inden-

landsk produceret energi og importeret energi. Koefficienterne viser samtidig færdigvareprisernes følsomhed over 
for energiprisen. Energiudgifter i forhold til produktionsværdi er beregnet som kolonne 6 i tabel 7.E.1 i publika-
tionen Danish Input-Output Tables and Analyses 2006 fra Danmarks Statistik med udgangspunkt i input-output-
tabeller fra OECD. Udland omfatter de 27 lande i det effektive kronekursindeks, ekskl. Schweiz, Island og Hong-
kong, og er sammenvejet med vægtene herfra, jf. tabel 2. 

Kilde: OECD og egne beregninger. Peter Rørmose, Danmarks Statistik, har bistået med input-output-beregningerne. 
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Danmark har en stor eksport af energiteknologi, som udgør op mod 10 
pct. af vareeksporten. Både samfundsøkonomisk og miljømæssigt er 
eksport af teknologi, som kan forbedre den globale energieffektivitet, 
langt mere hensigtsmæssig end blot at flytte energitung produktion ud 
af landet og overlade produktionen til mindre energieffektive konkur-
renter. Som tabel 1 viser, er den danske industriproduktion blandt ver-
dens mest energieffektive inden for alle sektorer. Det taler for, at også 
energitung produktion forbliver i Danmark. 

Blandt vore konkurrenter har Kina en af de højeste følsomheder over 
for energiprisen med en koefficient på 8,5, mens Irland har den laveste 
med en koefficient på 1,4, når økonomien ses under ét, jf. tabel 2. Er-
hvervsstrukturen spiller en væsentlig rolle for det overordnede energi-
regnskab, da servicefag, herunder væsentlige dele af den offentlige 
sektor, typisk har et lavt energiindhold i produktionen, mens fremstil-
lingserhverv typisk har et højt. 

 

VIRKSOMHEDERNES SALGSPRISERS FØLSOMHED OVER FOR ENERGIPRISEN Tabel 2 

Pct. 
Vægt i effektiv  

kronekurs 
Energiprisfølsomhed 

i hele økonomien 
Energiprisfølsomhed  

i industrien 

Tyskland ............................ 21,7 2,5 6,1 
Storbritannien ................... 10,8 2,0 4,3 
Sverige ............................... 9,3 3,2 5,6 
USA .................................... 8,9 3,2 4,6 
Frankrig ............................. 6,6 2,8 5,6 
Holland .............................. 5,5 3,4 7,4 
Italien ................................ 5,3 2,7 5,6 
Belgien .............................. 4,2 4,8 9,4 
Japan ................................. 4,0 4,0 8,3 
Norge ................................. 3,8 2,0 6,8 
Kina ................................... 3,7 8,5 11,0 
Finland ............................... 2,6 5,1 6,9 
Spanien .............................. 2,6 3,7 6,8 
Polen .................................. 2,0 7,0 10,0 
Østrig ................................. 1,8 2,7 4,2 
Irland ................................. 1,8 1,4 1,7 
Korea ................................. 1,4 6,3 12,2 
Tjekkiet .............................. 0,8 7,0 10,6 
Ungarn .............................. 0,8 7,0 12,5 
Portugal ............................. 0,7 4,2 7,2 
Canada .............................. 0,7 3,3 4,6 
Australien .......................... 0,5 3,5 6,0 
Grækenland ...................... 0,3 3,4 9,7 
New Zealand ..................... 0,1 2,0 4,2 

Udland samlet ................... 100,0 3,1 6,0 

Danmark ............................  1,8 3,7 

Anm.: I vægtberegningen er der taget udgangspunkt i vægtene til den nominelle effektive kronekurs. Der er dog af
datamæssige grunde set bort fra Schweiz, Hongkong og Island. Vægtene er renormeret for at korrigere herfor. 

Kilde: OECD og egne beregninger.  
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Tager man fx den danske erhvervssammensætning og ganger på de 
kinesiske brancheopdelte energikoefficienter, mindskes de kinesiske 
færdigvarers energiprisfølsomhed fra 8,5 til 7,6 pct. Alene ændringer i 
erhvervsstruktur over mod mere serviceproduktion vil således reducere 
et lands energiudgift pr. produceret enhed for givne brancheenergi-
koefficienter. Det gavner de rige lande ved en international sammenlig-
ning af hele økonomiens energieffektivitet, da serviceproduktionen i de 
rige lande typisk udgør en større del af økonomien.  

På sektorniveau er Danmark mindre følsom over for energiprisen end 
udlandet i både industrien, transportsektoren og øvrige serviceerhverv, 
mens energiudgiften til landbrugsproduktion er på niveau med vore 
konkurrenters. I industrien har Danmark den næstlaveste følsomhed 
over for energiprisen blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, 
kun overgået af Irland, jf. tabel 2. Det er især inden for metal- og kemisk 
industriproduktion, at energiindholdet i Danmark er relativt lavt. 

 
ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE 

En højere pris på energi slår, som nævnt, mindre igennem på færdigva-
reprisen på danske produkter end på konkurrenternes, da Danmarks 
energieffektivitet i produktionen er større. Energiindholdet i dansk in-
dustriproduktion er 3,7 pct. Det vil sige, at virksomhedernes omkostnin-
ger til input øges med 0,037 pct., når energiprisen stiger med 1 pct. For 
vore udenlandske konkurrenter under ét er det tilsvarende tal 0,06 pct. 
Det betyder, at den danske konkurrenceevne forbedres med 2,3 pct. (6,0 
minus 3,7), når energipriserne fordobles, dvs. stiger med 100 pct.  

Det større gennemslag på prisen hos vore konkurrenter betyder såle-
des, at den danske konkurrenceevne underliggende forbedres, når ener-
gipriserne stiger. Denne konkurrenceevneeffekt er potentielt mærkbar, 
jf. figur 4.  

Olieprisen blev næsten tredoblet fra 2003 til 2007. Det forbedrede den 
danske konkurrenceevne med 4 pct. Det svarer til en besparelse på 29 kr. 
pr. time over 4 år eller 2,9 pct. p.a.1  

 1
 Konkurrenceevnegevinsten på 4 pct. er det, som dansk industris producentpriser stiger mindre end 

konkurrenternes, når olieprisen tredobles. Løn og profit udgør ifølge input-output-tabellen for Dan-
mark 34 pct. af producentprisen, resten er input af råvarer, halvfabrikata, import og producentskat-
ter. Med en timeløn i industrien på 250 kr. kan timelønsbesparelsen for uændret profitkvote derfor 
udregnes som: (4/0,34)*250 kr. pr. time = 29 kr. pr. time over 4 år, svarende til 2,9 pct. p.a. 
((29/250)/4)*100. 
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Fra medio 2007 til medio 2008 skete der en fordobling af olieprisen sva-
rende til en yderligere konkurrenceevneforbedring på godt 2 pct., jf. 
figur 5. Efterfølgende er olieprisen faldet markant og har dermed udhu-

KONKURRENCEEVNEGEVINST OG OLIEPRIS Figur 4 
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Kilde: Reuters EcoWin for oliepris og egne beregninger på basis af tal fra Danmarks Statistik og OECD for konkurrence-
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KONKURRENCEEVNEGEVINST I FORHOLD TIL ÅRET FØR Figur 5 
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Kilde: 

Figuren viser den beregnede konkurrenceevnegevinst ultimo juni i forhold til samme tidspunkt 2008. For 2009 er
konkurrenceevnegevinsten opgjort medio maj i forhold til samme måned i 2008. 
Som figur 4. 
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let en stor del af den opnåede konkurrenceevnegevinst, som dog i mid-
ten af maj stadig var på godt 2,5 pct. set i forhold til 2003. 

Beregningerne viser, at et land, som investerer i en mere energieffek-
tiv produktion, godt nok belastes af nogle investeringsomkostninger på 
kort sigt, men at det samtidig kan opnå en konkurrencefordel på længe-
re sigt. Det kan således være en fordel at agere først. Hvor stor gevin-
sten er og vil blive, afhænger helt af energiprisen.  

Med det seneste fald i energipriserne er konkurrenceevneforbedrin-
gen selvsagt skrumpet. På længere sigt ventes energipriserne at blive 
højere, så fordelene ved at gå foran, når det gælder energieffektivitet, 
vil med stor sandsynlighed igen blive tydelige. 
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APPENDIKS 

Input-output-tabeller 
En input-output-tabel beskriver produktionsstrukturen i et land. I tabel-
len kan aflæses, hvilke brancher der leverer input til hvilke brancher, og 
hvad der produceres til endelig anvendelse. Input-output-tabeller for 
Danmark kan findes i publikationen Danish Input-Output Tables and 
Analyses 2006 fra Danmarks Statistik. En oversigtstabel findes i Statistisk 
Tiårsoversigt fra Danmarks Statistik. 

Ud fra input-output-tabellen kan det direkte og indirekte energiind-
hold i produktionen beregnes.1 Der tages i en sådan beregning hensyn 
til, at der ud over den direkte anvendte energi i produktet også er inde-
holdt energi i de til produktionen medgåede halvfabrikata fra andre 
brancher, hvori der igen er medgået energi osv. Det vil sige, at der sum-
meres over en uendelig række. Dette sker i praksis ved hjælp af matrix-
regning. Ud af disse beregninger kommer koefficienter for energifor-
bruget i produktionen fordelt på brancher. Ud fra disse kan producent-
prisernes følsomhed over for ændringer i energiprisen beregnes. Tabel 1 
og 2 viser disse følsomheder for Danmark, opdelt på brancher og hos 
vores vigtigste samhandelslande. 

Beregningen af det direkte og indirekte energiindhold i produktionen 
kræver en input-output-tabel for hvert land. Koefficienter for udlandet 
under ét er fundet ved at vægte det enkelte land med vægtene til det 
effektive kronekursindeks.  

Den input-output-beregnede energiprisfølsomhed for færdigvarepri-
serne i industrien er 3,7 for Danmark og 6,0 for udlandet, jf. tabel 1. Det 
vil sige, at en fordobling af energiprisen, her approksimeret med oliepri-
sen, betyder, at de danske producentpriser stiger 2,3 pct. mindre end 
hos vore konkurrenter (6,0 minus 3,7). Det svarer til en konkurrence-
evnegevinst i samme størrelsesorden. 

Det antages i beregningerne, at der er en enhedspris på energi, såle-
des at en joule koster det samme uanset kilde. Dette er kun tilnærmel-
sesvis korrekt og betyder bl.a., at beregningerne her ikke kan tages som 
udtryk for CO2-udledning. Der er således ikke tale om en CO2-beregning. 

 1
 For en generel indføring i beregningsmetode se P. D. Blair og R. E. Miller, Input-Output Analysis: 

Foundations and Extensions, New Jersey, Prentice-Hall, 1985; og W. Leontief, Input-output Econo-
mics, 2nd edition, Oxford University Press, 1985. Se også En input-output prismodel for Danmark, 
Danmarks Statistik, Arbejdsnotat nr. 7, København, 1976. 
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Niels Bernsteins tale på Realkredit-
foreningens årsmøde 31. marts 2009 

 

 
De økonomiske udsigter forværres fortsat. Der forventes nu en global 
produktionsnedgang på over ½ pct. i år. Det lyder måske ikke så slemt. 
Men det skal sammenlignes med en global vækst på 5 pct. under høj-
konjunkturen. Herhjemme venter vi et fald på op mod 1½ pct. Det 
kommer oveni et fald af tilsvarende størrelse sidste år. Der foretages 
løbende nedjusteringer af skønnet på væksten internationalt. Usikker-
heden er stor, og det er umuligt at sige, hvornår det vender. På det al-
lerseneste er der blevet offentliggjort enkelte indikatorer for specielt 
USA, som er lidt mere positive, end det længe er set. Men det er for 
tidligt at hævde, at det økonomiske forår er kommet. 

Overalt i verden er den økonomiske politik lempet markant. De pen-
gepolitiske renter er mange steder historisk lave og finanspolitikken 
stærkt ekspansiv. Det gælder også herhjemme. 

De finanspolitiske initiativer, der er taget her i landet, løber op i 20 
mia.kr. både i år og næste år. Det er – set i forhold til økonomiens stør-
relse – af samme omfang som i mange andre OECD-lande. Det skal ses i 
lyset af, at arbejdsløsheden i Danmark er en tredjedel af OECD-gennem-
snittet. Hertil kommer, at de offentlige udgifter og indtægter herhjem-
me er mere følsomme over for konjunktursving end andre steder og 
dermed i højere grad automatisk stimulerer økonomien positivt under 
en lavkonjunktur. 

Det ændrer ikke ved, at der er udsigt til stigende ledighed en rum tid 
endnu. I første omgang drejer det sig om at få genskabt tilliden på de 
finansielle markeder. Det vil have en positiv afsmitning på realøkonomi-
en, herunder på forbruget. Først herefter vil vi kunne forvente et be-
gyndende fald i ledigheden. Vi venter, at toppen først nås i begyndelsen 
af 2011. Økonomien skal vokse med 1-2 pct., for at stigningen i arbejds-
løsheden standser. 

Den offentlige saldo viste sidste år et overskud på 50 mia.kr. Næste år 
ventes et underskud af samme størrelsesorden. Det svarer til et omsving 
på 5½ pct. af BNP. Godt halvdelen af forværringen skyldes de automati-
ske stabilisatorer, mens resten er resultatet af de beslutninger, der er 
truffet. Statsligt budgetunderskud betyder, at der fremover igen vil ske 
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nettoudstedelse af statsobligationer efter en periode, hvor gælden har 
kunnet nedbringes. 

Den lempelige økonomiske politik smitter af på husholdningernes 
økonomi. For de, der ikke bliver arbejdsløse, vil de reale disponible ind-
komster vokse ganske meget både i år og til næste år. Det skyldes pæne 
lønstigninger samt skattelettelser i år og især til næste år. Hertil kommer 
en moderat stigning i forbrugerpriserne, et vigende renteniveau, især i 
den korte ende, samt i år frigivelse af midlerne i den Særlige Pensions-
opsparing til reduceret skattesats. 

Fald i kontantpriser samt stigende disponible indkomster og faldende 
renteniveau er alt sammen med til at lette de økonomiske omkostninger 
ved at købe hus. Boligudgiften ved køb af et gennemsnitshus som andel 
af disponibel indkomst har været faldende det seneste 1½ år på lands-
plan. Denne udvikling fortsætter og forstærkes i indeværende år, hvor 
boligudgiften som andel af disponibel indkomst ved udgangen af året 
ventes at være faldet med skønsmæssigt 3-6 pct. i forhold til 2008. Mest 
i hovedstadsområdet og ved kort finansiering. 

Stigende indkomster og faldende renteniveau vil under normale om-
stændigheder få boligpriserne til at stige. Men i øjeblikket er tingene 
ikke "normale". Boligmarkedet er nærmest frosset til med mange boli-
ger til salg, lange liggetider og en omsætning, som ikke er set lavere 
længe. Markedet er drevet af negative forventninger, som overskygger 
den positive udvikling i de flestes privatøkonomi. 

Tilbageholdenhed som følge af forventninger om yderligere fald i 
kontantpriserne er en selvforstærkende mekanisme, som kan være svær 
at bryde. Især når arbejdsløsheden er stigende. 

De, der i første omgang bliver ramt, er mennesker, som kommer ud 
for en social begivenhed i form af arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller 
lignende. Det er ofte sådanne begivenheder, der ligger bag den stigning 
i tvangsauktioner vi har set. Niveauet er dog stadig lavt. Selv om der nok 
må forudses en yderligere stigning den kommende tid, er der med de 
aktuelle udsigter for husholdningernes økonomi ikke grund til at vente, 
at vi når samme højder som i begyndelsen af 90'erne. 

Faldet i boligpriserne har sammen med aktiekurserne vendt lang tids 
stigning i husholdningernes formue til en nedgang sidste år. Trods dette 
er formuesituationen fortsat solid. Både værdien af aktiver og passiver 
er forøget over tid, men det afgørende i et sundhedscheck af hushold-
ningernes økonomi er forskellen mellem de to. 

Den samlede formue, dvs. værdi af alle aktiver inklusive pensionsop-
sparing, minus værdi af alle passiver, udgjorde sidste år 3½ gang den 
disponible indkomst. Det svarer til 1,2 mio.kr. i gennemsnit pr. husstand. 
Det er højt set i et længere perspektiv og højere end forud for 2003, 
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hvor det seneste opsving begyndte. Værdien af ejerboligerne udgør ca. 
halvdelen af husholdningernes formue, mens aktiebeholdningen skøns-
mæssigt udgør 15-20 pct., når aktier, der ejes indirekte gennem en pen-
sionsopsparing, medregnes. 

Husholdningerne under ét er således velkonsoliderede. Det skyldes ik-
ke kun kapitalgevinster under opsvinget, men nok så meget en lang 
periode med en betydelig positiv opsparing – på mellem 5 og 10 pct. af 
den årlige disponible indkomst. Det kommer dem til gode nu, hvor tin-
gene går den anden vej. 

Det ændrer ikke ved, at nogle kan komme i klemme. Faldet i huspri-
serne har medført, at for skønsmæssigt 110.000 boligejere overstiger 
gælden værdien af huset. De er med andre ord "teknisk insolvente" og 
dermed i en udsat position i tilfælde af, at indkomsten falder, eller det 
af andre grunde bliver nødvendigt at sælge huset. 

Lad mig nu skifte fokus til de finansielle markeder. 
De europæiske markeder for realkreditobligationer blev alle påvirket 

af den finansielle uro, der opstod efter betalingsstandsningen i Lehman 
Brothers i september sidste år. Der kom pludselig spotlys på kreditrisiko-
en på realkreditobligationer. Rentespændet mellem realkredit- og stats-
obligationer blev udvidet i Danmark og i andre sammenlignelige lande. 

De tiltag, der blev taget over for den danske pensionssektor i slutnin-
gen af oktober, stoppede udvidelsen af det danske rentespænd mellem 
realkredit- og statsobligationer. Rentespændet kom tilbage til niveauet 
lige før betalingsstandsningen i Lehman Brothers. 

En betydelig del af det danske realkreditmarked udgøres af rentetil-
pasningslån. Renten på disse lån fastsættes helt overvejende i december. 
Den finansielle uro i efteråret viste med al tydelighed, at for både lånta-
ger og udsteder giver det betydelige risici, hvis rentefastsættelsen kun 
sker en gang om året. Nationalbanken støtter, at udstedelser af rente-
tilpasningslån spredes ud på andre tidspunkter end i december. 

Udviklingen i september og oktober 2008 viste, at der til tider kan væ-
re behov for betydelige støttekøb af kroner. I sådanne situationer er 
valutareserven en buffer, der muliggør, at Nationalbanken kan opret-
holde fastkurspolitikken over for euroen. 

Ud over at intervenere i valutamarkedet satte Nationalbanken den 
pengepolitiske rente op. Markedsforholdene, der på dette tidspunkt var 
kendetegnet af en høj grad af risikoaversion, medførte, at effekten af 
en given renteforhøjelse var mindre end under mere normale omstæn-
digheder. 

På baggrund af vores erfaringer i forbindelse med krisen er det vores 
vurdering, at der er behov for en større valutareserve fremover, end 
hvad der ellers har været tilfældet i de senere år. 
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Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at det er valutakursen og 
fastkurspolitikken, der er målet. Valutareserven er et af midlerne til at 
opnå dette, og størrelsen afspejler i høj grad bufferfunktionen. 

Forøgelsen af valutareserven er dels sket gennem optagelse af statslån 
i udenlandsk valuta, dels har markedsforholdene gjort det muligt for 
Nationalbanken at købe valuta. 

SDO-lovgivningen vil senere på året blive underkastet et nærmere ef-
tersyn på baggrund af de erfaringer, der er gjort. Det er vigtigt, at efter-
synet inddrager de erfaringer, som finanskrisen har givet os, og baseres 
på solidt analytisk arbejde. Det er for tidligt at drage håndfaste konklu-
sioner om, hvordan lovgivningen eventuelt skal tilpasses. 

Men det kan imidlertid være nyttigt at opridse nogle foreløbige ob-
servationer fra finanskrisen, der synes særlig relevante for eftersynet. 

For det første, at adgangen til kapital kan være knap, når behovet er 
størst. 

For det andet, at husprisbevægelser kan være voldsomme og i nogen 
udstrækning har været drevet af innovationer på lånemarkedet. 

For det tredje, hvis problemerne når et systemisk omfang, så er de ikke 
længere kun långiver og låntagers problemer, men samfundets pro-
blem. 

Nationalbanken tilkendegav i sit høringssvar til SDO-lovgivningen i 
2007, at banken foretrak en robust og enkel model for SDO, og at låne-
grænsen på långivningstidspunktet blev sat til 70 pct. for boligejen-
domme og ikke senere hævet. Når lån i forhold til værdi ikke må over-
stige 80 pct., skal der være en væsentlig buffer. Erfaringerne med den 
knappe adgang til kapital, når behovet er størst, sammenholdt med 
faldet i ejendomspriserne, kan tale for en endnu større margin. 

Introduktionen af særligt dækkede obligationer betyder, at kreditin-
stitutterne skal retablere sikkerheden bag de udstedte SDOer ved hus-
prisfald. Dette har medført en risiko i det danske realkreditsystem, som 
ikke har været der tidligere, og som finanskrisen har gjort aktuel. Natio-
nalbanken vil lægge vægt på, at dette aspekt grundigt overvejes i det 
kommende eftersyn af SDO-lovgivningen. Statsgarantier varer jo ikke 
evigt. 

Sent i processen omkring SDO-lovgivningen blev der indgået en aftale, 
der har indebåret, at SDO-lån har kunnet indfries til kurs pari. Denne 
bestemmelse har begrænset mulighederne for produktudvikling. På 
dette område er det en begrænsning, som nok er værd at bevare. I det 
traditionelle danske realkreditsystem er det standard, at forbrugerne 
kan indfri deres boliglån til en kurs omkring 100. Det er en god ordning, 
der sikrer forbrugerne mod ubehagelige overraskelser. Et sundt realkre-
ditsystem skal indeholde en høj grad af forbrugerbeskyttelse. Vi kan i 
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dag glæde os over, at de danske forbrugere ikke er blevet præsenteret 
for lån med en kunstigt lav rente i begyndelsen, mod til gengæld at 
skulle betale en høj rente senere. 

Det med at kapital kan være sværest at få, når man virkelig har brug 
for den, bør den finansielle sektor lægge sig på sinde, nu hvor regerin-
gen lukker vinduet op for tilførsel af risikovillig kapital. Det vil være 
klogt at være ekstraordinært godt polstret mod eventuelle tab, og have 
den tilstrækkelige fleksibilitet i anvendelsen af den tilførte kapital. Den 
finansielle sektor bør huske på, at samfundet nu to gange har givet en 
hjælpende hånd. Det er, fordi sektoren – foruden at være almindelig 
erhvervsvirksomhed – har en vigtig samfundsfunktion. Denne opgave 
bør stå centralt, når der træffes beslutninger om kapitaltilførsel i den 
nærmeste fremtid. Sektorens handlemåde – både før og under den fi-
nansielle krise – skal selvsagt være bestemmende, den dag det fremtidi-
ge reguleringsregime skal fastlægges. 

Det er en turbulent tid, vi gennemlever i øjeblikket. Redningsaktio-
nerne for den finansielle sektor verden over har endnu ikke for alvor 
båret frugt, og udsigterne for realøkonomien er dystre. Alligevel synes 
jeg, man må konstatere, at det danske system for finansiering af fast 
ejendom hidtil har klaret krisen forholdsvis godt, når man holder op 
mod, hvad der sker i andre lande. Det har under hele forløbet været 
muligt at få lån i realkreditinstitutterne. Vel på lidt strammere vilkår, 
men realkreditsystemet har klaret udfordringerne. Det er der mange 
gode grunde til, som jeg ikke skal remse op her. 
Tak. 
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Nils Bernsteins tale på Realkreditrådets 
årsmøde den 23. april 2009 

Sidste år indledte jeg mit indlæg med en bemærkning om, at det kunne 
være fornuftigt at tage økonomers forudsigelser med et gran salt. Det 
er et synspunkt som også i år kan gøres gældende. 

Konjunkturbilledet er i dag noget mere dystert, end jeg – og for den 
sags skyld andre – forudså for et år siden. Forventningerne til den globa-
le vækst bliver løbende justeret ned. Vækstskøn har ikke nogen lang 
levetid for øjeblikket. De seneste internationale skøn venter et produk-
tionsfald i industrilandene i år på omkring 4 pct. Store eksportnationer 
som Tyskland og Japan er særlig hårdt ramt. Her forventes produktionen 
at falde med mere end 5 pct. i år. Bliver dette virkelighed, er der tale om 
en tilbagegang af et omfang, som vi skal langt tilbage for at finde tilsva-
rende. Prognoserne er dystre for øjeblikket. Men der har gennem nogen 
tid været en tendens til, at det er de mest dystre forudsigelser, der hol-
der længst. 

Et af de mere opmuntrende træk er, at der fra politisk side globalt er 
stor villighed til at imødegå krisen. Der er ikke enighed om alt, men det 
er stort set indtil videre lykkedes at holde tendenser til at begunstige sig 
på andres bekostning i skak. Lad os håbe, at det holder. Euroen giver et 
væsentligt bidrag hertil. Jeg er ikke blind for, at der er lande med vigti-
ge eksportmarkeder for Danmark, hvis valutaer er deprecieret i forhold 
til euroen og dermed kronen. Det bider for danske eksportører. Det må 
vi leve med. Der er ikke noget alternativ. Og det er en påmindelse om, 
hvor vigtigt det er, at vi holder vores omkostninger i ro. 

På G20-mødet i London i begyndelsen af måneden blev der aftalt en 
forøgelse af internationale finansielle institutioners udlånskapacitet, 
herunder IMFs. Hertil kommer tilsagn om øgede handelskreditter samt 
en generel forøgelse af centralbankernes valutareserver. Alt i alt løber 
tilsagnene op i astronomiske beløb. Danmark vil også komme til at bi-
drage økonomisk til finansieringen af disse tiltag. 

Med en så kraftig tilbagegang i verdensøkonomien, som vi er vidne til 
i øjeblikket, kan en lille åben økonomi som den danske ikke undgå at 
blive hårdt ramt. Eksporten er det sidste halve år reduceret med knap en 
femtedel. Og nedgangen fortsætter. 

Produktionen herhjemme faldt sidste år med over 1 pct., mens den 
steg i de fleste andre EU-lande. I år forventer vi et endnu større produk-
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tionsfald end sidste år, men ikke helt i samme størrelsesorden som i re-
sten af EU. Det ændrer ikke ved, at arbejdsløsheden, der typisk reagerer 
med forsinkelse i forhold til efterspørgslen, sandsynligvis vil fortsætte 
med at stige en rum tid endnu. Hvor længe og hvor kraftigt er der in-
gen, der kan sige med sikkerhed. Vi kan lave nogle regnestykker, men 
de indeholder et betydeligt element af usikkerhed. Det seneste skøn 
tyder på, at arbejdsløsheden først vil toppe i begyndelsen af 2011 på et 
niveau omkring 190.000. 

Danmark kan ved hjælp af den økonomiske politik søge at mildne den 
tiltagende krise, men undgå den kan vi ikke – og det uanset hvad vi gør. 
Der er allerede taget væsentlige skridt til at stimulere det private for-
brug og aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. Finanspolitikken er 
lempelig og har været det i flere år. Nationalbankens rente er historisk 
lav. Vore yderligere handlemuligheder er begrænsede. 

Vi kan ikke tvinge forbrugerne til at bruge flere penge. I værste fald 
gemmer de dem for at bruge løs på et tidspunkt, hvor vi helst så, at de 
holdt lidt igen. Skærer vi alle mellemregningerne bort, så handler resten 
jo om, i hvilken udstrækning vi kan bruge bygge- og anlægssektoren 
som konjunkturregulator til at skabe job som kompensation for falden-
de beskæftigelse i andre sektorer; eksport, handel, service og finansiel 
sektor. Vi siger: Lad os nu lige se tiden an og se, hvordan alt det, der 
allerede er sat i gang, virker. Kapaciteten i bygge- og anlægssektoren er 
jo trods alt begrænset. Vi har for kort tid siden været oppe i det røde 
felt med overophedning med mangel på håndværkere og stigende pri-
ser og lønninger. Hvis vi overbelaster bygge- og anlægssektoren igen, vil 
forløbet gentage sig og kan i værste fald forlænge krisen. Og endelig vil 
bidraget til at reducere den samlede ledighed under alle omstændighe-
der være begrænset. Og så har jeg forbigået alle de vanskeligheder, der 
er forbundet med at skabe en rationel planlægning af bygge- og an-
lægsopgaver, der fremrykkes, eller tilskudsordninger, der tilskynder til 
iværksættelse af arbejder. 

Og læg vel mærke til – det, jeg taler om, er mulighederne for jobska-
belse – og ikke hvad der kan gøres for at mildne konsekvenserne for de 
ledige. For eksempel fastholdelse og udvikling af kompetencer. Ekstra-
ordinær indsats for fremskaffelse af uddannelsespladser. 

Realkreditten har under de vanskelige finansielle forhold i det sidste 
halve år vist at kunne sikre finansiering af fast ejendom. 

Markedet har haft tillid til dansk realkredit i en situation, hvor der har 
været problemer med finansiering af fast ejendom i mange andre lande. 

Over hele verden er der sket en lempelse af pengepolitikken. Natio-
nalbanken kunne den 3. april sætte diskontoen ned til 1,75 pct. Det er 
den laveste sats siden Nationalbankens oprettelse i 1818. Selv om ud-
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lånsrenten er en anelse højere, er der tale om en historisk lav kort ren-
te. 

De lange renter er ikke faldet i samme omfang som de pengepolitiske 
renter. Centralbankerne i flere lande, herunder Storbritannien og USA, 
forsøger med opkøb af obligationer at tvinge også den lange rente ned 
for at stimulere økonomien. Vi har til gode at se, om Den Europæiske 
Centralbank vil forsøge noget lignende. Det vil i givet fald også kunne 
smitte af på de længere renter her i landet. 

Det er afgørende, at alle de ekstraordinære tiltag, der for øjeblikket 
gøres med henblik på at stimulere økonomien, ikke øger de langsigtede 
inflationsforventninger. I modsat fald skabes der – i forsøget på at af-
hjælpe den aktuelle krise – problemer for økonomien på længere sigt. 

Den lave pengepolitiske rente har gjort det billigt for bankerne at låne 
i Nationalbanken. Nu er det langt fra danske pengeinstitutters eneste 
finansieringskilde. Finanskrisen har generelt gjort det sværere for ban-
kerne at finansiere sig på de internationale penge- og kapitalmarkeder. 
Det har presset finansieringsomkostningerne op. Finansiering på de in-
ternationale pengemarkeder er blevet stadig vigtigere de sidste ti år, 
hvor stigningen i pengeinstitutternes indlån ikke har kunnet følge med 
udlånsvæksten. 

De højere finansieringsomkostninger er blevet sendt videre til kunder-
ne. Siden efteråret er pengeinstitutternes renter reduceret noget igen. 
Indlånsrenten er faldet stort set svarende til reduktionen i den pengepoli-
tiske rente, mens faldet i renterne på udlån til husholdninger og erhverv 
har været lidt mindre. Pengeinstitutternes rentemarginal er dermed øget. 
Det må ses på baggrund af, at pengeinstitutterne står over for en periode 
med øgede tab. Hertil kommer pengeinstitutternes betaling for statsga-
rantien i Bankpakke 1, en udgift der kan løbe op i 35 mia.kr. National-
bankens renter er retningsgivende for pengeinstitutternes renteniveau, 
men der kan ikke forventes en simpel en-til-en sammenhæng. 

Kreditvilkårene over for penge- og realkreditinstitutternes kunder er 
blevet strammet yderligere siden efteråret. Det viser Nationalbankens 
seneste udlånsundersøgelse. Stramningen er især sket over for erhvervs-
kunder. Institutterne siger i undersøgelsen, at det især skyldes et forvær-
ret risikobillede. Risiciene har vist sig større, end institutterne forventede 
for tre måneder siden. For realkreditinstitutterne begrundes den stram-
mere kreditpolitik også med de supplerende krav til sikkerhedsstillelse 
for særligt dækkede obligationer. Bidragssatser er sat op. Institutterne 
forventer samlet set at stramme yderligere i de kommende tre måneder. 
Undersøgelsen viser også, at efterspørgslen efter lån fra erhvervskunder 
er aftaget i 2009, et tegn på at den økonomiske aktivitet er gået ned i 
gear. 
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Det er forståeligt, at risikovurderingen skærpes i en situation med udsigt 
til negativ vækst i økonomien. Forventningerne om stigende tab på den 
eksisterende udlånsmasse fører til større forsigtighed i behandlingen af 
nye lånesager, hvor boniteten samtidig er faldende. Er det udtryk for, at 
Bankpakke 2 ikke har virket? Svaret er efter min opfattelse nej. Der er 
først for nylig åbnet for ansøgninger til Bankpakke 2. Oplever vi allerede 
nu et "credit crunch"? Det kan ikke på grundlag af udlånsundersøgelsen 
konkluderes, at låntagere, der anses for kreditværdige under lavkon-
junkturens skærpede målestok, i noget betydende omfang får afslag på 
lån på grund af kapitalmangel i penge- og realkreditinstitutter – endnu. 

Når det er sagt, vil jeg ikke desto mindre gentage min opfordring til 
alle penge- og realkreditinstitutter: Der er nu adgang til at styrke kapi-
talgrundlaget i form af hybrid kernekapital, stillet til rådighed af staten. 
Og der er åbnet for mulighed for, under særlige betingelser, at konver-
tere denne kapitaltilførsel til aktiekapital. Det kan der blive behov for. 
Det er en usædvanlig ordning, men vi er også i en usædvanlig situation. 
Overvej nøje de muligheder, der her stilles til rådighed. Under de nuvæ-
rende markedsforhold og det forventede økonomiske forløb de næste 
par år kan man ikke være for forsigtig. Og en velpolstret finansiel sektor 
er en væsentlig forudsætning for en tilbagevenden til en positiv øko-
nomisk udvikling. 

Tak for opmærksomheden. 
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Pressemeddelelser 

 
DEN 2. APRIL 2009: RENTENEDSÆTTELSE  

Nationalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser nedsættes 
med 0,25 pct. til 2,00 pct. Diskontoen og foliorenten nedsættes med 0,25 
pct. til 1,75 pct. Rentenedsættelsen har virkning fra 3. april 2009.  

Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har nedsat renten ved sine primære markedsoperationer med 0,25 
pct. til 1,25 pct.  

 
DEN 7. MAJ 2009: RENTENEDSÆTTELSE 

Nationalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser nedsættes 
med 0,35 pct. til 1,65 pct. Diskontoen og foliorenten nedsættes med 0,35 
pct. til 1,40 pct. Rentenedsættelsen har virkning fra 11. maj 2009. 

Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har nedsat renten ved sine primære markedsoperationer med 0,25 
pct. til 1,00 pct. Nationalbankens rentesatser nedsættes med yderligere 
0,10 pct. som følge af køb af valuta i markedet. 

 
DEN 25. MAJ 2009: FYRSKIB XVII PÅ NY SKIBSMØNT 

Den 27. maj 2009 udsender Nationalbanken den sjette skibsmønt med 
Fyrskib XVII som motiv. 

Fyrskibet blev bygget i 1895 i Odense. Skibet har været en hel del 
igennem i sin levetid. Bl.a. sank det på få minutter under en påsejling i 
1954. Fra 1921 og frem til 1972 lå det ved Gedser Rev. I 1972 blev fyrski-
bet taget ud af tjeneste, og samme år blev det opkøbt af Nationalmu-
seet. Pengene til erhvervelse af fyrskibet blev doneret af A.P.Møller og 
Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal. I dag kan 
fyrskibet ses i Nyhavn i København. 

Motivet på den nye skibsmønt er udarbejdet af billedhugger Karin Lo-
rentzen, som har afbilledet fyrskibet i tjeneste ved Gedser Rev. Karin 
Lorentzen har tidligere udformet motivet på temamønten af dragetår-
net på Børsen, ligesom hun er kunstneren bag erindringsmønten i an-
ledning af H.K.H. Kronprins Frederik og frk. Mary Donaldsons bryllup 14. 
maj 2004. 
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Temamønten udsendes som 20-krone-mønt i 1,2 mio.stk. og bliver en del 
af de cirkulerende mønter. Med henblik på samlere fremstilles mønten 
også i 1.500 eksemplarer i en meget fin proof-kvalitet. 

Mønten kan købes i pengeinstitutter, i Nationalbankens Hovedkasse 
eller bestilles på Den Kgl. Mønts websted www.kgl-moent.dk. 

 
DEN 4. JUNI 2009: RENTENEDSÆTTELSE 

Nationalbankens udlånsrente nedsættes med 0,1 procentpoint til 1,55 
pct. med virkning fra 8. juni 2009. Det sker på baggrund af køb af valuta 
i markedet. Samtidig nedsættes renten på indskudsbeviser med 0,2 pro-
centpoint til 1,45 pct., mens diskontoen og foliorenten nedsættes med 
0,2 procentpoint til 1,20 pct.  

Med renteændringerne er der indført en marginal mellem udlånsren-
ten og indskudsbevisrenten på 0,1 procentpoint. Formålet med rente-
marginalen er at give penge- og realkreditinstitutterne et incitament til i 
højere grad at udligne indbyrdes likviditetsforskelle via pengemarkedet 
frem for at bruge Nationalbankens faciliteter. 
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Kilde- og signaturforklaring 
 
0  Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed. 
 
…  Tal foreligger ikke eller er uden større interesse. 
 
Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 29. maj 2009. 
 
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 

ECB's
rente-

sats 
Effektive 

obligationsrenter 

Diskonto 

Udlån
og 

ind- 
skuds-
beviser 

Primære 
markeds-
operati-

oner, 
fast  

rente 1 

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 

 
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 
2007 .............. 4,65 4,48 5,61 464,14 
2008 ............. 4,20 3,31 6,21 247,72  
nov 08 ....... 5,60 3,84 6,44 263,05 
dec 08 ....... 4,20 3,31 6,21 247,72 
jan 09 ....... 3,45 3,70 6,31 261,79 
feb 09 ....... 2,00 3,46 6,19 241,48 
mar 09 ....... 2,50 3,40 6,05 228,36 
apr 09 ....... 1,85 3,46 6,03 274,79 
maj 09 ....... 1,65 ... ... ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 ................. 2,00 2,15 2,00 
2005 ................. 2,25 2,40 2,25 
2006 ................. 3,50 3,75 3,50 
2007 ................. 4,00 4,25 4,00 
2008 ................. 3,50 3,75 2,50 

2009  16. jan ... 2,75 3,00 2,00 
            6. mar .. 2,00 2,25 1,50
            3. apr ... 1,75 2,00 1,25
          11. maj .. 1,40 1,65 1,00
      

          29. maj .. 1,40 1,65 1,00 

1 Til og med 7. oktober 2008 minimumsbudrente. 
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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. 
 
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 
2007 ................................... 168,8 61,6 89,9 200,5 9,4 216,8 -6,9 
2008 ................................... 211,7 61,3 262,8 118,5 9,7 240,9 -112,7  
nov 08 ............................ 172,8 59,2 234,5 134,7 13,1 275,2 -127,4 
dec 08 ............................ 212,7 61,3 259,6 118,5 9,7 240,9 -112,7 
jan 09 ............................ 217,5 58,2 222,8 147,0 6,7 227,9 -74,3 
feb 09 ............................ 235,7 57,8 216,4 156,2 8,3 213,8 -49,4 
mar 09 ............................ 260,7 58,1 202,6 164,3 21,8 192,7 -6,6 
apr 09 ............................ 286,4 59,0 210,3 173,0 19,3 180,4 11,9 
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FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT- 
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 3 

Statsfinanserne 
Nationalbankens  
nettovalutakøb 

Penge- og real-
kreditinstitut-
ternes netto-

stilling over for 
Nationalbanken 

Inden-
landsk 
brutto-
finan-

sierings- 
behov 

Salg af 
inden-
landske 
stats- 

papirer 
mv. 

Likvi-
ditets-
påvirk-

ning 

Interven-
tionskøb 
af valuta, 

netto Andet I alt 

Natio-
nalban-

kens 
netto-
obliga-
tions-
køb 

Andre 
faktorer

Æn-
dring Ultimo 

 Mia.kr. 

2004 ............... 75,5 92,6 -17,1 -12,5 6,1 -6,4 -2,6 -1,2 -27,3 94,6 
2005 ............... 39,5 30,9 8,6 -18,4 3,0 -15,4 -2,2 -0,5 -9,5 85,1 
2006 ............... -14,5 16,2 -30,6 -34,3 4,3 -30,0 -4,9 -1,2 -66,7 18,2 
2007 ............... -26,1 2,9 -29,1 -1,7 7,2 5,5 -0,4 -1,4 -25,3 -6,9 
2008................ -11,9 99,6 -111,5 -19,9 0,1 -19,8 0,6 24,9 -105,8 -112,7   
nov 08 ......... -52,1 57,5 -109,6 31,6 5,8 37,4 0,1 -2,2 -74,3 -127,4 
dec 08 ......... 12,1 20,7 -8,6 24,7 -1,3 23,4 -0,4 0,4 14,8 -112,7 
jan 09 ......... 33,2 3,9 29,3 12,1 0,6 12,7 -2,3 -1,2 38,4 -74,3 
feb 09 ......... 14,2 3,0 11,2 10,1 3,4 13,5 0,1 0,2 24,8 -49,4 
mar 09 ......... 27,4 6,8 20,7 18,1 -0,6 17,5 0,4 4,2 42,8 -6,6 
apr 09 ......... 17,1 8,9 8,2 8,9 0,9 9,8 0,5 0,1 18,6 11,9 
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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. 

2004 ...................  3.684,5 97,5 2.246,2 100,8 46,3 848,9 1.222,1 -65,7 
2005 ...................  4.228,2 107,8 2.584,2 75,9 53,5 971,3 1.318,2 -172,9 
2006 ...................  4.672,7 116,8 2.953,6 51,8 60,3 1.077,0 1.433,4 -224,2 
2007 ...................  5.497,4 119,9 3.353,7 43,3 63,5 1.219,7 1.505,2 -304,5 
2008 ...................  6.286,4 134,0 3.719,3 40,6 56,7 1.487,5 1.508,4 -407,9  
nov 08 .............  6.416,3 130,1 3.685,1 46,5 56,6 1.468,5 1.446,4 -463,1 
dec 08 .............  6.286,4 134,0 3.719,3 40,6 56,7 1.487,5 1.508,4 -407,9 
jan 09 .............  6.250,2 134,1 3.722,0 37,9 57,1 1.479,3 1.502,3 -442,8 
feb 09 .............  6.287,5 131,8 3.700,2 44,9 56,0 1.463,0 1.510,3 -456,5 
mar 09 .............  6.180,7 132,8 3.722,5 50,0 54,9 1.429,3 1.561,6 -454,1 
apr 09 .............  6.186,9 133,7 3.703,5 56,1 56,4 1.438,8 1.569,5 -450,6  
 Ændring i forhold til året før, pct. 

2004 ...................  ... 8,8 8,9 -18,2 7,0 12,5 5,5 ... 
2005 ...................  ... 10,6 15,0 -24,7 15,4 14,4 7,9 ... 
2006 ...................  ... 8,3 14,3 -31,8 12,8 10,9 8,7 ... 
2007 ...................  ... 2,7 13,5 -16,4 5,2 13,3 5,0 ... 
2008 ...................  ... 11,8 10,9 -6,2 -10,7 22,0 0,2 ...  
nov 08 .............  ... 10,6 12,3 17,9 -10,6 18,8 -2,2 ... 
dec 08 .............  ... 11,8 10,9 -6,2 -10,7 22,0 0,2 ... 
jan 09 .............  ... 10,2 10,6 -12,1 -8,7 17,3 -2,2 ... 
feb 09 .............  ... 10,3 9,2 15,7 -10,6 14,0 0,1 ... 
mar 09 .............  ... 9,9 8,2 17,8 -19,6 11,5 3,3 ... 
apr 09 .............  ... 9,5 7,3 19,0 -29,6 11,2 3,6 ... 
  

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

1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sekto-
rens modpart er udlænding. 
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PENGEMÆNGDEN Tabel 5 

Seddel- 
og 

 mønt-
omløb1 

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. 
 
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 ............... 50,7 648,6 699,3 143,0 17,9 860,2 8,0 21,3 889,5 
2007 ............... 51,9 703,2 755,1 199,7 18,0 972,8 6,2 61,5 1.040,6 
2008 ............... 50,4 704,8 755,2 286,4 18,4 1.060,0 4,0 57,0 1.121,1  
nov 08 .......... 50,3 711,5 761,8 283,2 18,7 1.063,7 7,9 86,7 1.158,4 
dec 08 .......... 50,4 704,8 755,2 286,4 18,4 1.060,0 4,0 57,0 1.121,1 
jan 09 .......... 48,9 721,5 770,4 293,2 19,9 1.083,5 5,8 98,9 1.188,3 
feb 09 .......... 48,9 729,2 778,1 279,5 20,2 1.077,9 3,8 112,8 1.194,5 
mar 09 .......... 48,8 720,4 769,1 266,1 19,9 1.055,2 4,3 124,5 1.184,1 
apr 09 .......... 49,3 737,0 786,3 250,7 20,1 1.057,1 3,8 129,2 1.190,2  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2004 ............... ... ... 14,4 ... ... 12,7 ... ... 2,7 
2005 ............... ... ... 19,9 ... ... 14,7 ... ... 14,3 
2006 ............... ... ... 8,7 ... ... 10,8 ... ... 11,4 
2007 ............... ... ... 8,0 ... ... 13,1 ... ... 17,0 
2008 ............... ... ... 0,0 ... ... 9,0 ... ... 7,7  
nov 08 .......... ... ... 1,8 ... ... 9,0 ... ... 14,8 
dec 08 .......... ... ... 0,0 ... ... 9,0 ... ... 7,7 
jan 09 .......... ... ... 0,4 ... ... 8,5 ... ... 10,7 
feb 09 .......... ... ... 1,0 ... ... 7,4 ... ... 6,3 
mar 09 .......... ... ... -1,6 ... ... 5,0 ... ... 6,2 
apr 09 .......... ... ... -0,2 ... ... 4,7 ... ... 6,2 
  

1  Seddel og møntomløb eksklusive pengeinstitutternes beholdning. 
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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. 

2004 ...................  2.418,4 495,6 754,8 324,8 309,6 780,3 823,1 908,0 
2005 ...................  2.867,3 652,0 920,1 396,6 370,0 862,1 975,7 1.065,6 
2006 ...................  3.242,0 715,0 1.124,3 475,0 458,0 889,6 1.133,8 1.148,3 
2007 ...................  3.993,4 926,6 1.333,6 557,4 551,8 1.065,8 1.444,1 1.345,6 
2008 ...................  4.579,6 985,7 1.546,3 586,8 614,6 1.092,1 1.455,4 1.424,1  
nov 08 .............  4.874,7 1.088,2 1.510,1 583,4 606,0 1.201,0 1.686,0 1.445,5 
dec 08 .............  4.579,6 985,7 1.546,3 586,8 614,6 1.092,1 1.455,4 1.424,1 
jan 09 .............  4.589,8 954,3 1.535,2 578,8 597,3 1.157,7 1.439,2 1.458,4 
feb 09 .............  4.591,3 922,8 1.497,4 572,2 581,8 1.179,5 1.396,9 1.428,9 
mar 09 .............  4.484,5 958,9 1.507,0 578,2 585,7 1.185,5 1.432,5 1.407,6 
apr 09 .............  4.478,2 980,9 1.474,3 568,9 581,0 1.215,1 1.457,5 1.422,2  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2004 ................... ... 5,6 13,8 19,6 8,4 2,1 -0,1 14,2 
2005 ................... ... 31,7 21,9 22,1 19,5 10,5 18,5 17,3 
2006 ................... ... 9,7 22,2 19,8 23,8 3,2 16,2 7,8 
2007 ................... ... 29,6 18,6 17,4 20,5 19,8 27,4 17,2 
2008 ................... ... 6,4 15,9 5,3 11,4 2,5 0,8 5,8  
nov 08 .............  ... 20,5 17,9 9,3 13,8 17,0 26,1 8,7 
dec 08 .............  ... 6,4 15,9 5,3 11,4 2,5 0,8 5,8 
jan 09 .............  ... 1,5 14,9 5,8 9,5 6,1 3,0 4,3 
feb 09 .............  ... -2,0 11,5 4,4 4,7 3,7 -1,9 1,2 
mar 09 .............  ... 0,4 9,7 2,6 3,4 6,7 -0,9 -0,6 
apr 09 .............  ... 1,2 7,5 1,6 3,4 4,5 -4,0 -0,1 
  
Anm.:  Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. 
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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. 

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 1.420,2 358,2 574,1 226,5 2.297,9 
2007 ...................  3.088,2 362,8 2.015,5 1.549,2 404,0 649,2 344,2 2.495,2 
2008 ...................  3.322,7 428,5 2.164,6 1.629,6 467,4 633,5 474,4 2.582,3  
nov 08 .............  2.874,8 360,1 2.158,9 1.629,2 462,3 275,6 367,0 2.242,1 
dec 08 .............  3.322,7 428,5 2.164,6 1.629,6 467,4 633,5 474,4 2.582,3 
jan 09 .............  2.892,1 336,9 2.177,5 1.636,8 468,1 299,0 409,9 2.265,9 
feb 09 .............  2.855,9 335,4 2.188,7 1.644,7 476,3 245,3 406,4 2.231,0 
mar 09 .............  2.908,9 367,7 2.202,7 1.653,6 479,5 260,9 417,7 2.284,3 
apr 09 .............  2.918,7 377,4 2.216,2 1.661,3 485,0 239,7 425,4 2.296,5  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 10,8 7,2 -11,0 49,3 2,7 
2007 ................... ... 48,0 9,9 9,1 12,8 13,1 52,0 8,6 
2008 ................... ... 18,1 7,4 5,2 15,7 -2,4 37,8 3,5  
nov 08 .............  ... 25,9 8,0 6,1 15,0 54,9 42,1 9,6 
dec 08 .............  ... 18,1 7,4 5,2 15,7 -2,4 37,8 3,5 
jan 09 .............  ... 6,5 7,4 5,2 13,9 11,5 45,5 2,9 
feb 09 .............  ... 9,1 7,3 5,1 15,0 7,7 42,3 3,2 
mar 09 .............  ... 9,0 7,0 5,3 14,3 18,2 43,6 6,2 
apr 09 .............  ... 22,2 7,0 5,3 14,4 7,1 48,1 6,7 
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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. 

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 ............  3.000,8 1.895,2 1.002,6 1.166,0 475,0 636,9 1.834,8 1.420,2 365,7 
2007 ............  3.387,8 2.106,7 1.173,0 1.372,3 557,4 760,5 2.015,5 1.549,2 412,4 
2008 ............  3.787,5 2.216,4 1.457,1 1.622,9 586,8 978,3 2.164,6 1.629,6 478,8  
nov 08 .......  3.745,7 2.212,6 1.421,5 1.586,7 583,4 947,9 2.158,9 1.629,2 473,6 
dec 08 .......  3.787,5 2.216,4 1.457,1 1.622,9 586,8 978,3 2.164,6 1.629,6 478,8 
jan 09 .......  3.762,9 2.215,6 1.425,4 1.585,4 578,8 947,0 2.177,5 1.636,8 478,4 

feb 09 .......  3.736,4 2.216,9 1.406,8 1.547,6 572,2 919,8 2.188,7 1.644,7 487,0 
mar 09 .......  3.759,8 2.231,8 1.414,9 1.557,2 578,2 923,4 2.202,7 1.653,6 491,5 
apr 09 .......  3.740,7 2.230,3 1.398,6 1.524,5 568,9 899,4 2.216,2 1.661,3 499,2 
 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 12,9 17,7 22,7 19,8 24,8 10,2 10,8 7,0 
2007 ............  12,9 11,2 17,0 17,7 17,4 19,4 9,9 9,1 12,8 
2008 ............  11,8 5,2 24,2 18,3 5,3 28,6 7,4 5,2 16,1  
nov 08 .......  12,9 6,9 24,5 20,3 9,3 29,5 8,0 6,1 15,5 
dec 08 .......  11,8 5,2 24,2 18,3 5,3 28,6 7,4 5,2 16,1 
jan 09 .......  10,5 5,4 19,4 15,1 5,8 22,3 7,4 5,2 14,1 
feb 09 .......  9,1 4,9 16,6 11,7 4,4 17,3 7,3 5,1 15,3 
mar 09 .......  8,2 4,6 14,9 9,9 2,6 15,3 7,0 5,3 14,3 
apr 09 .......  7,2 4,3 12,9 7,6 1,6 11,8 7,0 5,3 14,8 
 
Anm.: Inklusive udlån i danske pengeinstitutters enheder i udlandet.  
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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. 
 
2004 ................................... 94,6 733,9 659,8 382,2 1.488,4 84,9 170,5 
2005 ................................... 88,6 720,3 853,9 616,0 1.662,8 80,5 315,5 
2006 ................................... 83,5 797,5 951,7 720,5 1.832,7 85,7 432,2 
2007 ................................... 77,9 889,2 1.045,6 796,6 2.012,7 123,8 547,0 
2008 ................................... 72,4 903,9 1.189,1 900,3 2.165,4 155,3 626,4  
nov 08 ............................ 74,9 910,7 1.174,1 870,7 2.159,7 154,1 622,0 
dec 08 ............................ 72,4 903,9 1.189,1 900,3 2.165,4 155,3 626,4 
jan 09 ............................ 72,7 901,1 1.204,4 964,9 2.178,1 159,5 629,4 
feb 09 ............................ 73,0 896,0 1.220,7 977,4 2.189,6 165,6 634,9 
mar 09 ............................ 73,3 883,3 1.245,3 996,7 2.201,9 172,8 642,1 
apr 09 ............................ 73,6 870,4 1.270,6 1.016,8 2.214,6 178,3 649,4 
  
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. 07 ............  5,7 7,1 5,5 3,6 3,1 2,8 3,2 3,4 
2. kvt. 07 ............  5,9 7,2 5,7 4,0 3,4 3,1 3,4 3,8 
3. kvt. 07 ............  6,1 7,4 6,0 4,1 3,6 3,3 3,6 4,0 
4. kvt. 07 ............  6,2 7,4 6,1 4,3 3,7 3,4 3,7 4,1 
1. kvt. 08 ............  6,2 7,5 6,1 4,5 3,7 3,5 3,8 4,2 
2. kvt. 08 ............  6,5 7,7 6,3 4,6 3,8 3,6 3,9 4,2 
3. kvt. 08 ............  6,6 7,8 6,5 4,9 4,0 3,6 4,1 4,5 
4. kvt. 08 ............  7,0 8,4 7,1 5,2 4,4 3,9 4,5 5,0 
1. kvt. 09 ............  6,0 7,4 6,2 4,0 3,3 2,8 3,2 4,1  
nov 08 .............  7,3 8,7 7,4 5,3 4,6 4,1 4,8 5,1 
dec 08 .............  6,8 8,3 6,9 4,9 4,2 3,6 4,3 5,0 
jan 09 .............  6,4 7,7 6,5 4,6 3,7 3,2 3,6 4,6 
feb 09 .............  6,0 7,4 6,3 4,0 3,3 2,7 3,2 4,1 
mar 09 .............  5,5 6,9 5,8 3,4 2,9 2,4 2,7 3,7 
apr 09 .............  5,3 6,6 5,4 3,0 2,5 2,2 2,3 3,2 
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UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 11 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning Udstedte andele fordelt på ejere 

Balance-
sum 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

mv. 

Forsikring 
og 

pension 

Andre 
indlæn-
dinge Udland 

Ultimo Mia.kr. 
 
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 
2007 ................................... 1.020,7 477,9 411,6 295,2 336,8 322,1 29,2 
2008 ................................... 772,2 424,4 222,5 211,4 265,9 238,2 14,6   
1. kvt. 08 ............................ 963,9 466,4 356,2 268,6 329,3 304,0 23,9 
2. kvt. 08 ............................ 951,4 467,2 352,0 256,5 324,1 310,9 23,0 
3. kvt. 08 ............................ 889,3 458,5 302,0 238,0 310,6 275,6 19,0 
4. kvt. 08 ............................ 772,2 424,4 222,5 211,4 265,9 238,2 14,6 
1. kvt. 09 ............................ 751,0 429,1 197,4 204,8 261,1 221,4 13,7 
 
 Kvartalets transaktioner, mia.kr. 

1. kvt. 08 ............................ ... 4,0 12,0 -3,8 11,8 2,6 0,4 
2. kvt. 08 ............................ ... 12,7 9,0 1,2 2,8 20,9 -0,8 
3. kvt. 08 ............................ ... -11,1 -11,8 -3,3 3,7 -20,5 -2,0 
4. kvt. 08 ............................ ... -18,2 -8,2 -4,6 -9,3 -7,3 -2,2 
1. kvt. 09 ............................ ... 0,7 -8,6 -1,8 -2,8 -9,4 -0,1 
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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. 

2004 ...................  2.379,2 434,4 498,8 213,6 1.768,7 218,4 604,3 245,2 
2005 ...................  2.559,7 461,2 434,9 205,1 2.002,9 252,5 845,2 300,5 
2006 ...................  2.541,3 464,7 380,1 172,6 2.034,9 285,9 989,4 361,8 
2007 ...................  2.701,2 475,8 301,9 176,2 2.247,1 287,7 996,1 445,4 
2008 ...................  2.981,5 405,1 363,1 158,5 2.419,2 227,4 529,9 244,4  
nov 08 .............  2.622,7 404,0 331,3 164,0 2.093,9 222,1 552,7 251,6 
dec 08 .............  2.981,5 405,1 363,1 158,5 2.419,2 227,4 529,9 244,4 
jan 09 .............  2.510,7 421,0 353,4 159,2 1.964,0 243,5 534,8 255,9 
feb 09 .............  2.541,1 415,5 365,7 155,2 1.981,4 242,1 496,0 237,7 
mar 09 .............  2.572,6 437,7 361,7 161,4 2.017,6 257,0 474,5 228,3 
apr 09 .............  2.570,0 461,2 371,0 159,2 2.001,1 281,8 547,8 266,6 
  
Anm.: Omfatter noterede og unoterede værdipapirer registreret i Værdipapircentralen.  
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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. 

2004 ...................  674 174 474 1.403 2.725 1.637 1.088 2.725 
2005 ...................  754 172 618 1.617 3.162 1.832 1.329 3.161 
2006 ...................  804 180 712 1.681 3.377 2.054 1.322 3.376 
2007 ...................  869 191 700 1.724 3.486 2.238 1.248 3.486 
2008 ...................  879 183 459 1.749 3.271 2.381 890 3.271  
4. kvt. 07 ............ 869 191 700 1.724 3.486 2.238 1.248 3.486 
1. kvt. 08 ............ 875 188 628 1.727 3.418 2.295 1.123 3.418 
2. kvt. 08 ............ 897 186 608 1.706 3.397 2.296 1.101 3.397 
3. kvt. 08 ............ 884 194 548 1.711 3.336 2.306 1.030 3.336 
4. kvt. 08 ............ 879 183 459 1.749 3.271 2.381 890 3.271 
  
 
 
 
 

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. 
 
2004 ............  646 164 746 1.556 1.219 142 1.253 -1.057 1.556 
2005 ............  737 168 969 1.873 1.354 143 1.490 -1.114 1.873 
2006 ............  768 151 1.064 1.984 1.582 140 1.563 -1.303 1.983 
2007 ............  837 132 1.111 2.080 1.715 119 1.745 -1.500 2.079 
2008 ............  1.010 137 890 2.036 1.925 109 1.338 -1.336 2.035  
4. kvt. 07 .....  837 132 1.111 2.080 1.715 119 1.745 -1.500 2.079 
1. kvt. 08 .....  806 131 1.060 1.997 1.768 117 1.662 -1.550 1.997 
2. kvt. 08 .....  897 124 1.127 2.149 1.825 116 1.712 -1.503 2.149 
3. kvt. 08 .....  948 132 1.027 2.107 1.843 114 1.544 -1.394 2.107 
4. kvt. 08 .....  1.010 137 890 2.036 1.925 109 1.338 -1.336 2.035 
 
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. 

2004 ................................ 54,5 19,8 74,4 -2,4 -27,7 44,2 
2005 ................................ 43,9 38,3 82,2 9,9 -25,0 67,1 
2006 ................................ 17,3 40,5 57,8 16,6 -27,4 47,0 
2007 ................................ -2,3 41,7 39,4 0,8 -28,2 12,0 
2008 ................................ -6,7 50,0 43,3 25,1 -29,7 38,7  
apr 07 - mar 08 .............. -2,3 42,6 40,3 2,6 -27,7 15,2 

apr 08 - mar 09 .............. -6,6 47,9 41,4 32,5 -30,6 43,3  
okt 08 .......................... -1,2 5,2 4,0 2,9 -3,0 3,9 
nov 08 .......................... -1,3 5,0 3,7 3,9 -2,2 5,4 
dec 08 .......................... -0,2 1,8 1,6 2,7 -1,6 2,8 
jan 09 .......................... -4,4 2,6 -1,8 2,1 -3,7 -3,4 
feb 09 .......................... 0,0 3,1 3,2 1,9 -3,8 1,3 
mar 09 .......................... 1,7 -0,4 1,3 0,8 -3,1 -1,0 
  
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-

ringer2 

Anden 
kapital-
import Andet3  

National-
bankens 
transakti-
oner med 
udlandet4 

 Mia.kr. 
 
2004 ................................... 44,4 62,1 -62,6 -87,1 -22,5 59,4 -6,2 
2005 ................................... 70,0 -97,1 77,2 -68,8 23,2 -16,2 -11,8 
2006 ................................... 47,0 -50,2 16,1 -103,3 83,4 -31,4 -38,3 
2007 ................................... 12,3 -111,7 64,5 -34,2 54,1 13,7 -1,2 
2008 ................................... 39,2 -138,7 55,7 38,5 -65,5 -0,7 -71,4  
apr 07 - mar 08 ................. 15,6 -88,3 75,1 -20,0 29,8 -10,0 2,2 

apr 08 - mar 09 ................. 43,8 -144,9 58,1 19,3 22,0 38,9 37,2  
okt 08 ............................. 3,9 -4,9 0,5 22,2 -106,8 -3,6 -88,6 
nov 08 ............................. 5,4 6,5 3,7 -8,0 26,0 -23,0 10,7 
dec 08 ............................. 2,8 -5,4 -5,5 25,9 -28,7 50,0 39,2 
jan 09 ............................. -3,4 -8,4 7,3 17,7 24,9 -12,8 25,3 
feb 09 ............................. 1,3 -16,2 10,2 -1,1 14,2 35,4 43,8 
mar 09 ............................. -0,9 -9,3 6,2 18,0 46,6 -8,0 52,5 
 
1 Omfatter løbende poster i alt og kapitaloverførsler mv. 

2 Kan afvige fra totalen i nedenstående Tabel 17, da porteføljeinvesteringer offentliggøres 1-2 uger tidligere end 
betalingsbalancens samlede finansielle poster. 

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

ændring i de mellemværender, der indgår i valutareserven, som offentliggøres ved pressemeddelelse 2. bankdag i 
måneden 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 alt1 

 Mia.kr. 
 
2004 ....................... -6,2 56,9 9,7 -104,4 -43,0 -87,1 
2005 ....................... 20,8 122,5 -18,9 -108,2 -85,0 -68,8 
2006 ....................... 16,3 70,0 -34,4 -21,5 -133,8 -103,3 
2007 ....................... 26,0 72,6 17,2 -97,1 -52,8 -34,2 
2008 ....................... -58,9 127,0 10,1 -90,0 50,3 38,5  
okt 08 ................ -16,4 32,4 -10,7 -9,2 26,2 22,2 
nov 08 ................ -4,7 10,6 -1,2 -20,3 7,6 -8,0 
dec 08 ................ -6,2 38,1 0,3 -9,1 2,8 25,9 
jan 09 ................ 7,6 14,0 -1,4 -3,5 1,0 17,7 
feb 09 ................ -8,3 30,9 0,4 -22,6 -1,4 -1,1 
mar 09 ................ 18,7 12,3 3,1 -20,8 4,7 18,0 

Anm.: Et negativt fortegn (-) angiver, at indlændinge netto har købt udenlandske værdipapirer, eller at udlændinge 
netto har solgt danske værdipapirer. 

1 Kan afvige fra "Porteføljeinvesteringer" i foranstående Tabel 16, da betalingsbalancens samlede finansielle poster 
offentliggøres 1-2 uger senere. 
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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           

2004 ............... 471 220 369 547 48 34 584 20 223 2.515 
2005 ............... 564 253 556 684 85 37 720 19 217 3.136 
2006 ............... 583 257 741 674 47 41 823 30 178 3.374 
2007 ............... 629 284 789 733 -3 49 1.035 32 176 3.724 
2008 ............... 645 366 456 780 66 49 1.092 36 226 3.715  
4. kvt. 07 ........ 629 284 789 733 -3 49 1.035 32 176 3.724 
1. kvt. 08 ........ 619 302 683 690 14 51 1.073 32 185 3.651 
2. kvt. 08 ........ 678 318 663 740 -4 53 1.154 33 169 3.803 
3. kvt. 08 ........ 661 395 587 758 18 53 1.124 31 165 3.793 
4. kvt. 08 ........ 645 366 456 780 66 49 1.092 36 226 3.715  
Passiver       

  
  

2004 ............... 429 208 241 857 ... 20 816 20 2 2.593 
2005 ............... 506 231 311 1.019 ... 27 967 21 3 3.084 
2006 ............... 488 273 358 1.067 ... 32 1.144 34 4 3.401 
2007 ............... 528 272 427 1.122 ... 36 1.407 37 5 3.835 
2008 ............... 542 291 245 1.181 ... 43 1.405 40 121 3.868  
4. kvt. 07 ........ 528 272 427 1.122 ... 36 1.407 37 5 3.835 
1. kvt. 08 ........ 520 281 388 1.143 ... 36 1.448 35 3 3.855 
2. kvt. 08 ........ 529 292 416 1.135 ... 39 1.534 38 2 3.984 
3. kvt. 08 ........ 540 293 344 1.128 ... 41 1.543 37 27 3.953 
4. kvt. 08 ........ 542 291 245 1.181 ... 43 1.405 40 121 3.868  
Nettoaktiver 

2004 ............... 42 12 128 -310 48 14 -233 0 221 -78 
2005 ............... 59 22 245 -335 85 10 -247 -2 214 51 
2006 ............... 94 -16 382 -393 47 9 -321 -5 174 -27 
2007 ............... 100 12 363 -389 -3 13 -372 -5 171 -112 
2008 ............... 103 75 211 -401 66 6 -313 -4 105 -153  
4. kvt. 07 ........ 100 12 363 -389 -3 13 -372 -5 171 -112 
1. kvt. 08 ........ 99 21 295 -453 14 15 -375 -3 183 -204 
2. kvt. 08 ........ 149 26 247 -395 -4 14 -380 -5 167 -181 
3. kvt. 08 ........ 121 102 243 -370 18 11 -418 -5 138 -160 
4. kvt. 08 ........ 103 75 211 -401 66 6 -313 -4 105 -153 
 
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. 

2004 ...................  1.466,2 707,2 389,0 285,0 13,5 1.394,8 665,0 593,6 
2005 ...................  1.545,3 745,1 402,5 303,9 17,9 1.469,5 757,0 681,2 
2006 ...................  1.628,6 792,8 422,5 349,5 14,4 1.579,2 846,5 797,0 
2007 ...................  1.687,9 826,7 438,8 376,7 9,5 1.651,7 882,8 846,6 
2008 ...................  1.739,7 851,5 461,2 376,3 13,1 1.702,1 950,8 913,2  
4. kvt. 07 ............ 444,5 220,1 114,3 102,3 -3,6 433,1 233,9 222,6 
1. kvt. 08 ............ 416,0 210,1 109,9 88,9 4,3 413,2 226,2 223,5 
2. kvt. 08 ............ 444,1 217,4 114,0 97,7 4,2 433,3 246,0 235,2 
3. kvt. 08 ............ 437,3 208,0 116,0 93,8 3,8 421,7 247,2 231,6 
4. kvt. 08 ............ 442,4 215,9 121,2 95,9 0,8 433,8 231,5 222,9 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2004 ...................  2,3 4,7 1,8 3,9 ... 4,4 2,8 7,7 
2005 ...................  2,4 3,8 1,3 4,7 ... 3,5 8,0 11,1 
2006 ...................  3,3 4,4 2,1 13,3 ... 5,3 9,1 13,9 
2007 ...................  1,6 2,4 1,3 3,1 ... 2,0 2,2 2,8 
2008 ...................  -1,1 -0,1 1,1 -3,6 ... -0,5 2,2 3,7  
4. kvt. 07 ............ 1,9 3,5 1,8 3,9 ... 2,3 0,5 0,7 
1. kvt. 08 ............ -0,4 2,7 -0,1 -2,0 ... 0,9 1,5 3,9 
2. kvt. 08 ............ 1,1 2,6 1,0 -0,9 ... 1,3 7,0 7,6 
3. kvt. 08 ............ -1,3 -0,7 1,9 -1,8 ... -0,6 2,4 4,0 
4. kvt. 08 ............ -3,7 -4,8 1,6 -9,2 ... -3,5 -1,7 -0,7 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

4. kvt. 07 ............ 0,3 2,1 1,1 2,8 ... 2,0 0,7 0,1 
1. kvt. 08 ............ -1,2 -0,4 -1,0 -2,7 ... -1,1 0,9 2,6 
2. kvt. 08 ............ 0,3 -0,5 0,9 -2,7 ... -0,6 2,0 1,4 
3. kvt. 08 ............ -0,8 -2,0 0,9 0,9 ... -0,6 -1,4 -0,2 
4. kvt. 08 ............ -1,9 -2,3 0,7 -4,7 ... -2,0 -3,1 -4,5 
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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 10,4 17,4 72,2 7,4 3,9 60,9 53,2 16,8 36,4 

 Vækst i forhold til året før, pct. 

           

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 
2007 ................ 1,7 0,3 3,7 1,3 2,1 0,6 1,2 1,4 1,4 1,4 
2008 ................ 3,6 7,7 6,7 2,1 2,8 3,5 1,9 2,1 4,0 1,1 

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

1. kvt. 08 ......... 3,2 7,5 6,0 1,7 2,2 2,4 1,6 2,0 3,6 1,2 
2. kvt. 08 ......... 3,7     9,7 7,4 1,7 2,6 4,0 1,4 1,8 4,2 0,6 
3. kvt. 08 ......... 4,6 10,4 8,6 2,5 3,9 3,7 2,2 2,2 5,0 0,9 
4. kvt. 08 ......... 3,0 3,1 5,0 2,4 2,4 3,8 2,3 2,3 3,2 1,8 

1. kvt. 09 ......... 1,7 -4,6  3,2 2,2 2,7 4,2 2,0 2,3 -1,9 4,4 

Anm.: Vægtfordelingen afspejler vægtgrundlaget januar 2009.  
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 60,9 pct. af HICP's vægtgrundlag og 53,2

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 

2005=100 

Detail-
handel 

2005=100 Stk. Nettotal 

2004 ............... 5,8 97,2 91,4 2.640 122.543 7 3 -5 13 
2005 ............... 5,1 100,0 100,0 1.874 148.578 9 0 7 20 
2006 ............... 3,9 105,7 103,2 1.231 156.719 10 9 21 24 
2007 ............... 2,8 107,0 104,5 1.392 162.481 7 5 9 20 
2008 ............... 1,9 106,7 101,3 2.840 150.662 -8 -7 -16 3  
 Sæsonkorrigeret 

Dec 08 ......... 2,2 101,8 96,8 350 8.226 -12 -22 -35 -21 
Jan 09 ......... 2,3 95,5 97,5 292 8.935 -12 -34 -39 -18 
feb 09 ......... 2,6 92,9 97,4 320 8.880 -11 -34 -42 -24 
mar 09 ......... 2,9 90,7 97,4 245 9.240 -10 -31 -45 -25 
apr 09 ......... 3,3 ... ... 282 8.541 -5 -33 -44 -16 
maj 09 ......... ... ... ... ... ... -6 -23 -43 -15 
 
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 2006 

2004 ................................... 2.739 1.898 137,4 138,0 127,5 70,1 
2005 ................................... 2.767 1.924 141,4 141,7 130,7 82,5 
2006 ................................... 2.822 1.978 145,7 146,1 134,0 100,0 
2007 ................................... 2.898 2.056 151,3 152,0 137,1 104,8 
2008 ................................... 2.928 2.090 158,0 158,4 141,8 100,1  
 Sæsonkorrigeret 

4. kvt. 07 ............................ 2.916 2.077 153,9 154,7 138,7 103,9 
1. kvt. 08 ............................ 2.930 2.094 155,4 156,1 140,9 102,8 
2. kvt. 08 ............................ 2.930 2.091 157,4 158,4 141,2 103,6 
3. kvt. 08 ............................ 2.933 2.091 158,9 159,6 142,3 100,8 
4. kvt. 08 ............................ 2.919 2.082 160,2 160,4 142,9 93,0  
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2004 ................................... -0,6 -0,8 3,1 3,1 2,7 8,9 
2005 ................................... 1,0 1,4 2,9 2,7 2,5 17,6 
2006 ................................... 2,0 2,8 3,1 3,1 2,5 21,6 
2007 ................................... 2,7 4,0 3,8 4,0 2,3 4,6 
2008 ................................... 1,1 1,6 4,4 4,2 3,4 -4,6   
4. kvt. 07 ............................ 2,2 3,4 4,4 4,4 2,7 1,2 
1. kvt. 08 ............................ 1,6 2,7 4,4 4,3 3,9 -1,2 
2. kvt. 08 ............................ 1,5 2,1 4,7 4,5 3,3 -1,8 
3. kvt. 08 ............................ 1,0 1,4 4,5 4,2 3,5 -4,7 
4. kvt. 08 ............................ 0,1 0,2 4,1 3,7 3,0 -10,5 
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VALUTAKURSER  Tabel 23 

EUR USD GBP SEK NOK CHF JPY 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

2004 ................................... 743,98 598,93 1.096,69 81,54 88,90 481,96 5,5366 
2005 ................................... 745,19 600,34 1.090,02 80,29 93,11 481,30 5,4473 
2006 ................................... 745,91 594,70 1.094,32 80,62 92,71 474,22 5,1123 
2007 ................................... 745,06 544,56 1.089,81 80,57 92,99 453,66 4,6247 
2008 ................................... 745,60 509,86 939,73 77,73 91,02 469,90 4,9494  
dec 08 ............................ 745,03 557,46 829,94 69,51 79,55 482,65 6,1078 
jan 09 ............................ 745,19 563,16 811,98 69,48 80,92 499,00 6,2313 
feb 09 ............................ 745,14 582,88 840,26 68,37 84,84 499,96 6,3033 
mar 09 ............................ 745,09 571,46 810,44 66,70 84,31 494,14 5,8408 
apr 09 ............................ 744,91 565,01 830,37 68,47 84,78 492,00 5,7284 
maj 09 ............................ 744,69 546,99 841,44 70,23 84,73 492,97 5,6487 
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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 

2004 ................................... 102,2 237,4 224,0 108,3 109,8 97,9 
2005 ................................... 101,6 241,7 228,4 107,6 109,6 100,0 
2006 ................................... 101,6 246,2 233,0 107,5 110,4 102,2 
2007 ................................... 103,2 250,5 238,2 108,5 113,7 104,4 
2008 ................................... 105,8 259,0 245,8 111,5 117,6 107,8  
dec 08 ............................. 107,4 259,2 245,1 114,2 118,3 107,9 
jan 09 ............................. 107,3 258,3 244,3 114,3 ... 107,0 
feb 09 ............................. 106,7 261,6 245,3 114,7 ... 107,4 
mar 09 ............................. 108,0 262,5 245,8 116,2 ... 107,8 
apr 09 ............................. 107,4 262,2 246,6 115,0 ... 108,2 
maj 09 ............................. ... ... ... ... ... ... 
 
  

Ændring i forhold til året før, pct. 

2004 ................................... 1,0 1,2 1,7 0,4 1,3 2,1 
2005 ................................... -0,6 1,8 1,9 -0,7 -0,2 2,2 
2006 ................................... 0,0 1,9 2,0 0,0 0,7 2,2 
2007 ................................... 1,6 1,7 2,2 0,9 3,1 2,2 
2008 ................................... 2,5 3,4 3,2 2,8 3,4 3,3  
dec 08 ............................. 2,6 2,4 1,7 3,9 2,7 1,6 
jan 09 ............................. 2,1 1,8 1,1 3,7 ... 1,1 
feb 09 ............................. 1,6 1,9 1,1 3,5 ... 1,2 
mar 09 ............................. 1,8 1,8 0,7 4,0 ... 0,6 
apr 09 ............................. 0,8 1,4 0,7 2,5 ... 0,6 
maj 09 ............................. ... ... ... ... ... ... 

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, 
der består af følgende to dele: 
• Nyt der beskriver den aktuelle udvikling. 
• Tabeltillæg der indeholder tabeller med størst mulig detaljeringsgrad. 

 
"Nyt" findes kun på dansk, mens tabeltekster i tabeltillægget samt kil-
der og metoder også findes på engelsk. 
 
Statistikbank 
De statistiske publikationer suppleres af en database med alle tidsserier, 
der opdateres samtidig med udsendelsen. Tidsserierne indeholder data 
så langt tilbage i tid som muligt. Nationalbankens statistik offentliggø-
res som en integreret del af Danmarks Statistiks "Statistikbanken". Nati-
onalbankens del af "Statistikbanken" kan tilgås direkte via:  
nationalbanken.statistikbank.dk 

 
Særlige opgørelser 
De særlige opgørelser omhandler statistikker af tematisk karakter og 
udarbejdes ikke regelmæssigt. 

 
Udgivelseskalender 
En oversigt over statistiske udgivelser for løbende måned og følgende 3 
måneder findes i udgivelseskalenderen, der kan hentes på: 
www.nationalbanken.dk (under Statistik > Udgivelseskalender). 
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