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Seneste økonomiske og monetære 
udvikling 

Oversigten vedrører perioden medio juni til primo september 2010  
 

 
SAMMENFATNING 

Verdensøkonomien fortsatte fremgangen i 2. kvartal, men der er usik-
kerhed om opsvingets holdbarhed. Efter forårets stærke fokus på stats-
gældsproblemerne i Europa blev markedernes opmærksomhed i højere 
grad rettet mod den amerikanske økonomi, hvor en række svage nøgle-
tal hen over sommeren skabte frygt for et nyt tilbageslag. De fleste iagt-
tagere forventer dog, at produktionen i de avancerede økonomier vil 
fortsætte med at stige, om end væksttempoet vil aftage i 2. halvår 2010. 
Med udsigten til et relativt svagt og tøvende opsving kan der ventes en 
fortsat høj ledighed i OECD-området. På den baggrund forventes de 
ledende centralbanker at fastholde den meget lempelige pengepolitik 
et stykke tid endnu, hvorimod de fleste OECD-lande påbegynder en fler-
årig finanspolitisk konsolidering for at bremse stigningen i den offentli-
ge gæld. 

Dansk økonomi er langsomt på vej ud af lavkonjunkturen. Bruttona-
tionalproduktet, BNP, steg med 1,0 pct. fra 1. til 2. kvartal. Væksten var i 
første række båret af bidrag fra lagerinvesteringer og offentligt for-
brug. Det private forbrug udviste derimod et lille fald. 

Eksporten stiger, men ikke så stærkt som i mange andre lande. Det 
kan bl.a. skyldes, at den danske lønkonkurrenceevne er blevet udhulet 
gennem en længere periode. Lønstigningstakten på det private ar-
bejdsmarked er faldet i løbet af de seneste år, men det samme gælder 
lønstigningerne hos vore konkurrenter. Produktiviteten er forbedret de 
seneste kvartaler. 

Under den seneste lavkonjunktur har aktiveringsomfanget været stør-
re end under tidligere tilbageslag. Den omfattende aktiveringsindsats 
betyder, at bruttoledigheden opgjort som summen af de registrerede 
ledige og de aktiverede er et mere retvisende mål for arbejdsløsheden 
end den registrerede ledighed, som der traditionelt har været fokus på. 
Bruttoledigheden er nu ca. 171.000 personer mod ca. 113.000 for den 
registrerede ledighed. 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 2 

På boligmarkedet har det gennemsnitlige prisniveau stabiliseret sig ved 
det nuværende lave renteniveau, men med betydelige regionale forskel-
le i prisudviklingen. 

Den politiske aftale fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi 
udmønter et konsolideringsbehov på 24 mia. kr. Det er nødvendigt at 
konsolidere de offentlige finanser både for at leve op til de finanspoliti-
ske spilleregler i EU og for at sikre tilliden til, at der vil blive ført en di-
sciplineret økonomisk politik i Danmark. Genopretningsaftalen forud-
sætter, at der sker en mærkbar afdæmpning af væksten i det offentlige 
forbrug. De foreløbige nationalregnskabstal tyder imidlertid på, at væk-
sten i det offentlige forbrug i år bliver langt højere end planlagt. I de 
foregående år har der også været markante budgetoverskridelser, ikke 
mindst i 2009. De gentagne overskridelser skærper det langsigtede of-
fentlige finansieringsproblem og fjerner råderummet for at føre ekspan-
siv finanspolitik, hvis der skulle komme et nyt økonomisk tilbageslag.   

Det danske BNP ventes at stige med godt 1½ pct. i 2010 og 2011 og 
med ca. 2 pct. i 2012. Denne prognose indregner en forventet overskri-
delse af de offentlige udgiftsrammer. Hvis de gentagne overskridelser 
ikke modsvares af tilsvarende besparelser de kommende år, vil de på 
længere sigt kræve et højere skattetryk. Da der kun er begrænsede mu-
ligheder for at øge skattetrykket uden at skabe alvorlige økonomiske 
forvridninger, er der et stærkt argument for en lavere offentlig udgifts-
vækst end den, der er antaget i prognosen. Beregninger i kapitlet viser, 
at der er spillerum for en vis dæmpning af det offentlige forbrug i de 
nærmeste år uden at kvæle det økonomiske opsving. En opbremsning i 
det offentlige forbrug vil kræve udgiftspolitiske styringsmidler, der kan 
sikre en højere grad af målopfyldelse end hidtil opnået. 

 
INTERNATIONAL ØKONOMI 

Fremgangen i verdensøkonomien fortsatte i 2. kvartal. Den globale 
vækst tager bl.a. form af stigninger i verdenshandlen og industriproduk-
tionen. Opsvinget er stadigvæk især drevet af de østasiatiske økonomi-
er. Den stærke vækst i Kina betød, at landet overhalede Japan som ver-
dens næststørste økonomi i 2. kvartal. Også flere OECD-lande har haft 
pæne vækstrater, ikke mindst Tyskland, Sverige og Storbritannien. I USA 
aftog væksten derimod mærkbart i forhold til 1. kvartal, jf. figur 1. Den 
er nu under det niveau, der skønnes nødvendigt for at nedbringe den 
høje arbejdsløshed, og det amerikanske boligmarked er fortsat præget 
af lav omsætning og mange tvangsauktioner. Også dele af europæisk 
økonomi har meget svag vækst, og i kriseramte eurolande som Græken-
land og Irland er produktionen direkte faldende.  
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På den baggrund er der bekymring for, om opsvinget i verdensøkono-
mien vil gå i stå, når de omfattende finanspolitiske stimuluspakker 
trækkes tilbage. Flere faktorer peger på, at den globale vækst vil aftage 
i 2. halvår 2010. I USA lægger den svage udvikling på bolig- og arbejds-
markedet og i de private formuer en dæmper på privatforbruget. I 
mange OECD-lande er det positive vækstbidrag fra genopbygningen af 
lagre ved at have udspillet sin rolle. Endvidere er der tegn på, at væk-
sten dæmpes i flere vækstøkonomier, jf. tabel 1. Det gælder også Kina. 
Her ventes den indenlandske efterspørgsel at blive svækket i takt med, 
at myndighederne strammer kreditvilkårene i den finansielle sektor, 
bl.a. for at dæmpe de kraftige stigninger i aktivpriserne.1 En opbrems-
ning af væksten i USA og Asien må forventes at smitte af på Tyskland og 
de øvrige eurolande gennem en lavere eksport. Omvendt er kapacitets-
udnyttelsen i fremstillingssektoren steget i mange lande, og det kan 
stimulere investeringer og beskæftigelse.  

Endvidere har arbejdsmarkederne – i betragtning af den alvorlige krise 
– udviklet sig bedre end ventet.2 Arbejdsløsheden er stabiliseret i mange 
lande, om end på et højt niveau. I euroområdet dækker det dog over 
store forskelle mellem landene. På den ene side er ledigheden faldende i 
Tyskland og Finland, som begge nyder godt af en høj vækst. På den an-
 1
 Reservekravene til de kinesiske banker er blevet hævet tre gange i løbet af 2010. 2
 Se den uddybende diskussion i artiklen af Niels Peter Hahnemann og Thomas Munk Gade, Udviklin-

gen på industrilandenes arbejdsmarkeder gennem krisen, side 59. 

VÆKSTBIDRAG I USA OG EUROOMRÅDET Figur 1 
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Kilde: 

Vækstbidrag i procentpoint til den kvartalsvise BNP-vækst. Indenlandsk efterspørgsel er summen af investeringer 
og forbrug. 
Reuters EcoWin og Eurostat. 
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den side stiger ledigheden hastigt i nogle af de hårdest ramte lande som 
Grækenland, Irland, Spanien og Portugal. Den gennemsnitlige arbejds-
løshed i disse lande er nu næsten fordoblet siden starten af 2008 til 14 
pct. i maj 2010. I USA er den samlede beskæftigelse faldet i takt med, at 
de midlertidige ansættelser i den offentlige sektor i forbindelse med 
den 10-årige folkeoptælling er ophørt. Den private beskæftigelse er kun 
steget i et moderat tempo, der ikke har kunnet opveje nedgangen i den 
offentlige beskæftigelse. Alligevel er arbejdsløsheden faldet svagt siden 
maj som følge af et konjunkturbetinget fald i arbejdsstyrken.  

De store stigninger i arbejdsløsheden siden krisens start er begyndt at 
give sig udslag i stigende langtidsledighed. Det gælder især i Irland, 
Spanien og USA, jf. figur 2. I USA er andelen af langtidsledige (dvs. ar-
bejdsløse, der har været ledige i mere end et halvt år) nu på sit højeste 
niveau, siden statistikken første gang blev indsamlet i 1948. Den Interna-
tionale Valutafond, IMF, påpeger i sin seneste rapport om amerikansk 
økonomi, at en nedbringelse af langtidsledigheden vanskeliggøres af et 
stigende misforhold mellem de lediges kvalifikationer og de kompeten-
cer, der efterspørges af arbejdsgiverne. Et fald i langtidsledigheden 
hæmmes også af det træge boligmarked, der gør det sværere for folk at 
sælge deres bolig og flytte til områder med bedre beskæftigelsesmulig-
heder. I en situation, hvor en del af de ledige har mangelfulde kvalifika-
tioner og begrænset mobilitet, er der risiko for, at arbejdsløsheden bi-
der sig fast på et højere gennemsnitsniveau end tidligere. 

Efter en indsnævring af de globale ubalancer under tilbageslaget i 
2008-09 er ubalancerne igen begyndt at vokse. Kinas handelsoverskud er 
steget det seneste halvår som følge af en høj eksportvækst. Samtidigt er 
underskuddet på USA's betalingsbalance vokset som følge af en stærkt 
stigende import. Ifølge en række internationale organisationer er en 
nedbringelse af de globale ubalancer en forudsætning for at sikre en 

SKØN FOR BNP-VÆKST I UDVALGTE OMRÅDER OG LANDE Tabel 1

 2010 2011 

Pct. EU OECD IMF EU OECD IMF 

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

Japan ............................................... 2,1 3,0 2,4 1,5 2,0 1,8 
Kina .................................................. 10,3 11,1 10,5 9,4 9,7 9,6 
Indien ............................................... 8,1 8,3 9,4 8,0 8,5 8,4 

Verden ............................................. 4,0 n.a. 4,6 4,0 n.a. 4,3 

Kilder: IMF, World Economic Outlook, update, juli 2010, Europa-Kommissionens forårsprognose, maj 2010, OECD, 
Economic Outlook, nr. 87, maj 2010. 
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mere stabil global vækst.1 Fra mange sider er Kinas valutakurspolitik 
blevet kritiseret for at være en af årsagerne til de globale ubalancer. 
Forud for G20-mødet i Toronto i juni 2010 annoncerede Kina en æn-
dring af valutakurspolitikken, der vil gøre renminbien lidt mere fleksi-
bel. Kina opgav således renminbiens faste tilknytning til dollaren til for-
del for en fastkurspolitik i forhold til en kurv af valutaer, svarende til 
valutakursregimet 2005-08. Sidenhen er renminbien apprecieret med be-
skedne 0,6 pct. over for dollaren.  

 
Prisudviklingen 
Forbrugerprisinflationen er fortsat lav i OECD-landene. I euroområdet 
og USA steg forbrugerpriserne med henholdsvis 1,7 og 1,3 pct. i juli i 
forhold til juli 2009, jf. figur 3. Opgjort uden de volatile energi- og føde-
varepriser var inflationen omkring 1,0 pct. i både euroområdet og USA. 
Den lave inflation afspejler den fortsat lave kapacitetsudnyttelse og de 
moderate inflationsforventninger.  

Den Europæiske Centralbank, ECB, venter i sin seneste månedsrap-
port, at inflationen i euroområdet i den kommende tid vil svinge om-
kring det nuværende niveau. En risikofaktor er, at den russiske hvede-

 1
 En uddybende diskussion af disse forhold præsenteres i artiklen af Niels Blomquist og Susanne Hou-

gaard Thamsborg, Globale ubalancer – en trussel mod opsvinget?, side 45. 

UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHED I UDVALGTE OECD-LANDE Figur 2 
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Kilde: 

I de europæiske lande er langtidsledige personer, som har været arbejdsløse i et år eller mere. I USA er grænsen 27
uger eller mere. Andelene er beregnet i procent af det samlede antal arbejdsløse. Der er anvendt internationalt
sammenlignelige mål for arbejdsløsheden, som afviger fra de danske mål for registreret ledighed og bruttoledig-
hed. 
Eurostat og Reuters EcoWin. 
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høst er blevet ramt af en kraftig tørke og brand. Det fik den 5. august 
den russiske regering til at indføre et forbud mod korneksport. De 
internationale hvedepriser er steget med 63 pct. siden slutningen af 
juni. Der er tegn på, at de stigende hvedepriser er ved at slå igennem 
på priserne på brød og andre fødevarer som fx kød. En højere fødeva-
reinflation kan især ramme udviklingslandene og vækstøkonomierne, 
hvor fødevarer udgør en relativt stor andel af husholdningernes bud-
get. Vækstøkonomierne kæmper i forvejen med et betydeligt inflati-
onspres som følge af en stærk økonomisk vækst og høj kapacitetsud-
nyttelse.  

Derimod kan en afmatning i den globale vækst føre til et nedadrettet 
pres på inflationen. Olieprisen er faldet med 10 pct., siden bekymringen 
om holdbarheden af det globale opsving tog til i begyndelsen af au-
gust. Med lav kerneinflation, høj arbejdsløshed og udsigt til svag vækst 
er der opstået en vis bekymring for, om USA er på vej mod et "japansk 
scenario" med deflation. Ifølge interview-baserede undersøgelser har 
de langsigtede inflationsforventninger dog holdt sig på et relativt sta-
bilt, positivt niveau. Endvidere har den amerikanske centralbank, Fede-
ral Reserve, tilkendegivet, at man er klar til igen at gribe ind med utra-
ditionelle pengepolitiske tiltag, hvis det skønnes nødvendigt for at 
undgå deflation. 

FORBRUGERPRISINFLATION Figur 3 
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Kerneinflationen er forbrugerprisinflationen ekskl. energi- og fødevarepriser. Sidste observation er juli 2010. 
Reuters EcoWin. 
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Finansielle markeder 
De finansielle markeders nervøsitet omkring de europæiske statsgælds-
problemer blev i august overskygget af bekymring om holdbarheden af 
det amerikanske opsving. Det fik risikopræmierne til at stige på ny i takt 
med, at investorerne søgte over imod sikre aktiver.  

EU har siden begyndelsen af maj taget en række initiativer for at sta-
bilisere den økonomiske situation. Den 9. maj annoncerede Det Europæ-
iske Råd en ambitiøs hjælpepakke til støtte for nødstedte eurolande. 
Pakken etablerede en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme, der 
kan yde lån og kreditter op til 60 mia. euro. Endvidere enedes Rådet om 
en europæisk finansiel stabilitetsfacilitet, der på grundlag af statsgaran-
tier fra eurolandene kan yde yderligere lån på op til 440 mia. euro, hvis 
behovet skulle opstå. Stabilitetsfaciliteten blev etableret i Luxembourg 
den 7. juni, men har endnu ikke modtaget en kreditvurdering og har 
ikke udstedt obligationer. Den 9. maj annoncerede ECB, at den ville fo-
retage opkøb i de europæiske statsgældsmarkeder, hvor volatiliteten 
var så stor, at den pengepolitiske transmissionsmekanisme led skade. 
Siden da har ECB opkøbt statsobligationer for 61 mia. euro. For at styrke 
holdbarheden af de offentlige finanser annoncerede flere europæiske 
lande nye finanspolitiske stramninger og igangsatte strukturpolitiske 
reformer for at styrke økonomiernes vækstpotentiale. 

Eurolandene og IMF godkendte i begyndelsen af maj et fælles hjæl-
peprogram til Grækenland på 110 mia. euro. Efter den første gennem-
gang konkluderede staben fra IMF, ECB og Europa-Kommissionen i au-
gust, at Grækenland opfyldte kravene til den økonomiske politik i den 
første fase af programmet takket været en stram finanspolitik og bety-
delige fremskridt på vigtige reformområder. På den baggrund godkend-
te IMF's bestyrelse den 10. september udbetaling af anden tranche af 
lånet på 2,6 mia. euro.   

De finansielle markeder reagerede umiddelbart positivt på de annon-
cerede tiltag i begyndelsen af maj, og i de kriseramte eurolande blev 
rentespændene over for Tyskland indsnævret, jf. figur 4. Siden er spæn-
dene dog igen steget. Stigningen er taget til siden begyndelsen af au-
gust i takt med, at frygten for en nedgang i den globale vækst er vokset.   

Uroen på de europæiske statsgældsmarkeder smittede også af på den 
europæiske banksektor på grund af usikkerhed om bankernes ekspone-
ring over for kriseramte eurolande. For at øge gennemsigtigheden i 
sektoren og dermed styrke markedets tillid til bankerne besluttede EU's 
stats- og regeringschefer den 17. juni, at der skulle gennemføres og 
offentliggøres en stresstest af den europæiske banksektor.1 I alt deltog 

 1
 En nærmere beskrivelse gives i artiklen om Internationale stresstest, side 147. 
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91 europæiske banker fra 20 lande i testen. Resultaterne for de enkelte 
banker blev offentliggjort den 23. juli. Det viste sig, at alle banker på 
nær 7 kunne overholde den fastsatte tærskelværdi for kernekapitalen 
på 6 pct. af de risikovægtede aktiver, selv ved en betydelig forværring 
af den økonomiske situation. Markedets risikovurdering af bankerne 
faldt omkring offentliggørelsen af resultaterne af stresstesten, men er 
senere steget igen bl.a. på grund af bekymringen for et tilbageslag i 
væksten.  

Den seneste europæiske udlånsundersøgelse fra 2. kvartal peger i ret-
ning af, at kreditpolitikken i banksektoren blev strammet i kølvandet på 
den finansielle uro. Amerikanske banker fortsatte omvendt med at lem-
pe udlånspolitikken. Strammere vilkår for banklån i Europa kan hæmme 
europæiske virksomheders finansieringsmuligheder, da markedet for 
virksomhedsgæld er begrænset i sammenligning med det amerikanske. I 
USA vedtog kongressen medio juli en omfattende reform af den finan-
sielle regulering, jf. boks 1, side 11. De berørte myndigheder går nu i 
gang med at udarbejde detaljerede regler, som på nogle områder først 
forventes at være klar om to år. 

Uroen på de finansielle markeder i kølvandet på den europæiske 
statsgældskrise i maj fik investorerne til at søge mod sikre statsobligati-
oner. Det medførte betydelige fald i renterne på amerikanske, engelske 
og tyske statspapirer, jf. figur 5. Efter en vis stabilisering i juli faldt ren-
terne på ny i begyndelsen af august i forbindelse med den øgede bekym- 

10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONERS RENTESPÆND TIL TYSKLAND, 2010 Figur 4 
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ring om konjunktursituationen og udmeldingen 10. august fra Federal 
Reserve om, at banken vil anvende renter og afdrag fra sin beholdning 
af realkredit- og virksomhedsobligationer til at købe amerikanske stats-
obligationer. Renten på en tysk 10-årig statsobligation var 2,1 pct. 31. 
august, det laveste niveau i mange årtier. 

Ligesom markederne for andre risikofyldte aktiver blev aktiemarke-
derne ramt af den finansielle uro i begyndelsen af maj. Kurserne steg en 
smule i juli bl.a. på grund af stærke virksomhedsregnskaber for 2. kvar-
tal, men faldt tilbage i august som følge af fornyet bekymring om hold-
barheden af det globale opsving. I starten af september rettede aktie-
kurserne sig dog noget igen bl.a. på baggrund af lidt mere positive nøg-
letal for den amerikanske økonomi.  

Den øgede tillid til euroområdet førte henover sommeren til en svæk-
kelse af dollaren over for euroen, jf. figur 6. Efterfølgende blev dollaren 
styrket lidt i takt med en faldende risikoappetit oven på nedjusteringen 
af markedets forventninger til den globale vækst. Den svenske krone er 
siden begyndelsen af året blevet styrket med knap 9 pct. over for euro 
på grund af den stærke udvikling i svensk økonomi. 

 
Pengepolitikken 
Centralbankerne i de største OECD-lande har fastholdt den meget lem-
pelige pengepolitik. De pengepolitiske renter ligger fortsat på et meget 
lavt niveau, og i lyset af nervøsiteten på de finansielle markeder har ECB 

10-ÅRIGE STATSRENTER, 2010 Figur 5 
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og Federal Reserve udskudt udfasningen af visse ekstraordinære penge-
politiske tiltag. ECB gennemførte to 3-måneders likviditetstildelinger i 
henholdsvis maj og juni og en 6-måneders tildeling i maj. I september 
besluttede ECB at gennemføre yderligere 3-måneders likviditetstildelin-
ger i hver af månederne oktober, november og december. I USA har 
Federal Reserve som nævnt besluttet, at afdrag og renter fra bankens 
beholdning af private obligationer skal geninvesteres i amerikanske 
statsobligationer. 

I modsætning til de store centralbanker hævede Sveriges Riksbank den 
pengepolitiske rente i juli og september på baggrund af de forbedrede 
vækstudsigter for svensk økonomi. 
 
Finanspolitikken 
De offentlige finanser i OECD-området er siden 2008 blevet kraftigt for-
værret. Det skyldes både store automatiske budgetforringelser som føl-
ge af de dårlige konjunkturer og omfattende finanspolitiske lempelser. 
Mange lande står derfor over for en nødvendig og omfattende finans-
politisk konsolidering. I de EU-lande, der overskrider grænsen for under-
skud på de offentlige finanser på 3 pct. af BNP, sker konsolideringen 
inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten. Landene skal som 
minimum nedbringe deres strukturelle (konjunkturrensede) budgetun-
derskud med årligt 0,5 pct. af BNP. Alle EU-lande på nær Estland, Lu-
xembourg og Sverige er nu omfattet af underskudsproceduren. Senest  

VALUTAKURSER, 2008-10 Figur 6 
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En lavere værdi indebærer en styrkelse af valutaerne over for euro. Sidste observation er 7. september 2010. 
Reuters EcoWin. 
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NY FINANSIEL REGULERING I USA Boks 1  

Ny finansiel lovgivning er blevet vedtaget i USA. Den amerikanske præsident skrev 21. 

juli 2010 under på den såkaldte Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protec-

tion Act of 2010. Formålet med loven er at sikre et mere stabilt finansielt system med 

bedre forbrugerbeskyttelse og undgå, at skatteyderne kommer til at betale for uan-

svarlige bankers adfærd. Nogle af de vigtigste elementer i lovgivningen er: 

• Oprettelsen af et Finansielt Stabilitetsråd (Financial Stability Oversight Council) hvor 

bl.a. finansministeren og centralbankchefen deltager. Rådet skal identificere og 

adressere systemiske risici, herunder udpege systemisk vigtige institutioner. Federal 

Reserve får udvidet sin tilsynsrolle med de institutioner, der udgør en systemisk risi-

ko. Federal Reserve kan efter en afstemning i Stabilitetsrådet foretage en opsplit-

ning af sådanne institutioner. Bestemmelsen dækker ikke kun banker, men alle fi-

nansielle institutioner. 

• Systemisk vigtige institutioner vil blive pålagt flere reguleringsmæssige krav, fx hø-

jere kapitalkrav. Herudover skal store komplekse finansielle institutioner udarbejde 

planer for deres egen opløsning (living wills).  

• Etablering af en afviklingsordning, hvor den amerikanske indskydergarantifond 

(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), kan afvikle en nødlidende systemisk 

finansiel institution, hvis den finansielle stabilitet er truet. Dette er en udvidelse af 

de gældende rammer, hvor FDIC på lignende måde kan gribe ind over for de insti-

tutioner, der er omfattet af indskydergarantien.  

• Indførelse af den såkaldte "Volcker Rule", der lægger begrænsninger på bankernes 

aktiviteter. Banker og finansielle institutioner, der indeholder en bank, må generelt 

ikke foretage spekulative investeringer for egen regning (proprietary trading) og 

investere i hedgefonde og kapitalfonde.  

• En finansiel institutions konsoliderede passiver må ikke efter en sammenlægning 

med en anden institution udgøre mere end 10 pct. af de aggregerede konsolidere-

de passiver i den finansielle sektor. Der kan dog være undtagelser ved overtagelse 

af en bank i vanskeligheder. 

• Udstedere af realkreditobligationer (mortgage-backed securities) vil blive underlagt 

et krav om selv at holde minimum 5 pct. af kreditrisikoen, så det ikke kun er inve-

storen, der taber penge, hvis obligationen falder i værdi. Der vil dog være visse 

undtagelser for særligt sikre lån som fx statsgaranterede lån. 

• Regulering af derivatmarkeder. Derivathandler skal så vidt muligt gennemføres via 

centrale modparter og handles via børser.  

• Indførelse af krav om, at forvaltere af hedge- og kapitalfonde skal registreres i til-

synsmyndigheden Securities and Exchange Commission.  

• Oprettelsen af et forbrugerråd (Consumer Financial Protection Bureau), der skal sik-

re, at de amerikanske forbrugere får klar og korrekt information om finansielle 

produkter. Forbrugerrådet vil blive organiseret inden for rammerne af centralban-

ken, men vil være uafhængigt af denne.     

 

Der forestår stadig et stort arbejde med at få udarbejdet detaljerede regler i medfør 

af den nye lovgivning. På nogle områder træder de nye regler i kraft øjeblikkeligt, 

men på andre områder kan der gå op til to år, før den nye regulering får virkning.  
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vedtog Rådet af Økonomi- og Finansministre i EU, Ecofin-Rådet, i juli 
henstillinger til Bulgarien, Danmark, Cypern og Finland, jf. boks 2. 

Det øgede fokus på holdbarheden af de offentlige finanser i kølvan-
det på den græske gældskrise i maj fik flere EU-lande til at fremskynde 
konsolideringen af deres offentlige finanser. Umiddelbart efter vedta-
gelsen af den europæiske stabiliseringspakke den 9. maj annoncerede 
Grækenland, Spanien og Portugal nye stramninger for 2010-11, jf. tabel 
2. Henover sommeren bebudede også Italien, Tyskland og Frankrig nye 
stramninger. IMF skønner i en konjunkturvurdering fra juli, at de ved-
tagne stramninger vil reducere den økonomiske vækst i euroområdet 
med ca. ¼ pct. i forhold til tidligere skøn.  

Den nyindsatte britiske regering fremlagde 22. juni en omfattende 5-
årig plan for konsolidering af de offentlige finanser. Planen lægger op 
til løbende offentlige besparelser over perioden, mens statens indtæg-
ter planlægges øget primært i de første år af konsolideringsperioden. 
Det strukturelle budgetunderskud forventes at blive reduceret fra 7,4 
pct. i år til 0,8 pct. i 2014/15. Der planlægges besparelser på en bred 
vifte af velfærdsydelser og en 2-årig fastfrysning af offentlige lønnin-
ger fra april 2011. Indtægterne øges altovervejende ved at forhøje den 
almindelige momssats fra 17,5 pct. til 20 pct. fra januar 2011. Til gen-
gæld sænker regeringen virksomhedsskatten fra 28 pct. til 24 pct. over 
de første fire år, ligesom arbejdsgivernes nationale forsikringsbidrag 
nedsættes.   

I USA, hvor effekten af tidligere finanspolitiske stimulanser er ved at 
ebbe ud, vedtog Kongressen en ny (beskeden) lempelse af finanspolitik-
ken i form af en hjælpepakke på 26 mia. dollar til de nødlidende delsta-
ter, som opererer med store underskud i kølvandet på den økonomiske 
krise. Pakken skal støtte uddannelsessektoren og hjælpe staterne med 
fortsat at betale for sundhedssikring for de svageste. Endvidere forlæn-
gede Kongressen i juli muligheden for at få arbejdsløshedsunderstøttel-
se i op til 99 uger. Loven forventes at øge budgetunderskuddet med 34 
mia. dollar. 

For at mindske de vækstdæmpende virkninger af de finanspolitiske 
stramninger fokuserer mange af konsolideringstiltagene i Europa på at 
kombinere såkaldt vækstvenlige stramninger med strukturelle reformer.  

FORTSAT Boks 1 

En række af områderne bliver der ligeledes arbejdet på i internationale fora, fx i Ba-

selkomiteens banktilsynskomite, BCBS, i Financial Stability Board, FSB, og i EU.1 

1 Se også Borka Babic og Anne-Sofie Reng Rasmussen, Reguleringsinitiativer på det finansielle område, Danmarks 
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2010.  
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Stramningen af finanspolitikken sker fortrinsvis på udgiftssiden i form af 
reduktion i subsidier, overførselsindkomster og i nogle tilfælde offentli-
ge lønudgifter, mens udgifter til uddannelse og sundhed for det meste 

EU-LANDENES FINANSPOLITISKE PLANER Boks 2 

I de seneste år har EU-landene oplevet en kraftig stigning i de offentlige udgifter og 

vigende skatteindtægter. Udviklingen skyldes dels automatiske budgetforringelser 

som følge af faldende økonomisk aktivitet, dels aktive finanspolitiske tiltag for at 

imødegå krisen. Samlet har dette lagt et stort pres på de offentlige budgetter. Således 

ventes de fleste EU-lande i 2010 at overskride stabilitets- og vækstpagtens kriterier for 

offentligt underskud, jf. tabel 2. Ecofin-Rådet har derfor henstillet til disse lande, at de 

nedbringer de offentlige underskud. Senest har Rådet i juli vedtaget henstillinger til 

Bulgarien, Danmark, Cypern og Finland. 

 

HENSTILLINGERNE TIL EU-LANDE, SOM ER INDLEMMET I STABILITETS- 
OG VÆKSTPAGTENS UNDERSKUDSPROCEDURE Tabel 2 

 
Budgetbalace 
(Pct. af BNP) 

 20091 20101 

Start på 
konsoli-
derings-
proces 

Frist for 
målop-
fyldelse 

Mindstekrav til 
gennemsnitlig 

årlig justering af 
den strukturelle 

balance 
(Pct. af BNP) 

Belgien ...................  -6,0 -5,0 2010 2012 ¾ 
Bulgarien ...............  -3,9 -2,8 2010 2011 ¾ 
Cypern ....................  -6,1 -7,1 2011 2012 1½ 
Danmark ................  -2,7 -5,5 2011 2013 ½ 
Finland ...................  -2,2 -3,8 2011 2011 ½ 
Frankrig ..................  -7,5 -8,0 2010 2013 1 
Grækenland ...........  -13,6 -9,3 2010 2014 >2 
Holland ...................  -5,3 -6,3 2011 2013 ¾ 
Irland ......................  -14,3 -11,7 2010 2014 2 
Italien .....................  -5,3 -5,3 2010 2012 ½ 
Letland ...................  -9,0 -8,6 2009 2012 2¾ 
Litauen ...................  -8,9 -8,4 2010 2012 2¼ 
Malta ......................  -3,8 -4,3 2010 2011 ¾ 
Polen ......................  -7,1 -7,3 2010 2012 1¼ 
Portugal .................  -9,4 -8,5 2010 2013 1¼ 
Rumænien .............  -8,3 -8,0 2010 2011 1¾ 
Slovakiet ................  -6,8 -6,0 2010 2013 1 
Slovenien ...............  -5,5 -6,1 2010 2013 ¾ 
Spanien ..................  -11,2 -9,8 2010 2013 1½ 
Storbritannien2 .............  -11,5 -12,0 2010/11 2014/15 1¾ 
Tjekkiet ..................  -5,9 -5,7 2010 2013 1 
Tyskland .................  -3,3 -5,0 2011 2013 ½ 
Ungarn ...................  -4,0 -4,1 2009 2011 ¼ 
Østrig ......................  -3,4 -4,7 2011 2013 ¾ 

Kilde: Europa-Kommissionens forårsprognose 2010 og Ecofin-Rådets henstillinger til de pågældende lande. 
1 Skøn fra Europa-Kommissionens forårsprognose 2010. Estland, Luxembourg og Sverige er ikke medtaget i 

tabellen, da de ikke er omfattet af underskudsproceduren. 
2 Finansåret i Storbritannien løber fra april til marts.  
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friholdes. En mindre del af konsolideringen opnås ved at hæve skat-
terne. Strukturelle reformer inkluderer omfattende pensionsreformer 
(Grækenland og Frankrig), arbejdsmarkedstiltag (Storbritannien og Spa-
nien), og effektiviseringer i den offentlige sektor (Tyskland og Frankrig), 
jf. tabel 3. 

Den økonomiske udvikling forud for og under den seneste recession 
udstillede en række mangler i EU's økonomiske overvågning og samar-
bejde. EU's stats- og regeringschefer nedsatte derfor i marts en arbejds-
gruppe bestående af EU's finansministre og repræsentanter for Europa-
Kommissionen og ECB med den opgave at komme med forslag til en  
styrkelse af EU's økonomiske overvågning og samarbejde. Arbejdsgrup-
pen ledes af formanden for Det Europæiske Råd, Herman van Rompuy. 
Efter planen skal den aflevere sine endelige forslag til Det Europæiske 
Råd i oktober 2010. I boks 3 gives en oversigt over van Rompuy-grup-
pens foreløbige overvejelser.  

 
PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Kronen har i de seneste måneder ligget stabilt over for euroen på et 
niveau lidt stærkere end centralkursen. 

Fra midten af juni og en måned frem skete der en mindre svækkelse af 
kronen. Derfor intervenerede Nationalbanken i juli og solgte valuta for 
8,7 mia. kr. Det var første gang siden oktober 2008, at Nationalbanken 
solgte valuta for kroner, jf. figur 7. Valutareserven var ved udgangen af 
august på 429,2 mia. kr. 

Spændet mellem pengemarkedsrenterne i kroner og i euro er ind-
snævret markant, siden den finansielle uro toppede i efteråret 2008. For 

ANNONCERING AF FINANSPOLITISKE TILTAG OG STRUKTURREFORMER  
I EU-LANDE I LØBET AF SOMMEREN 2010 Tabel 3 

Nye finanspolitiske stramninger  
(pct. af landets BNP) 

Lande 2010 2011 2012 Strukturelle reformer 

Spanien ........................  0,5 1,0 0 Arbejdsmarkedet 
Portugal .......................  1,2 1,0 0 
Grækenland ................  2,5 0 0 Pensionssystemet, arbejds-

markedet, transportsektoren 
Italien............................  0 0,75 1,5 Offentlig sektor 
Tyskland ......................  0 0,5 0,25 Offentlig sektor,  

arbejdsmarkedet 
Frankrig .......................  0 0,2 0 Pensionssystemet 
Storbritannien1 ...........  0,5 1,0 1,5 Finanssektoren, skattesystemet 

Kilde: Landenes finansministerier. 
1 Storbritanniens finanspolitiske år strækker sig fra april til marts. 
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sikrede udlån var rentespændet mellem Danmark og euroområdet i 
begyndelsen af september reduceret til næsten nul, mens rentespændet 
for usikrede udlån lå højere, jf. figur 8. 

KURSEN PÅ EURO OG NATIONALBANKENS INTERVENTION I VALUTAMARKEDET Figur 7 
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Kilde: 

Kursen på euro er månedlige gennemsnit og er vist på omvendt skala. For september 2010 er det gennemsnittet
fra 1.-8. september 2010. Kronens centralkurs i ERM2 er 7,46038 kroner pr. euro. Nationalbankens interventioner 
er opgjort som nettokøb af valuta pr. måned, hvor sidste observation er august 2010. 
Danmarks Nationalbank. 

  

 

UDVALGTE RENTESPÆND MELLEM DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 8 
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Kilde: 

Rentespændet for sikrede udlån er baseret på en 1-måneds renteswap med dag til dag-renten. Rentespændet for 
usikrede udlån er forskellen mellem 1-måneds Cibor og Euribor. Sidste observation er 6. september 2010. 
Reuters EcoWin. 
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STYRKET ØKONOMISK OVERVÅGNING OG SAMARBEJDE I EU Boks 3 

EU's stats- og regeringschefer nedsatte i marts en arbejdsgruppe, der skal komme med 

forslag til, hvordan EU's økonomiske samarbejde og overvågning kan styrkes. Den be-

står af EU's finansministre samt repræsentanter for Europa-Kommissionen og ECB, og 

arbejdet ledes af formanden for Det Europæiske Råd, Herman van Rompuy. På bag-

grund af arbejdsgruppens overordnede målsætninger1 og Kommissionens offentlig-

gjorte forslag2 til gruppen tegner der sig følgende foreløbige billede af kommende 

initiativer: 

♦ En bredere makroøkonomisk overvågning: Kommissionen foreslår, at der udvikles 

en advarselsmekanisme med en række indikatorer for interne og eksterne øko-

nomiske ubalancer. Det er hensigten, at EU's medlemslande som minimum skal 

kunne modtage henstillinger fra Ecofin-Rådet i tilfælde af uforholdsmæssigt store 

ubalancer.  

♦ En styrket og mere effektiv overvågning i stabilitets- og vækstpagten: Kommissi-

onen lægger op til øget fokus på den offentlige gældsudvikling i forbindelse med 

EU's procedure for uforholdsmæssigt store budgetunderskud. Herudover foreslår 

Kommissionen at udvide sanktionsmulighederne ved overtrædelse af Traktatens 

og stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser. 

♦ Nationale finanspolitiske rammer: Kommissionen foreslår, at medlemslandene 

indbygger nogle finanspolitiske rammer i deres nationale lovgivning for at sikre, 

at stabilitets- og vækstpagten overholdes, herunder at medlemslandene efterle-

ver deres mellemfristede fiskale målsætninger.  

♦ Øget koordinering af den økonomiske politik: Kommissionen lægger op til et så-

kaldt "europæisk semester", som giver bedre mulighed for at sikre en vis grad af 

koordination i den økonomiske politik i EU forud for vedtagelse i de nationale 

parlamenter. Kommissionen lægger ikke op til, at EU decideret skal godkende na-

tionale budgetter og lignende, inden de fremlægges i de nationale parlamenter. 

♦ En finansiel kriseløsningsmekanisme: Det drøftes, om de midlertidige finansielle 

stabiliseringsmekanismer på henholdsvis 60 mia. euro og 440 mia. euro, som Eco-

fin-Rådet og eurogruppen vedtog i maj 2010, evt. kan erstattes af en permanent 

ordning. 

 

Arbejdsgruppen skal efter planen levere sin endelige rapport til Det Europæiske Råd i 

oktober. Kommissionen vil følge op med udkast til retsakter til gennemførelse af for-

slagene.  

1 Konklusioner fra Det Europæiske Råd den 25.-26. marts 2010, og den 17. juni 2010. Pressemeddelelser PCE 
101/10, 21. maj 2010, PCE 118/10, 7. juni 2010 og PCE 129/10, 17. juni 2010. 

2 Kommissionsmeddelelser: COM (2010)  250, 12. maj 2010, og COM (2010) 367/2, 30. juni 2010.  

 

Indsnævringen i spændet mellem pengemarkedsrenterne i kroner og i 
euro skyldes bl.a., at Nationalbanken ved flere lejligheder har nedsat de 
pengepolitiske renter, senest i maj 2010.  

Den efterfølgende indsnævring afspejler, at ECB er begyndt at norma-
lisere likviditetssituationen, hvilket resulterer i højere pengemarkedsren-
ter i euroområdet. Ved udgangen af juni 2010 udløb ECB's hidtil største 
tildeling af likviditet, en 1-årig tildeling på 442 mia. euro. Den blev er-
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stattet af en række likviditetstildelinger med kortere løbetid. Siden ud-
gangen af juni har ECB drænet likviditet i det europæiske pengemarked 
for over 285 mia. euro. Der er dog fortsat rigelig likviditet i euroområ-
det. Tildelingerne ved ECB's ugentlige markedsoperationer ligger fx 
fortsat langt over den mængde likviditet, som ifølge ECB's beregninger 
er nødvendig for, at de pengepolitiske modparter gnidningsfrit kan 
opfylde deres reservekrav. 

De øgede pengemarkedsrenter i euroområdet har betydet, at spændet 
til ECB's styrende pengepolitiske rente er indsnævret, jf. figur 9. I takt 
med en normalisering af likviditetssituationen i euroområdet ventes 
indsnævringen at fortsætte.  

I Danmark har de pengepolitiske modparter aktuelt en positiv netto-
stilling over for Nationalbanken. Det er derfor indskudsbevisrenten, som 
er toneangivende for de danske pengemarkedsrenter. 

Den 2. september 2010 annoncerede ECB, at der fortsat vil være fuld 
tildeling til fast rente på de ugentlige primære markedsoperationer indtil 
i hvert fald 18. januar 2011. Desuden vil ECB i henholdsvis oktober, no-
vember og december gennemføre en likviditetstildeling med en løbetid 
på 3 måneder, hvor renten vil være gennemsnittet af minimumsbudren-
ten målt over den pågældende periode. Der er således ikke taget initiativ 
til nye likviditetstildelinger med løbetid længere end 3 måneder.  

 

PENGEPOLITISKE RENTER OG KORTE PENGEMARKEDSRENTER I DANMARK 
OG EUROOMRÅDET Figur 9 
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Kilde: 

Pengemarkedsrenter er 5 dages glidende gennemsnit. Dag til dag-renten er i euroområdet Eonia og i Danmark 
Tomorrow/Next-renten. ECB's primære markedsoperationer har siden midten af oktober 2008 været til fast
tildelingsrente. ECB's indlånsrente er renten på ECB's indlånsfacilitet. Seneste observation er 6. september 2010. 
Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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Nationalbanken følger løbende udviklingen på pengemarkedet og fore-
tog i april 2010 en nærmere undersøgelse af omsætningen. Det danske 
pengemarked er ligesom de internationale pengemarkeder blevet på-
virket af den finansielle krise. Omsætningen i pengemarkedet er reduce-
ret i forhold til perioden før krisens udbrud i sommeren 2007, og sikrede 
produkter står for en større andel af omsætningen end tidligere.1  

 
Udviklingen på kredit- og kapitalmarkedet 
Den usædvanligt lave rente på lange fastforrentede obligationer har 
medført, at forskydningen i realkreditlånene over mod rentetil-
pasningslån er blevet bremset. Denne låneform er dog stadig domine-
rende, idet lån med rentetilpasning dækker næsten 70 pct. af det sam-
lede udestående. Tre fjerdedele af disse har rentetilpasning inden for et 
år. Udviklingen skal ses i lyset af, at forskellen mellem den korte og lan-
ge rente er stor. Der er en pæn sammenhæng mellem rentetilpasnings-
låns andel af nyudlån fra realkreditinstitutterne og rentespændet mel-
lem den korte og lange realkreditrente, jf. figur 10.  

Renten på såvel korte som lange realkreditobligationer befinder sig på 
et meget lavt niveau. Renten på 1-årige rentetilpasningsobligationer er 
dog steget fra starten af juni til midten af juli, hvorefter den har stabili-
seret sig i intervallet 1,15-1,3 pct., jf. figur 11. 

Den gennemsnitlige lange rente opgjort af Realkreditrådet er faldet 
lidt hen over sommeren. I perioden har den aktuelle lange realkredit-
obligation været den 30-årige 4 pct. obligation, som er steget i kurs de 
sidste måneder og har været tæt på kurs 100.  

I oktober 2008 garanterede staten alle indskydere og andre simple 
kreditorer i pengeinstitutter i Kongeriget Danmark deres tilgodehaven-
der frem til og med 30. september 2010, forudsat det pågældende pen-
geinstitut bidrog til ordningen via medlemskab af Det Private Bered-
skab. Garantien var en konsekvens af den internationale finansielle og 
økonomiske krise, hvor der på kort tid efter konkursen i Lehman 
Brothers i september 2008 opstod behov for statslig hjælp i form af 
overtagelse af kapitalindskud i eller sikkerhedsnet under banker i en 
lang række lande, herunder Danmark.  

Den ubegrænsede statsgaranti udløber således snart. I fremtiden vil ind-
skyderne være dækket af det nye loft i indskydergarantiordningen på 
100.000 euro netto, og dermed vil de fleste husholdningers indlån fortsat 
være dækket. Indskydere af beløb over 100.000 euro må tage stilling til, 
om de har tillid til, at deres pengeinstitut kan overholde sine forpligtelser. 

 1
 Nationalbankens pengemarkedsundersøgelse bliver gennemgået i artiklen af Anders Jørgensen og 

Lars Risbjerg, Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner, side 117. 
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RENTETILPASNINGSLÅNS ANDEL AF REALKREDITINSTITUTTERNES SAMLEDE 
NYUDLÅN OG SPÆNDET MELLEM DEN KORTE OG LANGE RENTE Figur 10 
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Kilde: 

Spændet mellem den korte og lange rente er beregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige effektive rente 
på 30-årige konverterbare realkreditobligationer, opgjort ugentligt, og de månedlige gennemsnit for den 1-årige 
rente på rentetilpasningsobligationer, opgjort dagligt. Sidste observation er ultimo juli 2010. 
Nordea Analytics, Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 

  

 

RENTER PÅ REALKREDITOBLIGATIONER Figur 11 
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Kilde: 

Den 1-årige rente på rentetilpasningsobligationer er et ugentligt gennemsnit med seneste observation 6. septem-
ber 2010. Den lange realkreditobligationsrente er en gennemsnitlig effektiv rente på 30-årige konverterbare 
realkreditobligationer, opgjort ugentligt med sidste observation i uge 36. Den 30-årige 4 pct. realkreditobligation 
er vist fra 1. februar, da det er denne langfristede realkreditobligation, der aktuelt handles. Seneste observation er 
6. september 2010. 
Nordea Analytics og Realkreditrådet. 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 20 

Mens den generelle statsgaranti udløber 30. september, er den danske 
ordning for udstedelse af individuelle statsgarantier blevet forlænget 
frem til 31. december 2010 efter godkendelse af Europa-Kommissionen. 
De statsgaranterede lån, som udstedes under ordningen, må maksimalt 
have en løbetid på tre år og vil dermed senest have udløb ved udgangen 
af 2013. Status er, at Finansiel Stabilitet A/S pr. 30. juni 2010 havde ud-
stedt garantier for i alt 198 mia. kr. inkl. udstedte låne- og rammegaran-
tier. Statsgarantierne er fordelt på 50 penge- og realkreditinstitutter og 
har givet grundlag for en styrkelse af pengeinstitutternes likviditet. 

Der er ikke tegn på, at bortfaldet af den ubegrænsede statsgaranti til 
simple kreditorer vil give anledning til generelle problemer for den fi-
nansielle sektor. Bortfaldet understreger dog, at det er vigtigt, at kun-
derne udviser en kritisk sans i deres valg af pengeinstitutter.   

De danske pengeinstitutters kapitaloverdækning i forhold til deres in-
dividuelle solvensbehov er steget mærkbart siden udgangen af 2008, jf. 
figur 12. Det afspejler i høj grad de statslige indskud af hybrid kerneka-
pital som følge af Kreditpakken (Bankpakke 2).  

Generelt er den danske pengeinstitutsektor således velkapitaliseret. 
Det er væsentligt for pengeinstitutterne at kunne signalere styrke via en 
solid overdækning af hensyn til vurderingen på de finansielle markeder. 
Endvidere vil den fremtidige regulering af den finansielle sektor efter alt 
at dømme indebære krav om mere kapital af bedre kvalitet, end de nu-
værende regler kræver. 

 

KAPITALOVERDÆKNING I FORHOLD TIL INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Figur 12 
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Kilde: 

Finanstilsynets gruppe 1-3 (ekskl. pengeinstitutter under Finansiel Stabilitet A/S). 
Finanstilsynet. 
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Pengeinstitutternes indlånsunderskud er steget i 1. halvår 2010 efter en 
større reduktion i 2009, jf. figur 13. Indlånsunderskuddet er betydeligt, 
så pengeinstitutterne er fortsat meget afhængige af markedsbaseret 
finansiering. Sammenlignet med tidligere dækkes underskuddet i min-
dre grad af lån fra udenlandske kreditinstitutter og i højere grad af 
gældsinstrumenter. Denne udvikling er blevet understøttet af pengein-
stitutternes mulighed for at købe individuel statsgaranti på deres egne 
tidsbegrænsede obligationsudstedelser.  

I forhold til deres solvensbehov er pengeinstitutterne som gruppe be-
tragtet ikke begrænsede i deres mulighed for at give lån på grund af 
mangel på kapital, jf. figur 12. Det samlede sæsonkorrigerede udlån fra 
penge- og realkreditinstitutterne er da også steget svagt i de seneste 
måneder. Det gælder både udlånet til erhverv og til husholdninger. Den 
svage vækst stammer fra en mindre stigning i realkreditinstitutternes 
udlån, mens udlånet fra pengeinstitutterne har været stort set uændret 
siden årsskiftet, jf. figur 14. 

Siden efteråret 2008 har realkreditinstitutterne øget udlånene til både 
husholdninger og erhverv, mens pengeinstitutterne har reduceret deres, 
om end med et mindre beløb. Især er bankernes udlån til erhverv faldet. 
Denne forskydning kan afspejle, at pengeinstitutterne har tilskyndet 
kunderne til at optage realkreditlån frem for banklån. Dette er i tråd 

PENGEINSTITUTTERNES INDLÅNSUNDERSKUD, NETTOGÆLD TIL MFI-
SEKTOREN OG UDSTEDTE GÆLDSINSTRUMENTER Figur 13 
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Kilde: 

Opgjort for Finanstilsynets pengeinstitutter i gruppe 1-3. Nettogæld til MFI-sektoren inkluderer udenlandske 
MFI'er. Indlånsoverskud er opgjort som det samlede indlån minus samlede udlån over for ikke-MFI'er (inkl. pension 
og forsikring samt andre finansielle formidlere). Seneste observation er 2. kvartal 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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med den generelle tendens til, at den enkelte bank i højere grad har 
ønsket sikkerhed for sine lån. Det betyder samtidigt en nedbringelse af 
pengeinstituttets risikovægtede aktivposter og dermed en styrkelse af 
dets solvensprocent samt en reduktion af dets indlånsunderskud. For-
skydningen over mod realkredit kan også skyldes, at realkreditinstitutter 
ofte har nemmere ved at skaffe lang finansiering til udlån end pengein-
stitutter. Forskydningen i finansieringsmønsteret understreger nødven-
digheden af at se på den finansielle sektor som helhed, når udlånsudvik-
lingen skal vurderes.  

Udviklingen i den finansielle sektors udlån til erhverv i forhold til BNP i 
Danmark og en række andre lande er vist i figur 15. Udlånet til erhverv i 
Danmark ligger i den høje ende blandt de betragtede lande. Tendensen 
til afbøjning i de seneste kvartaler afspejler især, at der har været vækst 
i BNP. Udlånsvæksten er traditionelt lav tidligt i et opsving, hvor mange 
virksomheder har ledig produktionskapacitet og derfor ikke har behov 
for at udbygge kapitalapparatet. Endvidere er det erfaringen, at mange 
virksomheder i begyndelsen af et opsving er i stand til at finansiere de-
res investeringer via opsparet overskud. 

Nationalbankens udlånsundersøgelser viser, at den finansielle sektors 
kreditpolitik over for erhverv og private har været nogenlunde uændret 
det seneste år, efter at der blev foretaget store stramninger i 4. kvartal 
2008 og 1. kvartal 2009 i kølvandet på finanskrisen. Stramningerne skal 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERS UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER OG ERHVERV Figur 14 
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Kilde: 

Sæsonkorrigerede data. Udestående udlån fra penge- og realkreditinstitutter placeret i Danmark. Husholdninger 
omfatter personligt ejede virksomheder, herunder landbrug. Erhverv er ikke-finansielle selskaber. Seneste observa-
tion er juli 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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ses på baggrund af de foregående års lempelige kreditpolitik og den 
øgede risiko for tab på udlån som følge af den økonomiske krise. Taget 
for pålydende viser svarene i udlånsundersøgelserne, at lånevilkårene er 
omtrent de samme i dag som i foråret 2009.  

I USA er der lavet tilsvarende undersøgelser siden 1970'erne. Ifølge 
disse undersøgelser er udlånspolitikken blevet strammet langt hyppige-
re, end den er lempet. Udsvingene i undersøgelsen er desuden mere 
markante i perioder med stramninger end i perioder med lempelser i 
udlånspolitikken. Da der ikke er grund til at tro, at udlånspolitikken i fx 
2007 var meget strammere, end da undersøgelserne startede, må svaret 
"uændret" derfor på nogle tidspunkter dække over en reel lempelse. 
Det er endnu for tidligt at vurdere, om en tilsvarende asymmetri i svare-
ne vil gøre sig gældende i de danske udlånsundersøgelser.  

Den seneste danske udlånsundersøgelse viser, at der fra 1. til 2. kvartal 
2010 har været en mindre stigning i låneefterspørgslen fra private. Der 
er dog nogen variation institutterne imellem. Specielt de store pengein-
stitutter oplever stigende efterspørgsel fra både eksisterende og nye 
kunder. Det er også de store pengeinstitutter, der forventer en stigning i 
efterspørgslen fra private i 3. kvartal, mens de mellemstore institutter 
som helhed forventer en svagt faldende efterspørgsel. 

UDLÅN TIL ERHVERV I FORHOLD TIL BNP I UDVALGTE LANDE Figur 15 
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Kilde: 

Beholdning af udlån fra MFI'er til indenlandske ikke-finansielle selskaber i forhold til årligt sæsonkorrigeret BNP. 
For Finland er modpartsområdet euroområdet, hvor andre lande end Finland kun udgør en meget lille del af det
totale udlån. Kvartalsdata. Sidste observation er 2. kvartal 2010 (1. kvartal for Finland). 
ECB's Statistical Data Warehouse, Deutsche Bundesbank og Reuters EcoWin. 
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DANSK ØKONOMI 

Økonomisk aktivitet 
Dansk økonomi er langsomt på vej ud af den dybeste lavkonjunktur i 
efterkrigstiden. BNP voksede i 1. halvår hurtigere end i 2. halvår 2009, jf. 
figur 16.  

I 2. kvartal steg BNP således med 1,0 pct. i forhold til kvartalet før. En 
stor del af stigningen skyldes dog et bidrag fra lagerinvesteringerne, der 
må anses for midlertidigt. Det private forbrug faldt lidt. Det må ses i 
sammenhæng med et meget stærkt 1. kvartal, men tallene understre-
ger, at væksten i det private forbrug fortsat er tøvende.  

De faste erhvervsinvesteringer bidrog positivt til væksten i 2. kvartal, 
mens boliginvesteringerne fortsat faldt. Der var pæn vækst i eksporten, 
men endnu stærkere stigning i importen. Den høje vækst i erhvervsinve-
steringerne og i importen i 2. kvartal afspejler bl.a. køb af en boreplat-
form i udlandet. Det offentlige forbrug steg 0,8 pct. i 2. kvartal mod 0,5 
pct. i 1. kvartal. Også stigende offentlige investeringer bidrog til væk-
sten. 

Faldet i det private forbrug i 2. kvartal skete trods en positiv udvikling 
i de disponible indkomster, udfladning i ledigheden og svagt stigende 
formuer. Forbrugskvoten er faldet mærkbart siden krisens start, jf. figur 
17. Der foregår således en konsolidering i husholdningerne.  

 

BNP I MÆNGDER Figur 16 
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Kilde: 

Kvartalsvist BNP i 2000-kr., kædede værdier.  
Danmarks Statistik. 
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Den høje opsparingstilbøjelighed afspejler sig også i detailomsætningen, 
der har udviklet sig svagt hen over foråret og sommeren og lå næsten 
fladt fra april til august, under niveauet fra først på året.  

Forbrugertilliden er steget markant gennem det seneste år og ligger 
nu over sit gennemsnit for de sidste 25 år. Der er stigende tillid til især 
landets økonomi. Der har historisk været en pæn samvariation mellem 
forbrugertillid og det samlede private forbrug ifølge nationalregnska-
bet, jf. figur 18. 

Antallet af tvangsauktioner faldt 13 pct. i august, og husholdninger-
nes restancer over for realkreditinstitutterne faldt i 1. kvartal efter læn-
gere tid stigning. Det underbygger indtrykket af, at husholdningerne er 
blevet mere velkonsoliderede. 

Mens den private sektors forbrugstilbøjelighed er faldet i kølvandet på 
finanskrisen, har det offentlige forbrug udvist høj vækst gennem krisen. 
Udviklingen i det offentlige forbrug diskuteres nærmere i Boks 4. 

I erhvervene har industriproduktionen været stigende det seneste år, 
men fremgangen er kommet senere og har været mere tøvende end 
mange steder i udlandet. Industriproduktionen lå i juli stadig 15 pct. 
lavere end før krisen. Udviklingen må bl.a. ses på baggrund af en svæk-
ket dansk konkurrenceevne. 

FORBRUGS- OG FORMUEKVOTE FOR HUSHOLDNDINGER Figur 17 
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Kilde: 

Forbrugskvoten for husholdninger viser forbrug i forhold til disponibel indkomst tillagt nettobetalinger til pen-
sionskasser. Formuekvoten viser husholdningernes formue inkl. pensionsformue efter skat i forhold til disponibel
indkomst tillagt nettobetalinger til pensionskasser. Forbrugskvoten er 4 kvartalers glidende gennemsnit. 2. kvartal 
2010 er delvis skønnet. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Der har dog de seneste måneder været god vækst i ordreindgangen til 
industrivirksomhederne, især fra eksportmarkederne. Konjunkturbaro-
meteret for industrien har ligget fladt hen over sommeren, på et niveau 
lidt over det langsigtede gennemsnit. Det samme gælder for serviceer-
hvervene, mens forventningerne i byggeriet fortsat er meget pessimisti-
ske. Alt i alt tegner indikatorerne et billede af en økonomi i moderat 
fremgang1. 

Mange virksomheder konsoliderer sig, dvs. nedbringer gælden og 
øger egenkapitalen, men nogle er så hårdt ramt af svigtende efter-
spørgsel, at de går ned. Det afspejler sig i, at antallet af konkurser fort-
sat stiger fra et allerede højt niveau. 

 
Boligmarkedet 
På boligmarkedet er der sket en stabilisering af priserne ved det nuvæ-
rende lave renteniveau, men med store regionale forskelle. 

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse steg 
svagt på landsplan i 2. kvartal og ligger nu 1,5 pct. over niveauet for et 
år siden. Det er første gang i mere end to år, at årsstigningstakten er 
positiv. I hovedstadsområdet steg priserne på både parcel- og rækkehu-
se og ejerlejligheder hurtigere end på landsplan og er nu omkring 10 
pct. højere end for et år siden. Det er også her, det forudgående prisfald 
var størst.  

 1
 Se artiklen af Jonas Sørensen, Konjunkturbarometre som prognoseværktøj, side 73. 

PRIVATFORBRUG OG FORBRUGERTILLID Figur 18 
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Kilde: 

Detrendet med 1995 = 100. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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UDVIKLINGEN I DET OFFENTLIGE FORBRUG Boks 4  

I slutningen af 1990’erne blev det finanspolitiske fokus i Danmark rettet mod det mel-

lemfristede og lange sigt  i takt med, at der blev stigende politisk opmærksomhed 

omkring udfordringerne for de offentlige finanser ved en aldrende befolkning. Den 

første mellemfristede plan blev lanceret i 1997. Den er siden fulgt af en 2010-plan og 

senest en 2015-plan fra 2009.  Planerne har alle indeholdt mål for den faktiske eller 

den strukturelle (konjunkturrensede) budgetsaldo samt en grænse for væksten i det 

offentlige forbrug. Med skattestoppet fra 2001 forpligtede regeringen sig endvidere 

til ikke at skattefinansiere øgede udgifter. 

 

OFFENTLIGT FORBRUG Figur 19
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Indtil den seneste økonomiske krise har målet for den offentlige saldo generelt været 

opfyldt, men det havde baggrund i en gunstig økonomisk situation og en periode 

med ekstraordinært store indtægter fra produktionen af olie og gas i Nordsøen og fra 

pensions- og selskabsbeskatningen. Derimod er de udstukne rammer for væksten i det 

offentlige forbrug blevet overskredet alle år undtagen 2003, og ofte med en betyde-

lig margin, jf. figur 19. Som andel af potentielt BNP er det offentlige forbrug vokset 

markant de seneste par år. Potentielt BNP er det underliggende konjunkturrensede 

BNP, der kan ses som indikator på den produktion, som på længere sigt skal finansiere 

det offentlige forbrug.   

Ud af de samlede offentlige forbrugsudgifter udgør kommunernes andel knap 

halvdelen, regionernes lidt over 20 pct. og statens knap 30 pct. En stor del af forkla-

ringen på de gentagne overskridelser af de offentlige budgetrammer ligger i kom-

munernes tendens til både at overskride deres aftale med regeringen og deres egne 

budgetter. Det var også tilfældet i 2009, hvor det offentlige forbrug voksede med 3,4 

pct. realt, til trods for at staten har indført skærpede sanktionsmuligheder over for 

kommunerne, hvis de overskrider budgetrammerne. 

Anm: Det potentielle BNP som opgjort af OECD. 
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Omsætningen på boligmarkedet har været stigende det seneste år, men 
faldt lidt i 2. kvartal. Omsætningen er stadig betydeligt under niveauet 
før tilbageslaget i økonomien. En periode med meget lav omsætning har 
betydet en pukkel af huse til salg, hvoraf noget kommer fra nybyggeri 
igangsat under højkonjunkturen. Udbuddet af huse til salg ligger på et 
meget højt niveau set i et længere perspektiv. Totalt set er der ca. 50.000 
huse, rækkehuse og ejerlejligheder til salg ifølge e-nettet/RealViewTNI. 
Det er ca. dobbelt så mange som umiddelbart før krisen. 

Det store udbud af huse til salg vil på kort sigt presse salgspriserne. 
Udbudspuklen sætter formentlig en snæver grænse for, hvor meget 
priserne på ejerboliger kan stige på kort sigt. En normalisering af rente-
niveauet vil lægge et yderligere nedadrettet pres på boligpriserne. 

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Eksporten af varer, herunder industriprodukter, er de seneste tre måne-
der steget, men fremgangen er ikke så stærk, som den har været i en del 
andre lande. Konkurrenceevnen er forbedret i løbet af det seneste halve 
år som følge af en svækkelse af den effektive kronekurs og en stigning i 
produktiviteten, men det er ikke nok til at opveje det markante tab af 
konkurrenceevne, der var i den forudgående periode.    
  Importen blev reduceret mærkbart under tilbageslaget i 2008 og be-
gyndelsen af 2009, men er nu begyndt at stige igen. Vareimporten er 
steget med over 7 pct. de seneste tre måneder. Der har været stigning i 
importen til både forbrug og erhverv. Overskuddet på handelsbalancen 
er stort set uændret i forhold til den forudgående periode. 

På betalingsbalancen er overskuddet på tjenestehandel steget de se-
neste tre måneder. Det skyldes hovedsageligt, at Danmarks store han-
delsflåde sejler stigende overskud hjem både som følge af øgede trans-
portmængder i takt med den stigende verdenshandel og som følge af 
bedre fragtrater. Overskuddet på posten løn og formueindkomst er også 
steget.  

Det samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster har været 
stigende de seneste tre år. Det afspejler først og fremmest, at den inden-
landske efterspørgsel herhjemme har udviklet sig svagere end i udlan-
det. I 12-måneders-perioden til og med juli 2010 var overskuddet 85 mia. 
kr., det højeste nogensinde, når der måles i løbende priser.  

 
Arbejdsmarkedet 
Den sæsonkorrigerede registrerede arbejdsløshed var fra maj til og med 
juli nogenlunde uændret på et niveau omkring 113.000 personer sva-
rende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Antallet af aktiverede, som ikke ind-
går i den registrerede ledighed, har derimod været uafbrudt stigende 
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over de seneste to år. Det har betydet et øget spænd mellem den regi-
strerede ledighed og bruttoledigheden, dvs. ledighed inkl. aktiverede. 
Noget tilsvarende gælder for forholdet mellem den registrerede ledig-
hed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed1. Denne udvikling er meget 
forskellig fra forløbet under den forrige lavkonjunktur omkring 2002-03, 
hvor de tre mål for ledigheden steg nogenlunde parallelt, jf. figur 20. Se 
boks 5 for en diskussion af det danske arbejdsmarked under krisen. 

I betragtning af, hvor stor tilbagegangen i produktionen har været, er 
den registrerede ledighed steget overraskende lidt. Siden toppunktet i 
4. kvartal 2008 er beskæftigelsen i den private sektor faldet med 165.000 
ifølge nationalregnskabet, mens den offentlige beskæftigelse er steget 
med 15.000 personer. Den registrerede ledighed er kun steget med 
60.000, så arbejdsstyrken opgjort som summen af de beskæftigede iføl-
ge nationalregnskabet og de registrerede ledige er faldet med 90.000 
personer. Faldet er mindre, hvis AKU-ledigheden anvendes i opgørelsen 
af arbejdsstyrken. Det illustrerer, at der er et betydeligt antal personer, 
der ikke er registreret som ledige, men som er parate til at tage et ar-
bejde. 

 1
 AKU-ledigheden, som opgjort i arbejdskraftundersøgelsen, er en stikprøvebaseret opgørelse af per-

soner uden beskæftigelse, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som er aktivt jobsøgende. 

LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE  Figur 20 
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Kilde: 

Arbejdsstyrke opgjort som antal beskæftigede plus registrerede ledige. Bruttoledighed er antallet af registrerede 
ledige plus antal personer i aktivering. Der er brud i serien over bruttoledigheden. Fra 2007 er inkluderet arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere.    
Danmarks Statistik og OECD. 
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KRISEN OG FLEXICURITY Boks 5  

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at det er forholdsvis let at tilpasse be-

skæftigelsen på en virksomhed til efterspørgslen efter virksomhedens produkter. Det 

er en del af den såkaldte flexicurity model.  

 

PRODUKTIVITET I INDUSTRIEN Figur 21
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Kilde: 

Bruttoværditilvækst pr. beskæftiget i industrien. Seneste observation 2. kvartal 2010. Lineær trend estimeret 
på perioden 1991 til 2010. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

PRODUKTIVITET I PRIVATE BYERHVERV EKSKL. INDUSTRI Figur 22
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Kilde: 

Bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Seneste observation er 2. kvartal 2010. Lineær trend estimeret på 
perioden 1991 til 2010. 
Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Faldet i arbejdsstyrken har været større denne gang end under tidligere 
lavkonjunkturer. Da kun en mindre del er overgået til varig offentlig 
forsørgelse, vil arbejdsstyrken formentlig relativt hurtigt kunne øges 
igen, når efterspørgslen efter arbejdskraft begynder at stige.  

Siden den foregående lavkonjunktur er der sket en fremrykning af det 
tidspunkt, hvor de ledige har pligt til at tage imod et aktiveringstilbud. 
Endvidere er reglerne for statens delvise refusion af kommunernes ud-
gifter til arbejdsløsheds- og dagpenge ændret på en måde, der tilskynder 
til øget aktivering. Disse forhold kan bidrage til at forklare den store 
stigning i aktiveringsomfanget under den seneste lavkonjunktur.  

Den omfattende aktiveringsindsats understreger, at bruttoledigheden 
er et mere retvisende mål for arbejdsløsheden end den registrerede le-
dighed. Stigningen i bruttoledigheden på over 100.000 personer siden 
sommeren 2008 ligger også tættere på de prognoser for ledighedsudvik-
lingen, der blev fremlagt i den første tid efter, at finanskrisen slog igen-
nem på realøkonomien.  

 
Løn og priser 
Målt på årsbasis var lønstigningstakten på det private arbejdsmarked 
omkring 2,5 pct. i de første to kvartaler af året. Lønstigningstakten er 

FORTSAT Boks 5 

En indikator på flexicurity-modellens effektivitet er variationen i produktiviteten over 

tid, dvs. i produktionen pr. beskæftiget. Ved hurtig tilpasning af beskæftigelsen til 

behovet for arbejdskraft vil man forvente en mindre variation i produktiviteten end i 

lande, hvor det er vanskeligere at komme af med overflødig arbejdskraft i ned-

gangstider, og hvor man omvendt er mere tøvende med nyansættelser i opgangstider. 

Set over en længere periode har variationen i produktiviteten herhjemme da også 

været mindre end i de fleste af de lande, som vi normalt sammenligner os med. Under 

den seneste lavkonjunktur har virksomhedernes reaktionsmønster imidlertid været 

anderledes i nogle brancher.  

Gennem det seneste konjunkturforløb har udviklingen været forskellig afhængigt 

af, om vi betragter industrien isoleret eller ser på den bredere afgrænsning, byer-

hverv, der også indeholder servicesektoren og byggeriet, jf. figur 21 og 22. Mens indu-

strivirksomhederne hurtigt har tilpasset antallet af ansatte til de sløje tider, har reak-

tionen i de to andre brancher været mere træg. 

Manglende tilpasning af arbejdsstyrken betød, at væksten i produktiviteten i byer-

hverv var markant negativ i perioden 2007 til 1. halvår 2009. De seneste kvartaler er 

der derimod sket en vending, så produktivitetsvæksten nu er stærkt positiv. Det dan-

ske arbejdsmarked uden for industrien har dermed mere lignet arbejdsmarkederne i 

fx Tyskland og Frankrig end de angelsaksiske, som ellers skulle ligge tættere på det 

danske arbejdsmarked med hensyn til graden af fleksibilitet.1        

1 Se artiklen af Thomas Munk Gade og Niels Peter Hahnemann, Udviklingen på industrilandenes arbejdsmarkeder 
gennem krisen, side 59. 
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aftaget mærkbart de seneste år til det laveste niveau i en årrække. I 
udlandet er lønstigningstakten imidlertid også faldet mange steder.  

Den afdæmpede lønudvikling afspejler, at arbejdsmarkedet stadig er 
svagt, og at der er rigelig kapacitet i virksomhederne. De decentrale 
lønforhandlinger i især industrien gør, at lønstigningerne til en vis grad 
tager hensyn til den enkelte virksomheds økonomiske situation. 

Danske virksomheders konkurrenceevne er forbedret noget i løbet af 
det seneste år – ca. 15 pct. målt ud fra de relative enhedslønomkostnin-
ger, jf. figur 23. Det skyldes et fald i den effektive kronekurs og vækst i 
produktiviteten. Der er dog stadig et betydeligt efterslæb efter en lang 
periode med en forholdsvis høj dansk lønstigningstakt. 

Forbrugerpriserne målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisin-
deks, HICP, steg 2,3 pct. p.a. i august. Det er over niveauet i euroområ-
det, hvor priserne i juli steg 1,7 pct. p.a. Den højere danske inflation 
skyldes bl.a., at en række afgifter blev forhøjet ved årsskiftet.  

Kerneinflationen, der måler prisudviklingen renset for ændringer i pri-
serne på fødevarer og energi, er omkring 1 pct. p.a. Samme billede teg-
ner den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI. Der er således 
aktuelt ikke noget stort underliggende inflationspres i den danske øko-
nomi.  

 

 

DANSK INDUSTRIS KONKURRENCEEVNE Figur 23
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Kilde: 

Reciprokke serier, dvs. udenlandsk enhed pr. dansk enhed i relativ løn og relativ enhedslønomkostning. Et falden-
de indeks angiver forringelse af den danske konkurrenceevne. 
OECD og Danmarks Nationalbank. 
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Prognose for dansk økonomi 2010-12 
Med afsæt i de ovenfor beskrevne konjunkturtendenser fremlægges 
nedenfor Nationalbankens seneste prognose for den danske økonomi. 
Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model 
MONA1, og tager udgangspunkt i den foreliggende konjunkturstatistik, 
herunder Danmarks Statistiks kvartalsvise nationalregnskab for 2. kvartal 
20102. De bagvedliggende antagelser om den internationale økonomi, 
de finansielle forhold og finanspolitikken er beskrevet i appendiks 1. 
Ændringer i prognosen i forhold til prognosen fra marts 2010 gennem-
gås i appendiks 2. 

Den økonomiske vækst i Danmark ventes på linje med de vigtigste 
eksportmarkeder at være moderat i de kommende kvartaler efter den 
stærke fremgang i 1. halvår 2010. For 2010 under ét skønnes BNP at 
være 1,6 pct. højere end i 2009 primært som resultat af fremgangen 
siden midten af 2009. I 2011 og 2012 tiltager BNP-væksten gradvis, men 
ikke nok til inden for prognosehorisonten at bringe BNP tilbage på ni-
veauet før finanskrisen. Vækstprofilen minder om forventningerne til 
udviklingen i både USA og euroområdet, jf. figur 24. Tilbageslaget i 
2008 og 2009 var kraftigere i Danmark, men i fremskrivningen ventes en 
vis indhentning i forhold til euroområdet, hvor væksten i nogle lande er 
hæmmet af de alvorlige statsfinansielle udfordringer. 

Den forventede BNP-vækst er bredt fordelt på efterspørgselskompo-
nenter, jf. tabel 4. Det private forbrug stiger moderat i de kommende år. 
Husholdningernes disponible indkomster øges bl.a. som følge af stigen-
de realløn og begyndende fremgang i beskæftigelsen. Det giver også 
plads til en fortsat konsolidering, som er en naturlig reaktion på det 
forudgående fald i formuekvoten, der fulgte af faldende boligpriser og 
nedturen på aktiemarkederne. Boligmarkedet har i kraft af det meget 
lave renteniveau stabiliseret sig, og sammen med mere positive udsigter 
for arbejdsmarkedet giver det grobund for en vis opgang i forbruget, 
trods indfasningen af skattereformens finansieringselementer og de 
stramninger, der følger af genopretningsaftalen. 

Virksomhederne konsoliderer sig også. De foreliggende indikatorer 
tyder på, at erhvervsinvesteringerne har nået bunden, men nogen kraf-
tig opgang er der ikke udsigt til i lyset af den store ledige kapacitet, som 
er opstået med produktionsfaldet. 

Det offentlige forbrug er steget kraftigt i de seneste kvartaler og 
skønnes på den baggrund at blive 1,8 pct. højere i år end sidste år. I 
2011 og 2012 antages forbrugsvæksten at være mere afdæmpet, om end  

 1
 Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003. 2
 Beregningerne er baseret på statistisk information til og med 10. september 2010. 
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højere end forudsat af regeringen. I boks 6 gennemgås et alternativt 
scenario, hvor det offentlige forbrug i 2012 bringes på niveau med for-
udsætningerne i genopretningsaftalen og Økonomisk Redegørelse fra 
august 2010. 

BNP-VÆKST I DANMARK, EUROOMRÅDET OG USA Figur 24
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Kilde: 

Efter den stiplede linje er der tale om skøn. 
Danmarks Statistik, Reuters EcoWin, IMF, World Economic Outlook, update juli 2010, og egen prognose. 

 

 

 

CENTRALE ØKONOMISKE STØRRELSER Tabel 4

Realvækst i forhold til året før, pct. 2009 2010 2011 2012 

BNP ..................................................................  -4,7 1,6 1,7 2,0 
Privat forbrug .................................................  -4,6 2,4 2,3 3,3 
Offentligt forbrug ..........................................  3,4 1,8 1,0 0,8 
Boliginvesteringer ..........................................  -18,1 -12,7 2,0 4,0 
Offentlige investeringer ................................  12,4 16,0 -13,3 -5,1 
Erhvervsinvesteringer ....................................  -14,2 -9,0 5,4 4,8 
Lagerinvesteringer 1 ........................................  -2,0 0,8 0,5 0,1 
Eksport ............................................................  -10,2 2,7 2,4 2,5 
   Industrieksport ............................................  -11,7 5,0 3,2 3,9 
Import ..............................................................  -13,2 1,9 3,9 3,9 
     
Samlet beskæftigelse, 1.000 personer .........  2.823 2.772 2.768 2.779 
Registreret ledighed, 1.000 personer ...........  98 116 120 111 
Betalingsbalance, pct. af BNP .......................  4,1 4,6 3,8 3,2 
Offentlig saldo, pct. af BNP ..........................  -2,8 -4,8 -4,6 -3,1 
Kontantpriser, pct. år-år .................................  -13,1 1,5 1,5 2,0 
Forbrugerpriser, pct. år-år..............................  1,1 2,1 1,7 1,6 
Timeløn, pct. år-år ..........................................  2,9 2,6 2,6 3,0 

2 Bidrag til BNP-vækst. 
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Fremgangen i verdenshandlen er omsider smittet af på dansk vareeks-
port. Eksportstigningen er dog forholdsvis behersket i fremskrivningen. 
Det skal ses i lyset af de lidt svage økonomiske udsigter i nogle af de 
vigtigste samhandelslande og udsigten til fortsat tab af markedsandele. 
Importen stiger mere end eksporten i takt med, at efterspørgselspresset 
tager til, så overskuddet på handelsbalancen reduceres gradvis i frem-
skrivningen. 

Med årlige vækstrater i underkanten af 2 pct. i perioden 2010-12 eli-
mineres noget af det betydelige produktionsgab, som opstod i 2008 og 
2009, men gabet når ikke at blive lukket inden for prognosehorisonten. I 
de seneste kvartaler er en stor del af de seneste års fald i produktivite-
ten i de private byerhverv indhentet, men der er fortsat et stykke op til 
den trendmæssige udvikling. Trods produktionsvæksten i fremskrivnin-
gen ventes beskæftigelsen derfor kun at løfte sig behersket fra sit nu-
værende niveau. Den registrerede ledighed stiger på den baggrund be-
skedent frem til begyndelsen af 2011 for siden at aftage gradvis. 

Lønstigningerne på det private arbejdsmarked er aftaget mærkbart si-
den 2008 til et niveau omkring 2½ pct. år til år i takt med stigningen i 
arbejdsløsheden. Lønstigningerne ventes i de kommende kvartaler at 
holde sig omkring det nuværende moderate niveau, men kommer næp-
pe længere ned i lyset af de mere positive udsigter for arbejdsmarkedet. 
Med udsigt til afdæmpede lønstigninger i udlandet vil lønudviklingen 
ikke selvstændigt bidrage til at forbedre konkurrenceevnen i den kom-
mende tid. 

Inflationspresset ventes at være moderat. Udsigterne for verdensøko-
nomien tyder ikke på noget stort pres på råvarepriserne, og herhjemme 
trækker et afdæmpet arbejdsmarked og lav kapacitetsudnyttelse i sam-
me retning. Forbrugerprisindekset (HICP) var august 2010 2,3 pct. højere 
end i samme måned året før. Det er en betydelig opgang i inflationstak-
ten i forhold til sidste år, som bl.a. kan henføres til afgiftsforhøjelser, der 
trådte i kraft ved årsskiftet, og højere energipriser. Disse forhold holder 
inflationen oppe gennem 2010, hvor forbrugerpriserne stiger med 2,1 
pct. i forhold til året før, jf. tabel 5. Derefter aftager inflationen i 2011 
og 2012, hvor bidraget fra afgiftsstigninger er mere beskedent. 

Den indenlandske markedsbestemte inflation, IMI, er reduceret bety-
deligt fra sit høje niveau i 2009. Reduktionen skyldes i vid udstrækning, 
at virksomhederne kun delvis lader stigende importpriser slå igennem 
på forbrugerpriserne. IMI ventes at holde sig på et moderat niveau i 
lyset af den beherskede lønudvikling og den betydelige ledige kapaci-
tet. De senere års fald i profitkvoten taler for stigende avancer, men 
avancerne ventes også i et vist omfang genoprettet af produktivitets-
stigninger. 
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FORBRUGERPRISER  Tabel 5

Pct., år-år Vægt1 2009 2010 2011 2012 2. kvt. 
2010 

3. kvt. 
2010 

4. kvt. 
2010 

HICP ....................................  1,1 2,1 1,7 1,6 2,0 2,1 2,4 

Nettoprisindeks ................. 100 2,1 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 2,0 
Eksogene:          
  Energi ............................... 7,1 -6,3 10,8 1,5 0,3 13,8 10,4 6,3 
  Fødevarer ......................... 13,1 0,6 -0,2 2,4 1,6 -1,2 0,5 2,0 
  Adm. priser ...................... 4,2 4,8 3,8 2,8 2,8 3,9 4,0 3,7 
  Husleje .............................. 23,6 4,5 2,6 1,8 1,8 2,5 2,3 2,5 
Ekskl. eksogene ................. 52,0 2,4 0,7 1,7 1,7 0,4 0,5 1,0 
  Import ............................... 15,6 -3,5 0,8 2,1 2,9 -0,1 2,6 3,1 
  IMI...................................... 36,4 5,1 0,6 1,5 1,2 0,6 -0,5 0,1 

Anm.: I nettoprisindekset er indirekte skatter og afgifter fratrukket forbrugerpriserne, mens eventuelle tilskud er lagt
til. 

3 Vægt i nettoprisindekset, pct. 

 

 

ALTERNATIVT SCENARIO MED LAVERE OFFENTLIGT FORBRUG Boks 6 

Regeringens Konvergensprogram 2009 for dansk økonomi har som et af sine pejle-

mærker, at det offentlige forbrug i 2015 ikke må overstige 26¾ pct. af det konjunk-

turrensede BNP. I de seneste år er det offentlige forbrug imidlertid steget kraftigt og 

udgør i øjeblikket ca. 28½ pct. af det konjunkturrensede BNP, jf. boks 4. Hvis denne 

udvikling ikke vendes, vil det på længere sigt nødvendiggøre et højere skattetryk end 

tilsigtet i de foreliggende planer for dansk økonomi. Dette tilsiger en væsentligt lave-

re vækst i det offentlige forbrug end den, der forudsættes i prognosen ovenfor. 

Regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2010 antager, at realvæksten i det 

offentlige forbrug bliver 0 pct. i 2010 og 0,6 pct. i 2011, og den nyligt vedtagne genop-

retningsplan forudsætter en vækst i det offentlige forbrug på ½ pct. i 2012. De forelø-

bige nationalregnskabstal tyder imidlertid på, at stigningen i det offentlige forbrug i 

2010 bliver langt højere end forudsat. I de foregående år er udgiftsrammerne også ble-

vet overskredet. Det er baggrunden for, at prognosen ovenfor antager en realvækst i 

det offentlige forbrug på 1,8 pct. i 2010, 1 pct. i 2011 og 0,8 pct. i 2012. Hvis konver-

gensprogrammets pejlemærke for det offentlige forbrugs andel af BNP skal nås, vil det 

imidlertid kræve en dæmpning af det offentlige forbrug i de kommende år.  

Nedenfor illustreres derfor de makroøkonomiske konsekvenser af et alternativt sce-

nario, hvor det reale offentlige forbrug reduceres i 2011 og 2012, så niveauet i 2012 

svarer til forudsætningerne i Økonomisk Redegørelse, august 2010, inkl. genopret-

ningsaftalen fra maj 2010. Ligeledes antages det reale niveau for de offentlige inve-

steringer fra 2011 at nå det forudsatte i Økonomisk Redegørelse, august 2010. Kon-

kret indebærer det alternative forløb med lavere offentlig efterspørgsel et fald i det 

reale offentlige forbrug på 0,4 pct. i både 2011 og 2012, hvorimod de offentlige inve-

steringer falder lidt mindre end i grundforløbet, nemlig med 6,2 pct. i 2011 og 5,5 pct. 

i 2012. 
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Økonomisk politik 
I 2007 var der et overskud på de offentlige finanser på knap 5 pct. af 
BNP. I 2010 ventes et underskud af næsten samme størrelsesorden. Stør-
stedelen af denne dramatiske budgetforringelse skyldes, at den økono-
miske krise har svækket skattegrundlaget og øget de offentlige udgifter 
til dagpenge og kontanthjælp mv. En væsentlig del af budgetforringel-
sen skyldes dog, at Danmark er blandt de lande i Europa, der har fore-
taget den største finanspolitiske lempelse for at imødegå krisen. 

Den kraftige forværring af de offentlige finanser har medført, at 
Danmark nu er omfattet af proceduren for nedbringelse af uforholds-
mæssigt store budgetunderskud i EU’s stabilitets- og vækstpagt. EU's 
Råd af Økonomi- og Finansministre har således henstillet, at Danmark 
forbedrer den konjunkturrensede offentlige saldo med mindst ½ pct. 
årligt i perioden 2011-13, svarende til en samlet budgetforbedring på ca. 
24 mia. kr.  

FORTSAT Boks 6 

Den lavere offentlige efterspørgsel reducerer BNP-væksten til 1,5 pct. og 1,7 pct. i 

henholdsvis 2011 og 2012, jf. anden søjle i tabel 6. Med lavere offentligt forbrug er 

antallet af offentligt ansatte lavere end i prognosens grundforløb, og den private be-

skæftigelse reduceres også som følge af den lavere aktivitet. Samlet bliver ledigheden 

knap 15.000 personer højere i 2012. Lønstigningstakten reduceres en anelse, og effek-

ten på prisudviklingen er beskeden inden for prognosens horisont. Forbedringen af 

den offentlige saldo i forhold til grundforløbet er på omkring 5 mia. kr. i 2012. På 

længere sigt vil budgetforbedringen dog være noget større. 

Beregningerne viser, at selv om aktiviteten dæmpes i en periode, er det muligt at 

bringe det offentlige forbrug tilbage på det tidligere planlagte spor uden at kvæle 

det økonomiske opsving. En opbremsning i de offentlige udgifter vil før eller senere 

skulle foretages, hvis en stigning i skattetrykket skal undgås. 

 

 

GRUNDFORLØB OG ALTERNATIVT SCENARIO Tabel 6 

 Grundforløb 
Lavere offentlig  

efterspørgsel 

2011   
BNP, pct. år-år ........................................... 1,7 1,5 
Registreret ledige, 1.000 personer ........ 120 126 
Offentlig saldo, pct. af BNP .................... -4,6 -4,5 
HICP, pct. år-år .......................................... 1,7 1,7 

2012   
BNP, pct. år-år .......................................... 2,0 1,7 
Registreret ledige, 1.000 personer ........ 111 125 
Offentlig saldo, pct. af BNP..................... -3,1 -2,9 
HICP, pct. år-år .......................................... 1,6 1,5 
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Den politiske aftale fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi 
udmønter dette konsolideringsbehov. Den konjunkturdæmpende virk-
ning af genopretningsaftalen bliver mere end opvejet af den seneste 
lempelse af de monetære forhold. Denne lempelse er en følge af, at 
renten og den effektive kronekurs er faldet. Det er nødvendigt at kon-
solidere de offentlige finanser både for at leve op til de finanspolitiske 
spilleregler i EU og for at sikre tilliden til, at der vil blive ført en discipli-
neret økonomisk politik i Danmark. Tilliden er forudsætningen for fast-
kurspolitikken og det lave danske rentespænd over for udlandet. 

Genopretningsaftalen forudsætter, at væksten i det offentlige forbrug 
dæmpes mærkbart i de kommende år. Samtidig forudsætter regeringen 
i sin seneste Økonomiske Redegørelse, at realvæksten i det offentlige 
forbrug i 2010 holdes nede på nul. De foreløbige nationalregnskabstal 
tyder imidlertid på en langt stærkere forbrugsvækst i år. I de foregåen-
de år har der også været markante budgetoverskridelser, ikke mindst i 
2009. De gentagne overskridelser skærper det langsigtede offentlige 
finansieringsproblem og fjerner råderummet for at føre ekspansiv fi-
nanspolitik, hvis der skulle komme et nyt økonomisk tilbageslag. 

Hvis budgetoverskridelserne ikke modsvares af tilsvarende besparelser 
i de kommende år, vil det nødvendiggøre et højere skattetryk end tilsig-
tet i de foreliggende planer for dansk økonomi. Da der kun er begræn-
sede muligheder for at øge skattetrykket uden at skabe alvorlige øko-
nomiske forvridninger, er der et stærkt argument for en strammere fi-
nanspolitik end den, der er antaget i prognosen ovenfor. I Boks 6 gives 
et eksempel på et alternativt forløb for dansk økonomi, hvor den utilsig-
tede stigning i det offentlige forbrug i 2010 imødegås med en tilsvaren-
de lavere forbrugsvækst i de næste to år. Det fremgår, at væksten i BNP 
i så fald vil blive afdæmpet med ca. 0,2 procentpoint i 2011 og med ca. 
0,3 procentpoint i 2012 i forhold til prognosens grundforløb. Beregnin-
gerne viser imidlertid også, at det er muligt at bringe det offentlige 
forbrug tilbage på det tidligere planlagte spor uden at kvæle det øko-
nomiske opsving. En opbremsning i det offentlige forbrug vil kræve 
udgiftspolitiske styringsmidler, der kan sikre en højere grad af målopfyl-
delse end hidtil opnået. Det er væsentligt at erindre, at en opbremsning 
i de offentlige udgifter skal foretages før eller siden, hvis en stigning i 
skattetrykket skal undgås.  Jo flere år, der tillades en overskridelse af de 
offentlige udgiftsrammer, jo større bliver den nødvendige efterfølgende 
opstramning.  

Diskussionen om finanspolitikken skal ses i lyset af, at Danmark nu står 
over for en længere periode frem til omkring 2040, hvor den demografi-
ske modvind i form af et faldende antal erhvervsaktive i forhold til pen-
sionistgruppen i stigende grad vil kunne mærkes på de offentlige bud-
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getter. Strukturreformer, der øger arbejdsudbuddet, kan på længere 
sigt forbedre de offentlige finanser og dermed mindske behovet for 
traditionelle besparelser og/eller skatteforhøjelser. Efter at der med 
genopretningsaftalen er vedtaget en afkortning af dagpengeperioden 
til 2 år, kan der næppe opnås yderligere væsentlige budgetforbedringer 
via reformer af dagpengesystemet uden at underminere den danske 
flexicurity-model for arbejdsmarkedet. Veltilrettelagte reformer af SU-
systemet og reglerne for førtidspension kan bidrage til at øge arbejds-
udbuddet og styrke den finanspolitiske holdbarhed. Og som mange ud-
redningsarbejder har vist, ligger der et stort potentiale i at hæve tilba-
getrækningsalderen. Opgaven med at sikre den langsigtede holdbarhed 
på de offentlige finanser er dog så stor, at den ikke kan løses alene gen-
nem reformer på arbejdsmarkedet. Det er også nødvendigt med en 
strammere styring af det offentlige forbrug, hvis skattetrykket skal hol-
des i ro. 

Den lave underliggende produktivitetsvækst i dansk økonomi har ud-
løst en debat om, hvordan den underliggende vækstrate kan øges. Ud-
viklingen i produktiviteten er på længere sigt afgørende for udviklingen 
i levestandarden. Undertiden ses en øget produktivitetsvækst også som 
en løsning på de offentlige budgetproblemer. Flere analyser tyder imid-
lertid på, at en højere underliggende produktivitetsvækst faktisk kan 
medføre en lille forringelse af den finanspolitiske holdbarhed.1 Hvis de 
offentligt ansatte og overførselsmodtagerne skal have fuld andel i pro-
duktivitetsgevinsterne, vil de offentlige udgifter til lønninger og over-
førsler stige i takt med den reallønstigning, der følger af produktivitets-
væksten. Derimod er der dele af statens indtægter, som ikke fuldt ud 
følger produktivitetsudviklingen. Hensynet til velstandsudviklingen giver 
stærke grunde til at overveje initiativer, der kan hæve produktiviteten, 
men højere produktivitet kan altså ikke træde i stedet for tiltag til kon-
solidering af de offentlige budgetter. 

I kølvandet på finanskrisen er der sket en opstramning af pengeinsti-
tutternes kreditpolitik. Opstramningen har været nødvendig på bag-
grund af de foregående års lempelige kreditvilkår og den øgede risiko 
for tab på udlån som følge af den økonomiske krise. Udviklingen har 
givet anledning til en debat om, hvorvidt der eksisterer en kreditklem-
me, hvor lånevilkårene er strammere, end konjunktursituationen tilsiger, 
og hvor en del sunde og levedygtige investeringsprojekter ikke kan op-
nå finansiering, således at der er behov for nye tiltag til fremme af kre-
ditgivningen. Udviklingen de sidste par år har givetvis gjort det væsent-

 1
 Se f.eks. Erik Haller Pedersen og Johanne Dinesen Riishøj, Vækst, offentlige finanser og indvandring, 

Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2008 og De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, 
Forår 2010, kapitel III. 
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ligt sværere for en del små og mellemstore virksomheder at finde finan-
siering. Det må dog ses på baggrund af, at der under de foregående års 
højkonjunktur blev opbygget nogle ubalancer, hvor nogle sektorer som 
f.eks. bygge- og anlægsbranchen voksede sig større, end der på langt 
sigt er grundlag for. Mange års forringelse af den danske lønkonkurren-
ceevne udgør formentlig også en stigende trussel mod en del virksom-
heders overlevelsesmuligheder. Under disse omstændigheder er det 
uundgåeligt, at dele af erhvervslivet oplever stigende finansieringsvan-
skeligheder. Tallene for den samlede kreditgivning giver imidlertid ikke 
belæg for at hævde, at der eksisterer en generel kreditklemme. Den 
samlede långivning fra penge- og realkreditinstitutter til såvel erhverv 
som husholdninger ligger fortsat på et efter historiske og internationale 
forhold meget højt niveau, og det økonomiske tilbageslag har kun ført 
til et meget begrænset fald i det samlede udlån til erhvervslivet. 

Diskussionen om ønskværdigheden af en øget kreditgivning må også 
ses i sammenhæng med pengeinstitutternes indlånsunderskud. Selvom 
øgede udlån i et vist omfang vil føre til øgede indlån, kan en øget ud-
lånsvækst medføre et større indlånsunderskud. Efter en betydelig reduk-
tion i 2009 er danske pengeinstitutters indlånsunderskud igen begyndt 
at vokse, både i institutternes danske og udenlandske enheder. Finans-
krisen viste, at et stort indlånsunderskud baseret på kortfristet finansie-
ring gør et pengeinstitut meget sårbart over for international finansiel 
uro. I lyset af denne erfaring er finansieringen af indlånsunderskuddet 
siden 2008 blevet omlagt i retning af større vægt på langfristede lån. 
Det er vigtigt for den finansielle stabilitet, at det enkelte pengeinstitut 
sikrer sig en stabil finansiering af et eventuelt indlånsunderskud. 
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APPENDIKS 1: ANTAGELSER I PROGNOSEN FOR DANSK ØKONOMI 

Fremskrivningen bygger på en række antagelser om den internationale 
økonomi, de finansielle forhold og finanspolitikken. 

 
International økonomi 
Opsvinget i den globale økonomi er fortsat i gang. I de fleste toneangi-
vende økonomier har nationalregnskabstallene for 1. halvår været mere 
positive end ventet i begyndelsen af året. Den danske eksportmarkeds-
vækst er derfor blevet opjusteret for 2010. Afsætningsmarkedet for den 
danske eksport ventes at vokse med 6,1 pct. i 2010, men væksten anta-
ges at være lavere i de efterfølgende to år, jf. tabel 7. Disse skøn skal 
bl.a. ses i lyset af, at verdenshandlen er kommet hurtigt tilbage på ni-
veauet fra før krisen. 

Trods de pæne vækstrater i flere lande i 1. halvår 2010 tegner det glo-
bale prispres fortsat svagt. Importpriserne for de lande, som Danmark 
eksporterer til, og eksportpriserne for de lande, som dansk import 
kommer fra, ser ud til at falde med over 1 pct. i år for herefter at tiltage 
i vækst i de efterfølgende år. De udenlandske lønstigninger forventes 
også at være beskedne gennem fremskrivningsperioden som følge af de 
skrøbelige internationale konjunkturer.  

 
Renter, valutakurs og oliepris 
Udviklingen i de korte og lange renter i prognosen er baseret på de 
forventninger til den fremtidige udvikling, der kan udledes af rentekur-
verne på de finansielle markeder. Den korte rente har været faldende 
siden efteråret 2008, og i september var 3-måneders pengemarkedsren-
ten omtrent 0,6 pct. p.a. Fremadrettet forventer markedet, at den korte 
rente forbliver under 1 pct. p.a. i resten af prognoseperioden. De lange 
renter er også faldet siden efteråret 2008. Den gennemsnitlige obliga-
tionsrente var primo september 2,4 pct. og stiger i prognosen til knap 
3,5 pct. p.a. i 2012. 

Siden martsprognosen er den nominelle effektive kronekurs faldet med 
ca. 3 pct. Udviklingen dækker over, at euroen, og dermed kronen, er 
svækket over for en række valutaer. Det gælder bl.a. amerikanske dollar, 
britiske pund samt svenske og norske kroner. I de seneste måneder er dol-
larkursen dog faldet en smule tilbage. I fremskrivningen holdes dollarkur-
sen og den effektive kronekurs konstant på niveauet fra ultimo august.  

Prisen på olie har svinget omkring 80 dollar pr. tønde i det seneste 
halve år. Ved prognosens udarbejdelse var olieprisen knap 80 dollar pr. 
tønde. I fremskrivningen antages olieprisen at følge futurepriserne, så 
olieprisen stiger svagt fra det aktuelle niveau.  
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Finanspolitiske forudsætninger 
Finanspolitikken i prognosen tager udgangspunkt i den annoncerede 
finanspolitik, som er præsenteret i Økonomisk Redegørelse, august 
2010. Det reale offentlige forbrug antages at vokse med 1,8 pct. i år 
aftagende til 0,8 pct. i 2012. De offentlige investeringer stiger mærkbart 
i 2010. Det skal bl.a. ses i lyset af fremrykning af en række offentlige 
investeringer. I 2011-12 falder investeringerne efterhånden tilbage til 
niveauet i 2009. Det offentlige forbrug vokser mere end skønnet i Øko-
nomisk Redegørelse, hvilket afspejler de seneste statistiske oplysninger 
og tendensen til overskridelse af måltallet. 

 

OVERSIGT OVER PROGNOSENS ANTAGELSER Tabel 7 

 2009 2010 2011 2012 

International økonomi:      
  Eksportmarkedsvækst, pct. år-år .................  -12,0 6,1 4,3 5,6 
  Pris på eksportmarkedet1, pct. år-år ............  -0,4 -1,4 1,2 1,8 
  Udenlandsk pris2, pct. år-år ..........................  -0,5 -1,3 1,3 1,8 
  Udenlandsk timeløn, pct. år-år ....................  1,8 2,6 1,5 1,9 

Finansielle forhold mv.:     

  3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a.  1,7 0,6 0,7 0,9 
  Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a. ..  3,8 2,7 2,9 3,4 
  Effektiv kronekurs, 1980 = 100 ....................  107,8 103,6 102,3 102,3 
  Dollarkurs, DKK pr. USD ...............................  5,4 5,7 5,9 5,9 
  Oliepris, Brent, USD pr. tønde .....................  62,6 77,6 80,9 84,8 

Finanspolitik:      

  Offentligt forbrug, pct. år-år .......................  3,4 1,8 1,0 0,8 
  Offentlige investeringer, pct. år-år .............  12,4 16,0 -13,3 -5,1 
  Offentlig beskæftigelse, 1.000 personer ....  830 837 836 838 

1 Sammenvejet importpris for de lande, Danmark eksporterer til. 
2 Sammenvejet eksportpris for de lande, Danmark importerer fra. 
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APPENDIKS 2: REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE 

Skønnet på BNP-væksten i 2010 er oprevideret fra 1,3 pct. i martsprog-
nosen til 1,6 pct. i denne prognose, jf. tabel 8, hvor revisionerne i BNP og 
forbrugerpriserne er dekomponeret på vigtige baggrundsfaktorer. Den 
væsentligste forklaring på opjusteringen af BNP-væksten er en tilsva-
rende revision af eksportmarkedsvæksten, der fortrinsvis har baggrund i 
et stærkere forløb i de seneste kvartaler. Fremadrettet er eksportmar-
kedsvæksten nedjusteret, og det bidrager til at trække BNP-væksten ned 
i 2011 og 2012. 

Såvel korte som lange renter er faldet siden marts og er i fremskriv-
ningen 1-1½ procentenhed lavere end i martsprognosen. Det bidrager til 
øget vækst i 2011 og 2012. Det samme gælder svækkelsen af den effek-
tive kronekurs siden marts, som også bidrager til lidt højere forbruger-
priser. De finansielle forhold, målt ved renter og valutakurser, er samlet 
således betydeligt lempeligere end i martsprognosen. Andre faktorer, 
herunder datarevisioner, trækker i retning af lavere BNP-vækst i 2010. 
Det samme gælder for 2011, bl.a. som følge af genopretningsaftalen fra 
maj. 

Ledigheden er betydeligt nedrevideret i forhold til martsprognosen. 
Revisionen afspejler både, at beskæftigelsen er højere i denne prognose, 
og at aktiveringsomfanget er større. 

 

 

REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE Tabel 8 

 BNP Forbrugerpriser (HICP) 

Pct. år-år 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Prognose fra marts 2010 ................ 1,3 1,7 1,9 2,0 1,5 1,5 

Bidrag til ændret skøn fra:       
     Eksportmarkedsvækst................ 0,6 -0,2 -0,3 0,0 0,1 0,1 
     Renteudvikling .......................... 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 
     Valutakurser .............................. 0,3 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 
     Oliepriser .................................... 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 
     Andre faktorer .......................... -0,5 -0,6 -0,2 0,0 0,0 -0,3 

Denne prognose ............................. 1,6 1,7 2,0 2,1 1,7 1,6 

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer helt. Posten "andre 
faktorer" omfatter også datarevisioner. 
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Globale ubalancer – en trussel mod 
opsvinget? 

Niels Blomquist og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling 
 

 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Globale ubalancer er et centralt problem i verdensøkonomien. Interna-
tionale organisationer understreger igen og igen behovet for at skabe 
en bedre balance mellem opsparing og investering i specielt USA, Kina, 
de olieproducerende lande og i landene inden for euroområdet.  

I artiklen diskuterer vi, hvorfor store globale ubalancer kan medføre 
risici for den økonomiske og finansielle stabilitet. Undervejs gør vi status 
over udviklingen i betalingsbalancerne siden krisens begyndelse og over 
de tiltag, der foreløbig er gennemført for at mindske ubalancerne. En-
delig diskuterer vi samspillet mellem globale ubalancer og global vækst 
samt de udfordringer, der følger af, at der eksisterer såvel fiskale uba-
lancer som uligevægte på betalingsbalancerne ("twin deficits").  

Vi fokuserer især på USA og Kina, som er centrale økonomier i den in-
ternationale debat om globale ubalancer og i internationale organisati-
oners politikanbefalinger. Trods store interne ubalancer i euroområdet 
er områdets betalingsbalance over for omverdenen nogenlunde i lige-
vægt. Vi fokuserer ikke på ubalancerne i forhold til de olieeksporteren-
de lande, da udviklingen i deres overskud i høj grad kan henføres til ud-
viklingen i olieprisen. 

Frem til krisen i 2008-09 blev der opbygget store globale ubalancer. Ef-
ter en midlertidig konjunkturbetinget reduktion er der udsigt til, at de 
igen forøges. På trods af, at Kina har taget visse skridt til at stimulere 
den indenlandske efterspørgsel, og opsparingskvoten i USA er steget 
lidt, er de gennemførte strukturelle forbedringer beskedne. Der er såle-
des fortsat lang vej i forhold til G20-målsætningen om at rebalancere 
global vækst gennem en vedvarende reduktion af globale ubalancer.  

Strukturelle tiltag, der mindsker de globale uligevægte, er nødvendi-
ge. Det er vigtigt, at både overskuds- og underskudslandene gennemfø-
rer tiltag. En ensidig ændring vil kunne reducere ubalancerne, men sam-
tidig mindske den globale vækst. En uændret økonomisk politik vil for-
øge ubalancerne og dermed gøre det økonomiske opsving mere sårbart.   
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HVORFOR ER STORE GLOBALE UBALANCER ET PROBLEM? 

Når man i disse år taler om globale ubalancer, dækker det over de store 
underskud på betalingsbalancen i specielt USA, men også i lande som 
Storbritannien og flere sydeuropæiske medlemmer af euroområdet. Un-
derskuddene modsvares af store overskud på betalingsbalancen i lande 
som Kina, de olieeksporterende lande, Japan og Tyskland, jf. figur 1. 
Under opløbet til krisen i 2008-09 blev der opbygget store uligevægte 
på betalingsbalancerne1. Efter en midlertidig konjunkturbetinget reduk-
tion er der udsigt til, at disse ubalancer igen forøges. 

Store globale ubalancer er ikke nødvendigvis et problem, hvis de af-
spejler en mere effektiv fordeling af opsparing mellem overskuds- og 
underskudslande. Globaliseringen og den øgede finansielle integration 
har gjort det muligt for underskudslande at finansiere investeringer og 
vækst ved hjælp af udenlandsk opsparing, og investorer i overskudslan-
de kan søge højere afkast på deres opsparing og investeringer i udlan-
det. I praksis strømmer kapitalen fra Kina og andre vækstøkonomier til 
bl.a. USA. Det kan bl.a. skyldes en større tillid til de institutionelle ram-
mevilkår for investeringer i USA, herunder effektiv beskyttelse af den 
private ejendomsret og bedre vilkår for forskning og udvikling. Der er 
dog tegn på, at de globale ubalancer i høj grad er drevet af problemati-
ske faktorer i både underskuds- og overskudslandene, herunder den 
økonomiske politik, kapitalrestriktioner og ufleksible valutakurser i flere 
vækstøkonomier, specielt Kina.   

Store globale ubalancer vil typisk betyde, at underskudslandene op-
bygger gæld i et hastigere tempo, end deres indkomster stiger. En sådan 
periode med gældsopbygning må før eller siden blive afløst af en perio-
de, hvor gælden stabiliseres eller nedbringes i forhold til indkomsten. De 
historiske erfaringer er, at et sådant omsving ofte udløses af et brat fald 
i den udenlandske kapitaltilførsel til underskudslandene, fordi de inter-
nationale investorer pludselig mister tilliden til udviklingens holdbarhed. 
Det kan føre til finansielle kriser og gældskriser i disse lande og udløse 
et internationalt økonomisk tilbageslag. Amerikansk økonomi er dog i 
en vis udstrækning skærmet af dollarens status som reservevaluta. Det 
har hidtil gjort det muligt at opretholde store eksterne underskud, uden 
at investorerne har mistet tilliden og bremset kapitalstrømmen til USA. 

En tilbagevenden til store globale ubalancer vil alt andet lige udgøre 
en trussel mod den internationale økonomiske stabilitet. Hvis det kinesi-
ske opsparingsoverskud fortsat placeres i amerikanske statsobligationer, 
vil det medføre meget lave renter i USA, og det kan føre til en for kraftig  

 1
 Opbygningen af de globale ubalancer før finanskrisen er nærmere beskrevet i Kramp (2009). 
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risikotagning. Et pludseligt fald i investorernes appetit på dollaraktiver, 
der udløser et brat fald i dollarkursen og stigende amerikanske renter, 
vil således kunne true den økonomiske stabilitet. De internationale øko-
nomiske organisationer har derfor gentagne gange påpeget, at der er 
behov for at skabe en bedre balance mellem opsparing og investering i 
de forskellige dele af verdensøkonomien. I lande med opsparingsunder-
skud kan dette kræve, at den offentlige opsparing øges gennem en fi-
nanspolitisk stramning, evt. kombineret med strukturreformer, der øger 
den potentielle indkomst og dermed økonomiens samlede opsparings-
potentiale på længere sigt.  

Landene med underskud på betalingsbalancen (opsparingsunderskud) 
kan dog kun realisere en reduktion, hvis de nuværende overskudslande 
samtidig accepterer at operere med lavere overskud på betalingsbalan-
cen, dvs. at de øger den indenlandske efterspørgsel i forhold til deres 
produktionspotentiale. I den sammenhæng spiller ikke mindst Kina en 
nøglerolle, fordi landet gennem en lang periode har haft et betydeligt 
strukturelt overskud på betalingsbalancen som følge af en, internatio-
nalt set, meget høj opsparingstilbøjelighed. Lysten til at spare op kan 
bl.a. tilskrives et begrænset socialt sikkerhedsnet, der tilskynder kineser-
ne til selv at spare op til pension og sikre sig mod sygdom, arbejdsløshed 
mv. Kina har hidtil søgt at holde en fast valutakurs over for dollar eller 
over for en kurv af valutaer. En real opskrivning af den kinesiske valuta-

GLOBALE UBALANCER FORDELT PÅ LANDE OG REGIONER Figur 1 
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kurs ville imidlertid kunne gøre importen billigere og dermed bidrage til 
at øge den kinesiske forbrugskvote og således reducere overskuddet på 
betalingsbalancen.  

 
Hvem finansierer USA's eksterne underskud? 
USA's underskud på betalingsbalancen modsvares bogholderimæssigt af 
en tilsvarende kapitaltilgang fra udlandet. Finansieringen af USA's eks-
terne underskud kan dog følge andre mønstre end de bilaterale over- 
og underskud på betalingsbalancen, jf. Iversen (2006). I figur 2 angives, 
hvem der finansierer det amerikanske underskud. 

Kinas ejerandel af den amerikanske udlandsgæld er steget fra om-
kring 4 pct. i 2002 til 15 pct. i 2009, og en fjerdedel af den udenlandsk 
finansierede offentlige gæld holdes af kineserne. Siden 2008 har Kina 
overtaget Japans rolle som indehaver af den største udenlandske be-
holdning af amerikansk gæld, herunder amerikanske statspapirer. De 
caribiske øer og Cayman Islands samt Storbritannien har i perioden fi-
nansieret en nogenlunde konstant andel af USA's eksterne underskud 
på ca. 8 pct.1, mens de olieeksporterende landes andel kun er omkring 4 
pct.  

Kinas, de øvrige asiatiske vækstøkonomiers og de olieproducerende 
landes stigende opsparingsoverskud har gjort dem villige til at finansiere 
det amerikanske forbrug (opsparingsunderskud) ved at holde stadig fle-
re amerikanske obligationer mv. Fænomenet blev af chefen for den 
amerikanske centralbank, Ben Bernanke, betegnet som et globalt "sa-
ving glut", jf. Bernanke (2005). Det skal også ses i lyset af bitre erfarin-
ger fra Asien-krisen, hvor investeringerne langt oversteg opsparingen i 
mange asiatiske vækstøkonomier. Landene var derfor afhængige af 
udenlandsk kapitalindstrømning. Da den pludselig forsvandt, førte det 
til kraftige fald i produktion og beskæftigelse. Denne erfaring har til-
skyndet de asiatiske vækstøkonomier til at øge den nationale opsparing. 

Den Internationale Valutafond, IMF, understreger i IMF (2010b) nød-
vendigheden af, at USA begynder at finansiere en større del af statsun-
derskuddet selv, hvis ikke renten skal stige markant. I takt med, at USA's 
status som "sikker havn" risikerer at forsvinde, og presset på de offent-
lige udgifter øges, forventer IMF, at gabet mellem udbud af og efter-
spørgsel efter statsobligationer vil vokse til omkring 30 pct. af bruttona-
tionalproduktet, BNP, i 2015, og at det vil betyde en stigning i renterne 
på mellem 60 og 150 basispoint. Der er dog stor usikkerhed knyttet til 
denne type af beregninger. 

 1
 Den store beholdning af amerikanske gældspapirer i de caribiske øer og Cayman Islands skyldes bl.a. 

skatteforholdene, som har betydet, at mange banker og kapitalforvaltere har oprettet kontorer der. 
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BETALINGSBALANCEUDVIKLINGEN – CYKLISKE OG STRUKTURELLE 
DRIVKRÆFTER  

Efter den finansielle krise blev de globale ubalancer reduceret betydeligt. 
Det kan i princippet tilskrives enten en cyklisk eller en strukturelt betinget 
formindskelse af ubalancerne. I praksis har bedringen dog især været cyk-
lisk betinget, da de strukturelle forbedringer har været beskedne.  
 
Cykliske faktorer 
Den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på den finansielle krise, 
medførte et dramatisk fald i verdenshandlen. Det gjorde de globale uba-
lancer mindre, bl.a. fordi lande med store betalingsbalanceunderskud 
som USA og Storbritannien blev særligt hårdt ramt af krisen og derfor 
oplevede et stort fald i importefterspørgslen. Desuden førte Kina en me-
get ekspansiv finanspolitik for at modvirke effekterne af den økonomi-
ske krise. Det bidrog til at øge den indenlandske efterspørgsel og der-
med også til at mindske det kinesiske eksportoverskud.  

I takt med, at uroen på de finansielle markeder bredte sig, og aktivpri-
serne faldt kraftigt i USA og i visse europæiske lande, tørrede de inter-
nationale kapitalstrømme ud. Samtidig steg den private opsparingskvote 
i USA – bl.a. som følge af en øget forsigtighedsopsparing i lyset af for-
værrede udsigter for beskæftigelsen.  

UDVALGTE LANDES EJERSKAB AF USA'S EKSTERNE GÆLD Figur 2
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Olieprisen har også en stor betydning for udviklingen i de globale uba-
lancer. Som vist i figur 1 har de olieeksporterende lande et overskud på 
betalingsbalancen på ½ til 1 pct. af globalt BNP, og USA har en betyde-
lig import af olierelaterede produkter. I juli 2008 kostede en tønde olie 
kortvarigt op mod 145 dollar, men i takt med, at verdens vækstudsigter 
blev forringet, faldt olieprisen i februar 2009 til 43 dollar.  

Disse faktorer har været med til at reducere de globale ubalancer, 
men faktorerne er konjunkturelt betingede. Fra 2. kvartal 2008 til 2. 
kvartal 2009 blev den amerikanske betalingsbalance forbedret med 2,4 
procentpoint af BNP. To tredjedele af forbedringen kan ifølge Cheung 
mfl. (2010) tilskrives cykliske faktorer.  

Bl.a. IMF (2010a) forventer, at de globale ubalancer vil stige igen, jf. 
figur 1, i takt med at verdenshandlen stiger, og råvarepriserne stabilise-
rer sig på et højere niveau.  
 
Strukturelle faktorer – status på reformer 
Ved G20-mødet i Pittsburgh i efteråret 2009 besluttede G20-landene at 
koordinere deres økonomiske politik inden for et "Framework for 
Strong, Sustainable and Balanced Growth". Tanken var at vurdere de af-
ledte effekter af de enkelte landes økonomiske politik på den globale 
økonomi og på den baggrund finde frem til fælles økonomiske målsæt-
ninger og initiativer. Det indebærer bl.a. anbefalinger om strukturelle 
reformer, der skal sikre en mere vedvarende reduktion af globale uba-
lancer, dvs. en rebalancering af den økonomiske vækst til i højere grad 
at være drevet af indenlandsk efterspørgsel i overskudslandene og op-
sparing i underskudslandene. 

Ved G20-mødet i Toronto i juni 2010 var der kun sket beskedne frem-
skridt i den globale rebalancering. Det blev i kommunikeet fra mødet 
præciseret, at underskudslandene bør øge den nationale opsparing, 
samtidig med at konkurrenceevnen over for udlandet forbedres, jf. G20 
(2010). Overskudslandene bør styrke det sociale sikkerhedsnet (sundhed 
og pensioner) og udvikle de finansielle markeder for at mindske forsig-
tighedsopsparingen og derigennem stimulere det private forbrug. Des-
uden bør de øge investeringerne i infrastruktur for at reducere eventu-
elle flaskehalse for produktionsvirksomhederne. Endelig opfordrer G20 
til at øge fleksibiliteten i valutakurserne, så de i højere grad afspejler 
fundamentale økonomiske forhold. ECB (2010) noterer, at G20 er ander-
ledes i forhold til andre fora, hvor en reduktion af de globale ubalancer 
er blevet diskuteret.1 Denne gang deltager alle større økonomier, mø-
derne foregår på statslederniveau, og landene skal stå til regnskab for 

 1
 Fx IMF's runde af multilaterale konsultationer i 2006 og 2007. 
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hinanden, ikke over for en international organisation. Det skaber mu-
lighed for et vist gruppepres og kan øge sandsynligheden for succes.  

Forud for G20-mødet i Toronto imødekom Kina i et vist omfang et 
længerevarende internationalt pres for en mere fleksibel renminbi. Kina 
forlod den fastkurspolitik over for dollar, der har været ført siden 2008, 
til fordel for fastkurspolitik over for en kurv af valutaer, svarende til va-
lutakursregimet frem til 2008. Medio august åbnede den kinesiske cen-
tralbank desuden op for, at udenlandske banker inden for visse rammer 
kan investere i det kinesiske interbank-marked for obligationer. 

Som en del af krisehåndteringen har Kina stimuleret efterspørgslen 
gennem øgede investeringer i infrastruktur, som dog ikke direkte frem-
mer det private forbrug. Derfor markerede det kinesiske budget for 
2010, der blev offentliggjort i marts, et skift fra investeringer i infra-
struktur til mere forbrugsorienterede tiltag som investeringer i uddan-
nelse, social sikkerhed og sundhed. Det vil dog tage lang tid, før tiltage-
ne bliver implementeret og begynder at virke. Den private opsparings-
kvote forbliver derfor sandsynligvis høj en rum tid endnu.  

Ma og Yi (2010) skønner, at den private opsparingskvote i Kina var 
knap 40 pct. af den disponible indkomst (og 23 pct. af BNP) i 2008. Op-
sparingen er også høj i international sammenhæng i både virksomheds-
sektoren og den offentlige sektor (henholdsvis 19 og 11 pct. af BNP i 
2008). Det giver ifølge Ma og Yi en samlet kinesisk opsparing på mere 
end 50 pct. af BNP i 2008, jf. figur 3.  
 
BETALINGSBALANCE OG NATIONAL OPSPARINGSKVOTE I USA OG KINA Figur 3 
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USA's samlede opsparing var i 2009 10,8 pct. af BNP. Den private opspa-
ring steg fra et lavpunkt på 1,8 pct. af den disponible indkomst i efter-
året 2007, inden finanskrisen kulminerede, til godt 7 pct. i sommeren 
2009. Derefter begyndte den at falde igen til ca. 5,5 pct., hvor den for-
blev fra efteråret 2009 til foråret 2010. De seneste måneders stigende 
usikkerhed om holdbarheden af det økonomiske opsving har dog ført til 
en lille stigning i opsparingskvoten. Der er desuden udsigt til, at det of-
fentlige underskud vil falde, når den finanspolitiske stimulus udfases, og 
forbundsregeringen ifølge de seneste budgetplaner så småt iværksætter 
finanspolitiske stramninger fra 2011.  

USA har endnu ikke gennemført tiltag, der skal fremme eksporten og 
mindske afhængigheden af det private forbrug, som aktuelt udgør ca. 
70 pct. af BNP. I juli 2010 sammensatte præsident Obama dog et panel 
af topledere som led i bestræbelser på at fordoble eksporten over de 
næste fem år. Tanken er simpel: eksportvækst giver jobvækst og dermed 
økonomisk vækst. Men målet er ambitiøst, og en så kraftig stigning i 
eksporten over så kort en periode har aldrig før fundet sted i USA.  
 
GLOBALE UBALANCER OG VÆKSTUDSIGTER 

Finanspolitisk konsolidering, finansielle reformer og stigende opsparing 
tegner på kort sigt til at lægge en dæmper på den indenlandsk drevne 
økonomiske vækst i både USA, Europa og Japan. Kinas eksportvækst vil 
således falde og i fravær af strukturelle reformer vil den indenlandske 
efterspørgsel ikke kompensere for faldet. Det indebærer en lavere vækst 
i verdenshandlen og den globale økonomi.  

Strukturelle reformer i Kina, der indebærer, at efterspørgslen rebalan-
ceres mod øget privat indenlandsk efterspørgsel, vil kunne øge ekspor-
ten i bl.a. USA, Europa og Japan. Dermed kan de kinesiske forbrugere 
delvis kompensere for andre landes faldende indenlandske efterspørgsel 
(og stigende opsparing) og være med til at holde en hånd under den 
globale vækst. IMF (2010c) har flere forslag til, hvordan kineserne kan 
stimulere en forbrugsdrevet vækst fremover. Bl.a. foreslår IMF at redu-
cere momssatsen og at udvikle og liberalisere de finansielle markeder 
for at gøre det lettere at lånefinansiere investeringer og køb af varige 
forbrugsgoder. 

I et baggrundspapir til G20-mødet i Toronto ultimo juni har IMF fore-
taget en række simulationer for verdensøkonomien, se IMF/G20 (2010). 
De simulerer et "positivt scenario", hvor de vestlige lande bl.a. konsoli-
derer de offentlige finanser, og vækstøkonomierne tillader mere fleksib-
le valutakurser og gennemfører strukturelle reformer, der øger den in-
denlandske efterspørgsel. Tiltagene indebærer ifølge IMF en stigning i 
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globalt BNP på 2,5 pct. på mellemlangt sigt i forhold til grundforløbet 
uden disse tiltag. BNP stiger mest i de vestlige økonomier, men bliver 
også højere i vækstøkonomierne. Den globale vækst stiger med 0,5 pro-
centpoint. De globale ubalancer indsnævres med 0,75 procentpoint af 
globalt BNP, svarende til en reduktion på 25 pct.  

OECD har foretaget lignende simulationer af kombinerede finanspoli-
tiske stramninger og strukturelle reformer, jf. OECD (2010). De finder, at 
de globale ubalancer vil blive reduceret ca. 10 pct. i forhold til grundfor-
løbet efter fem år og ca. 35 pct. efter ti år. Hvis der udelukkende sker 
finanspolitisk konsolidering eller ingen tiltag overhovedet, vil de globale 
ubalancer forblive stort set uændrede på 2010-niveauet. Kombinationen 
af strukturelle reformer i vækstøkonomierne, ikke mindst i Kina, og øget 
opsparing i underskudslandene er derfor afgørende for at rebalancere 
den globale økonomi. 

 
Valutakurser 
Ufleksible valutakurser er en væsentlig hindring for global rebalance-
ring. Kombinationen af eksportdrevet vækst og ufleksible valutakurser 
betyder en vedvarende kapitalstrøm i form af lån og investeringer, sær-
ligt fra Kina til USA. Det kan give uholdbare spændinger i valutamarke-
derne. Efter længere tids internationalt pres forlod Kina medio juni sit 
fastkursregime over for dollar. Indtil videre har effekten dog været be-
skeden. 

Der er stor usikkerhed forbundet med at finde frem til, hvor langt 
renminbien er fra sit ligevægtsniveau. Diverse studier når frem til vidt 
forskellige resultater, lige fra en 60 pct. undervurdering til en lille over-
vurdering, se OECD (2010).  

OECD (2010) har undersøgt effekten af en gradvis real appreciering af 
renminbien over for alle andre valutaer på 10 pct. fra 2011 til 2025. I 
Kina bliver effekten et fald i betalingsbalancen på 0,3-0,4 pct. af BNP på 
kort og mellemlangt sigt, jf. tabel 1. I USA bliver effekten en mere be-
grænset forbedring af betalingsbalancen på 0-0,1 pct. af BNP. Denne 
beskedne effekt af en ensidig kinesisk revaluering understreger nød-
vendigheden af, at både overskuds- og underskudslandene ændrer de-
res økonomiske politik for at mindske ubalancerne.  

 

EFFEKTER AF 10 PCT. REAL EFFEKTIV RENMINBI-APPRECIERING Tabel 1 

Betalingsbalance (pct. af BNP) År 1 År 2 År 5 

USA ................................................. 0,0 0,1 0,1 
Kina ................................................. -0,4 -0,3 -0,4 

Kilde: OECD (2010). 
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Demografi 
Den demografiske udvikling er en væsentlig faktor, der på længere sigt 
kan påvirke udviklingen i de globale ubalancer og vækstpotentialet.  

Ifølge økonomisk teori ønsker forbrugerne at udjævne deres forbrug i 
løbet af livet. I grove træk kan man dele en livscyklus op i tre faser. I ti-
den før og efter arbejdslivet vil man typisk have en lav opsparing, mens 
man vil have en høj opsparing, når man er på arbejdsmarkedet. Kon-
junkturelle forhold kan også påvirke opsparingstilbøjeligheden. Hvis 
sandsynligheden for at miste jobbet stiger, vil man typisk øge sin opspa-
ring (såkaldt forsigtighedsopsparing). 

Som det fremgår af figur 4, vil både USA og især Kina stå over for en 
aldring af befolkningen. Andelen af personer i den arbejdsduelige alder i 
forhold til ældre mindskes kraftigt. Det burde ifølge teorien mindske op-
sparingstilbøjeligheden i både USA og Kina. Om det vil have en positiv 
eller negativ effekt på de globale ubalancer, er ikke entydigt. En reduk-
tion i den kinesiske private opsparing vil isoleret set betyde, at de globale 
ubalancer reduceres. Hvis kineserne bekymrer sig meget om deres kom-
mende generation og efterlader en stor del af formuen i form af arv, kan 
tendensen til faldende kinesisk opsparing imidlertid udeblive. 

Et offentligt overførselssystem, som man kender det fra den vestlige 
verden, findes ikke i Kina, hvor den enkelte har en høj grad af privat 
opsparing til bl.a. pension, udgifter i forbindelse med sygdom og lig-
nende. USA's pensionssystem bygger derimod til en vis grad på offentli-

 
BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING I USA OG KINA I 2010 OG 2050 Figur 4 
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United Nations – World Population Prospects, 2008-revision. 
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ge overførsler mellem generationerne, hvorfor den private opsparing vil 
være lavere. Når andelen af ældre øges, vil presset på de offentlige ud-
gifter stige på grund af behov for øgede overførsler, fordi flere skal ha-
ve bl.a. pension og sygepleje. Hvis disse udgifter ikke finansieres via hø-
jere skatter eller ved at reducere andre offentlige udgifter, vil den of-
fentlige opsparing falde. Det kan lægge et yderligere pres på de ekster-
ne balancer, hvis ikke budgetunderskuddet kan finansieres af privat in-
denlandsk opsparing. Det fører til en forværring af de såkaldte "twin 
deficits" i USA, dvs. underskud på både det offentlige budget og beta-
lingsbalancen. 

Empiriske studier har typisk estimeret en korrelation mellem den of-
fentlige budgetsaldo og betalingsbalancen på mellem 0,1 og 0,3, se Bus-
sière mfl. (2005). Det vil sige, at når det offentlige underskud øges med 
1 pct. af BNP, vil betalingsbalancen i gennemsnit forværres med mellem 
0,1 og 0,3 pct. af BNP. I den forbindelse er de planlagte reformer af det 
amerikanske sundhedssystem velkomne, da de sandsynligvis vil begræn-
se den offentlige gældsætning og dermed reducere de globale ubalan-
cer, om end nogle iagttagere har sået tvivl om, hvorvidt sundhedsrefor-
men faktisk vil reducere de offentlige udgifter signifikant. Bernanke 
(2005) har imidlertid afvist hypotesen om, at det amerikanske underskud 
på betalingsbalancen skyldes det offentlige underskud, da betalingsba-
lancen også blev forværret i en periode, hvor USA's offentlige budgetter 
viste et overskud.  

 
RISICI 

Når de cykliske effekter på betalingsbalancerne inden længe har udspil-
let deres rolle, vil de globale ubalancer i fravær af strukturelle forbed-
ringer vokse igen. Den finanspolitiske konsolidering i specielt vestlige 
økonomier vil ganske vist medvirke til at stabilisere den offentlige gæld, 
men fx i USA tegner gælden til at stabilisere sig på et væsentligt højere 
niveau end i dag. Det kan føre til højere lange renter og dæmpe de mel-
lemfristede vækstudsigter. Det gør det også sværere at håndtere fremti-
dige chok og stigende aldringsrelaterede udgifter.  

Protektionistiske tiltag vil isoleret set reducere globale ubalancer. Når 
fx USA's import og Kinas eksport mindskes, vil deres respektive beta-
lingsbalanceunderskud og -overskud også blive reduceret. Men det vil 
ske på bekostning af den globale vækst, fordi verdenshandlen vil aftage. 
I forbindelse med den amerikanske stimuluspakke blev der formuleret 
en "Buy American"-hensigtserklæring. Foreløbig har USA dog ikke gjort 
alvor af at øge protektionismen (med undtagelse af handelsrestriktioner 
over for kinesiske bildæk) – bl.a. fordi Kina for nylig imødekom USA's og 
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omverdenens pres for en mere fleksibel valutakurspolitik. Præsident 
Obamas plan om at fordoble eksporten over de næste fem år signalerer 
desuden en øget åbenhed. Hvis renminbien ikke bliver styrket væsent-
ligt mere end hidtil, er der dog risiko for mere amerikansk protektionis-
me.   

Guo og N'Diaye (2009) har undersøgt, om Kinas nuværende eksport-
orienterede vækst er holdbar på lidt længere sigt. De finder, at en ræk-
ke industrier skal vinde betydelige markedsandele for at fastholde den-
ne vækst. Erfaringer fra asiatiske økonomier med tilsvarende eksportori-
enteret vækst viser imidlertid, at der er grænser for, hvor stor en global 
markedsandel et land kan opnå. Dermed kan Kina ikke nødvendigvis 
fastholde de nuværende høje vækstrater. Hvis væksten bliver rebalance-
ret mod større indenlandsk efterspørgsel, vil det understøtte BNP-
væksten og mindske behovet for at vinde yderligere markedsandele.  

Markedsdeltagere og internationale organisationer ser en risiko for en 
begyndende aktivprisboble i Kina, specielt på boligmarkedet. En bristet 
boligboble vil udgøre en væsentlig risiko i form af lavere indenlandsk 
efterspørgsel og kan vanskeliggøre rebalanceringen af global vækst i 
form af større privatforbrug og investeringer i Kina (og større opsparing 
i USA).  

Blanchard og Milesi-Ferretti (2009) konkluderer, at der er behov for tre 
centrale justeringer: stigning i amerikansk privat opsparing, lavere bud-
getunderskud i USA og mindre overskud på betalingsbalancen i Kina (og 
andre vækstøkonomier). Der er hidtil kun sket cyklisk drevne forbedrin-
ger af første og tredje punkt. Udebliver varige forbedringer, er der iføl-
ge forfatterne en stor risiko for, at det globale opsving bliver svagt og 
skævt fordelt.  

Alt i alt udestår der mange udfordringer i forhold til G20-målsæt-
ningen om en vedvarende reduktion af globale ubalancer. Store globale 
ubalancer vil ikke nødvendigvis hindre et internationalt økonomisk op-
sving, men større ubalancer øger sårbarheden over for fremtidige chok, 
fx skift i investorernes appetit på dollaraktiver. Det er derfor hensigts-
mæssigt at gennemføre strukturelle reformer i både underskuds- og 
overskudslande, der sigter på at mindske de globale ubalancer uden at 
reducere den globale økonomis vækstpotentiale.   
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Udviklingen på industrilandenes 
arbejdsmarkeder gennem krisen 

Thomas Munk Gade og Niels Peter Hahnemann, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Finansielle kriser trækker ofte lange og dybe spor i økonomien. Det viser 
historiske erfaringer.1 Den globale finanskrise gav i mange lande det 
største produktionstab siden 1930'ernes depression, og fra begyndelsen 
af 2008 skete der et markant fald i beskæftigelsen. Faldet var størst i 
USA, hvor der frem til slutningen af 2009 blev tabt 8,4 millioner arbejds-
pladser svarende til fire års beskæftigelsesfremgang. I samme periode 
blev der tabt 3,9 millioner arbejdspladser i euroområdet (svarende til to 
års fremgang), 1,6 millioner i Japan og 0,7 millioner i Storbritannien. Fra 
2. halvår 2009 vendte konjunkturudviklingen i de store industrilande, og 
der er nu tegn på, at situationen på arbejdsmarkederne er stabiliseret, 
jf. figur 1.  

Den seneste udvikling på arbejdsmarkederne har – i betragtning af 
den alvorlige krise – overrasket positivt. I juni 2009 regnede OECD med, 
at arbejdsløsheden i det samlede OECD-område ville være oppe på 9,8 
pct. i 2. kvartal 2010. Det faktiske toppunkt blev nået allerede i oktober 
2009 med 8,8 pct., og ifølge den seneste opgørelse var arbejdsløsheden i 
OECD-området i juni faldet til 8,5 pct. Samtidig har udviklingen i brutto-
nationalproduktet, BNP, været bedre end ventet.  

Hvorvidt bedringen på arbejdsmarkederne er holdbar, afhænger af 
drivkræfterne bag konjunkturomsvinget. En faktor er uden tvivl den 
penge- og finanspolitiske stimulus, som blev iværksat i mange lande 
efter krisens udbrud, men som er af tidsbegrænset karakter. Et fortsat 
opsving vil således afhænge af en mere selvbærende efterspørgsel. Her 
er arbejdsmarkedernes tilpasningsevne vigtig: jo hurtigere tilpasningen 
til chokket fra krisen foregår på arbejdsmarkederne, jo bedre vil frem-
gangen i den samlede efterspørgsel kunne understøttes, selv hvis den 
økonomisk-politiske stimulus bortfalder. 

 1
 Se fx Reinhart og Rogoff (2009) og IMF (2009a og b), henholdsvis kapitel 3 og 4. 
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Artiklen belyser udviklingen på industrilandenes arbejdsmarkeder gen-
nem krisen i et sammenlignende perspektiv1. Det vises, at arbejdsmarke-
derne i de enkelte lande har reageret meget forskelligt. Yderpunkterne 
er faldende arbejdsløshed i Tyskland og stærkt stigende arbejdsløshed i 
især USA, Irland og Spanien. Der har været betydelig spredning i sam-
menhængene mellem produktionstab, beskæftigelse og arbejdsløshed, 
og spredningen har været større end ved tidligere kriser. Der er tegn på 
strukturelle ændringer på arbejdsmarkederne fx som effekt af øget glo-
balisering. Arbejdsmarkedspolitikken i de enkelte lande har også været 
meget forskellig, ligesom udviklingen på arbejdsmarkederne i den kom-
mende tid må forventes at variere fra land til land. Arbejdsløsheden kan 
fortsætte med at stige i mange lande i løbet af de næste 6-12 måneder 
og vil forblive høj nogen tid endnu. Risikoen for et jobløst opsving er 
især til stede i Europa, mens risikoen for, at højere langtidsarbejdsløshed 
bider sig fast (såkaldt hysteresis), især findes i USA. 
 
FORSKELLE I ARBEJDSMARKEDERNES TILPASNING 

Finanskrisen var en global krise, der ramte den internationale økonomi 
bredt og resulterede i et samtidigt tab af produktion i en lang række 

 1
 Udviklingen på det danske arbejdsmarked gennemgås i kapitlet om den seneste økonomiske og 

monetære udvikling. 

UDVIKLING I SAMLET BESKÆFTIGELSE Figur 1 
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lande, herunder især i de udviklede økonomier. Produktionstabet førte 
til nedgang i beskæftigelsen, men arbejdsmarkedernes reaktion på det 
fælles stød har været meget forskellig. Spanien og Irland er blandt de 
europæiske lande, der sammen med USA er blevet hårdest ramt på be-
skæftigelsen. I andre lande har faldet været forholdsvis beskedent. For-
skellen mellem landene kan ikke alene forklares med udviklingen i BNP. 
De lande, der har haft store fald i beskæftigelsen, er ikke de samme, 
som har haft det største produktionstab. I Tyskland og Japan har be-
skæftigelsen fx reageret forholdsvis beskedent, selv om de to lande har 
lidt nogle af de største produktionstab, jf. figur 2. 

Den forskelligartede udvikling i produktionen og beskæftigelsen er 
slået ud i store forskelle i produktivitetens udvikling i de enkelte lande. I 
USA er beskæftigelsen faldet så meget under krisen, at arbejdsprodukti-
viteten er forbedret. Noget tilsvarende er set i bl.a. Spanien, hvor især 
ansatte på midlertidige kontrakter har stået for tilpasningen. I de fleste 
europæiske lande og Japan har der omvendt været tale om "labour 
hoarding" med et deraf følgende fald i timeproduktiviteten. Det ser 
man normalt i forbindelse med forbigående konjunkturtilbageslag, hvor 
virksomhederne forsøger at holde på arbejdskraften. I bl.a. Tyskland, 
Italien og Japan er denne tendens blevet forstærket af arbejdsforde-
lingsordninger med nedsat tid, jf. nedenfor. 

Reaktionsmønsteret på arbejdsmarkedernes udbudsside har også væ-
ret meget forskelligartet. I en økonomisk krise vil de ringere beskæfti-

 
FALD I BNP OG BESKÆFTIGELSE GENNEM KRISEN Figur 2
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gelsesmuligheder få nogle arbejdstagere til at trække sig ud af arbejds-
styrken, så befolkningens erhvervsfrekvens falder. Det kan fx ske ved, at 
studerende forlænger studietiden, samtidig med at flere i den ældre del 
af arbejdsstyrken trækker sig tidligt tilbage. Sidstnævnte effekt kan dog 
modvirkes af fx tab på pensionsformuer og på friværdi i ejerboliger, som 
kan få ældre til at udskyde deres tilbagetrækning. Især i lande som USA, 
Storbritannien og Irland er pensionsudbetalinger følsomme over for 
formueudsving. Den deraf følgende effekt på arbejdsudbuddet vurderes 
dog af OECD som lille.1 

I mange lande er erhvervsfrekvensen faldet under krisen, men reaktio-
nen har været meget forskellig fra land til land. Irland og Spanien er 
blandt de lande, hvis arbejdsmarkeder er hårdest ramt. I Irland er er-
hvervsfrekvensen faldet, og her er det især de unge, der er trådt ud af 
arbejdsstyrken. I Spanien er erhvervsdeltagelsen derimod steget, idet der 
er kommet flere ældre på arbejdsmarkedet. Generelt forekommer æn-
dringerne i industrilandenes erhvervsfrekvens små trods store fald i den 
samlede beskæftigelse. Krisens negative effekt på arbejdsudbuddet kan 
dog også tage form af lavere gennemsnitlig arbejdstid, og den er rent 
faktisk faldet i mange lande under recessionen.2 

Krisen har især betydet faldende beskæftigelse for de unge (15-24 år), 
mens beskæftigelsen for ældre aldersgrupper (over 55 år) er steget.3 
Ungdomsarbejdsløsheden er især steget i Spanien, Italien og USA, jf. 
figur 3. 

Faldet i BNP under krisen i 2008-09 var dybere end ved tidligere kriser, 
og som følge heraf var tabet af arbejdspladser og stigningen i arbejds-
løsheden større end tidligere, men det er bemærkelsesværdigt, at der 
også har været en større spredning i arbejdsmarkedernes reaktionsmøn-
stre.4  
 
UBALANCER KUN EN DEL AF FORKLARINGEN 

En del af forklaringen på den forskellige reaktion på arbejdsmarkederne 
skal formentlig findes bl.a. i forskelle i udviklingen på boligmarkedet 
samt forskelle i størrelsen af den finansielle sektor og i de enkelte landes 
afhængighed af eksport. 

Forud for krisen blev der i flere lande opbygget større ubalancer i 
form af boligbobler. Det gjorde sig ikke mindst gældende for USA, Stor-
britannien og Spanien blandt de større industrilande. Især i Spanien 

 1
 OECD (2010b) boks 5.2 side 267-68. 

2
 OECD (2010b) figur 5.4 side 258, tabel 5.1 side 260, og OECD (2010c) tabel C og G. 3
 OECD (2010b) figur 5.9 side 266. 4
 OECD (2010a) figur 1 side 8, og OECD (2010b) figur 5.1 side 264. 
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udgjorde afskedigelser inden for byggesektoren en betydelig del af fal-
det i den samlede beskæftigelse, jf. figur 4. Det kan delvis forklares med 
en større udbredelse af midlertidige arbejdskontrakter, men skyldes 
også, at den spanske byggesektors andel af økonomien var større end fx 
i USA og Storbritannien.  

Et andet karakteristisk træk er, at servicesektoren i forhold til tidligere 
har stået for en større del af tilpasningen på arbejdsmarkedet i flere 
industrilande. Det ses mest tydeligt for USA, Storbritannien og Spanien, 
hvor det specielt er den finansielle sektor, detailsektoren samt for Spa-
niens vedkommende turismen, der har båret tilpasningen. 

Efterhånden som verdenshandlen kollapsede i løbet af krisen, har be-
skæftigelsen i fremstillingssektoren ligeledes måttet tilpasse sig. Denne 
tilpasning er typisk mere markant i relativt åbne økonomier. Som det ses 
i figur 4, er beskæftigelsen i fremstillingssektoren faldet i stort set alle 
lande med undtagelse af Tyskland og Japan.           

Udviklingen i beskæftigelsen i Tyskland, Italien og Japan skiller sig ud 
først og fremmest ved en næsten ubetydelig tilpasning i antallet af be-
skæftigede set i forhold til det betydelige fald i BNP gennem krisen, jf. 
figur 2. For Tyskland og Japan er dette særligt påfaldende, fordi disse 
økonomier har nogle relativt store fremstillingssektorer. Årsagen til den 
manglende tilpasning i beskæftigelsen i disse lande skal bl.a. findes i 
den arbejdsmarkedspolitik, der er ført gennem krisen i form af ordnin-
ger, som muliggør nedsat arbejdstid, jf. nedenfor. 

UNGDOMSARBEJDSLØSHED Figur 3 
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Europæiske lande, harmoniseret arbejdsløshedsprocent under 25-årige og under 20-årige for USA. 
Reuters EcoWin. 
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ÆNDRET SAMMENHÆNG MELLEM ARBEJDSLØSHED OG BNP  

Arbejdsmarkedernes tilpasning gennem krisen påvirkes ikke kun af kon-
junkturelle, men også af langsigtede strukturelle forhold. Den såkaldte 
Okun's lov beskriver en historisk sammenhæng mellem ændringen i 
arbejdsløshedsprocenten (ΔU) og den procentvise ændring i BNP (ΔY); 
 
ΔU = α – β ΔY, 

 
hvor α er en konstant, og β er arbejdsløshedsprocentens følsomhed med 
hensyn til vækstraten i BNP. Jo større β, jo kraftigere slår arbejdsløshe-
den ud som reaktion på ændringer i BNP.  

Okun's lov er mere en empirisk makroøkonomisk tommelfingerregel 
end en egentlig teoretisk begrundet lovmæssighed. Ideen er, at med en 
given arbejdsproduktivitet og erhvervsfrekvens må ændringer i BNP slå 
direkte ud i ændret arbejdsløshed. Hvis der ikke er en entydig negativ 
sammenhæng mellem BNP og arbejdsløshed, er det fordi arbejdspro-
duktiviteten og erhvervsfrekvensen også har ændret sig.  

Størrelsen af β vil være påvirket af en række institutionelle forhold 
som fx lovgivning omkring ansættelsesforhold, arbejdsløshedsunderstøt-
telsens kompensationsgrad, brug af tidsbegrænsede eller faste ansættel-
seskontrakter, fleksibilitet i løndannelsen mv. Okun's lov kan siges at af-
spejle, i hvor høj grad mængderne på arbejdsmarkedet, dvs. antal med-

FALD I BESKÆFTIGELSE FRA KONJUNKTURTOP TIL -BUND GENNEM KRISEN Figur 4 
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arbejdere og antal arbejdsløse, tilpasses udsving i produktionen. Denne 
tilpasningsevne varierer fra land til land afhængig af institutionelle for-
hold. Den beregnede værdi af β for de enkelte industrilande viser sig da 
også at være forskellig.1  

I princippet kunne de historiske landeforskelle i størrelsen af β-koeffi-
cienten forklare, hvorfor fordelingen mellem lande af stigningen i ar-
bejdsløsheden ikke har fulgt fordelingen af produktionstabet under 
krisen, jf. figur 2. Det viser sig imidlertid, at den historiske sammenhæng 
ikke kan forklare den faktiske stigning i arbejdsløsheden i de enkelte 
lande i den aktuelle krise, jf. figur 5.  

Forklaringen på forskellen mellem den historiske og den aktuelle sam-
menhæng er sandsynligvis, at graden af "labour hoarding" i det seneste 
kriseforløb har været anderledes end tidligere. I en række europæiske 
lande og Japan er arbejdsløsheden således steget mindre end forventet 
ud fra den historiske sammenhæng. I USA, hvor der ikke har været "la-
bour hoarding" under krisen, har den faktiske stigning i arbejdsløshe-
den omvendt været større end forventet ifølge den historiske sammen-
hæng. 

 1
 IMF (2010) figur 3.7 (nederst) side 82. 

STIGNING I ARBEJDSLØSHED UNDER KRISEN Figur 5 
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Kilde: 

Den skønnede ændring i ledigheden er den procentuelle nedgang i BNP fra top til bund under den seneste
recession ganget med arbejdsløshedsprocentens historiske følsomhed med hensyn til vækstraten i BNP, hvor
følsomheden er beregnet på kvartalsdata 1988-2008. Den faktiske ændring i ledigheden er ændringen i arbejds-
løshedsprocenten i den seneste kriseperiode, hvor BNP bevæger sig fra top til bund (arbejdsløshedsprocenten vil i 
de fleste tilfælde fortsætte med at stige efter, at BNP begynder at stige; denne forsinkede yderligere stigning er
ikke medregnet i den gule søjle). 
Reuters EcoWin, IMF og egne beregninger. 
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Okun's lov har altså ikke været stabil under den aktuelle krise. Sammen-
hængen mellem de cykliske udsving i arbejdsløsheden og BNP kan være 
under forandring. Den påvirkes af ændringer i arbejdsmarkedets struk-
tur, fx arbejdsmarkedsreformer i de enkelte lande, der over tid kan re-
sultere i en ændret β-værdi. Den Internationale Valutafond, IMF, har 
således fundet, at den gennemsnitlige β-værdi for industrilandene er 
steget fra 0,25 i 1990'erne til 0,36 i 2000'erne, dvs. at arbejdsløshedspro-
centen er blevet mere følsom over for vækstraten i BNP.1 

 
TILPASNINGEN I LØNNINGER, BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET 

Arbejdsmarkederne kan udvise fleksibilitet på flere måder. Tilpasningen 
til en konjunkturnedgang kan tage form af en tilpasning i timebeskæf-
tigelsen eller af en tilpasning i de reale lønninger. I en kraftig konjunk-
turnedgang vil der typisk være en tilpasning i begge størrelser, men 
lønningerne vil ofte tilpasse sig senere end timebeskæftigelsen. Kun ved 
et fald i timebeskæftigelsen – enten gennem antallet af medarbejdere 
eller gennem timeantallet pr. medarbejder – kan man undgå et fald i 
arbejdsproduktiviteten.  

Økonomisk teori tilsiger, at medarbejdere tjener deres marginalpro-
dukt. Det vil sige, at den reale timeløn svarer til den merproduktion, 
som en ekstra arbejdstime frembringer. Deraf følger, at udviklingen i 
produktiviteten pr. time bør have en positiv sammenhæng med den 
reale timeløn. Ser vi på udviklingen i produktiviteten og lønningerne 
igennem 2009, er dette tilfældet for USA, Storbritannien, Spanien og 
Japan, jf. figur 6. Det ses, at produktiviteten pr. time er steget samtidig 
med, at der observeres en stigning i den reale timeløn i både USA og 
Spanien. For Storbritannien og Japan gør det forventede forhold mellem 
produktivitet og lønninger sig ligeledes gældende, men her er både 
produktiviteten og de reale lønninger dog faldende igennem 2009. 

Det modsatte gør sig gældende for flere store eurolande. Her viser 
udviklingen gennem 2009 en faldende timeproduktivitet i Tyskland, 
Frankrig og Italien, samtidig med at den reale timeløn er steget i samme 
periode. Det gælder særligt i Italien, hvor produktiviteten pr. time er 
faldet med 1,7 pct. i 2009, mens den reale timeløn er steget med 4,7 pct.  
Både i Tyskland, Italien og delvis Frankrig ses det, at faldet i det totale 
antal arbejdede timer i økonomien bedre afspejler faldet i BNP end fal-
det i beskæftigelsen målt på antallet af medarbejdere. Samtidig er det 

 1
 IMF (2010) figur 3.7 (øverst) side 82. Vedr. europæiske lande, se også Arpaia og Curci (2010) side 28-

32. 
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kendetegnende, at produktiviteten igennem 2009 ikke blot er faldet pr. 
beskæftiget, men altså også pr. time. 

En del af årsagen til, at de reale lønninger ikke er blevet tilpasset i fle-
re af de store eurolande, er formentlig træghed i tilpasningen af de 
nominelle lønninger i negativ retning. Man ville ellers forvente en real-
lønstilpasning igennem en så kraftig økonomisk krise, som økonomierne 
gennemgik i løbet af 2008-09. Ifølge en nylig spørgeundersøgelse fore-
taget af netværket om løndynamik i European System of Central Banks, 
fastholdt 37,1 pct. af de adspurgte virksomheder i euroområdet de no-
minelle lønninger hen over sommeren 2009, og 43,1 pct. tilkendegav, at 
de planlagde at fastholde de nominelle lønninger. Samtidig er andelen 
af virksomheder, som enten har fastholdt eller planlægger at fastholde 
de nominelle lønninger, stigende i forhold til tidligere.1 

Uændrede nominelle lønninger har dog ikke været nok til at fremkal-
de et fald i reallønnen. I gennemsnit er det heller ikke lykkedes virksom-
hederne at undgå stigninger i de nominelle lønninger, idet alle større 
eurolande oplevede en positiv nominel lønfremgang i 2009 – specielt 
Italien og Spanien. I lande, hvor der ikke sker en passende tilpasning i 
enten beskæftigelsen eller de reale lønninger, kan det i sidste ende be-

 1
 ECB (2009). Tyskland deltog ikke i undersøgelsen, hvilket kan gøre dens samlede konklusion vedr. 

euroområdet som helhed en smule usikker. 

UDVIKLING I PRODUKTIVITET OG REALLØN PR. TIME I 2009  Figur 6 
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tyde tab af konkurrenceevne, hvis det resulterende tab i produktivitet 
ikke genindvindes under det efterfølgende opsving.    
 
NEDSAT TID EN VÆSENTLIG ÅRSAG TIL FORSKELLE I TILPASNINGEN 

Den altovervejende grund til, at økonomierne under krisen har udvist 
store forskelle i tilpasningen på arbejdsmarkederne, skal findes i den 
førte arbejdsmarkedspolitik. En del af de lande, hvor beskæftigelsen 
ikke er faldet så meget trods et stort fald i BNP, har gennem krisen gjort 
brug af nedsat arbejdstid, hvor den beskæftigede går ned i timeantal, 
men forbliver i arbejde. Det er typisk sket i fx Belgien, Italien, Tyskland 
og Japan, mens lande som USA, Holland, Frankrig og Spanien i mindre 
udstrækning har benyttet nedsat tid, jf. figur 7. I det følgende belyses 
fordele og ulemper ved sådanne ordninger. 

Fra en fordelingsmæssig betragtning er fordelen ved en arbejdsforde-
lingsordning med nedsat tid, at byrden ved lavere efterspørgsel bliver 
fordelt på flere personer i form af et lavere timeantal for de beskæftige-
de frem for deciderede afskedigelser for færre. Der er typisk en form for 
offentlig støtte i ordningerne, så timenedgangen ikke modsvares fuldt 
ud af en tilsvarende lønnedgang. For lande med progressive skattesyste-
mer kan lønnedgangen efter skat også blive afdæmpet af en lavere mar-
ginalskat.  

 

ANDEL AF BESKÆFTIGEDE PÅ NEDSAT TID Figur 7 
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Ud fra en betragtning om et effektivt arbejdsmarked er en anden fordel 
ved arbejdsordninger med nedsat tid gennem lavkonjunkturer, at ar-
bejdstagere, der ellers ville blive afskediget, bevarer tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. Det reducerer risikoen for de såkaldte hysteresis-
effekter, hvor arbejdsløsheden stiger permanent som følge af langtids-
ledighed, fx fordi manglende løbende kompetenceudvikling og en sta-
digt mere marginal tilknytning til arbejdsmarkedet kan gøre det svært 
for arbejdstager at komme tilbage i beskæftigelse. 

Der kan dog også være ulemper ved arbejdsfordelingsordninger med 
nedsat tid. Den primære er, at de kan forhindre en løbende overførsel af 
arbejdskraft fra mindre produktive sektorer til mere produktive. Denne 
ulempe er dog vigtigst, hvis stødet til bestemte sektorer i økonomien er 
af permanent karakter, fx ved korrektion af økonomiske ubalancer mel-
lem sektorerne, og ikke et resultat af midlertidige konjunkturudsving. 
Dermed kan ordningerne få den utilsigtede effekt, at de reducerer flek-
sibiliteten på arbejdsmarkedet.  

En anden ulempe ved ordninger med nedsat tid er, at de kan reducere 
en nødvendig tilpasning i timelønningerne, der ellers ville ske som følge 
af øget arbejdsløshed. Risikoen for manglende løntilpasning vil typisk 
gøre sig gældende, hvis der er et element af offentlig støtte, som delvis 
kompenserer arbejdstageren for lønnedgangen. Dermed er arbejdstage-
ren mindre motiveret til at tilbyde et øget timeantal. 

Samlet set er der ved midlertidige økonomiske tilbageslag formentlig 
flere fordele end ulemper ved arbejdsfordelingsordninger med nedsat 
tid. Det gælder specielt for ordninger, som aftales decentralt i virksom-
hederne uden offentlig støtte. Hvis det økonomiske tilbageslag skyldes 
økonomiske ubalancer, bør ordningerne ikke benyttes, idet den økono-
miske korrektion da vil have permanent karakter og kræve en omforde-
ling af arbejdskraften mellem økonomiens sektorer. Det kan dog ofte i 
starten af en konjunkturnedgang være svært at vurdere, om en økono-
misk korrektion er midlertidig eller permanent. Dette problem tilsiger, 
at arbejdsfordelingsordninger bør være tidsbegrænsede.      
 
UDSIGT TIL OPSVING UDEN JOBSKABELSE? 

Konklusionen på ovenstående gennemgang er, at arbejdsmarkederne i 
de udviklede lande har reageret meget forskelligt på krisen, og reakti-
onsmønsteret har ydermere været mere uensartet end ved tidligere kri-
ser. Den store forskel ligger mellem på den ene side USA og på den an-
den side Europa og Japan. Den handler især om "labour hoarding", dvs. 
virksomhedernes tendens til at holde på arbejdskraften i en konjunktur-
nedgang med deraf faldende arbejdsproduktivitet. Den tendens har 
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man ikke set i USA igennem den aktuelle krise. Blandt de europæiske 
lande er der dog også store indbyrdes forskelle i arbejdsmarkedernes 
reaktionsmønstre. Især springer den faldende arbejdsløshed i Tyskland i 
øjnene.  

På kort sigt kan forskellen i "labour hoarding" under krisen betyde, at 
et kommende opsving kan skabe mere beskæftigelse i USA. I Europa, 
især Tyskland, og i Japan er prisen for de mere stabile arbejdsmarkeder 
og arbejdsfordelingsordningerne, at der er udsigt til et mere "jobløst 
opsving". Men det vil ske på baggrund af en forudgående relativt bedre 
udvikling i beskæftigelsen og dermed i lønmodtagernes samlede ind-
komster. 

OECD har beregnet, at BNP i Japan og Tyskland kan stige 8-10 pct. 
uden at skabe øget beskæftigelse, hvis arbejdsproduktiviteten (timepro-
duktiviteten plus antal arbejdstimer pr. beskæftiget) vender tilbage til 
trend. Modsat skal der kun en forholdsvis lille BNP-vækst til i USA og 
Spanien for at reducere arbejdsløsheden.1 Beregningerne skal tages med 
det forbehold, at de forudsætter uændret vækst i potentielt BNP. Hvis 
krisen varigt sænker produktivitetens trendvækst, vil en kommende 
BNP-vækst give en større beskæftigelsesfremgang i både Europa og 
USA. 

Stigende arbejdsløshed fører typisk til øget langtidsarbejdsløshed. 
OECD finder en tendens til, at stigende arbejdsløshed ledsages af en 
større andel af langtidsledige 12-18 måneder efter konjunkturnedgan-
gen.2 På længere sigt er der risiko for, at den oprindeligt konjunkturbe-
tingede ledighed bliver til strukturelt betinget langtidsarbejdsløshed, fx 
ved at unges adgang til arbejdsmarkederne vanskeliggøres, eller ved at 
de langvarigt ledige mister kvalifikationer. Denne effekt benævnes 
hysteresis og er årsag til, at arbejdsløsheden kan fortsætte med at stige, 
selv om produktionen retter sig.  

Det forhold, at arbejdsløsheden ikke er steget så meget i Europa, gør 
alt andet lige risikoen for hysteresis mindre her end i USA, hvor lang-
tidsarbejdsløsheden rent faktisk allerede er steget stærkt.3 Hysteresis-
effekter betyder, at arbejdsløsheden kan fortsætte med at stige i mange 
lande i løbet af de næste 6-12 måneder og vil forblive høj nogen tid 
endnu. 
 

 

 1
 OECD (2010b), figur 5.10 side 272. 2
 OECD (2010a), side 11 og 17. 3
 Guichard og Rusticelli (2010) side 13 og figur 6 side 17. 
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Konjunkturbarometre som prognoseværktøj 

Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling 
 

 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Den økonomiske aktivitet opgøres mest udførligt i nationalregnskabet, 
men det offentliggøres først flere måneder efter, at den i regnskabet 
beskrevne udvikling har fundet sted. Der er derfor stor interesse for 
økonomiske indikatorer, som kommer med et hurtigere bud på kon-
junkturudviklingen. Fx kan diverse konjunkturbarometre spille en vigtig 
rolle i vurderingen af den aktuelle konjunktursituation. Produktionsti-
den er her kort, fordi barometrene baseres på (kvalitative) svar fra spør-
geskemaundersøgelser. 

Spørgsmålene omhandler typisk forventninger til udviklingen i forskel-
lige økonomiske størrelser i de kommende 3-6 måneder. Det fremadsku-
ende element gør det nærliggende at forvente, at barometrene ikke 
blot kan sige noget om den helt aktuelle økonomiske udvikling, men 
også om udviklingen i den nærmeste fremtid.  

Artiklen undersøger informationsindholdet i konjunkturbarometrene 
ud fra to tilgangsvinkler – dels deres evne til at beskrive den samtidige 
økonomiske udvikling (nowcasts), dels deres evne til at forudsige den 
fremtidige udvikling (forecasts). De betragtede konjunkturindikatorer er 
Danmarks Statistiks konjunkturbarometre for henholdsvis industri, byg-
ge- og anlægssektoren (herefter blot byggeri) og servicesektoren samt 
Greens konjunkturindikator.  

Analysen viser, at barometrene i nogen grad kan bidrage til vurderin-
gen af den aktuelle økonomiske situation. De statistiske modeller, der 
estimeres ud fra barometrene, forudsiger de overordnede bevægelser i 
sektorernes produktion, men der er til tider også betydelige kortsigtede 
afvigelser. Fælles for dem alle er, at de opfanger de seneste års produk-
tionsfald, om end de konsekvent undervurderer omfanget. Det gælder 
uanset, om man betragter modellernes nowcast- eller (kortsigtede) fore-
castegenskaber.  

Analysen viser desuden, at barometrene generelt ikke har nogen for-
udsigelseskraft ud over det førstkommende kvartal. Det samlede indtryk 
af estimationerne er således, at konjunkturbarometrene primært er 
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kortsigtsindikatorer, der beskriver de overordnede aktuelle tendenser i 
aktiviteten. 

 
DATABESKRIVELSE 

Konjunkturbarometrene for industri og byggeri er opgjort på kvartals-
basis tilbage til henholdsvis 1963 og 1970. Tilpasninger til EU-standarder 
har løbende fundet sted, og siden 1998 er barometrene opgjort på må-
nedsbasis efter fuldt EU-harmoniserede standarder. På linje hermed har 
Danmarks Statistik etableret et månedligt konjunkturbarometer for 
servicesektoren fra og med april 2000. 

Barometrene er baserede på spørgeskemaer sendt til ledelserne i stør-
re virksomheder inden for de respektive sektorer. Ledelserne vurderer 
kvalitativt en lang række forhold vedrørende produktion, beskæftigelse, 
ordresituation, mv. På baggrund af svarene beregnes et nettotal for 
hvert spørgsmål. Nettotallet fremkommer som forskellen i procentpoint 
mellem den andel af respondenterne, der svarer henholdsvis positivt og 
negativt på spørgsmålet. Svarene vægtes ud fra antallet af beskæftigede 
i virksomhederne. Et positivt nettotal for fx omsætningen er et udtryk 
for, at en større andel af respondenterne forventer højere omsætning 
end andelen, der forventer lavere. For hver sektor beregnes et samlet 
barometer som et simpelt gennemsnit af nettotallene for udvalgte un-
derkomponenter.1  

Foruden Danmarks Statistik foretager andre institutioner lignende 
konjunkturundersøgelser. Greens Analyseinstitut laver eksempelvis hvert 
kvartal en konjunkturmåling, der også er baseret på spørgeskemaer. 
Greens konjunkturindikator har mange lighedstræk med Danmark Stati-
stiks barometre, men afviger ved at være på kvartalsbasis og ved, at den 
sammensatte indikator indeholder flere underspørgsmål.2 

I figur 1 vises udviklingen i det sammensatte barometer efter sæson-
korrektion for henholdsvis industrien, byggeriet og servicesektoren samt 
Greens konjunkturindikator. Udviklingen i barometrene har mange fæl-
lestræk. I begyndelsen af 00'erne faldt barometrene, hvorefter optimis-
men gradvis tiltog. I 2006-07 befandt barometrene sig på historisk høje 
niveauer. Det blev imidlertid afløst af kraftige fald, og i 2009 nåede alle 
barometrene deres laveste niveau i opgørelsesperioden. Det illustrerer 
dybden af den seneste lavkonjunktur. 

 1
 For flere detaljer om konjunkturbarometrene henvises til varedeklarationerne på Danmarks Statistiks 

hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration. 2
 For flere detaljer om Greens konjunkturindikator henvises til Greens Analyseinstitut for Dagbladet 

Børsen, www.borsen.dk/vaerktoejer/analyser/konjunkturundersoegelse.html. 
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Som mål for produktionen fokuseres på bruttoværditilvæksten, BVT, i 
sektorerne. I artiklen benyttes nationalregnskabstal herfor til og med 1. 
kvartal 2010 (revideret). 

 
NOWCASTEGENSKABER 

Til belysning af barometrenes værdi som samtidig indikator for sektorer-
nes aktivitetsmæssige udvikling er for hver sektor foretaget simple reg-
ressioner på følgende såkaldte ARX-model1: 
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BVTΔ er den procentvise årlige vækst i BVT i sektor i, α og β er para-
metre, q og k er lags i henholdsvis BVT og barometeret, c er en konstant, 
baroi er nettotallet for barometeret i sektor i, og ε er fejlleddet. Fre-
kvensen er kvartalsvis. For barometrene fra Danmarks Statistik er de 
månedlige tal således opregnet til kvartalstal ved simple gennemsnit af 
de tre måneder i kvartalet. 

 1
 En ARX-model er en simpel autoregressiv (AR) model udvidet med eksogene variable (X). 

SAMMENSATTE BAROMETRE Figur 1 
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Anm.: 
Kilde: 

 Greens Analyseinstitut foretager en skalering af den samlede konjunkturindikator.  
 Danmarks Statistik og Greens Analyseinstitut for Dagbladet Børsen. 
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Der er valgt årlig vækstrate i BVT frem for kvartalsvis, eftersom den 
kvartalsvise er betydeligt mere volatil end de sammensatte barometre. 
Estimationer med kvartalsvise vækstrater producerer således ikke inte-
ressante resultater. Brugen af årlige vækstrater er udbredt i den empiri-
ske litteratur om forecasting.1 

Varierende datatilgængelighed gør, at estimationsperioderne har for-
skellige begyndelsestidspunkter. Perioderne afgrænses imidlertid alle 
ved udgangen af 2007, og de resterende ni observationer til og med 1. 
kvartal 2010 benyttes til at evaluere modellens egenskaber uden for 
estimationsperioden. 
 
Konjunkturbarometer for industri 
Den sammensatte indikator for industrien beregnes af Danmarks Stati-
stik som et simpelt gennemsnit af vurderingen af færdigvarelageret, 
ordrebeholdningen ultimo måneden før samt produktionsforventnin-
gerne til de kommende tre måneder. Førstnævnte vægter negativt, da 
et stort færdigvarelager antages at indvirke negativt på den fremtidige 
produktionsaktivitet. Middelværdi og standardafvigelse for den sam-
mensatte indikator samt for underkomponenterne er vist i tabel 1. 

I den betragtede periode har middelværdien af den sammensatte in-
dikator været negativ. Det samme har vurderingen af ordrebeholdnin-
gen, mens gennemsnittet af henholdsvis produktionsforventningerne og 
færdigvarelagrene har været positive.2 Det fremgår endvidere, at blandt 
underkomponenterne har variationen i vurderingen af ordrebeholdnin-
gen været størst.  
 
Estimation 
Til at belyse værdien af barometeret for industrien som indikator for 
sektorens aktivitet estimeres en simpel model af typen (1) med det 
sammensatte barometer som forklarende variabel (model 1).3 Den an-
vendte estimationsmetode er OLS.  

Som udgangspunkt inkluderes fire lags for både BVT-væksten og ba-
rometeret. Insignifikante lags elimineres gradvis, og modellen estimeres 
igen. Ved udvælgelsen af den endelige model ses også på forskellige 
 

 1
 Anvendelsen af årlige vækstrater på kvartalsdata kan medføre problemer med overlappende obser-

vationer. Det kan give sig udslag i autokorrelation i fejlleddet, jf. Verbeek (2004). Det indebærer, at 
standardafvigelserne ikke længere beregnes korrekt, selv om OLS-estimaterne fortsat er konsistente. 
I denne artikel fokuseres imidlertid på de såkaldte Newey-West-standardafvigelser, der tager højde 
for evt. tilbageværende autokorrelation (og heteroskedasticitet) i fejlleddet. 2

 Middelværdien på 7,4 for vurderingen af færdigvarelageret betyder fx, at i gennemsnit har virksom-
heder, der repræsenterer 7,4 pct. af de beskæftigede, vurderet, at færdigvarelageret har været stør-
re end normalt.  3

 Lignende estimationer for industri og byggeri er foretaget i Andersen og Nielsen (2003). 
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informationskriterier1. Desuden testes for tegn på fejlspecifikation. Esti-
mationsresultaterne er vist i de første to kolonner i tabel 2. 

Den opstillede model for industriens BVT baseret på det sammensatte 
barometer er i stand til at forklare knap 60 pct. af variationen i data, og 
der er ingen tegn på fejlspecifikation. Den sammensatte indikator med 
et kvartals lag har signifikant forklaringskraft på sektorens BVT. En stig-
ning i nettotallet på 1 i forhold til kvartalet før er ifølge modellen for-
bundet med et løft i år til år-væksten i BVT på 0,29 procentpoint i det 
efterfølgende kvartal. Det sammensatte barometer har imidlertid ingen 
signifikant forklaringskraft for BVT i samme periode. Konstanten er sig-
nifikant positiv, hvilket betyder, at et nettotal på 0 normalt er forbundet 
med positiv vækst i BVT. 

Dernæst foretages en lignende regression, hvor det sammensatte ba-
rometer opsplittes på dets underkomponenter (model 2). Det afslører, 
hvilke underkomponenter der har størst indikatorværdi i forklaringen af 
BVT. Det er ikke muligt ved estimationen på det sammensatte barome-
ter, som principielt svarer til at binde koefficienterne i den opsplittede 
model til at være ens, idet det sammensatte barometer har ens vægt på 
de tre underkomponenter. 

Den tilsvarende model estimeret på det opsplittede barometer er i stand 
til at forklare knap halvdelen af variationen i industriens BVT. Den ringere 
forklaringskraft skal dog ses i lyset af, at estimationsperioden på grund af 
begrænset datatilgængelighed er kortere. Det fremgår, at vurderingen af 
ordrebeholdningen i samme periode har signifikant positiv forklaringskraft 
på BVT. Det samme er tilfældet for produktionsforventninger fra kvartalet 
før og vurderingen af færdigvarelageret i kvartalet før.2 Konstanten er 
 1
 Der fokuseres på Akaikes informationskriterium, AIC, Hannan–Quinns informationskriterium, HQ, og 

Schwartz' bayesianske informationskriterium, SC eller BIC. Princippet i disse kriterier er, at de afvejer 
modellens forklaringskraft over for kompleksiteten målt ved antallet af variable. I informationskrite-
rierne indgår et led, som belønner høj forklaringskraft, og et strafled, der er stigende i antallet af 
regressorer i modellen. Ifølge Verbeek (2004, s. 285), er der en tendens til, at AIC-kriteriet asympto-
tisk resulterer i overparameteriserede modeller. Derfor fokuseres i mindre grad på AIC, hvis kriterier-
ne giver tvetydige signaler. 2

 At koefficienten til vurderingen af færdigvarelageret er positiv, er umiddelbart overraskende. Dog 
kan timingen af lagerændringer være ganske kompliceret. Fx vil det ikke være overraskende, hvis en 
virksomhed opbygger lageret, når ledelsen har forventning om øget omsætning i fremtiden. For en 
mere præcis identifikation af lagersituationens betydning ville det i denne artikel derfor være nyttigt 
at kunne sondre mellem planlagte og ikke-planlagte lagerændringer. 

KONJUNKTURBAROMETER FOR INDUSTRIEN Tabel 1 

 
Samlet 

indikator 
Fædigvare-

lager 
Ordrebe-
holdning 

Produktions-
forventninger 

Middelværdi ....................................  -1,9 7,4 -8,2 9,6 
Standardafvigelse ...........................  8,9 9,7 19,7 8,7 

Anm.: Nettotal. Egen sæsonkorrektion af underkomponenterne. Perioden er 1. kvartal 1990 – 2. kvartal 2010 for det 
sammensatte barometer og 1. kvartal 1998 – 2. kvartal 2010 for underkomponenterne.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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signifikant negativ, hvilket betyder, at nettotal på 0 for underkomponen-
terne ifølge modellen er foreneligt med en negativ vækst i BVT.  

I evalueringsperioden, 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2010, klarer model-
lerne sig omtrent ens målt på forudsigelsesfejlene (RMSE). Det afspejler 
imidlertid forskellige profiler for de forudsagte værdier i løbet af evalu-
eringsperioden, jf. figur 2. Modellen baseret på det sammensatte baro-
meter undervurderer systematisk faldet i BVT, men den forudsagte vær-
di følger omtrent samme profil som den faktiske udvikling. Det er imid-

REGRESSIONSRESULTATER FOR INDUSTRIEN Tabel 2 

Model 1 
Sammensat 

Model 2 
Opsplittet 

 
 
 
 
Højresidevariable 

 
Koefficient

Standard- 
afvigelse 

 
Koefficient

Standard- 
afvigelse 

Konstant ..........................................................  1,91 0,65 -3,86 1,49 
∆BVTt-1 ..............................................................  0,31 0,07 -0,30 0,14 
∆BVTt-2 ..............................................................  -0,04 0,11   
∆BVTt-3 ..............................................................  0,18 0,10   
∆BVTt-4 ..............................................................  -0,55 0,08   
Barot-1 ...............................................................  0,29 0,10   
Ordret ...............................................................    0,16 0,03 
Prodt-1 ...............................................................    0,23 0,09 
Lagert-1 .............................................................    0,34 0,08 
R2 ......................................................................  0,58  0,44  
RMSE (1. kvt. 2008 – 1. kvt. 2010) .................  3,79  3,65  
Estimationsperiode ........................................  1. kvt. 1992 – 

4. kvt. 2007 
1. kvt. 1999 –  
4. kvt. 2007 

Anm.: Standardafvigelserne i artiklen er Newey-West-standardafvigelser, der er konsistente med hensyn til autokorrela-
tion (og heteroskedasticitet) i fejlleddet. Som hovedregel er insignifikante variable (på et 5 pct. signifikansniveau) 
gradvis fjernet fra estimationerne, men konstanterne er bibeholdt uanset signifikans. Det samme er insignifikante 
lags i den endogene variabel, hvis de omkringliggende lags er signifikante. Insignifikante parameterestimater er 
kursiverede. Root mean square error, RMSE, er et mål for forudsigelsesfejlene. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Kilde: 

Figuren til venstre viser forudsigelser fra modellen baseret på det sammensatte barometer, mens figuren til højre
viser forudsigelser baseret på den opsplittede model. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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lertid ikke helt tilfældet for modellen baseret på underkomponenter, 
som dog har mindre bias. 

Den faktiske udvikling i BVT er mere volatil end modellernes forudsi-
gelser. I mange tilfælde er der dog en tendens til, at store udsving i de 
forudsagte værdier er forbundet med store udsving i samme retning i 
den faktiske værdi. Det er også tilfældet i begyndelsen af evalueringspe-
rioden, hvor modellen baseret på det sammensatte barometer klarer sig 
godt. Fra 2009 undervurderer den imidlertid faldet i industriens BVT. 
Samlet antyder disse forhold, at den estimerede model for det sammen-
satte barometer i nogen grad kan fungere som indikator for industriens 
BVT. Det er især tilfældet, når fokus er på trenden i BVT snarere end den 
præcise udvikling i et enkelt kvartal. 
 
Konjunkturbarometer for byggeri 
Det sammensatte konjunkturbarometer for byggeriet beregnes af Dan-
marks Statistik som et simpelt gennemsnit af forventningerne til be-
skæftigelsen i de kommende tre måneder og vurderingen af ordrebe-
holdningen. 

I den betragtede periode har middelværdien af den samlede indikator 
og begge underkomponenter været negative, jf. tabel 3. Forventninger-
ne til beskæftigelsen har haft højere middelværdi og lavere varians end 
vurderingen af ordrebeholdningen. 

 
Estimation 
Der foretages både estimationer på det sammensatte barometer (model 3) 
og opsplittet på underkomponenter (model 4). Fremgangsmåden er den 
samme som for industriens barometer, og resultaterne er vist i tabel 4. 

Modellen baseret på det sammensatte barometer er i stand til at for-
klare over en tredjedel af variationen i byggeriets BVT. Der er ikke tegn 
på fejlspecifikation. Koefficienten til barometerets nettotal er signifi-
kant og har det forventede fortegn. En stigning på 1 i forhold til kvarta-
let før medfører ifølge modellen et løft i år til år-væksten i BVT på 0,13 
procentpoint. 

 

KONJUNKTURBAROMETRE FOR BYGGERI Tabel 3

 Samlet indikator Beskæftigelse Ordrebeholdning 

Middelværdi ......................................  -8,4 -6,1 -10,0 
Standardafvigelse .............................  17,6 12,0 23,4 

Anm.: Nettotal. Perioden er 1. kvartal 1990 – 2. kvartal 2010 for den samlede indikator, mens perioden for underkompo-
nenterne er 1. kvartal 1998 – 2. kvartal 2010.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Modellen opsplittet på underkomponenter kan forklare knap en tredje-
del af variationen i data. Opsplitningen viser, at vurderingen af ordre-
beholdningen ikke er signifikant. Derimod har vurderingen af beskæfti-
gelsen signifikant positivt effekt på BVT. 

I evalueringsperioden klarer modellen med det sammensatte barome-
ter sig marginalt bedre end den opsplittede model målt på forudsigel-
sesfejlene. Det skal ses i lyset af den kortere estimationsperiode for mo-
del 4. Som det var tilfældet for industrien, undervurderer modellerne for 
byggeriet de seneste års fald i BVT ganske betydeligt, jf. figur 3. Det 
gælder særligt i slutningen af evalueringsperioden. 

Det fremgår af figur 3, at den faktiske udvikling i BVT er mere volatil end 
forudsagt af modellerne. I estimationsperioden er der endvidere en ten-
dens til, at den forudsagte værdi ændres med forsinkelse i forhold til den 

REGRESSIONSRESULTATER FOR BYGGERI Tabel 4 

Model 3 
Sammensat 

Model 4 
Opsplittet 

 
 
 
 
Højresidevariable 

 
Koefficient

Standard- 
afvigelse 

 
Koefficient

Standard- 
Afvigelse 

Konstant ..........................................................  1,36 0,79 1,32 1,04 
∆BVTt-1 ..............................................................  0,41 0,12 0,40 0,18 
Barot .................................................................  0,13 0,05   
Beskæftigelset .................................................    0,18 0,08 
R2 ......................................................................  0,36  0,31  
RMSE (1. kvt. 2008 – 1. kvt. 2010) .................  4,97  5,38  
Estimationsperiode ........................................  1. kvt. 1992 – 

4. kvt. 2007 
1. kvt. 1999 – 
4. kvt. 2007 

Anm.: Se tabel 2. Specifikationen af den opsplittede model er meget følsom over for estimationens begyndelsestids-
punkt, hvilket formentlig skal ses i lyset af den korte estimationsperiode. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Kilde: 

Figuren til venstre viser forudsigelser fra modellen baseret på det sammensatte barometer, mens figuren til højre 
viser forudsigelser baserede på den opsplittede model. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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faktiske. Det er naturligvis en svaghed, hvis den skal fungere som indikator 
for den aktuelle udvikling. Modellerne opfanger dog generelt de store 
udsving i BVT, herunder også faldet i 2008-10. Samlet set er modellerne for 
byggeriet ikke særligt anvendelige til eksakte forudsigelser af BVT i det 
aktuelle kvartal, om end de kan give et godt indtryk af tendenserne.  

 
Konjunkturbarometer for service 
Det sammensatte barometer for service er et simpelt gennemsnit af for-
ventningerne til beskæftigelse og omsætning. De gennemsnitlige for-
ventninger til begge underkomponenter har været positive siden 2000, 
og variationen har været omtrent ens, jf. tabel 5. 
 
Estimation 
Barometeret for serviceerhverv har eksisteret i betydeligt færre år end 
barometrene for byggeri og industri. Efterhånden er tidsserien dog lang 
nok til, at det er muligt at foretage meningsfulde estimationer. Der er i 
nationalregnskabet ikke umiddelbart nogen opgørelse af servicesekto-
rens BVT. I stedet er konstrueret en approksimativ serie for BVT i service-
sektoren ved at trække industriens og byggeriets BVT fra BVT i de priva-
te byerhverv. Resultatet af regressionerne er vist i tabel 6. 

KONJUNKTURBAROMETRE FOR SERVICE Tabel 5

 
 

Samlet indikator 
 

Beskæftigelse 
Omsætnings- 
forventninger 

Middelværdi ...........................................  9,1 5,4 12,6 
Standardafvigelse ..................................  12,6 13,5 11,9 

Anm.: Nettotal. Egen sæsonkorrektion af underkomponenterne. Perioden er 2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2010.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

REGRESSIONSRESULTATER FOR SERVICE Tabel 6 

Model 5 
Sammensat 

Model 6 
Opsplittet 

 
 
 
 
Højresidevariable 

 
Koefficient

Standard- 
afvigelse 

 
Koefficient 

Standard- 
afvigelse 

Konstant ..........................................................  0,70 0,35 -0,23 0,43 
Barot-1 ...............................................................  0,13 0,03   
Omsætningt-1 ...................................................    0,16 0,03 
R2 ......................................................................  0,49  0,56  
RMSE (1. kvt. 2008 – 1. kvt. 2010) .................  2,90  2,32  
Estimationsperiode ........................................  3. kvt. 2000 –  

4. kvt. 2007 
3. kvt. 2000 –  
4. kvt. 2007 

Anm.: Se tabel 2. Lagstrukturen i modellen er følsom over for estimationens begyndelsestidspunkt. Givet den korte esti-
mationsperiode, er det ført så langt tilbage som muligt.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Barometeret for service har en ganske pæn forklaringskraft. Modellen 
baseret på det sammensatte barometer (model 5) er i stand til at forkla-
re knap halvdelen af variationen i BVT i de private byerhverv ekskl. indu-
stri og byggeri. Det sammensatte barometer med en periodes lag har 
signifikant forklaringskraft, mens barometeret ikke bidrager signifikant 
til at forklare BVT-udviklingen i samme kvartal. 

Fælles for begge modeller er, at den laggede vækst i BVT ikke påvirker 
væksten i BVT signifikant, når der kontrolleres for barometeret eller dets 
underkomponenter. Det var ikke tilfældet for modellerne for industri og 
byggeri, hvor der var en vis autokorrelation i BVT-væksten. Modellen 
med underkomponenter har bedre egenskaber end det sammensatte 
barometer, hvilket også fremgår af figur 4. Forudsigelsesfejlene i evalue-
ringsperioden er også lavere for den opsplittede model. Her er det altså 
tilfældet, at ens vægte på underkomponenterne i det sammensatte ba-
rometer ikke giver den bedste indikation af udviklingen i BVT.  
 
Greens konjunkturindikator 
Greens Analyseinstitut har foretaget regelmæssige konjunkturmålinger 
siden 1992. Den samlede konjunkturindikator beregnes i stil med de 
tilsvarende barometre fra Danmarks Statistik som et simpelt gennemsnit 

 1
 At vurderingen af beskæftigelsessituationen er insignifikant, kan skyldes multikollinearitet. Der er en 

høj grad af positiv korrelation mellem de to underkomponenter, og den relativt korte estimationspe-
riode kan betyde, at datamængden ganske enkelt er for lille til at identificere den separate effekt fra 
hver underkomponent. 

FAKTISKE OG FORUDSAGTE VÆRDIER, SERVICE Figur 4
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Kilde: 

 Figuren til venstre viser forudsigelser fra modellen baseret på det sammensatte barometer, mens figuren til højre 
viser forudsigelser baseret på den opsplittede model. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

  

Modellen opsplittet på underkomponenter (model 6) formår at forkla-
re mere end halvdelen af variationen i data, og der lader ikke til at være 
problemer med fejlspecifikation. Forventningerne til omsætningen har 
signifikant positiv forklaringskraft på BVT i kvartalet efter. Forventnin-
gerne til beskæftigelsen er insignifikant.1
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af nettotallene fra ti underspørgsmål, herunder fx vurderinger af afsæt-
ningsmuligheder, ordreindgang, lagersituation og beskæftigelse. Mid-
delværdien for den samlede konjunkturindikator er 1,2, mens standard-
afvigelsen er 2,0.  

 
Estimation 
Til at belyse barometerets værdi som indikator for udviklingen i aktivite-
ten er foretaget en simpel regression af typen (1). Der er ikke nogen de-
cideret (nationalregnskabsmæssig) sektorafgrænsning for Greens samle-
de konjunkturindikator, men kun større virksomheder indgår i undersø-
gelsen.1 Det forekommer derfor mest naturligt at vurdere indikatorens 
evne til at beskrive udviklingen i BVT i de private byerhverv.2 Estima-
tionsresultaterne er vist i tabel 7. 

Det fremgår, at modellen kan forklare knap 45 pct. af udviklingen i 
BVT i de private byerhverv siden 1992. Der er ingen tegn på fejlspecifika-
tion. Den samtidige konjunkturindikator er signifikant, mens lags er 
insignifikante. Konstanten er signifikant positiv, ligesom det var tilfæl-
det i modellerne for både industri, byggeri og service. 

I figur 5 vises den årlige vækst i BVT i de private byerhverv og den for-
udsagte værdi. Mønsteret er det samme som for modellerne med kon-
junkturbarometrene. I årene uden for estimationsperioden, 1. kvartal 
2008 til 1. kvartal 2010, undervurderes også her faldet i BVT i de private 
byerhverv systematisk. Modellen fanger dog de overordnede bevægelser 
i BVT udmærket. 

 1
 Kun virksomheder med mere end 35 ansatte eller en omsætning på over 50 mio. kr. modtager spør-

geskemaet. 
2
 Der kan også argumenteres for, at det er lige så relevant at sammenholde indikatoren med væksten i 

BNP. Det har imidlertid ikke den store indflydelse for estimationsresultaterne, om BNP eller BVT i de 
private byerhverv anvendes som mål for produktionen. 

REGRESSIONSRESULTATER, GREENS KONJUNKTURINDIKATOR Tabel 7 

Model 7  
 
Højresidevariable Koefficient Standardafvigelse 

Konstant ........................................................... 1,10 0,44 
∆BVTt-1 ............................................................... 0,34 0,09 
∆BVTt-2 ..................................................................................................................  0,13 0,09 
∆BVTt-3 ............................................................... 0,04 0,15 
∆BVTt-4 ............................................................... -0,28 0,11 
Barot .................................................................. 0,45 0,16 
R2 ....................................................................... 0,44  
RMSE (1. kvt. 2008 – 1. kvt. 2010) .................. 2,64  
Estimationsperiode .........................................  1. kvt. 1992 –  

 4. kvt. 2007 
 

Anm.: Se tabel 2. Venstresidevariablen er den årlige vækst i BVT i de private byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik, Greens Analyseinstitut for Dagbladet Børsen og egne beregninger. 

 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 84 

 
FORECASTEGENSKABER 

Når man ønsker at analysere barometrenes forecastegenskaber, spiller 
det en rolle, hvilken informationsmængde der er tilgængelig på det på-
gældende tidspunkt. Hvis man fx i periode t ønsker at forecaste udviklin-
gen i BVT i periode t+1, kan man i simple regressioner, som præsenteret 
her, ikke tillade, at indikatoren for periode t+1 er indeholdt i informa-
tionsmængden. Forecastmodellen ændres således fra (1) til (2). 
  
(2) i
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qt
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ii
t cobaroarbBVTBVTBVT 11001 ...... +−−+ ++⋅++⋅+Δ⋅++Δ⋅=Δ εββαα  

 
I regressionerne baseret på (1), hvor det samtidige barometer er inklu-
deret i informationssættet, er dette insignifikant for industrien og ser-
vicesektoren, jf. tidligere. Estimation med udgangspunkt i (2) for disse 
sektorer resulterer derfor som forventet i de samme modelspecifikatio-
ner som præsenteret tidligere. Dermed er nowcastmodellerne for indu-
stri og service reelt også forecastmodeller. For modellen med industrien 
er der dog en vigtig forskel, når dens forecastevner skal evalueres. Ofte 
vil væksten i BVT i kvartalet før nemlig ikke være tilgængeligt på det 
tidspunkt, hvor man ønsker at forudsige. I forecasthenseender vil det 
derfor typisk være nødvendigt at benytte modellens forudsigelse af den 
laggede vækst i BVT som en approksimation for den faktiske. For model-
len for industrien betyder det, at forudsigelsesfejlene stiger, når væk-

FAKTISKE OG FORUDSAGTE VÆRDIER, PRIVATE BYERHVERV Figur 5 
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Kilde: Danmarks Statistik, Greens Analyseinstitut for Dagbladet Børsen og egne beregninger. 
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sten i BVT i kvartalet før er estimeret.1 For modellen med service er det 
imidlertid ikke noget problem, fordi der ikke indgår lags af BVT. 

For modellen med barometeret for byggeri og modellen med Greens 
konjunkturindikator påvirkes det endelige modelvalg af, at det samtidi-
ge barometer er udeladt af informationssættet. Tabel 8 opsummerer 
regressionsresultaterne fra disse to forecastmodeller.2 

Forecastmodellen for byggeri kan forudsige over en tredjedel af varia-
tionen i byggeriets BVT, mens modellen med Greens konjunkturindika-
tor kan forudsige knap 45 pct. af variationen i BVT i de private byer-
hverv. Koefficienten til barometeret i sidste kvartal er signifikant positiv 
i begge modeller, men koefficienten til byggeriets barometer med to 
lags er signifikant negativt. 

Forudsigelsesfejlene fra forecastmodellerne med barometeret for byg-
geri og Greens indikator er noget højere end forudsigelsesfejlene fra de 
tilsvarende nowcastmodeller. Det skyldes, at forecastmodellerne har 
mindre tilgængelig information på tidspunktet for estimation. I figur 6 
vises de faktiske og forudsagte værdier for forecastmodellerne. Den sy-
stematiske undervurdering af faldene i BVT i årene 2008-09 er også ty-
delig her. Begge modeller opfanger dog de overordnede tendenser i ud-
viklingen. Forudsigelsesfejlene i modellen for byggeri er forholdsvis sto-
re, hvilket skal ses i lyset af, at volatiliteten i BVT er størst i denne sektor.  

 1
 RMSE stiger fra 3,79 til 4,26. 2
 Ud over det omtalte problem med autokorrelation i fejlleddet på grund af overlappende observatio-

ner giver eksklusionen af det samtidige barometer ikke anledning til fejlspecifikation af modellerne. 

REGRESSIONSRESULTATER, FORECAST Tabel 8 

Model 8 
Byggeri 

Model 9 
Green 

 
 
 
 
Højresidevariable 

 
Koefficient

Standard- 
afvigelse 

 
Koefficient 

Standard- 
afvigelse 

Konstant ..........................................................  1,10 0,84 1,26 0,46 
∆BVTt-1 ..............................................................  0,44 0,13 0,35 0,09 
∆BVTt-2 ..............................................................    0,11 0,10 
∆BVTt-3 ..............................................................    0,02 0,14 
∆BVTt-4 ..............................................................    -0,33 0,11 
Barot-1 ...............................................................  0,28 0,13 0,47 0,23 
Barot-2 ...............................................................  -0,20 0,10   
R2 ......................................................................  0,36  0,44  
RMSE (1. kvt. 2008 – 1. kvt. 2010) .................  7,23  3,51  
Estimationsperiode ........................................  1. kvt. 1992 –  

4. kvt. 2007 
1. kvt. 1992 – 
4. kvt. 2007 

Anm.: Standardafvigelser er Newey-West-standardafvigelser, som er konsistente med hensyn autokorrelation (og hete-
roskedasticitet) i fejlleddet. RMSE er her baseret på såkaldte 2-step ahead forecasts. 

Kilde: Danmarks Statistik, Green Analyseinstitut for Dagbladet Børsen og egne beregninger. 
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I lighed med udelukkelsen af det samtidige barometer kan man elimine-
re barometeret fra kvartalet før fra informationsmængden. På den må-
de kan man undersøge, om barometrene har forklaringskraft på BVT i 
de pågældende sektorer ud over det kommende kvartal. Barometrene 
med to eller flere lags er generelt insignifikante på tværs af de opstille-
de modeltyper. På den baggrund kan det konkluderes, at barometrene 
ikke har nogen forklaringskraft ud over det kommende kvartal. 

Samlet set lader det altså til, at modellerne har en vis evne til at op-
fange de overordnede bevægelser i økonomien på kort sigt. Man skal 
dog være påpasselig med at drage håndfaste konklusioner på baggrund 
af udviklingen i barometrene, da den faktiske produktionsudvikling er 
mere volatil end den forudsagte. 
 
DISKUSSION 

Fælles for modellerne er, at de undervurderer faldet i BVT i evaluerings-
perioden. Det antyder barometrenes begrænsninger som indikatorer, 
men skal også ses i lyset af, at det seneste tilbagefald i dansk økonomi er 
det største i flere årtier. Valget af evalueringsperiode udsætter dermed 
de præsenterede modeller for en særdeles hård test, idet økonomien på 
mange måder befandt sig på ukendt territorium. Der er dog generelt 
ikke tegn på strukturelle brud i modellerne. Rekursive estimationer, hvor 
estimationsperioden løbende udvides med et kvartal, viser, at parame-
terestimaterne er ret stabile på tværs af modellerne – også når 2008-10 
inkluderes i estimationsperioden. 

Analysen er partiel i den forstand, at der i estimationerne kun indgår 
et begrænset sæt af indikatorer og ingen "hårde" data som fx industri-
produktion og omsætning. Det ville også være interessant at undersøge, 

FORECASTMODELLER FOR BYGGERI OG PRIVATE BYERHERV Figur 6 
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Kilde: 

Figuren til venstre viser forudsigelser fra forecastmodellen baseret på det sammensatte barometer for byggeri, 
mens figuren til højre viser forudsigelser fra forecastmodellen baseret på Greens konjunkturindikator. 
Danmarks Statistik og Greens Analyseinstitut for Dagbladet Børsen. 
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om barometrene bidrager med ekstra information herudover. I og med 
at de opstillede modeller har visse forecastegenskaber, er det dog sand-
synligt, at barometrene rent faktisk giver værdifuld information ud over 
andre typer af data, der ikke indeholder deciderede fremadskuende ele-
menter. 

En anden fordel ved at bruge barometrene er, at løbende datarevisio-
ner er små i forhold til andre typer af data. Dermed vil de præsenterede 
estimationsresultater formentlig være mindre følsomme over for data-
revisioner end modeller, der indeholder hårde data, jf. Kitchen og Mo-
naco (2003). 
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Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi 

Ann-Louise Winther, Økonomisk Afdeling 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Den færøske økonomi er gået tilbage siden 2008. Tilbageslaget var i 
første omgang isoleret til fiskeriet, men med den internationale finan-
sielle og økonomiske krise bredte det sig til resten af økonomien. Be-
skæftigelsen er i 2009 faldet i alle sektorer på nær den offentlige i, og 
arbejdsløsheden er derfor steget kraftigt siden begyndelsen af 2009, 
dog fra et meget lavt udgangspunkt.  

Fiskeriet har i de seneste år været ramt af lave fangstmængder og fal-
dende fiskepriser, men der er nu tegn på bedring i visse dele af erhver-
vet. Havbrugenes produktion af laks er steget meget og er tæt på kapa-
citetsgrænsen, og priserne er gunstige. Den fortsatte stigning i ekspor-
ten af laks var med til at holde eksporten stabil gennem 2009. Samtidig 
faldt importen kraftigt, og underskuddet på handelsbalancen blev der-
med elimineret. 

De færøske pengeinstitutter, som i forskellig grad har været ramt af 
finanskrisen, havde samlet set underskud i 2009, men mindre end i 2008 
på grund af stabiliseringen af de finansielle markeder.  

Den økonomiske tilbagegang og en ekspansiv finanspolitik har ført til 
stigende underskud og gæld for landskassen og kommunerne. For at 
imødegå forværringen af de offentlige finanser er der gennemført fi-
nanspolitiske stramninger allerede fra 2010, og yderligere stramninger 
er bebudet. Det er også nødvendigt for igen at nå balance på det of-
fentlige budget. 

 
ØKONOMISK AKTIVITET1 

Den økonomiske aktivitet på Færøerne gik tilbage i 2008 og 2009. Ifølge 
den foreløbige opgørelse faldt det nominelle bruttonationalprodukt, 
BNP, med 0,8 pct. i 2008 og 4,2 pct. i 2009. Aktiviteten begyndte at falde 
tidligt i 2008, jf. figur 1, og faldet tog til, da den internationale finans-
krise slog igennem.  

 1
 Nationalregnskabet for Færøerne offentliggøres med forsinkelse og kun i løbende priser. Det inde-

bærer, at en aktuel vurdering af færøsk økonomi også må baseres på andre indikatorer, såsom løn- 
og beskæftigelsesstatistik.  
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Fra 2008 til 2009 faldt lønudbetalingerne med knap 5 pct. I de første syv 
måneder af 2010 var der spæde tegn på, at den økonomiske aktivitet 
vendte, idet lønudbetalingerne steg med knap 1 pct. i forhold til samme 
periode i 2009.  

Som følge af nedgangen i den økonomiske aktivitet faldt beskæftigel-
sen med knap 4 pct. i 2009. Faldet fortsatte i foråret 2010, og den sam-
lede beskæftigelse lå godt 3 pct. lavere i de første fem måneder i 2010 
end i samme periode i 2009. 

Beskæftigelsen i både fiskeriet og fiskeindustrien faldt kraftigt i 2009, 
jf. figur 2. Udviklingen afspejler især lavere fangster og en svag udvik-
ling i fiskepriserne, som dog fra sidste halvdel af 2009 ser ud til at være 
vendt. Lønudbetalingerne i fiskeriet faldt med godt 20 pct. i 2009, men 
har i de første syv måneder af 2010 været 19 pct. højere end i samme 
periode i 2009.  

Fra 2004 til 2009 faldt fiskeriets og fiskeindustriens samlede andel af 
beskæftigelsen fra 19 til 13 pct. Til gengæld har havbrugserhvervet væ-
ret i kraftig fremgang i de seneste par år, og beskæftigelsen her udgjor-
de i 2009 knap 3 pct. af den samlede beskæftigelse, næsten en fordob-
ling i forhold til 2005.  

Ligesom i andre lande har finanskrisens gennemslag på byggeriet væ-
ret voldsom. Byggebeskæftigelsen faldt således med 16 pct. i 2009 og 
fortsatte med at falde i de første fem måneder af 2010. Dermed er den 

LØNUDBETALINGER OG BESKÆFTIGELSE   Figur 1 
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Kilde: 

Sæsonkorrigerede kvartalsdata. Seneste observation 1. kvartal 2010 for antal lønmodtagere og 2. kvartal for 
lønudbetalinger. 
Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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tilbage på samme niveau som i 2005, før højkonjunkturen med kraftigt 
stigende boligpriser satte ind på Færøerne.  

Boligpriserne begyndte at falde i midten af 2007, jf. figur 3, og om-
sætningen af boliger var lav i 2009. For Færøerne som helhed nåede 
priserne i 2009 tilbage på niveauet i 1. halvår 2006, dvs. i perioden hvor 
nye låneformer med længere løbetid og afdragsfrihed medførte en 
markant tilpasning opad i prisniveauet. I 1. kvartal 2010 var der tegn på 
stabilisering af boligpriserne. 

 
BOLIGPRISER Figur 3 
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Kilde: 

Kvartalsgennemsnit, seneste observation 2. kvartal 2010. Boligprisen for Færøerne under ét er en sammenvejning 
af gennemsnitspriser for huse med grundareal mellem 250 og 1000 m2 i henholdsvis små bygder, store bygder og 
Tórshavn. Ved sammenvejningen er anvendt det relative antal handler i områderne i perioden 2000-10.  
Eik Bank, Hagstova Føroya og egne beregninger. 

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I UDVALGTE SEKTORER  Figur 2 
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Kilde: 

Tal for 2010 viser ændringen for perioden januar-maj 2010 i forhold til samme periode i 2009. Tal i parentes i 
figurforklaringen angiver erhvervets andel af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i 2009. 
Hagstova Føroya. 
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Beskæftigelse og lønsum faldt ligeledes i pengeinstitutterne og i de 
øvrige private tjenesteerhverv i 2009. Den offentlige sektor skiller sig ud 
ved som eneste delsektor at have haft en positiv vækst i beskæftigelse 
og lønudbetalinger i 2009. Det kan hænge sammen med, at det blev 
nemmere at få besat ledige stillinger end under den forudgående høj-
konjunktur, hvor der var udbredt mangel på arbejdskraft.  

Den faldende beskæftigelse i alle sektorer på nær den offentlige med-
førte en kraftig stigning i arbejdsløsheden, jf. figur 4. Det skete dog fra et 
meget lavt niveau. Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed stabiliserede sig 
på knap 6 pct. af arbejdsstyrken fra marts til juli 2010. I takt med den sti-
gende arbejdsløshed fandt en nettoudvandring sted i 2009. Den stigende 
arbejdsløshed i nabolandene kombineret med, at satsen for arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen blev forhøjet fra 2009, kan imidlertid have lagt en 
dæmper på nettoudvandringen. Ud over konjunktursituationen kan den 
store nettoudvandring i 3. kvartal 2009 henføres til færinger, som rejste til 
udlandet for at påbegynde en uddannelse. Udvandring på grund af ud-
dannelse var mindre under den forudgående højkonjunktur, og man skal 
tilbage til 2005 for at se samme tendens.  

Som i mange andre lande er inflationen faldet efter en periode med 
forholdsvis høje prisstigninger, jf. figur 5. Forbrugerprisindekset faldt så-
ledes 1,0 pct. i 2009, primært som følge af lavere energipriser. Udviklin-
gen i inflationen er vendt i de seneste kvartaler, og i 2. kvartal 2010 var 

 

ARBEJDSLØSHED OG INDVANDRING Figur 4 
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forbrugerprisindekset på niveau med samme kvartal 2009. Ifølge en ny 
undersøgelse1 har Færøerne det højeste prisniveau i Europa. Der er store 
prisforskelle mellem Færøerne og Danmark både for importerede varer 
såsom fødevarer og for tjenesteydelser som fx mobiltelefoni. De høje 
priser medførte, at købekraften på Færøerne var 14 pct. lavere end i 
Danmark i 2009. 

 
Fiskeri 
Fiskeriet i farvandet rundt om Færøerne er overvejende bundfiskeri ef-
ter torsk, kuller og sej.  Fiskeriet efter torsk og kuller var i 2008 og 2009 
hårdt ramt af små bestande og lave priser. Samlet set faldt værdien af 
fisk fanget i færøsk farvand med godt 30 pct. fra 2007 til 2009, og faldet 
fortsatte i de første syv måneder af 2010.   

Fangsten af kuller faldt til en tredjedel, og fangsten af torsk blev hal-
veret fra 2007 til 2009, hvilket skyldtes kraftige fald i bestandene. I den 
forløbne del af 2010 er fangsten af både torsk og kuller steget i forhold 
til samme periode i 2009. 

Som konsekvens af den lave bestand af kuller og torsk anbefaler det 
internationale råd for havudnyttelse, ICES, at man i fiskeåret 2010-11 re- 

 

 1
 Heri á Rógvi, Prisniveauet på Færøerne – købekraft og konsekvenser, Det Færøske Konkurrenceråd, 

2010. 

FORBRUGERPRISINDEKS PÅ UNDERKOMPONENTER  Figur 5 
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ducerer fiskedødeligheden af torsk med 24 pct., og at der ikke tillades 
direkte fiskeri af kuller. På den baggrund har Færøernes Fiskeriundersø-
gelse anbefalet, at man reducerer antallet af fiskedage med 25 pct. Lag-
tinget vedtog i august 2010 at skære antallet af fiskedage ned med 3 
pct. Det øgede fokus blandt forbrugerne på bæredygtigt fiskeri lægger 
stigende pres på fiskerierhvervet. Således er de britiske importører med 
henvisning til overfiskeri stort set holdt op med at købe kuller fra Færø-
erne.     

Prisen på torsk faldt betydeligt gennem 2008 som følge af et stort ud-
bud af torsk fra Barentshavet, men begyndte at stige igen i 2009. Samti-
dig har prisen på kuller stabiliseret sig efter et fald i 2008.  

En lille stigning i fangsten af sej blev afløst af et fald i de første syv 
måneder af 2010. Prisen har dog været stigende siden 2008, hvilket kan 
tilskrives et mindre globalt udbud.    

Produktionen af laks i havbrugene er forøget markant i de senere år 
efter tilbageslaget i 2006, hvor bestandene var ramt af sygdom. Der er 
tale om en stigning fra 16.000 tons i 2006 til 49.000 tons i 2009. Ekspor-
ten til det amerikanske marked har været begunstiget af, at den betyde-
lige chilenske lakseproduktion faldt drastisk oven på sygdomsepidemier 
i 2008 og 2009. Nedgangen i det globale udbud har også betydet store 
prisstigninger på laks i 2009. I den forløbne del af 2010 har priserne nået 
nye højder. Produktionen er dog meget tæt på kapacitetsgrænsen, og 
mængden forventes derfor at falde i 2010.  
 
UDENRIGSHANDEL 

Opgjort ekskl. handel med skibe var der overskud på handelsbalancen i 
2009 efter et stigende underskud frem mod 2008, jf. tabel 1. Vendingen 
kan henføres til et stort fald i importen fra 2008 til 2009, mens ekspor-
ten udviklede sig mere stabilt. I 1. halvår 2010 var der fortsat overskud 
på handelsbalancen. 

 

HANDELSBALANCE Tabel 1 

Mio. kr. 2007 2008 2009 

Eksport ................................................................. 4.057 4.346 4.098 

Eksport ekskl. skibe ............................................. 3.963 3.741 3.872 
Import ................................................................... 5.522 5.021 4.199 
Import ekskl. skibe .............................................. 5.032 4.930 3.705 
Handelsbalance ................................................... -1.466 -675 -101 
Handelsbalance ekskl. skibe ............................... -1.069 -1.189 167 

Kilde: Hagstova Føroya. 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 95 

Fra 2008 har laks fra opdræt været den vigtigste eksportindtægt i stedet 
for torsk, jf. figur 6. Som andel af de samlede eksportindtægter (ekskl. 
skibe) er eksporten af opdrætslaks steget fra 12 pct. i 2007 til hele 31 
pct. i 2009. Eksporten af torsk faldt fra 2008, men begyndte at stige igen 
i løbet af 2009. Det pelagiske fiskeri efter sild og makrel har de seneste 
år også givet øgede eksportindtægter, hvorimod eksporten af blåhvil-
ling faldt markant i 2008 og 2009 som følge af meget lave fangster. Den 
samlede eksportværdi af pelagisk fiskeri faldt således med 26 pct. i 2008, 
men steg igen i 2009 og i den forløbne del af 2010.  

Opgjort ekskl. skibe var eksporten 1. halvår 2010 12 pct. højere end i 1. 
halvår 2009, hvilket især skyldes en stigning i eksporten af blåhvilling, 
torsk og øvrige fisk. 

Importen faldt kraftigt i de første tre kvartaler af 2009, og nedgangen 
var særlig udpræget for biler, energi og varer til byggeri, jf. figur 7. Im-
porten af forbrugsvarer og øvrig import aftog også, om end mindre 
drastisk. Opgjort ekskl. skibe og fly begyndte importen at stige igen i 4. 
kvartal 2009, men faldt på ny i 2. kvartal 2010. Samlet set lå importen 
ekskl. skibe mv. knap 3 pct. højere i 1. halvår 2010 end i 1. halvår 2009. 
Stigningen i eksporten og den svagere udvikling i importen medførte, at 
handelsbalancen i 1. halvår 2010 viste et overskud på 95 mio. kr. ekskl. 
skibe og fly) mod et underskud på 57 mio. kr. i samme periode i 2009. 
Betalingsbalancen er endnu ikke opgjort for 2009. I 2008 var der et un-
derskud på 347 mio. kr. svarende til knap 3 pct. af BNP. 

EKSPORTVÆRDI AF TORSK, LAKS OG PELAGISK FISKERI  Figur 6 
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Anm.: 
Kilde: 

Sum af seneste 4 kvartaler. Seneste observation er summen af 3. kvartal 2009 - 2. kvartal 2010.  
Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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IMPORTVÆRDI PÅ UNDERKOMPONENTER Figur 7
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Kilde: 

Sum af seneste 4 kvartaler omregnet til indeks. Seneste observation er summen af 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 
2010. "Øvrig import" er samlet import ekskl. varer til byggeri, biler, forbrugsvarer, energi og skibe. Tal i parentes 
angiver andel af den samlede import i 2009. 
Hagstova Føroya og egne beregninger. 

 
 

FINANSIEL SEKTOR 

Det samlede resultat før skat for de færøske pengeinstitutter var i 2009 
et underskud på 222 mio. kr. mod et underskud på 412 mio. kr. i 2008. 
Resultatet i 2009 var fortsat præget af store nedskrivninger og hensæt-
telser til tab på udlån, jf. tabel 2. Nedbringelsen af underskuddet i 2009 i 
forhold til 2008 kan primært tilskrives, at kursreguleringer på værdipapi-
rer og valuta blev positive i 2009.  

 

RESULTAT I PENGEINSTITUTTER Tabel 2 

Mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 

Rente- og gebyrindtægter, netto ........... 550 632 830 948 951 
Kursreguleringer mv. ............................... 47 49 181 -204 27 
Resultat af finansielle poster .................. 597 682 1.011 744 978 
Driftsomkostninger .................................. 313 371 483 515 576 
Afskrivninger og hensættelser, netto .... -15 -74 25 438 397 
Resultat af datterselskaber mv. .............. 41 123 149 -203 -228 
Ordinært resultat før skat ....................... 341 507 652 -412 -222 

Solvensprocent ......................................... 20,6 18,4 18,7 18,4 20,5 

Anm.: Eik Bank Danmark er et helejet datterselskab af Eik Bank og indgår gennem "Resultat af datterselskaber mv.". 
Kilde: Regnskaber for Eik Bank, Føroya Banki, Norðoya Sparikassi og Suðuroyar Sparikassi. Føroya Banki har ændret 

regnskabspraksis fra 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Regnskabet er og-
så korrigeret efter de nye regler i 2008. 
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Pengeinstitutterne har i 2009 generelt stået over for de samme udfor-
dringer som den øvrige finansielle sektor i Europa med lav økonomisk 
aktivitet og en langvarig periode med lave renter. Billedet for de enkel-
te færøske institutter varierer, hvilket bl.a. afspejler forskelle i aktivite-
ten uden for Færøerne i de foregående år. Føroya Banki kom ud af 2009 
med et overskud før skat på 135 mio. kr., mens Eik Bank og Norðoya 
Sparikassi havde underskud før skat på henholdsvis 386 og 46 mio. kr.  

Pengeinstitutternes udlån til både erhverv og private er faldet siden 
midten af 2008. Det kommer efter en årrække forud for krisen med me-
get kraftig udlånsvækst. Faldet i udlån til private kan i et vist omfang 
henføres til omlægninger til danske realkreditlån, som formidles af de 
færøske pengeinstitutter. Inden for erhverv er det især udlån til fiskeri, 
som er gået markant ned i løbet af 2009.  

 
OFFENTLIGE FINANSER 

Efter nogle år med overskud på de offentlige finanser opstod der i 2008 
et underskud på den offentlige saldo. Landskassens underskud steg 
yderligere fra 330 mio. kr. i 2008 til 688 mio. kr. i 2009, jf. tabel 3, sva-
rende til 5,8 pct. af BNP. Underskuddet i 2009 blev knap 200 mio. kr. 
større end budgetteret i finansloven. Det skyldes primært lavere indtæg-
ter fra personskatter og moms, men også højere nettorenteudgifter på 
grund af den stigende gældsbyrde. Landskassen, som var gældfri i 2007, 

 

LANDSKASSENS FINANSER Tabel 3 

Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 
Budget  

2010 

Skatter og afgifter mv. .....................  3.349 3.558 3.502 3.256 3.369 
Bloktilskud .........................................  632 632 635 636 635 

Indtægter i alt ...................................  3.981 4.190 4.137 3.893 4.005 

Driftsudgifter .....................................  3.578 3.766 4.251 4.366 4.558 
Anlægsudgifter .................................  268 292 232 184 181 
Renteudgifter, netto .........................  -7 -14 -16 31 46 

Udgifter i alt ......................................  3.839 4.044 4.467 4.581 4.785 

Saldo ...................................................  142 146 -330 -688 -780 

Landskassens nettogæld, ultimo .....  1.405 -48 591 1.232 
 

Anm: Indtægter og saldo er ekskl. ekstraordinære indtægter fra udlodning af ekstraordinært udbytte fra Føroya Banki 
på 535 mio. kr. i 2006 og fra salg af 2/3 af aktierne i Føroya Banki og 1/3 af aktierne i Atlantic Airways for hen-
holdsvis 1.212 og 87 mio. kr. i 2007. Landskassens nettogæld er ekskl. finansielle aktiver, som i 2009 udgjorde 
2.425 mio. kr. 

Kilde: Fíggjarmálaráðið og Landsbanki Føroya.  
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opbyggede som følge af svækkelsen af de offentlige finanser en netto-
gæld, som var 1,2 mia. kr. ultimo 2009.  

Forværringen af de offentlige finanser fra 2008 skyldes især den øko-
nomiske tilbagegang, men i forhold til udgangspunktet for den færøske 
økonomi og omfanget af nedgangen er stigningen i det offentlige un-
derskud meget kraftig. Omslaget afspejler derfor også den lempelige 
finanspolitik, som blev ført under det tidligere opsving. Både det offent-
lige forbrug og de offentlige investeringer har været stærkt stigende i 
det seneste årti, jf. figur 8. Samtidig faldt de offentlige indtægter som 
andel af BNP fra 1998 frem til 2006, hvorefter de er steget svagt. Udvik-
lingen i de samlede offentlige indtægter i forhold til BNP afspejler i høj 
grad et fald i bloktilskuddet, som ikke er modsvaret af en tilsvarende 
stigning i skatteindtægterne.   

Underskuddet ventes i 2010 at stige til ca. 780 mio. kr. ifølge finanslo-
ven, idet den forventede stigning i udgifterne mere end overstiger stig-
ningen i indtægterne. Foreløbig har indtægterne været på højde med 
det budgetterede, og udgiftsrammerne ser stort set ud til at blive over-
holdt. Gældsbyrden er øget yderligere i 2010 som følge af underskuddet 
i 2009.  

Der er i 2010 gennemført en række konsolideringstiltag, herunder re-
duktion af subsidier, som gives til renteudgifter på bolig- og uddannel-
seslån, beskæring af den eksisterende momsrefusion ved boligbebyggel-
se og midlertidig forhøjelse af indkomstskatten. Lagtinget har desuden 
vedtaget, at der skal konsolideres, så den offentlige saldo når balance i 
2015. I finanslovforhandlingerne for 2011 er der forslag om stramninger 
i form af højere selskabsskatter og udvidelse af beskatningsgrundlaget 
for fossile brændstoffer og tobak. I lyset af det stigende antal ældre er 
der i foråret 2010 desuden indgået en politisk aftale om en pensionsre-
form. Det vil betyde beskæring af folkepensionen og medføre tvungen 

 
UDVIKLING I OFFENTLIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER  Figur 8 
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privat pensionsopsparing. Pensionsreformen forventes at komme til af-
stemning i Lagtinget i løbet af efteråret 2010.  Der er derudover ikke 
fremsat konkrete forslag til konsolideringsplanen frem mod 2015.  
Fremadrettet vil udarbejdelsen af en mellemfristet plan for de offentlige 
finanser kunne understøtte holdbarheden af de offentlige finanser. 

Også kommunerne, som udgør omtrent en fjerdedel af den offentlige 
økonomi, står over for en hastigt voksende gældsbyrde. De har ikke haft 
overskud siden 2005. I 2009 havde de en nettogæld på 552 mio. kr., og 
hvis det budgetterede underskud på godt 90 mio. kr. i 2010 realiseres, vil 
deres gæld stige yderligere. Landsstyret har begrænset indflydelse på 
kommunernes budgettering. Kun hvis nettogælden er større end et års 
skatteindtægter med en skatteprocent på 23, har landsstyret hjemmel til 
at ændre budgettet. 

 
ØKONOMISKE UDSIGTER 

Efter økonomisk tilbagegang i 2008 og 2009 er der i den forløbne del af 
2010 tegn på bedring. Lønudbetalingerne er begyndt at stige, og ledig-
heden har stabiliseret sig i løbet af foråret. Efter nogle år med nedgang 
er fiskepriser og fangster begyndt at stige igen. Den begyndende øko-
nomiske vending giver sig udslag i øget handel med udlandet. En stær-
kere udvikling i eksporten end i importen resulterede i overskud på 
handelsbalancen i den forløbne del af 2010.  

En fortsat økonomisk fremgang vil have gunstig virkning på de svæk-
kede offentlige finanser, men yderligere konsolidering er nødvendig for 
at få nedbragt landskassens og kommunernes gældsbyrde. En væsentlig 
udfordring er at få de hastigt stigende offentlige udgifter under kon-
trol. 

Selv om fangster og priser i fiskeriet er i bedring, er der behov for et 
mere effektivt og bæredygtigt fiskeri. En yderligere fremgang i havbru-
gene er vanskelig at opnå, da produktionen er tæt på kapacitetsgræn-
sen. Med de nuværende udsigter for fiskeriet må det forventes, at der 
på ny kommer underskud på handelsbalancen, hvis importvæksten ven-
der tilbage.  
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Pengeinstitutters likviditetsstyring 

Anne-Sofie Reng Rasmussen, Kapitalmarkedsafdelingen 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Likviditet eller mangel på samme har været et centralt element under 
den finansielle krise. Da de finansielle markeder frøs til, kom institutter, 
der var afhængige af adgang til dem, i voldsomme problemer. Stater og 
centralbanker verden over så sig nødsaget til at indføre likviditetsunder-
støttende tiltag, såsom statsgarantier og udvidede belåningsgrundlag i 
centralbanker, for at sikre den finansielle stabilitet. Konsekvenserne af 
utilstrækkelig likviditetsstyring i pengeinstitutter har understreget be-
hovet for at øge forståelsen af institutternes likviditetsstyring og de 
likviditetsrisici, de påtager sig. Problemerne har sat institutternes likvidi-
tetsstyring øverst på den politiske dagsorden og har affødt en række 
internationale initiativer med det formål at styrke institutternes likvidi-
tet og styringen heraf. 

Pengeinstitutter modtager indlån fra indskydere og yder lån til lånta-
gere. Mens indlån typisk kan hæves fra dag til dag, løber et lån over en 
længere periode. Forretningsmodellen skaber i sin natur likviditetsrisiko, 
der ligesom andre former for risiko skal styres. Artiklen beskriver, hvad 
likviditet er, hvilken rolle pengeinstitutter spiller i frembringelsen af 
likviditet i samfundet, og hvordan de styrer deres likviditet. Endelig be-
skrives kort danske pengeinstitutters aktuelle likviditetssituation. 

 
HVAD ER LIKVIDITET?  

Likviditet er kapaciteten til at fremskaffe kontanter i det øjeblik, der er 
brug for dem. Det gælder både for et pengeinstitut, en virksomhed og 
et individ. Et pengeinstitut skal være i stand til at fremskaffe kontanter, 
når en indskyder ønsker at hæve sit indestående i banken, en virksom-
hed til at betale leverandører for varer, og et individ til at betale husleje 
og varer i supermarkedet.  

 
Pengeinstitutters kilder til likviditet 
Pengeinstitutter bruger i høj grad indlån og korte gældsudstedelser til 
at skaffe likviditet. Anfordringsindlån og gæld/indlån med opsigelses-
varsel under 1 måned udgør godt 65 pct. af danske pengeinstitutters 
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passiver, jf. figur 1. Indlån med kort løbetid fra husholdninger, erhvervs-
virksomheder og offentlige myndigheder er udbredte korte finansie-
ringskilder, ligesom sikrede og usikrede lån fra andre kreditinstitutter 
eller centralbanker anvendes i vid udstrækning. Institutter med en høj 
kreditvurdering kan desuden udstede Commercial Paper, CP, for at skaf-
fe kort finansiering. 

Korte finansieringskilder skal i sagens natur refinansieres hyppigt. Det 
kræver derfor en intensiv likviditetsstyring og løbende adgang til finan-
sieringsmarkederne at opretholde en sund likviditet. Som supplement til 
de korte finansieringskilder benytter pengeinstitutter sig af mellemlang 
og lang finansiering ved at udstede obligationer med varierende løbetid 
eller at optage lån med en eller flere långivere. Løbetiden varierer fra få 
år til over 30 år. Lang finansiering er typisk dyrere, men den løbende 
refinansieringsrisiko er i sagens natur samtidig mindre.1  

Pengeinstitutter kan også fremskaffe likviditet ved at sælge eller belå-
ne deres aktiver, fx ejendomme, finansielle aktiver som aktier og obliga-
tioner eller udlån. Jo lettere aktiverne kan omdannes til likvide midler, 
jo mere likvide siges de at være. Et instituts beholdning af likvide aktiver 
består typisk af en mindre kontantbeholdning, indskud i centralbanker 
og en portefølje af værdipapirer, som handles aktivt på de finansielle 

 1
 Se Danmarks Nationalbank (2010), kapitel 4, for en nærmere beskrivelse af danske pengeinstitutters 

likviditetssituation. 

DANSKE PENGEINSTITUTTERS BALANCESAMMENSÆTNING Figur 1
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Kilde: 

Opgjort pr. ultimo december 2009. Opgørelserne er foretaget på basis af § 152-definitioner af de anvendte 
balanceelementer. 
Finanstilsynet. 
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markeder, fx aktier, stats- og realkreditobligationer. Godt 20 pct. af dan-
ske pengeinstitutters aktivmasse består af likvide aktiver som defineret i 
§ 152 i lov om finansiel virksomhed, jf. boks 1. 

 
Likviditetsposition 
Et pengeinstituts likviditetsposition og dermed behovet for likviditet er 
især bestemt af omfanget af løbetidsmismatch mellem dets aktiver og 
passiver samt likviditetsgraden af dets aktiver. 

Pengeinstitutter finansierer udlån og andre aktiver med markedsbase-
ret finansiering og andre passiver. Jo større forskelle i løbetider på insti-
tuttets aktiver og passiver, jo vigtigere bliver det at have god adgang til 
likviditet.  

LIKVIDITETSREGULERING I DANMARK Boks 1  

Danske pengeinstitutters likviditet reguleres i § 152 i lov om finansiel virksomhed. 

Ifølge loven skal et institut have en forsvarlig likviditet. Det skal holde en portefølje af 

likvide midler bestående af dets kassebeholdning, fuldt ud sikre og likvide anfor-

dringstilgodehavender hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber, samt dets behold-

ning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler. Porteføljen af li-

kvide midler skal mindst udgøre det højeste af følgende opgørelser: 

• 15 pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforbehold på-

hviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end 1 må-

ned 

• 10 pct. af pengeinstituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efter-

stillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. 

 

Ud over det kvantitative likviditetskrav fremgår det af Finanstilsynets vejledning til 

opgørelse af pengeinstitutters solvensbehov af 18. januar 2010, at institutterne skal 

afsætte beløb i solvensbehovet til meromkostninger ved at fremskaffe kapital under 

egne 1-årige stressscenarier. Hertil kommer, at Finanstilsynet i juli 2010 har introduce-

ret "tilsynsdiamanten" for pengeinstitutter. Denne opstiller en række pejlemærker 

for, hvad der som udgangspunkt må anses for at være pengeinstitutvirksomhed med 

forhøjet risiko. I den forbindelse anbefales det, at institutterne som udgangspunkt bør 

have en overdækning af § 152-likviditet på 50 pct. eller mere. Tilsynsdiamanten vil bli-

ve indfaset frem mod ultimo 2012.  

Endelig vil Finanstilsynet primo oktober 2010 udstede en § 71-bekendtgørelse, som 

bl.a. omhandler penge- og realkreditinstitutters håndtering af likviditetsrisiko, og som 

skal medvirke til at sikre likviditetsstyringen i danske pengeinstitutter. Bekendtgørel-

sen opstiller bl.a. rammer for bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar i forhold 

til instituttets likviditetsstyring og -politik, krav om forretningsgange for overvågning 

af instituttets løbende likviditetsstrømme, intradag-likviditet, likviditetsstresstest, 

sammensætning af likviditetsreserve, beredskabsplan for fremskaffelse af finansie-

ring, opgørelse af modtagne og stillede sikkerheder, samt fordeling af finansierings-

omkostninger på forskellige forretningsområder internt i instituttet. Bekendtgørelsen 

træder i kraft den 1. januar 2011. 
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Likviditetsgraden af instituttets aktiver afhænger af, i hvilken udstræk-
ning aktiverne kan sælges eller belånes hurtigt og uden et væsentligt 
værditab. Udlån udgør en stor del af et pengeinstituts aktiver og er ty-
pisk relativt illikvide, også i tilfælde hvor udlånet har kort opsigelsesvar-
sel. Det at udlånet kan opsiges med kort varsel, er ikke ensbetydende 
med, at låntager er i stand til at tilbagebetale lånet umiddelbart, og 
derfor er den reelle likviditetsgrad lav. Til at imødegå dette holder et 
institut typisk porteføljer af højt likvide finansielle aktiver, der kan likvi-
deres umiddelbart, hvis behovet opstår.  

Jo mere likvide instituttets aktiver er, jo større løbetidsmismatch kan 
det tillade sig, da likvide aktiver kan imødegå afløb på passivsiden. Om-
vendt gælder, at jo mindre løbetidsmismatch et institut påtager sig, jo 
mindre behøver det bekymre sig om likviditetsgraden af dets aktiver. 
Sandsynligheden for, at instituttet bliver tvunget til at likvidere aktiver, 
er mindre, og det kan dermed lade aktiverne løbe til kontraktuelt udløb. 

 
PENGEINSTITUTTERS LIKVIDITETSRISIKO 

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for ikke at have tilstrækkelige 
likvide midler til rettidigt at kunne betale sine forpligtelser i takt med, 
at de forfalder. Det er dels risikoen for, at et pengeinstitut ikke kan 
skaffe tilstrækkelig likviditet ved salg og belåning af aktiver til at imø-
degå opståede likviditetsbehov, og dels risikoen for, at de forskellige 
finansieringskilder, som instituttet benytter, bortfalder. 

Et pengeinstituts likviditetsrisiko kan ikke opsummeres i et enkelt nøg-
letal, men en række fremgangsmåder kan kvantificere omfanget. De 
væsentligste er balancebaserede analyser og analyser af forskelle i pen-
gestrømme mellem aktiver og passiver. Den balancebaserede analyse 
tager udgangspunkt i likviditetsgraden af pengeinstituttets aktiver samt 
stabilitetsgraden og volatiliteten af instituttets finansiering på et givet 
tidspunkt, jf. Matz og Neu (2007). Likviditetsrisici mindskes, hvis illikvide 
aktiver finansieres med stabile finansieringskilder, mens likvide aktiver 
kan finansieres med mere volatile finansieringskilder1. Analyser baseret 
på forskelle i pengestrømme beskrives nærmere i afsnittet "Likviditets-
prognose og finansieringsplan". 

Likviditetsrisiko er anderledes end andre finansielle risici, som penge-
institutter påtager sig. Den opstår som en følgevirkning af de forpligtel-
ser, instituttet påtager sig. Likviditetsrisici stiger som følge af, at andre 
finansielle risici stiger, fx store uventede kredittab. Som oftest vil et ikke-

 1
 Det er udgangspunktet for Baselkomiteens foreslåede Net Stable Funding Ratio som et nyt kvantita-

tivt likviditetskrav. Den sammenholder omfanget af et pengeinstituts stabile finansiering med likvidi-
tetsgraden af instituttets aktiver, jf. BCBS (2009). 
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likviditetsrelateret chok blive til et likviditetsproblem, hvis det udløser 
allerede eksisterende skrøbeligheder i instituttets likviditetsposition, fx 
en stor afhængighed af kort markedsbaseret finansiering. Derudover 
kan likviditetsrisiko ikke dækkes med kapital alene, som det er tilfældet 
med kredit- og operationelle risici. Kapital sikrer ikke i sig selv, at et 
institut kan møde bestemte betalinger inden for givne tidsrammer. Det 
afgørende er, at dets aktiver kan likvideres i den hastighed, hvormed 
dets forpligtelser forfalder.  
 
PRINCIPPER FOR PENGEINSTITUTTERS LIKVIDITETSSTYRING 

I modsætning til et pengeinstituts kreditrisici, som materialiserer sig 
løbende i mindre eller større udstrækning, så materialiseres likviditetsri-
sici kun periodisk. Til gengæld medfører de ofte høje omkostninger, hvis 
de materialiserer sig. Opstår der problemer eller usikkerhed om et insti-
tuts likviditet, vil indskydere og andre kreditorer ofte reagere hurtigt 
ved at trække midler ud, og dermed forstærkes problemet, jf. figur 2. 
Likviditetsproblemer i ét pengeinstitut kan desuden sprede sig til andre 
institutter. Det sker, fordi der er likviditetsmæssigt tætte forbindelser 
pengeinstitutter imellem som følge af den udbredte brug af interbank-
markedet og bindende tilsagn om lånemuligheder eller likviditetsfacili-
teter hos et andet pengeinstitut (såkaldte committede faciliteter). Yder-
mere kan forøget usikkerhed om likviditetssituationen i et pengeinstitut 
skabe usikkerhed om andre institutters situation. Endelig kan brandud-

 

LIKVIDITETSSPIRAL FOR PENGEINSTITUT Figur 2 
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salg af aktiver i et institut resultere i, at markedsprisen for disse aktiver 
presses ned, hvilket forstærker instituttets likviditetsproblemer. Desuden 
kan dette pres påvirke værdien af andre pengeinstitutters beholdning af 
likvide aktiver gennem mark-to-market-værdiansættelse af disse aktiver 
og derigennem forringe institutternes likviditetsposition. 

Baselkomiteen har i 2008 offentliggjort en række retningslinjer for 
god likviditetsstyring1. Her fremgår, at et pengeinstitut skal sikre en for-
svarlig styring af sine likviditetsrisici, og at den bør være en integreret 
del af instituttets generelle risikostyring. Desuden bør instituttet formu-
lere en klar tolerancetærskel for sin likviditetsrisiko, som bør afpasses 
med dets generelle forretningsstrategi og rolle i det finansielle system. 
Det er urentabelt for pengeinstitutter at holde så store mængder likvide 
midler i normale tider, at de vil være i stand til at modstå enhver likvidi-
tetsstress. Likviditetsstyring bliver således ikke et spørgsmål om at kunne 
eliminere alle likviditetsrisici. Målet er at reducere de likviditetsrisici, som 
instituttet er eksponeret over for, til et acceptabelt niveau.  

Baselkomiteens rammer kan omdannes til konkrete likviditetsstyrings-
værktøjer. I det følgende beskrives en række af de centrale værktøjer i 
danske og udenlandske pengeinstitutters likviditetsstyringssystemer.  

 
LIKVIDITETSPROGNOSE OG FINANSIERINGSPLAN 

Et væsentligt element i et pengeinstituts likviditetsstyring er fremskriv-
ninger af instituttets forventede pengestrømme. Fremskrivningerne 
foretages over passende tidshorisonter og med relevante frekvenser. 
Sammen med instituttets valgte tolerance for likviditetsrisiko kan frem-
skrivningerne anvendes til at skabe overblik over likviditetspositionen i 
relevante valutaer, opgøre instituttets korte og langsigtede likviditets-
behov og fastlægge en generel finansieringsstrategi. Dermed skabes 
grundlag for, at negative fremtidige likviditetspositioner kan afbødes i 
tide uden unødigt høje omkostninger. 

 
Fremskrivning af pengestrømme 
Det første skridt i udarbejdelsen af en likviditetsprognose er at opstille de 
forventede pengestrømme. Fremskrivningen af de faste pengestrømme 
er relativt simpel, hvorimod fremskrivningen af pengestrømme uden fast 
betalingsstruktur kræver en række antagelser og modelleringer. 

Hovedparten af et pengeinstituts markedsbaserede finansiering vil ha-
ve en kontraktmæssigt fastsat forfaldsstruktur med på forhånd kendte 
betalingsstrømme, som er i overensstemmelse med den reelt forventede 

 1
 Se Lund (2008) for en uddybning af retningslinjerne. 
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forfaldsstruktur. Det er forholdsvis simpelt at opstille forventede penge-
strømme for den del af instituttets balance.   

For andre dele af balancen er det nødvendigt at gøre en række anta-
gelser. Der er grundlæggende to kilder til usikkerhed om et pengeinsti-
tuts fremtidige pengestrømme, jf. Matz og Neu (2007). Den første er, 
hvordan udløbne kontrakter erstattes af nye forretninger. Den anden, 
hvordan værdien af produkter uden en kontraktmæssigt fastsat for-
faldsprofil udvikler sig. Hermed menes ikke nødvendigvis produkter med 
uendelig løbetid, men blot produkter, hvor forfaldsprofilen ikke på for-
hånd er defineret. 

Den første kilde til usikkerhed vedrører både aktiv- og passivsiden af 
instituttets balance. På aktivsiden skal instituttet vurdere omfanget af 
nyudlån over prognosens horisont. Dele af dets udlånsmasse vil løbende 
forfalde, hvilket giver indbetalinger. Nyudlån fører til udbetalinger. In-
stituttets modelantagelse om udlånsvæksten vil dermed påvirke de for-
ventede nettopengestrømme.  

På passivsiden skal instituttet tage stilling til, i hvilket omfang og 
hvordan forfaldne finansieringskilder skal erstattes med nye. Hvis det 
blot ønsker en prognose for likviditetsudviklingen ved en fortsættelse af 
de nuværende markedsforhold, kan der antages fuld refinansiering, 
efterhånden som udeståendet forfalder. Alternativt kan instituttet fx 
antage, at al mellemlang og lang finansiering forfalder kontraktmæssigt 
og ikke kan refinansieres. Dermed får det et indtryk af de fremtidige 
finansieringsbehov og kan udarbejde en finansieringsplan for den kom-
mende periode. Hvilke antagelser der vælges, afhænger i høj grad af 
formålet med prognosen. 

Endelig skal instituttet tage stilling til udviklingen i beholdningen af 
likvide aktiver. Det kan fx vælge at antage, at beholdningen likvideres i 
løbet af prognosens første periode, hvormed der sker en væsentlig pen-
geindstrømning initialt i prognosen. Alternativt kan instituttet antage, 
at beholdningen af likvide aktiver holdes konstant over hele prognosens 
horisont for dermed at holde likviditetspåvirkende effekter af denne 
portefølje ude af prognosen. Det opnås ved at foretage løbende genin-
vesteringer for papirer, der udløber. 

Den anden kilde til usikkerhed, som likviditetsprognosen skal tage høj-
de for, er udviklingen i de likviditetspåvirkende effekter af produkter 
uden en kontraktmæssigt fastsat forfaldsprofil. Igen vil usikkerheden 
være til stede både på aktiv- og passivsiden af instituttets balance.  

På aktivsiden vil kassekreditter og lignende faciliteter udgøre et ele-
ment af usikkerhed. Inden for visse beløbs- og tidsmæssige rammer kan 
kunden frit vælge udnyttelsesgraden på disse faciliteter. Instituttet må 
derfor modellere en forventet udvikling herfor.   
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På passivsiden er størstedelen af et instituts indlån omgærdet af en til-
svarende usikkerhed. Store dele af indlånsmassen er på anfordring og 
kan i princippet hæves umiddelbart. Det er dog ikke den forventede 
struktur for pengestrømme under normale forhold. Hver dag vil enkelte 
indskydere hæve indlån, og andre vil forøge deres indlån. Instituttet må 
opstille forventninger for den likviditetspåvirkende effekt heraf. Det 
sker på basis af historiske erfaringer, den forventede stabilitetsgrad af 
indlånsmassen, og i hvilket omfang instituttet forventer at kunne til-
trække nye indlån. Graden af stabilitet afhænger bl.a. af omfanget af 
øvrige forretningsforhold med den enkelte indskyder, varigheden af 
kundeforholdet og instituttets forventede indlånsrente i forhold til an-
dre forrentningsmuligheder for indskydere.  

Endelig vil en del af instituttets aktiver og passiver resultere i penge-
strømme, som ikke på forhånd kan fastsættes, da de afhænger af udvik-
lingen i fx aktiekurser, renter og valutakurser. Forventede pengestrøm-
me herfra kan genereres ved at opstille scenarier for udviklingen i de 
relevante variable og på basis heraf udlede forventede pengestrømme.  

 
Likviditetsprognose 
I figur 3 illustreres et eksempel på resultatet af et pengeinstituts frem-
skrivning af forventede positive og negative pengestrømme akkumule-
ret over tidsintervaller i fremtiden.  

Det fremgår, at pengeinstituttet netto har positive pengestrømme over 
den førstkommende måned. Herefter overstiger udbetalingerne de for-

 

EKSEMPEL PÅ LIKVIDITETSPROGNOSE I ET PENGEINSTITUT Figur 3 
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ventede indbetalinger. Instituttet vil således få behov for at skaffe yderli-
gere likviditet for at opretholde en positiv likviditetsposition. 

På basis af instituttets risikotolerance og likviditetsprognose kan det 
fastlægge en finansieringsstrategi. Det kan fx have som tolerancetær-
skel, at det fremtidige nettofinansieringsbehov på intet tidspunkt må 
overskride 350 mio. kr. I eksemplet har instituttet et maksimalt nettofi-
nansieringsbehov på 650 mio. kr. og har således behov for at optage 
yderligere lang finansiering for at overholde dets interne krav. 

 
Likviditetsprognose af § 152-likviditet 
Danske pengeinstitutter skal løbende efterleve likviditetskravet i § 152 i 
lov om finansiel virksomhed, jf. boks 1. Som supplement til at opstille 
prognoser over nettopengestrømme benytter en lang række af dem sig 
derfor af prognoser af § 152-likviditeten. Lokale Pengeinstitutter har 
udarbejdet en model med udgangspunkt heri, som er tilgængelig for 
foreningens medlemmer.  

Ved at fremskrive den forventede værdi af beholdningen af likvide ak-
tiver, de korte gældsforpligtelser, samt de samlede gælds- og garanti-
forpligtelser, kan instituttet opstille den forventede værdi af § 152-
likviditeten. Fremskrivningerne giver et skøn for, i hvor høj grad institut-
tet vil være i stand til at overholde det lovmæssige minimumskrav.  

Fremskrivningen giver dog ikke et billede af, om instituttet vil have 
en positiv absolut likviditet på hver enkelt bankdag, og dermed være i 
stand til at efterleve alle løbende forpligtelser. Instituttet kan princi-
pielt have enkelte dage, hvor betalingsudstrømninger netto overstiger 
de 10 pct. af instituttets samlede gælds- og garantiforpligtelser eller de 
15 pct. af gældsforpligtelser, som det påhviler instituttet at betale på 
anfordring eller med kortere varsel end 1 måned, som instituttet ifølge 
§ 152 skal holde likvide midler til at dække. En § 152-prognose må såle-
des kombineres med prognoser over instituttets øvrige væsentlige pen-
gestrømme, så der ikke pludselig opstår situationer med likviditets-
mangel. 

  
STRESSTEST 

En likviditetsprognose som beskrevet ovenfor er baseret på normale 
markedsforhold. Den giver dog ikke et fuldstændigt overblik over insti-
tuttets likviditetsposition. Stresstest er et vigtigt supplement. 

Ved at sammenholde likviditetsprognoser i tilfælde af stress med likvi-
ditetsstødpuden får instituttet et indtryk af, hvor tilstrækkelig den aktu-
elle likviditetsposition er til at modstå likviditetsstress. Samtidig kan insti-
tuttet få et indtryk af, hvor afhængigt det er af enkelte likviditetskilder.  
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Stressscenarier 
Det første skridt i udarbejdelsen af en likviditetsstresstest er at opstille et 
relevant stressscenario. Baselkomiteen anbefaler, at pengeinstitutter op-
stiller tre typer stresstest:  
• En som reflekterer institutspecifik likviditetsstress,  
• en som reflekterer en kombinatio en som reflekterer generel likvidi-

tetsstress i de finansielle markeder, og  
• n af de to typer stress. 

 
Af Finanstilsynets kommende bekendtgørelse om likviditetsrisiko frem-
går, at danske pengeinstitutter som minimum skal udføre disse tre typer 
likviditetsstresstest. Den indeholder desuden en række minimumskrav til 
de opstillede stressscenarier. Hovedparten af de danske pengeinstitutter 
udfører interne likviditetsstresstest, dog oftest kun under et enkelt 
stressscenario, nemlig kombinationsscenariet. Bekendtgørelsen må så-
ledes forventes at medføre en øget fokus i institutterne på likviditets-
stresstest og en bedre forståelse af likviditetsrisici. 

En undersøgelse foretaget af Baselkomiteen i 2008 viser, at europæi-
ske banker typisk anvender enten en kombination af institutspecifikke 
stress og generelle markedsstress eller foretager stresstest baseret på de 
to stressformer separat.1 Ifølge undersøgelsen baserer de institutspeci-
fikke stress sig hovedsageligt på en nedgradering af instituttets kredit-
vurdering. Andre institutspecifikke stressantagelser inkluderer operatio-
nelle risici, fald i indlånsmasse, store kredittab, rygter, mindsket adgang 
til kapitalmarkedsfinansiering, forhøjede haircuts og øgede krav om 
sikkerhedsstillelse, fald i aktivpriser og et decideret "bank run". Scenari-
erne for markedsstress tager typisk udgangspunkt i specifikke situatio-
ner såsom en generel finansiel krise i de globale markeder, nedluknin-
gen af enkelte finansieringsmarkeder såsom commercial paper- og/eller 
covered bond-markedet eller interbank-markedet, eller en generel ne-
gativ udvikling i økonomiske indikatorer. Et andet eksempel på en 
stresstest er den såkaldte Moody's kurve2. Det er en model opstillet af 
kreditvurderingsbureauet Moody's, hvor det antages, at et pengeinstitut 
ikke har adgang til markedsbaseret finansiering de kommende 12 måne-
der.  

 

 1
 En række resultater fra undersøgelsen er præsenteret i ECB (2008). 2
 Se Moody's (2007) for yderligere detaljer. 
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LIKVIDITETSSTØDPUDE 

Et væsentligt element i et pengeinstituts likviditetsstyring er admi-
nistration af beholdningen af ubelånte likvide aktiver, også kaldet likvi-
ditetsstødpuden. Den er det umiddelbare værn mod negative likvidi-
tetschok.  

Den europæiske tilsynskomite, CEBS, offentliggjorde i december 2009 
retningslinjer for, hvordan en sådan likviditetsstødpude bør sammen-
sættes. CEBS anbefaler, at den har et omfang, som gør instituttet i stand 
til at modstå perioder med kraftig likviditetsstress varende op til en må-
ned. Jo større likviditetsrisici et institut er eksponeret over for, jo større 
bør likviditetsstødpuden således være. Baselkomiteen har ligeledes i 
deres forslag til nye kvantitative likviditetskrav foreslået, at pengeinsti-
tutter skal holde en beholdning af likvide aktiver, som er tilstrækkeligt 
stor til at imødegå nettopengeudstrømninger, der måtte resultere af et 
30-dages stressscenario, jf. BCBS (2009).  

I sammensætningen af likviditetsstødpuden bør institutterne fokusere 
på aktiver med høj markedslikviditet, undgå høje koncentrationer af 
enkelte aktiver og i stedet benytte en veldiversificeret portefølje af li-
kvide aktiver. Forsøg på at likvidere store koncentrerede beholdninger 
af enkelte aktiver kan i sig selv medføre, at prisen presses ned på disse 
aktiver, og det mindsker værdien af likviditetsstødpuden. Desuden kan 
det påvirke værdien af likvide aktiver på andre institutters balancer 
gennem mark-to-market værdiansættelse og i værste fald resultere i en 
negativ likviditetsspiral. 

 
LIKVIDITETSSTYRING 

De beskrevne likviditetsstyringsværktøjer udgør kun en delmængde af 
et pengeinstituts samlede likviditetsstyringssystem. Heri indgår desuden 
værktøjer til styring af intradag-likviditet, overvågning og administrati-
on af aktiver, som er stillet eller kan blive stillet til sikkerhed, styring og 
fordeling af likviditet i instituttet mv.  

For at sikre et pengeinstituts levedygtighed gennem længere perio-
der med likviditetsstress er det også vigtigt at have en likviditetsbered-
skabsplan. Sammen med en række praktiske oplysninger indeholder 
den planer og strategier for, hvordan instituttet skal reagere i tilfælde 
af likviditetsstress, og hvilke likviditetsforbedrende tiltag det forventer 
anvendt. 

Værktøjerne bidrager til, at et pengeinstitut har tilstrækkelige likvide 
midler til at honorere de betalingskrav, det på et givet tidspunkt står 
overfor. 
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AKTUEL LIKVIDITETSSITUATION FOR DANSKE PENGEINSTITUTTER 

Nationalbanken og Finanstilsynet overvåger løbende danske pengeinsti-
tutters likviditetssituation på basis af indberetninger af institutternes 
likviditetsposition, likviditetsstresstest mv.1 

I figur 4 vises medianværdien af likviditetsprognoser for overdæknin-
gen af § 152-likviditet de kommende 12 måneder for 78 pengeinstitut-
ter, der anvender Lokale Pengeinstitutters prognosemodel i deres må-
nedlige likviditetsindberetninger til Nationalbanken og Finanstilsynet. 
Desuden vises resultatet af en standardiseret stresstest af de samme in-
stitutters likviditetsprognose. Basisprognosen indikerer en væsentlig li-
kviditetsoverdækning nu og de kommende 12 måneder, givet en stabil 
udvikling i institutternes ind- og udlånsmasse samt fuld adgang til mar-
kedsbaseret finansiering. I stressscenariet observeres en løbende forvær-
ring af institutternes likviditetsposition, som afspejler antagelser om et 
løbende afløb i institutternes indlånsmasse, kontraktmæssigt forfald af 
al gæld til kreditinstitutter og ingen muligheder for refinansiering af 
markedsbaseret finansiering. Stressprognosen viser dog samtidig, at 
skulle et sådant stressscenario materialisere sig, har institutterne gene-
relt en tilstrækkelig stødpude af likvide aktiver til at bibeholde en posi-
tiv overdækning af § 152-likviditet i flere måneder. Dette sikrer et vist 
råderum til at omlægge instituttets forretnings- og finansieringsstrategi, 
hvis stressperioden viser sig at være langvarig. Samtidig viser stresstesten 
ikke nogen generelt udpræget forværring af institutternes likviditetspo-
sition i forbindelse med, at den generelle statsgaranti udløber den 30. 
september 2010. Figur 4 afspejler dog medianværdien i institutternes 
likviditetsprognoser, og der kan således være enkelte institutter med 
utilstrækkeligt råderum i tilfælde af likviditetsstress. 

Lokale Pengeinstitutters likviditetsprognose benyttes hovedsageligt af 
gruppe 3-pengeinstitutter samt nogle gruppe 2-, 4- og 6-institutter2. 
Større danske pengeinstitutter anvender i vid udstrækning egne likvidi-
tetsprognoser og stresstestmodeller til at vurdere deres likviditetspositi-
on. For at give bedre mulighed for at sammenligne likviditetspositionen 
i gruppe 1- og 2-institutterne har Nationalbanken og Finanstilsynet ud-
viklet en standardiseret likviditetsstresstest, som institutterne indberet-
ter resultatet af på månedlig basis. Stressscenariet løber 12 måneder, og 
likviditetsstresset er mest intensivt i løbet af den første måned. I scenari-
et antages bl.a., at institutterne mister dele af deres indlånsmasse i løbet  

 1
 Se Danmarks Nationalbank (2010). 2
 Gruppe 4-institutter har en arbejdende kapital på under 250 mio. kr., dvs. de mindste danske penge-

institutter. Gruppe 6 er pengeinstitutter på Færøerne. 
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af den første måned, at al gæld til kreditinstitutter forfalder kontrak-
tuelt, at der sker et øget træk på committede kredit- og likviditetsfacili-
teter i løbet af den første måned, og at al markedsbaseret finansiering 
forfalder kontraktuelt. Resultatet af dette stressscenario ses i figur 5. 

Der sker en betydelig forværring i institutternes likviditetsoverdæk-
ning i løbet af de første måneder af stressscenariet, jf. figur 5. Udviklin-
gen er mere udpræget end udviklingen hos institutterne, som anvender 
Lokale Pengeinstitutters model. Det skyldes delvis forskelle i de opstille-
de stressscenarier, men også at større pengeinstitutter er mere afhængi-
ge af kort markedsbaseret finansiering og kort gæld til andre kreditin-
stitutter. Dette mønster understreger en af styrkerne ved likviditets-
stresstest, nemlig muligheden for at kvantificere institutternes likvidi-
tetsmæssige følsomhed over for forskellige likviditetskilder. I lighed med 
resultatet for de mindre institutter vil de fleste større institutter have en 
positiv likviditetsoverdækning de første måneder i det opstillede scena-
rio. 

 
 

MEDIANVÆRDI AF § 152-OVERDÆKNING FOR LOKALE PENGEINSTITUTTERS 
LIKVIDITETSPROGNOSE OG STRESSTEST Figur 4 
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Kilde: 

Data pr. ultimo juni 2010. Knækket i basisprognosen ved ultimo januar 2011 skyldes udløbet af Nationalbankens 
midlertidige likviditetsunderstøttende tiltag. Se Danmarks Nationalbank (2010) for detaljer. Da disse midlertidige 
tiltag ikke er medtaget i stressscenariet, finder et tilsvarende knæk ikke sted i denne kurve. 
Likviditetsindberetninger til Nationalbanken og Finanstilsynet. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Den finansielle krise har lært både myndigheder og pengeinstitutter, at 
likviditetsrisiko er mindst lige så vigtig at forholde sig til som alle andre 
typer risici, som institutterne påtager sig. Krisen har også vist, at der kan 
opstå situationer, hvor det ikke er muligt at udstede på visse markeder. 
Det er derfor vigtigt, at institutter afpasser deres forretningsmodel og 
likviditetsposition herefter og sikrer sig en bred vifte af handlingsmulig-
heder i tilfælde af likviditetsstress. 

Fra myndighedernes side vil en kombination af kvalitative og kvantita-
tive krav til sund likviditetsstyring komme til at udgøre rammerne, inden 
for hvilke institutterne skal styre deres likviditet fremover. De nærmere 
detaljer i kravene er ikke helt fastlagt, men det overordnede mål om, at 
alle institutter skal have en sund likviditetsposition og -styring, vil som 
altid gælde. 
 

MEDIANVÆRDI AF § 152-OVERDÆKNING UNDER LIKVIDITETSSTRESSTEST FOR 
GRUPPE 1- OG 2-INSTITUTTER Figur 5
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Kilde: 

Data pr. ultimo juni 2010. 
Likviditetsindberetninger til Nationalbanken og Finanstilsynet. 
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Aktuelle tendenser i pengemarkedet for 
kroner 

Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Af-
deling 

 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne kronelikviditet 
via dels usikrede lån (deposits), dels sikrede lån (repoforretninger og 
valutaswaps). Nationalbanken tilfører (eller inddrager) som udgangs-
punkt kun likviditet til (eller fra) penge- og realkreditinstitutterne – de 
pengepolitiske modparter – én gang om ugen. I løbet af ugen har mod-
parterne derfor behov for at udligne likviditeten mellem sig via det kor-
te pengemarked.  

Pengemarkedet er centralt for transmissionen fra Nationalbankens 
pengepolitiske renter til renterne i det øvrige finansielle system. Rente-
dannelsen i pengemarkedet danner basis for pengeinstitutternes ind- og 
udlånsrenter til husholdninger og virksomheder. Et velfungerende pen-
gemarked er af afgørende betydning for det øvrige finansielle system. 

Nationalbanken følger løbende udviklingen på pengemarkedet og fo-
retog i april 2010 en undersøgelse af omsætningen. Det danske penge-
marked blev ligesom de internationale pengemarkeder ramt af den fi-
nansielle krise. Undersøgelsen dokumenterer, at omsætningen i penge-
markedet er reduceret i forhold til perioden før krisens udbrud i august 
2007, og at sikrede produkter står for en større del af omsætningen end 
tidligere. En lignende udvikling gør sig gældende i euroområdet.  

Omsætningen af usikrede lån er især faldet for længere løbetider, 
hvor markedet er så godt som forsvundet. Den gennemsnitlige daglige 
omsætning af usikrede udlån med løbetid over 1 uge udgør knap 0,1 
mia. kr., hvilket er under 1 pct. af den samlede omsætning af usikrede 
udlån. Faldet i omsætningen i usikrede kroneudlån betyder et mindre 
handelsgrundlag bag fastsættelsen af Cibor (Copenhagen Interbank 
Offered Rate). Cibor er en referencerente for usikrede kroneudlån med 
løbetider fra 1 uge op til 1 år. Cibor danner grundlag for et stort antal 
låneaftaler og andre finansielle kontrakter og er dermed af stor betyd-
ning for husholdningers og virksomheders låneomkostninger.  

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 118 

OMSÆTNING I PENGEMARKEDET 

Pengemarkedet for kroner er markedet mellem pengeinstitutter for 
kasseprodukter og rentederivater i kroner med løbetid på op til 1 år. 
Kasseprodukterne, der anvendes til at skaffe eller placere likviditet, 
dækker primært over usikrede lån (deposits) og lån med sikkerhed i obli-
gationer (repoer) og valuta (valutaswaps, også betegnet FX swaps). Ren-
tederivater, bl.a. korte renteswaps, benyttes til at styre renterisiko, og 
udvekslingen af likviditet er begrænset til afregning af renteforskelle. 
De forskellige pengemarkedsprodukter er beskrevet i boks 1. 

De 11 Tomorrow/Next-stillere (T/N-stillere), der omfatter de største 
danske og udenlandske aktører på det danske pengemarked, har delta-
get i en undersøgelse af pengemarkedet i april 2010. De har indberettet 
deres samlede omsætning (dvs. omfanget af indgåede handler) i kroner 
med andre pengeinstitutter i deposits, repoer, FX swaps og T/N-rente-
swaps i april 2010. En tilsvarende undersøgelse blev sidst foretaget i 1. 
halvår 2007.1  

I det følgende ses nærmere på resultaterne fra pengemarkedsunder-
søgelsen for 2010, og der sammenlignes med tidligere år. Fokus er på 
omsætningen i kasseprodukter, mens omsætningen i korte renteswaps 
omtales kort til sidst. 

 
Udvikling i samlet omsætning 
Den samlede udlånsomsætning i pengemarkedet er siden 2007 faldet 
med 37 pct. til en gennemsnitlig daglig omsætning på 56 mia. kr., jf. figur 
1, venstre side. Mest markant er reduktionen på 47 pct. i usikrede udlån. 
Det største fald i omsætningen i usikrede udlån fandt sted fra 2007 til 
2008,2 men omsætningen er også efterfølgende faldet, jf. figur 2. Den 
øgede modparts- og likviditetsrisiko, der fulgte af krisen, har således be-
tydet, at store dele af pengeinstitutternes handel i pengemarkedet er 
flyttet til det sikrede marked. Omsætningen i euroområdets pengemar-
ked er også faldet under krisen, men i mindre grad end i Danmark, når 
udviklingen i usikrede udlån frem til 2009 sammenlignes, jf. ECB (2009).3 

 1
 Der blev kun indberettet udlån (ikke indlån) i 2007. Et udsnit af stillerne, der står for en stor andel af 

den samlede omsætning, har ved pengemarkedsundersøgelsen i 2010 også indberettet deres samle-
de omsætning i deposits i april 2008 og 2009. Alle T/N-stillerne indberetter dagligt omsætningen i 
dag til dag-pengemarkedet, dvs. markedet for lån med 1 dags løbetid. Dag til dag-markedet omfat-
ter overnight-lån (O/N), Tomorrow/Next-lån (T/N) og Spot/Next-lån (S/N). O/N-lån begynder på aftale-
dagen og udløber den følgende bankdag. T/N-lån begynder 1. bankdag efter aftaledagen og udlø-
ber 2. bankdag efter aftaledagen. S/N-lån begynder 2. bankdag efter aftaledagen og udløber 3. 
bankdag efter aftaledagen. 2

 Den samlede omsætning i deposits i april 2008 og 2009 er skønnet ud fra indberetninger fra et udsnit 
af T/N-stillerne, der stod for 89 og 59 pct. af den samlede omsætning i deposits i henholdsvis april 
2007 og april 2010. 3

 ECB gennemfører hvert år i 2. kvartal en pengemarkedsundersøgelse for euroområdet. Den senest 
offentliggjorte er fra 2009. 
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Størrelse af pengemarkedet  
Den indberettede daglige omsætning af ud- og indlån i deposits, repoer 
og FX swaps fra undersøgelsen er på 148 mia. kr. Det udgør omkring 9 
pct. af det årlige bruttonationalprodukt, BNP.  

UDVIKLING I SAMLET OMSÆTNING AF UDLÅN OPDELT PÅ PRODUKTER OG 
LØBETID Figur 1 
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Kilde: 

Daglig gennemsnitlig omsætning i april de enkelte år. Forskellig placering af påsken kan påvirke billedet af
udviklingen.  
Danmarks Nationalbank. 

 

 

 

UDVIKLING I OMSÆTNING I DEPOSITS OPDELT PÅ LØBETIDER Figur 2 
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Kilde: 

Daglig gennemsnitlig omsætning i april de enkelte år. Omsætningen i de samlede udlån 2008 og 2009 er estimeret
på baggrund af T/N-stillernes indberetninger vedrørende dag til dag-markedet og indberetninger af den samlede 
omsætning fra et udsnit af T/N-stillerne. 
Danmarks Nationalbank. 
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Omsætningen i ud- og indlån adskiller sig fra hinanden, jf. figur 3. Det 
afspejler, at T/N-stillerne indberetter deres samlede omsætning med 
andre pengeinstitutter og ikke kun omsætningen ved handel med de 
øvrige T/N-stillere. Den større omsætning i indlån kan bl.a. være udtryk 
for stor interesse for at placere i kroner fra udenlandske banker, der 
ikke indgår i kredsen af T/N-stillere.  

PRODUKTER I PENGEMARKEDET FOR KRONER Boks 1 

Kasseprodukter 

Deposits er usikrede kronelån med løbetider fra 1 dag op til 12 måneder. Under norma-

le forhold er renten på deposits højere end renten på tilsvarende lån mod sikkerhed. 

Repoforretninger (repoer) er sikrede lån med standardiserede løbetider fra 1 dag og 

op til 6 måneder. Sikkerhedsstillelsen består af værdipapirer, typisk obligationer.  

Valutaswaps (i form af FX swaps) er en aftale, hvor der samtidig indgås en spot- og 

en terminsforretning. I spotforretningen veksles et beløb mellem to valutaer, og i 

terminsforretningen aftales det at veksle tilbage på et fremtidigt tidspunkt til en kurs 

aftalt ved indgåelsen af swapaftalen. FX swaps indgås med standardiserede løbetider 

fra 1 dag og op til 12 måneder. FX swaps kan ses som et sikret lån i én valuta med sik-

kerhed i anden. Når der leveres kroner og modtages valuta i spothandlen, svarer det 

til et kroneudlån.  

Obligationer i kroner med restløbetid op til 1 år henføres også normalt til rækken af 

pengemarkedsprodukter.  

Nationalbankens indskudsbeviser er nulkuponpapirer med løbetid på 7 dage, der 

udstedes af Nationalbanken som led i pengepolitikken. Indskudsbeviser kan kun 

handles indbyrdes mellem de pengepolitiske modparter. Handlen indebærer ikke kre-

ditrisiko, da fordringer på Nationalbanken er risikofrie. Der er kun en meget begræn-

set interbank-handel med indskudsbeviser, 12 mio. kr. dagligt i gennemsnit i 2009. 

Det afspejler, at de primært handles med Nationalbanken. 

 

Rentederivater 

Korte renteswaps kaldes også Tomorrow/Next Interest Rate Swap (T/N IRS) eller Cita 

(Copenhagen Interest T/N Average). Der byttes en variabel rente (T/N-renten) mod en 

fast rente, som fastsættes ved aftalens begyndelse. Aftalen kan indgås på standardise-

rede løbetider mellem 1 og 12 måneder. Ved aftalens udløb afregnes forskellen mel-

lem den aftalte faste rente og T/N-renten gennem aftaleperioden.  

FRA (Forward Rate Agreement) er en aftale om forrentning af en fiktiv hovedstol i en 

på forhånd aftalt fremtidig periode til en på forhånd aftalt rentesats. Ved begyndelsen 

af den fremtidige periode foretages afregning af et beløb, der svarer til at anvende 

forskellen mellem den aftalte referencerente (Cibor), jf. boks 2, side 126, og den aftalte 

FRA-rente på den fiktive hovedstol. Hvis fx et pengeinstitut ønsker at være sikker på at 

kunne opnå finansiering i en fremtidig periode til en rente, som det kender i dag, FRA-

renten, kan det købe en FRA nu og optage et lån til Cibor i den fremtidige periode.  

Renteoption er en aftale, som giver den ene part ret, men ikke pligt til at modtage 

eller betale en bestemt rente i en fremtidig periode på en aftalt hovedstol. 

Anm.: Se Danmarks Nationalbank (2009) for mere information om produkterne i pengemarkedet. 
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På basis af fordelingen af omsætningen på løbetider skønnes det samle-
de udestående udlån i kroner til 562 mia. kr. i april 2010 fordelt med 19 
mia. kr. i deposits, 193 mia. kr. i repoer og 351 mia. kr. i FX swaps.1   

 
Omsætning fordelt på produkter 
Den overvejende del af den samlede omsætning i ud- og indlån – om-
kring to tredjedele – er på sikret basis, jf. figur 3. I euroområdet er ande-
len højere – omkring 79 pct. FX swaps står for næsten halvdelen af den 
samlede omsætning i kasseprodukterne. Den resterende del deles no-
genlunde ligeligt mellem deposits og repoer på udlånssiden, mens depo-
sits fylder mere på indlånssiden. Andelen af usikrede udlån er faldet i 
forhold til 2007 til fordel for sikrede udlån i form af repoer.  

 
Omsætning fordelt på løbetider 
Den overvejende del af omsætningen foregår i dag til dag-markedet, 
der på udlånssiden står for 60 pct. af omsætningen, jf. figur 1, højre 
side. For deposits er denne andel på 85 pct. Dag til dag-markedets andel 
af det samlede depositmarked i 2010 er på størrelse med andelen før 
2006, jf. figur 2. 

 1
 Udeståendet er skønnet ved at antage, at der hver handelsdag indgås handler fordelt på løbetider 

svarende til omsætningsfordelingen i pengemarkedsundersøgelsen, og at den gennemsnitlige løbe-
tid for handlerne svarer til midtpunktet i de enkelte løbetidssegmenter. For repoer, hvor løbetiden 
kun er opdelt på dag til dag-omsætninger og øvrig omsætning i 2010, er det antaget, at den gen-
nemsnitlige løbetid på den øvrige omsætning er den samme som i 2007. 

OMSÆTNING I UD- OG INDLÅN I 2010 Figur 3 
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Daglig gennemsnitlig omsætning i april 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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Markedet for usikrede udlån med løbetider længere end 1 uge er meget 
begrænset og stort set ikke-eksisterende for løbetider længere end 1 
måned, jf. figur 4. I 2007 var der en vis omsætning i løbetidssegmentet 
fra 1 uge til 1 måned, mens der også dengang stort set ikke var omsæt-
ning i længere løbetider. I euroområdet sker en større del af omsætnin-
gen i deposits med løbetider over 1 måned.1 
 
Koncentration i pengemarkedet 
Omsætningen i pengemarkedet er koncentreret på få pengeinstitutter. 
En tredjedel af institutterne i pengemarkedsundersøgelsen for 2010 stod 
for 75 pct. af udlån via deposits, repoer og FX swaps, jf. figur 5. I 2007 
var dette tal omkring 90 pct. Udlånsomsætningen er dermed blevet lidt 
mindre koncentreret på pengeinstitutterne. Samme udvikling ses i mar-
kedet for usikrede udlån, hvor koncentrationen dog stadig er høj. En 
tilsvarende koncentration ses i euroområdets usikrede pengemarked, jf. 
ECB (2009).  

 

 1
 Omsætningen i april 2010 for Danmark og i 2. kvartal 2009 for euroområdet sammenlignes. Omsæt-

ningen med en løbetid over 1 måned udgør omkring 2 pct. af den samlede omsætning i deposits i 
euroområdet, mens andelen er 0,1 pct. i Danmark.  

OMSÆTNING I DEPOSITS I 2007 OG 2010 FORDELT PÅ LØBETIDER  Figur 4
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Kilde: 

Gennemsnitlig daglig udlånsomsætning i april. I 2007 er "2 dage - 1 uge" 2-6 dage, "1 uge - 1 måned" er 7 dage -
33 dage, og "1 måned - 1 år" er 34 dage - 1 år. I pengemarkedsundersøgelsen for 2010 svarer "2 dage - 1 uge" til 
2-7 dage, "1 uge - 1 måned" til 8 dage - 31 dage, og "1 måned - 1 år" til 32 dage - 365 dage. 
Danmarks Nationalbank. 
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Omsætning i korte renteswaps 
For rentederivater er der indsamlet data for omsætningen i korte ren-
teswaps.1 Den gennemsnitlige daglige omsætning er omkring 3 mia. kr.  

Den forholdsvis begrænsede omsætning skal ses i lyset af den danske 
fastkurspolitik, der betyder, at det er blevet almindeligt at benytte eu-
romarkedet til at styre renterisici på korte kronepositioner via rentederi-
vater i euro. De korte renteswaps er typisk handlet på kontrakter med 
løbetider på 3 måneder.  

 
RENTEUDVIKLING PÅ PENGEMARKEDSPRODUKTER 

Rentedannelsen i pengemarkedet danner basis for renterne i det øvrige 
finansielle system. Et velfungerende pengemarked understøtter gen-
nemslaget af Nationalbankens renteændringer til det øvrige finansielle 
system. Renterne i pengemarkedet afspejler aktuelle og forventede 
pengepolitiske renter, jf. figur 6. Desuden afhænger niveauet for ren-
terne bl.a. af produktet og løbetiden. 

 1
 Disse renteswaps kaldes også Cita'er (Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average). Ud over 

korte renteswaps er FRA'er (Forward Rate Agreement) den vigtigste type rentederivater på det dan-
ske pengemarked. Omsætningen af FRA og renteoptioner belyses nærmere i den internationale un-
dersøgelse af valuta- og derivatmarkederne, som koordineres af Bank for International Settlements, 
BIS. Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år, senest i april 2010.  

LORENZ-KURVE AF KONCENTRATION I PENGEMARKEDETS UDLÅN Figur 5
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Baseret på omsætning i april 2007 og 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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Der fastsættes dagligt to typer referencerenter for pengemarkedet, 
henholdsvis T/N-renten og Cibor. T/N-renten er referencerente for det 
usikrede dag til dag-marked. Den beregnes som den omsætningsvægte-
de gennemsnitsrente for faktiske forretninger. Cibor fastsættes på bag-
grund af stillede, men ikke nødvendigvis handlede, satser fra primære 
markedsdeltagere i pengemarkedet for kroner. Cibor er en reference-
rente for usikrede kroneudlån med løbetider fra 1 uge op til 12 måneder 
og er i familie med Libor (London Interbank Offered Rate), Euribor (Euro 
Interbank Offered Rate), Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) mfl. 
De enkelte pengeinstitutter er ikke forpligtede til at handle til de renter, 
de stiller. Cibor og T/N-renten er nærmere beskrevet i boks 2. 

Med krisen, der begyndte i august 2007, er Cibor øget markant i for-
hold til tilsvarende sikrede renter på alle løbetider. Det skyldes bl.a. øget 
modparts- og likviditetsrisiko, som betød, at pengeinstitutterne krævede 
en højere rente i deres usikrede udlånsforretninger, jf. Ejerskov (2009) 
og Kjærgaard og Skjærbæk (2008). Spændet mellem usikrede og sikrede 
3-måneders-renter har i Danmark siden begyndelsen af 2009 ligget høje-
re end det tilsvarende spænd i en række lande, jf. figur 7. 

Cibor-stillerne har været forholdsvis enige om niveauet for Cibor siden 
midten af 2009, jf. figur 8. Det skal dog også ses i lyset af de lave abso-
lutte renteniveauer.  

Cibor og T/N-renten danner grundlag for mange låneaftaler og finan-
sielle kontrakter og er dermed tæt forbundet med husholdningers og  

UDVALGTE PENGEMARKEDSRENTER OG PENGEPOLITISKE RENTER Figur 6
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T/N-renten er 5 dages glidende gennemsnit. 
Danmarks Nationalbank og Reuters. 
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virksomheders låneomkostninger. I mange variabelt forrentede låne-
aftaler fastsættes renten som Cibor plus et tillæg, der afhænger af den 
individuelle kreditrisiko samt forhandlingsevne. Fx danner Cibor grund-
lag for variabelt forrentede realkreditobligationer for i alt 385 mia. kr., 

SPÆND MELLEM USIKREDE OG SIKREDE 3-MÅNEDERS-RENTER I UDVALGTE LANDE Figur 7 
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Kilde: 

Usikrede renter for Danmark, euroområdet, USA, Storbritannien og Sverige er henholdsvis Cibor, Euribor, Libor, 
Libor og Stibor. Sikrede renter er 3-måneders-renten i en renteswap med dag til dag-renten. 
Reuters. 
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svarende til 17 pct. af den totale udestående mængde realkreditobliga-
tioner.1 Hovedparten af disse er knyttet til 3- og 6-måneders Cibor. 
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nalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal. 

 1
 Baseret på tal fra maj 2010. 

T/N-RENTEN OG CIBOR Boks 2 

T/N-renten (Tomorrow/Next-renten) er baseret på faktiske kroneudlån med 1 dags lø-

betid begyndende fra den efterfølgende bankdag. Kredsen af T/N-indberettere består 

af 11 pengeinstitutter, og de indberetter gårsdagens faktiske omsætning og gennem-

snitsrente til Nationalbanken. Nationalbanken beregner den omsætningsvægtede 

gennemsnitsrente, som offentliggøres dagligt kl. 12. 

Cibor (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en reference på renten for kroneud-

lån uden sikkerhed med løbetider fra 1 uge op til 12 måneder til et kreditværdigt 

pengeinstitut (en såkaldt primebank). Cibor beregnes på baggrund af stillede satser 

fra otte inden- og udenlandske pengeinstitutter. Cibor-satserne skal afspejle stillernes 

opfattelse af et så realistisk renteniveau som muligt, men de er ikke nødvendigvis ud-

tryk for handlede satser. Handelsgrundlaget bag fastsættelsen af Cibor er meget be-

grænset, jf. pengemarkedsundersøgelsen. Cibor-stillerne er organiseret i regi af Fi-

nansrådet. De nærmere regler for Cibor findes på Finansrådets hjemmeside. Hver Ci-

bor-stiller indberetter dagligt  til Nationalbanken 14 satser for lån med forskellige lø-

betider. Cibor for en given løbetid beregnes som et gennemsnit af de stillede satser 

efter frasortering af den højeste og den laveste sats. Cibor-renter offentliggøres dag-

ligt kl. 11 sammen med de enkelte stilleres satser.  

Euribor (Euro Interbank Offered Rate), som anvendes for euroområdet, afspejler li-

gesom Cibor udlånsrenten. For USA og Storbritannien anvendes Libor (London Inter-

bank Offered Rate), der ikke afspejler udlånsrenten, men derimod renteniveauet, som 

indberetteren kan låne til i interbank-markedet. 

1 Cibor- og T/N-satser kan læses på Finansrådets hjemmeside, www.finansraadet.dk, og Nationalbankens hjem-
meside, www.nationalbanken.dk. 
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Clearing via centrale modparter i Danmark  

Søren Korsgaard og Peter Restelli-Nielsen, Betalingsformidlingskontoret 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

På de fleste europæiske aktiemarkeder, herunder i Danmark, er der de 
seneste år blevet etableret centrale modparter, også kaldet CCP'er (cen-
tral counterparties), med henblik på at reducere deltagernes risici over 
for hinanden. En CCP er en enhed, som stiller sig mellem køber og sæl-
ger i en værdipapirhandel. Populært sagt bliver den køber for sælger og 
sælger for køber og garanterer derved afviklingen af handlen for begge 
parter.  

En væsentlig årsag til denne udvikling er dereguleringen af den euro-
pæiske infrastruktur på værdipapirområdet, der fulgte ikrafttrædelsen i 
2007 af EU's direktiv om markeder for finansielle instrumenter, det så-
kaldte MiFID-direktiv. Med opblødningen af de traditionelle fondsbør-
sers eneret på aktiehandel og lanceringen af alternative handelsplat-
forme er der blevet skabt øget behov for centrale modparter. Det var 
også tilfældet på det danske aktiemarked, hvor Nasdaq OMX i efteråret 
2009 indførte CCP-clearing.  

Interessen for centrale modparter har også bredt sig til andre marke-
der. Finanskrisen viste, at de nuværende procedurer for handel med af-
ledte produkter, kaldet derivater, med fordel kunne forbedres, og en 
mulig løsning er clearing via centrale modparter. Det er derfor en offi-
ciel målsætning for regeringerne i verdens største lande, at derivathan-
del i 2012 cleares i centrale modparter. 

Dette er den første af to artikler i denne kvartalsoversigt om centrale 
modparter. Den beskriver den centrale modparts funktioner og økono-
miske rolle og redegør for indførelsen af CCP-clearing på det danske 
aktiemarked. I den anden artikel rettes fokus på derivatmarkederne, og 
det forklares, hvordan CCP-clearing på disse markeder giver mulighed 
for at nedbringe risiciene for det finansielle system. 

 
CENTRALE MODPARTERS FUNKTIONER OG ROLLE 

Værdipapirhandler foretages enten over handelsplatforme drevet af 
børser mv. eller direkte mellem modparter, kaldet over-the-counter, 
OTC. I begge tilfælde er der risiko for at lide tab i tidsrummet mellem 
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en handels indgåelse og dens endelige afvikling, hvis der ikke foreligger 
en garanti for, at modparten opfylder sin forpligtelse. Risikoen betegnes 
afviklings- eller modpartsrisiko. Hvis fx sælger går konkurs, risikerer kø-
ber, at et indkøbt værdipapir kun kan genanskaffes til en højere pris.  

En central modpart indtræder som modpart for både køber og sælger 
i en handel. Processen, som er illustreret i figur 1, kaldes novation. Den 
centrale modpart garanterer afviklingen for begge parter. I stedet for at 
have en afviklingsrisiko for hver af dens modparter, vil en handlende 
kun have en risiko på den centrale modpart, som er underlagt en række 
krav for at sikre afviklingen. 

Et fællestræk ved CCP'er er nettingeffekten, hvorved deltagernes eks-
ponering over for hinanden reduceres gennem modregning af modsat-
rettede fordringer. Idet en CCP foretager bilateral netting med hver 
enkelt deltager i et system, er den samlede effekt, at der nettes multila-
teralt. En deltagers nettoposition i forhold til en CCP er derved udtryk 
for deltagerens samlede nettoposition over for de øvrige deltagere.  

Introduktionen af en CCP på et marked vil derved reducere deltager-
nes bruttoforpligtelser, således at der sker en reduktion af de samlede 
eksponeringer i markedet.1 Det skyldes, at nettingen i CCP-clearingen 
normalt finder sted i forbindelse med handlernes indgåelse i modsæt-

 1
 Begreber som clearing og netting er grundigt beskrevet i Danmarks Nationalbank (2005). 

NOVATION, NÅR EN CCP INDTRÆDER I VÆRDIPAPIRHANDLER Figur 1 
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indgåede købsaftaler, hvorefter de ved såkaldt novation erstattes af nye købsaftaler mellem CCP'en og markeds-
deltagerne, jf. anden delfigur. 
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ning til netting i en værdipapircentral, der først finder sted på afvik-
lingstidspunktet.  

I den udstrækning en CCP styrer sine risici effektivt, vil markedsdelta-
gernes modpartsrisiko som hovedregel blive reduceret så væsentligt, at 
den nærmest kan betragtes som elimineret. Det er dog kun tilfældet, 
såfremt en CCP er i stand til at håndtere de koncentrerede risici i CCP-
clearingen. Af den grund regnes CCP'er for at være systemisk vigtige. De 
overvåges derfor tæt af finanstilsyn og centralbanker, og der eksisterer 
særskilte internationale standarder for CCP'er, jf. boks 1. De indeholder 
bl.a. anbefalinger om risikostyring.  
 
Risikostyring i centrale modparter 
En central modpart anvender en række risikostyringsinstrumenter og 
kan således stille krav om, at deltagerne fx er underlagt finansielt tilsyn, 
opfylder minimumskapitalkrav og har en vis kreditvurdering.  

Den mest almindelige måde, hvorpå en CCP håndterer sine modparts-
risici, er gennem marginkrav til deltagerne, der således stiller sikkerhed 
over for CCP'en. Sikkerhedsstillelsen skal afdække modpartsrisikoen un-
der normale markedsforhold, således at CCP'en kan opretholde en ufor-
styrret drift ved en deltagers misligholdelse. Opgørelsen af modpartsrisi-
koen kan ske ved, at CCP'en dagligt foretager en samlet opgørelse af 
alle uafviklede handler til dagskurs. Resultatet heraf angiver CCP'ens 
potentielle tab ved deltagernes misligholdelse. Dette afdækkes ved li-
kvid sikkerhedsstillelse, bl.a. ved kontantindskud. 

En CCP's kapitalgrundlag kan ud over egenkapital bestå af indskudte 
midler i en clearingfond, i garantier fra deltagerne, tabsfordelingsafta-
ler, forsikringsordninger etc.  

I tilfælde af, at en deltager går konkurs, afgøres rækkefølgen for dæk-
ning af tabet af et såkaldt default waterfall. Hvis en konkursramt delta-
gers egen sikkerhedsstillelse, dvs. marginerne, ikke slår til, dækkes tabet 
som regel af en clearingfond. Først hvis denne ikke er tilstrækkelig, er 
det CCP'ens kapital, der må dække.  
 
Fordele og ulemper ved centrale modparter 
Hvis en CCP har effektive mekanismer til risikostyring, er der flere forde-
le forbundet med clearing herigennem1. For deltagerne er fordelene 
umiddelbare. De kan spare likviditet og behøver ikke at bekymre sig om 
afviklingsrisici. For markedet som helhed betyder den multilaterale net-
ting også, at den samlede eksponering – og dermed risiko – mindskes.  

 1
 Cechetti mfl. (2010) indeholder en mere udførlig gennemgang af fordelene ved CCP-clearing. 
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En anden potentiel fordel er større gennemsigtighed. Ved at samle 
handler i en enkelt enhed skabes et samlet overblik over hver deltagers 
nettoeksponering. Det er særligt en fordel på derivatmarkedet. Som 
beskrevet i den følgende artikel kan dette medvirke til en bedre pris-
sætning af risiko. 

INTERNATIONALE STANDARDER OG STRESSTESTS Boks 1  

I 2004 offentliggjorde CPSS-IOSCO, der er et samarbejdsorgan mellem centralbanker 

og tilsynsmyndigheder til udvikling af bl.a. globale standarder for værdipapirafvik-

lingssystemer, et sæt særskilte standarder for CCP'er. Standarderne indeholder 15 an-

befalinger, der adresserer de forskellige risici, som kendetegner CCP-virksomhed, og 

redegør for, hvordan der skal tages højde herfor gennem indretningen af en CCP. 

En CCP skal således kunne modstå dens største modparts konkurs under ekstreme, 

men plausible omstændigheder. Bl.a. af den grund skal CCP'er foretage regelmæssige 

stresstest, ligesom de overvågende myndigheder skal tage stilling hertil. Nedenfor er 

vist et forenklet eksempel på, hvordan en sådan stresstest kan se ud. Det viser samti-

dig, hvordan et default waterfall fungerer i praksis. 

I eksemplet har CCP'en tre clearingmedlemmer: CM1, CM2 og CM3. Hvis et CM går 

konkurs, skal CCP'en erstatte medlemmets værdipapirpositioner og risikerer derfor fx 

at skulle genanskaffe værdipapirerne til en højere pris. Det antages, at CCP'en har 

åbne positioner med CM1, CM2 og CM3 på henholdsvis 1.400, 700 og 400. For hvert 

CM er stressscenariet, at CM'et går konkurs, hvorefter CCP'en overtager positionerne, 

som straks falder 25 pct. i værdi. Det antages, at marginerne er sat til 12 pct. af de åb-

ne positioner, mens hver deltager bidrager til en forsikringspulje, eller clearingfond, 

med 5 pct. af deres åbne positioner. 

Hvis clearingdeltageren med den mindste position over for CCP'en, CM3, går kon-

kurs, lider CCP'en umiddelbart et tab på 100. En del af dette tab – 48 – dækkes af 

CM's egen marginindbetaling, og en yderligere del – 20 – af det pågældende CM's 

eget bidrag til clearingfonden. Det resterende tab på 32 kan dækkes af den resteren-

de clearingfond, og CCP'en lider i dette tilfælde ikke noget tab. Hvis clearingdeltage-

ren med den største position, CM1, går konkurs, er marginer og clearingfond imidler-

tid ikke tilstrækkelige, og CCP'en lider her et tab på 57. 

 

STRESSTEST – ET EKSEMPEL Tabel 1

 CM1 CM2 CM3 

CCP's position over for CM ............................  1.400 700 400 
Tab (25 pct. fald i værdi) ...............................  350 175 100 
Marginer .........................................................  168 84 48 
Tab efter marginer .........................................  182 91 52 
Bidrag til forsikringspulje ..............................  70 35 20 
Tab efter CM's bidrag til forsikringspulje ....  112 56 32 
Dækning fra resterende forsikringspulje ....  55 56 32 
Tab til dækning af CCP's egenkapital ..........  57 0 0 

 

1 BIS/IOSCO (2004). 
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Givet fordelene er det naturligt at overveje, hvorfor centrale modparter 
er opstået på nogle markeder (fx for optioner og futures), men ikke på 
andre (fx for andre derivater).   

Det er der flere grunde til. Deltagernes fordele ved centrale modpar-
ter er størst i markeder, hvor der er en væsentlig afviklingsrisiko. Det er 
bl.a. tilfældet for futures på grund af tidsrummet mellem en handels 
indgåelse og endelige afvikling. 

Fordelene skal afvejes mod omkostningerne. Der er direkte omkost-
ninger forbundet med etableringen og driften af en central modpart. 
For deltagerne i clearingen kan kravet om sikkerhedsstillelse også med-
føre omkostninger. At stille sikkerhed kræver kapital, som kunne være 
brugt til andre formål. 

En central modpart fungerer desuden mest effektivt, hvis de clearede 
produkter er likvide. Dens evne til at opkræve marginer, der afspejler de 
clearede produkters risici, afhænger af både likvide priser og en forståel-
se af produktet. Man ser derfor oftest, at centrale modparter indføres på 
markeder, hvor produkterne er standardiserede og forholdsvis simple. 

 
BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF CCP-CLEARING I DANMARK 

I efteråret 2009 begyndte European Multilateral Clearing Facility, EMCF, 
der er en hollandsk CCP, at cleare de mest omsatte danske aktier. Indtil da 
havde danske erfaringer med CCP-clearing været begrænset til selskabet 
Futop, der i en årrække fungerede som central modpart på futures- og 
optionsmarkederne i Danmark. I 2005 flyttede Futop sin virksomhed til 
Sverige efter Københavns Fondsbørs' fusion med OMX-gruppen.  

Inden EMCF's etablering havde spørgsmålet om fordele og ulemper 
ved CCP-clearing i Danmark været grundigt analyseret i flere sammen-
hænge, jf. Nielsen og Restelli-Nielsen (2007). Den udbredte konklusion 
var, at fordelene næppe opvejede omkostningerne ved at etablere en 
CCP. Det skyldes, at der i den danske værdipapirafvikling allerede fandt 
multilateral netting sted på både værdipapir- og betalingssiden. Afvik-
lingsrisikoen synes endvidere begrænset på grund af den relativt be-
skedne omsætning. 

Gennemførelsen af MiFID-direktivet ændrede dog radikalt på ramme-
betingelserne for værdipapirhandel i Europa. Der blev i praksis åbnet 
for, at danske værdipapirer kunne handles på udenlandske handelsplat-
forme. Det var ikke muligt tidligere, hvor handlen foregik på Nasdaq 
OMX. Omtrent 10 pct. af handlen med danske aktier foregår i dag på 
handelsplatformen Chi-X, der er en såkaldt Multilateral Trading Facility, 
MTF, og blandt de største markedspladser i Europa. Chi-X benytter EMCF 
som CCP.    
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På den baggrund, og fordi CCP-clearing er praksis på de europæiske 
aktiemarkeder, annoncerede Nasdaq OMX i oktober 2008, at den ville 
indføre obligatorisk CCP-clearing på de nordiske aktiemarkeder ligele-
des med EMCF som CCP.   

Fra oktober 2009 er EMCF indtrådt som CCP i alle danske aktiehandler i 
Nasdaq OMX's såkaldte Large Cap-segment, der består af de mest omsat-
te aktier. Da EMCF både er CCP for Nasdaq OMX og Chi-X, kan markeds-
deltagernes handler på begge platforme indgå i én og samme clearing. 

 
IMPLEMENTERING AF CCP-CLEARING 

Indførelsen af CCP-clearing med kort varsel på det danske marked var 
ikke uden udfordringer for de involverede parter, dvs. markedsdelta-
gerne, VP Securities, Nasdaq OMX og de myndigheder, der regulerer 
deres virksomhed, herunder Nationalbanken. Implementeringen inde-
bar, at der skulle tages stilling til diverse juridiske og forretningsmæssige 
spørgsmål, herunder håndtering af de involverede risici. Endelig indebar 
projektet en større omlægning af deltagernes it-systemer.  

 
Ændringer i indberetning af handler til VP Securities 
Indførelsen af CCP-clearing medførte ændring i markedsdeltagernes ind-
beretning af handler til VP. Før skulle de indrapportere hver enkelt han-
del til afvikling i VP. I dag skal de indrapportere handlerne samlet for 
hver aktie, efter at clearingen har fundet sted i CCP'en. Det betyder, at 
de før indrapportering til VP skal sammenlægge deres handler i hver 
aktie og kontrollere resultatet mod CCP-clearingen.  
 
Indførelse af dellevering i VP-afviklingen  
For at understøtte CCP-clearingen har VP indført dellevering, også kal-
det partial settlement, i sin værdipapirafvikling. Det betyder, at delta-
gerne i den næstsidste af de daglige afviklingsblokke for danske kroner 
automatisk får gennemført den del af de CCP-clearede værdipapirhand-
ler, det er muligt at afvikle. Markedsdeltagerne kan herefter videredi-
stribuere værdipapirerne til detailkunderne i den sidste afviklingsblok. 
På den måde sikres det, at en CCP, der ikke ønsker at finansiere værdi-
papirbeholdninger imellem afviklingsdage, kan afdisponere dem i VP.  
 
Clearingfond til dækning af tab 
Under indførelsen af CCP-clearing overvejede markedsdeltagerne, om 
der ved introduktionen af EMCF på de nordiske markeder skulle opret-
tes en ny clearingfond i form af en særskilt pulje til at dække tab blandt 
de nordiske deltagere. Det ville imidlertid betyde, at nordiske handler 
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skulle cleares separat i EMCF, og det ville forringe nettingeffektiviteten 
på tværs af forskellige handelsplatforme og dermed indebære større 
marginkrav for deltagerne. Endvidere skulle fx en dansk deltager, der 
samtidig ønskede at handle danske aktier hos Chi-X, også bidrage til 
EMCF's øvrige clearingfond. Det blev derfor besluttet, at der ikke skulle 
oprettes en særskilt nordisk clearingfond.  

 
EMCF's pengeafvikling i VP Securities 
Et andet spørgsmål, der blev analyseret indgående i implementeringsfa-
sen, var EMCF's pengeafvikling af de CCP-clearede handler i VP. Afvik-
lingen kan foregå i et pengeinstitut (depotbank) eller på konti i Natio-
nalbanken, ligesom det er tilfældet for øvrige deltagere i VP. Internati-
onale standarder anbefaler afvikling på konti i centralbanker, kaldet 
centralbankpenge, men for en CCP, der deltager på grænseoverskriden-
de basis, kan det være enklere at benytte en depotbank. EMCF valgte at 
afvikle i centralbankpenge via Nationalbanken og efter lignende overve-
jelser på værdipapirsiden at have VP som kontoførende institut.  

 
Samarbejde mellem myndigheder 
De nordiske tilsynsmyndigheder og centralbanker har indledt et samar-
bejde med de hollandske myndigheder om tilsyn og overvågning af 
EMCF og dens virksomhed på de nordiske markeder. Et væsentligt for-
mål er at sikre, at de internationale standarder for CCP'er, jf. boks 1, 
overholdes. Samarbejdet blev formaliseret ved indgåelse af et Memo-
randum of Understanding, MoU, hvorefter de hollandske myndigheder 
fungerer som lead overseer.   

 
EVALUERING AF INTRODUKTION AF CCP-CLEARING  

Overgangen til CCP-clearing af de mest omsatte aktier på Nasdaq OMX 
forløb uden væsentlige problemer, på trods af det begrænsede tidsrum 
fra Nasdaq OMX's annoncering, til CCP-clearing var etableret i både 
Danmark, Norge og Sverige.  

Effekten af, at clearing af de mest omsatte danske aktier blev overta-
get af EMCF, var, at antallet af handler, der blev clearet i VP, faldt mar-
kant, jf. figur 2.  

Ud fra den efterfølgende evaluering kan det også konkluderes, at 
CCP-clearingen operationelt set fungerer som tiltænkt. Dog er afvik-
lingsprocenterne ikke tilfredsstillende. Antallet af handelstransaktioner, 
der har været afviklet rettidigt i VP på den aftalte valørdag, lå forud for 
overgangen til CCP-clearing på omkring 96 pct. for aktieafviklingen. Det 
er i underkanten af europæisk benchmark.  
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Efter overgangen til CCP-clearing har afviklingsprocenten i VP haft en 
svagt stigende tendens. Imidlertid ligger den for de handler, der cleares i 
EMCF, kun på 94 pct. i gennemsnit fra januar til juli 2010, hvor den i juli 
udgjorde 95,7 pct. Det samme fald i afviklingsprocenterne gør sig til dels 
gældende i de øvrige nordiske lande. De nordiske markeder har derfor 
indledt undersøgelser for at klarlægge årsagerne hertil. I det danske 
marked varetages dette af en ad hoc-arbejdsgruppe, hvor Nationalban-
ken deltager. Resultaterne vil indgå i drøftelser med de hollandske myn-
digheder i henhold til ovennævnte MoU. 
 
KONKURRENCE, INTEROPERABILITET OG NYE TILTAG 

For markedsdeltagere er der klare fordele forbundet med at cleare 
handler gennem den samme CCP. Trods konkurrence om et marked kan 
der derfor ofte opstå et naturligt monopol. 

Det er dyrt for markedsdeltagerne at have flere CCP-medlemskaber, 
og nettingen bliver ineffektiv. Hvis en markedsdeltager køber et værdi-
papir og straks sælger det videre, og købet og salget foregår gennem 
handelsplatforme, der er tilknyttet forskellige CCP'er, kan handlerne 
ikke nettes. Det indebærer, at deltageren, selv om denne ikke har nogen 
nettoeksponering, opkræves marginer for begge handler.  

Løsningen på problemet går under navnet interoperabilitet. Det inde-
bærer, at CCP'er skal kunne "kommunikere" på tværs af systemer. Hver 

ANTAL AKTIEHANDLER CLEARET I VP SECURITIES Figur 2 
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markedsdeltager skal ideelt kunne benytte sin foretrukne CCP, uanset 
hvor og med hvem der handles.  

Interoperabilitet har i mange år været et officielt mål for Europas 
mange CCP'er. I praksis har det imidlertid vist sig at være en udfordring, 
og der findes p.t. kun enkelte eksempler på fungerende aftaler mellem 
CCP'er. Det skyldes bl.a. problemer med at håndtere forskellige margin-
systemer på tværs af CCP'erne. Derudover er der en risiko for dominoef-
fekter, hvor én CCP's konkurs fører til en andens konkurs.  

Hvis problemerne med interoperabilitet bliver løst, er det sandsynligt, 
at EMCF i 2011 får selskab af konkurrenter i Danmark i form af EuroCCP 
og SIX x-clear.  

Der forventes også andre ændringer i den finansielle infrastruktur. I 
september 2010 påbegynder Nasdaq OMX et nyt projekt i Sverige: clea-
ring af repoer. Denne ide er også tidligere blevet luftet på det danske 
marked, jf. Nielsen og Restelli-Nielsen (2007). 

En central modpart for repoer synes attraktiv for markedsdeltagerne i 
det danske repomarked, hvor den daglige omsætning anslås at beløbe 
sig til ca. 60 mia. kr. Det skyldes, at netting i en CCP vil nedbringe de 
betydelige og længerevarende positioner i repomarkedet1. Samtidig ef-
fektiviseres markedet, idet CCP'en vil overtage deltagernes individuelle 
positionsstyring og bilaterale marginregulering. Denne foregår i dag 
ved, at deltagerne dagligt opgør værdien af repoforretningerne til dags-
kurs og modtager eller afgiver sikkerhedsstillelse over for hinanden. 
Endelig opnår deltagerne kapital- og regnskabsmæssige fordele. Ved 
opgørelsen af de risikovægtede aktiver efter de nugældende Baselregler 
nulvægtes modpartsrisikoen på en CCP i forbindelse med repoclearing, 
hvor denne risiko ellers skal kapitaldækkes som følge af de længereva-
rende positioner.  

 1
 Repo er en repurchase agreement, også kaldet en genkøbsforretning, der dækker over såvel købs- 

og tilbagesalgsforretninger som salgs- og tilbagekøbsforretninger med grundlag i værdipapirer. Re-
poer anvendes bl.a. som sikkerhedsstillelse for lån i pengemarkedet og i forbindelse med værdipa-
pirudlån. 
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Centrale modparter på derivatmarkederne 

Søren Korsgaard, Betalingsformidlingskontoret 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Artiklen "Clearing via centrale modparter i Danmark" i denne kvartals-
oversigt beskrev, hvordan centrale modparter, CCP'er, fungerer, og re-
degjorde for implementeringen af den type clearing på det danske ak-
tiemarked. Denne artikel retter fokus mod markederne for afledte pro-
dukter, derivater, hvor centrale modparter ses som en foranstaltning 
mod systemiske risici, dvs. risici for det finansielle system som helhed.    

Interessen for CCP-clearing af derivater skal ses i lyset af, at handlen 
med disse produkter voksede kraftigt frem til finanskrisen. Særligt én 
derivattype, credit default swaps, CDS, påkaldte sig stor opmærksom-
hed. En CDS kan for køber udgøre en forsikring mod at lide et kredittab 
og kan være et nyttigt produkt til risikostyring. CDS'er beskyldes imidler-
tid også ofte for at have bidraget til at forstærke den finansielle krise. 

Én af konklusionerne i kølvandet på finanskrisen er, at en mere hen-
sigtsmæssig clearing af derivater kan være med til at forebygge lignen-
de kriser. G20-landene har derfor fastlagt en målsætning om, at samtli-
ge standardiserede derivater, der handles over-the-counter, OTC, dvs. 
uden for autoriserede markedspladser, skal cleares gennem en central 
modpart senest i 2012. 

I artiklen beskrives først, hvordan væksten i handlen med OTC-
derivater har øget de systemiske risici. Dernæst forklares, hvordan clea-
ring af derivater via centrale modparter kan mindske disse risici ved 
hjælp af netting, effektiv risikostyring og øget gennemsigtighed. Til 
sidst redegøres for den forestående EU-regulering på området, der skal 
opstille rammebetingelserne for CCP-clearing i EU. 

Gennemgangen viser, at CCP'er alene reducerer systemiske risici, hvis 
visse betingelser er opfyldt. De samlede risici ved værdipapirhandel af-
hænger bl.a. af CCP'ers muligheder for at foretage netting. Det er sam-
tidig essentielt, at CCP'er har et tilstrækkeligt kapitalberedskab.  

 
OTC-DERIVATER OG SYSTEMISK RISIKO 

Fra 2004 til 2008 blev markedsværdien af udestående OTC-derivater 
mere end tredoblet, jf. figur 1. Væksten i værdien af CDS-kontrakter, 
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som handles OTC, var endnu større. Markedsværdien af CDS-kontrakter 
var således mere end 30 gange højere mod slutningen af 2008 end fire 
år tidligere. I juni 2008 tegnede CDS'er sig for omkring en sjettedel af 
derivatmarkedet, jf. figur 2. 

VÆKST I DERIVATMARKEDERNE Figur 1
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En CDS kan som nævnt betragtes som et forsikringsprodukt for investo-
rer. En køber af en CDS betaler regelmæssige præmier til sælger, som til 
gengæld skal betale CDS-kontraktens nominelle værdi, hvis en kredit-
hændelse finder sted. Det kan fx være, at den obligationsudsteder, som 
CDS'en forsikrer imod, ikke betaler renter eller afdrag.1 

Finanskrisen har øget opmærksomheden om risiciene knyttet til 
CDS'er. Senest er det blevet anført, at CDS'er har spredt panik i stats-
gældsmarkederne. Argumentet lyder, at prisen på CDS'er kan påvirke 
prisen på den gæld, der forsikres imod. Det kan være problematisk, hvis 
prisen på CDS'er reflekterer andre faktorer end risikoen for konkurs, fx 
illikviditet i markedet for CDS'er. 

Den største risiko ved CDS'er, som ved andre derivater, er dog mod-
partsrisikoen, dvs. risikoen for at lide tab, fordi en modpart, efter at en 
handel er indgået, ikke kan leve op til sine forpligtelser. Hvis der er tale 
om en stor modpart med mange tabsgivende positioner, kan tabene 
bringe andre deltagere i problemer. På den måde kan modpartsrisikoen 
i sidste ende true hele det finansielle system og udgøre en systemisk 
risiko, jf. Cont (2010). 

Risikoen for et sådant forløb blev i efteråret 2008 illustreret med det 
amerikanske forsikringsselskab AIG, der i tiden op til finanskrisen havde 
opbygget en eksponering på knap 400 mia. dollar ved at sælge CDS'er. 
Da krisen brød ud, blev AIG afkrævet sikkerhedsstillelse af dets modpar-
ter – krav, som selskabet ikke kunne honorere. For at undgå en spred-
ning af AIG's problemer til det finansielle system måtte de amerikanske 
myndigheder træde til og afværge, at selskabet gik konkurs.   

 
CENTRALE MODPARTER SOM LØSNING 

Forløbet omkring AIG viser, hvordan traditionel OTC-handel med deriva-
ter, hvor deltagerne clearer bilateralt, kan føre til systemiske risici. Et 
alternativ er at lade en central modpart varetage clearingen, dvs. indgå 
som køber for alle sælgere og sælger for alle købere. En sådan markeds-
struktur kan under visse forudsætninger medvirke til at nedbringe den 
systemiske risiko.   

I tabel 1 opsummeres nogle væsentlige forskelle mellem alternative 
markedsstrukturer, herunder traditionel OTC-handel og OTC-handel 
med CCP-clearing. Tre fordele, som ofte anføres ved OTC-handel med 
CCP-clearing i forhold til traditionel OTC-handel, er forbedret risikosty-

 1
 Se fx Jensen (2008) for en mere uddybende beskrivelse af CDS'er.  
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ring, øget nettingeffektivitet og større gennemsigtighed1, der alle un-
derstøtter stabiliteten af det finansielle system.  

Clearing via en central modpart kan lette risikostyringen ved at redu-
cere og koncentrere modpartsrisikoen. Det skyldes CCP-clearingens så-
kaldte novation, der erstatter risikoen på flere modparter med en risiko 
alene på CCP'en. Derudover afkræver CCP'er løbende sikkerhed, såkald-
te marginer, af deres modparter, når modparternes positioner falder i 
værdi. I et marked uden en CCP er der ikke nødvendigvis krav om lø-
bende sikkerhedsstillelse. AIG kom netop i problemer, fordi selskabet 
pludselig blev afkrævet flere milliarder dollar i sikkerhedsstillelse af dets 
modparter, efter at selskabets kreditvurdering blev reduceret. 

Den øgede nettingeffektivitet ved CCP-clearing er en naturlig følge af 
at samle clearingen ét sted, kaldet multilateral netting. Ved netting  
modregnes hver enkelt CCP-deltagers modsatrettede fordringer over for 
hinanden. Dermed reduceres den enkelte deltagers – og følgelig også 
den samlede – eksponering og risiko på et givet marked. Høj nettingef-
fektivitet begrænser også behovet for, og dermed omkostningerne ved, 
sikkerhedsstillelse ved derivathandler.  

Koncentrationen af handler i en enhed er også årsagen til den større 
gennemsigtighed ved CCP-clearing. Ved traditionel OTC-handel kender 
deltagerne kun deres bilaterale positioner og har derfor et ufuldstæn-
digt billede af modpartsrisikoen, jf. Acharya og Bisin (2010). Den centra-
le modpart har et overblik over alle deltageres positioner og kan lade 
det afspejle i bl.a. marginkrav. Et samlet overblik over deltagernes posi-
tioner kan opnås ved at etablere såkaldte trade repositories, jf. boks 1.  

 

 1
 Se også Thuesen (2004) for en generel diskussion af gennemsigtighed på kapitalmarkederne. 

KARAKTERISTIKA VED FORSKELLIGE MARKEDSSTRUKTURER Tabel 1 

Traditionel OTC OTC med CCP Organiseret marked Karakteristika/ 

Handelsform  Bilateral Bilateral Centraliseret 

Aktivtyper ...............  Potentielt alle Standardiserede og likvide 
Clearing ...................  Bilateral Central 
Sikkerhedsstillelse ..  Individuelle aftaler Faste marginregler 
Risikobuffer ............  Egenkapital Marginer, forsikringspulje, CCP's  

egenkapital, garantier, etc. 
Netting ....................  Bilateral Multilateral 
Gennemsigtighed ...  Begrænset Aggregeret information om handler;  

men ikke altid tilgængelig 
Deltagere ................  Alle Typisk større mæglere 

Anm.: Tilpasset fra kilde. 
Kilde: Cechetti mfl. (2009). 
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Problemer ved CCP-clearing  
I praksis bidrager CCP-clearing ikke altid til at øge nettingeffektiviteten. 
Det skyldes, at CCP-markedet er fragmenteret på tværs af landegrænser 
og aktivklasser, og det begrænser mulighederne for netting, jf. Duffie 
og Zhu (2010). En bank kan fx have to modsatrettede eksponeringer 
over for en anden bank på to forskellige derivatmarkeder. Clearer ban-
kerne bilateralt, kan eksponeringerne modregnes, men indføres der en 
CCP på blot ét af markederne, er dette ikke muligt.1 

Det kan derfor være mere effektivt for mæglere, der handler på tværs 
af aktivklasser, at nette bilateralt. Af Goldman Sachs' seneste årsrapport 
fremgår det fx, at banken på passivsiden har bogført derivater til en 
værdi af 706 mia. dollar. Efter netting er beløbet imidlertid kun 56 mia. 
dollar. Det svarer til en nettingeffektivitet på over 90 pct. 

Isoleret set vil en global CCP, som clearer på tværs af aktivklasser, være 
den mest effektive løsning set fra et nettingperspektiv. Så længe der er 
derivater, som ikke kan cleares gennem en central modpart, fx fordi de 
ikke er tilstrækkeligt likvide, er det dog i teorien muligt, at CCP-clearing 
forringer nettingeffektiviteten, fordi det udelukker bilateral netting 
mellem deltagerne.  

Dertil kommer, at centrale modparter sjældent clearer på tværs af ak-
tivklasser med forskellige risici. Det skyldes primært, at deltagerne er 
imod at lade deres handlede produkter indgå i clearing med mere risi-
kable produkter, idet de i sidste ende hæfter for CCP'ens tab. 

 1
 Se fx Pirrong (2009) for en grundigere beskrivelse af den økonomiske teori omkring CCP'er. 

TRADE REPOSITORIES Boks 1 

Sideløbende med udbredelsen af centrale modparter er der for tiden stor interesse for 

trade repositories. Et trade repository er et handelsregister, som indsamler data om 

handlen inden for en aktivklasse. Selv med CCP-clearing kan det være nyttigt med 

trade repositories, fordi ikke alle handler kan cleares gennem centrale modparter.  

Den amerikanske værdipapircentral, DTCC, har oprettet et register for handler med 

credit default swaps. Alle større mæglere indrapporterer regelmæssigt deres handler, 

og DTCC har således et stort set samlet billede af den globale CDS-handel. 

En del af DTCC's register er offentligt tilgængeligt. Heraf fremgår det bl.a., hvilke 

institutter der oftest forsikres imod. Pr. 9. juli 2010 var den mest populære reference-

entitet – dvs. den enhed, der skrives forsikring på – den italienske stat med skrevne 

CDS-kontrakter til en nominel værdi af 231 mia. dollar. Det tilsvarende tal for den 

danske stat var 11 mia. dollar.   

Det primære formål med handelsregistrene er dog at give myndigheder en særlig 

adgang til de data, der er relevante for dem. Fx kan finanstilsyn bruge registrene til at 

se bankers positioner inden for en given aktivklasse. 
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Set fra myndighedernes side kan det også være uhensigtsmæssigt at 
tvinge centrale modparter til at cleare særligt risikable produkter, jf. 
Hull (2010). Herved øges risikoen for, at den centrale modpart ikke kan 
opfylde sine forpligtelser med potentielt store systemiske konsekvenser 
til følge. Problemet er bl.a. aktuelt for mange CDS'er, som er kendeteg-
net ved store og pludselige prisudsving. Det gør det svært at stille pas-
sende marginkrav. 

Endelig vil en øget overgang til CCP-clearing frem for traditionel OTC-
handel med derivater stille betydelige krav til deltagernes sikkerhedsstil-
lelse, som særligt i krisetider er en knap resurse. Fx viser beregninger 
foretaget af Singh (2010), at markedsdeltagerne på globalt plan skal 
stille ca. 200 mia. dollar ekstra i sikkerheder, hvis to tredjedele af alle 
OTC-derivater fremover skal cleares gennem centrale modparter. 

De potentielle problemer ved CCP-clearing peger samtidig på mulige 
løsninger. Eksempelvis bør CCP'er alene cleare relativt likvide produkter, 
ligesom det er essentielt, at CCP'er har et stærkt kapitalberedskab. Det 
er bl.a. sådanne forhold, som fremover vil blive reguleret, jf. næste af-
snit. 
 
REGULERING AF CENTRALE MODPARTER  

Som en udløber af finanskrisen drøfter flere fora i dag tiltag, der kan 
gøre det finansielle system mere robust. På derivatområdet var der på 
G20-mødet i Pittsburgh i september 2009 tilslutning til en målsætning 
om, at alle standardiserede OTC-derivater ultimo 2012 skal cleares gen-
nem en central modpart. 

Dette er siden blevet understøttet af forskellige initiativer fra både 
lovgivere og markedsdeltagere. I juli 2010 lagde den amerikanske kon-
gres fx sidste hånd på en større reform, den såkaldte Dodd-Frank Act, 
som bl.a. regulerer clearing af swapaftaler, og visse CDS-kontrakter er 
siden 2009 blevet clearet gennem centrale modparter. 

I dansk sammenhæng er det mest interessante initiativ en kommende 
EU-forordning, kaldet European Market Infrastructure Regulation, EMIR. 
Et forslag til forordning ventes til efteråret, men Europa-Kommissionen 
har allerede redegjort for sine overvejelser i et konsultationspapir fra 
juni i år.  
 
EMIR's elementer 
Ifølge Kommissionen er det essentielt, at centrale modparter ikke skal 
kunne konkurrere på svag risikostyring. I forordningen vil det blive af-
spejlet i krav til governance og åbenhed, jf. boks 2, samt en række mere 
konkrete krav til CCP'ens risikostyring, herunder dens kapital.  
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Konsultationspapiret diskuterer indledningsvis det fremtidige omfang af 
clearing gennem centrale modparter. Det gøres klart, at markant flere 
produkter fremover skal cleares gennem centrale modparter for netop 
at undgå situationer, hvor en markedsdeltagers konkurs får systemiske 
konsekvenser. Samtidig fremhæves det, at man ikke vil påkræve clearing 
af særligt komplekse produkter, da disse vil øge risikoen for, at en CCP 
selv kommer i problemer. 

Kommissionen foreslår konkret, at markedsdeltagere og den kom-
mende europæiske tilsynsmyndighed, European Securities and Markets 
Authority, ESMA, i fællesskab fastlægger, hvilke aktiver CCP'er skal clea-
re. ESMA skal som udgangspunkt godkende ansøgninger om clearing af 
aktivklasser, men vil også på eget initiativ kunne kræve en sådan clea-
ring. 

Af konsultationspapiret fremgår det ikke, hvilken myndighed der 
fremover skal føre tilsyn med CCP'er. Opgaven vil bl.a. indebære god-
kendelse af en CCP's aftale om outsourcing og dens ejerstruktur. Myn-
digheden skal også involveres i CCP'ens risikostyring og vil bl.a. skulle 
validere de modeller og parametre, som CCP'en bruger i dens stresstest. 

 
Krav om robust risikostyring 
Hovedvægten i EMIR er på risikostyring. Som mindstekrav skal en CCP 
benytte alle elementer, der indgår i et default waterfall2. En CCP skal 
således have en betydelig egenkapital, opkræve marginer på intradag-
basis samt etablere en forsikringspulje og andre ordninger, fx garantier.  

 1
 Begrebet interoperabilitet er beskrevet i artiklen "Clearing via centrale modparter i Danmark", side 

127. 2
 En CCP's default waterfall diskuteres også i ovennævnte artikel. 

KRAV TIL CENTRALE MODPARTER Boks 2 

Europa-Kommissionen lægger i sit konsultationspapir om den kommende CCP-

regulering op til en række krav til centrale modparter. En CCP skal bl.a.: 

• indrette sin lønpolitik således, at den ikke giver incitamenter til svag risikostyring, 

• oprette en risikokomite, som er uafhængig af ledelsen, 

• opretholde en klar adskillelse mellem dens risikostyringsfunktion og andre funktio-

ner, 

• offentliggøre væsentlige informationer om risikostyring – det gælder bl.a. de for-

udsætninger, der er benyttet i CCP'ens risikostyringsmodeller og stresstest, 

• offentliggøre, hvilke priser der benyttes til marginberegninger og den clearede 

mængde af transaktioner for hver enkelt aktivklasse, 

• tillade andre CCP'er adgang til interoperabilitet
1
 med en anden CCP, medmindre 

stærke risikohensyn taler derfor. 
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Ved en modparts konkurs skal marginerne kunne dække tabene i 99 ud 
af 100 dage. Derudover skal en central modpart kunne modstå, at dens 
tre største modparter, målt efter eksponering, går konkurs på samme 
tid. Det er en væsentlig skærpelse i forhold til de eksisterende internati-
onale standarder, hvor en CCP blot skal kunne modstå dens største 
modparts konkurs. 

Den sikkerhedsstillelse, som CCP'en opkræver, dvs. marginerne, skal 
være i form af meget likvide værdipapirer, som også fratrækkes et hair-
cut. Dette er blandt de mest kontroversielle elementer i EMIR, idet en 
række institutioner normalt ikke afkræves marginer, når de handler 
OTC-derivater. Det gælder typisk stater, centralbanker og organisationer 
med højeste kreditvurdering. Deres omkostninger ved værdipapirhandel 
vil derfor stige. 
 
Effekterne af EMIR 
EMIR's krav til centrale modparters risikostyring vil gøre clearing gen-
nem centrale modparter mere sikker. I dag er det relativt få OTC-hand-
lede derivater, der cleares på den måde. Hvis G20-landenes målsætning 
bliver opfyldt, vil det om blot få år være hovedparten. CCP'er bliver 
dermed centrale brikker i den finansielle infrastruktur, og det er derfor 
meget vigtigt, at afviklingen i dem foregår sikkert. 

Øget sikkerhed er imidlertid ikke uden omkostninger. Handel med de-
rivater vil formentlig blive dyrere. Centrale modparter skal have mere 
kapital, og clearingdeltagerne får øgede omkostninger til sikkerhedsstil-
lelse og bidrag til CCP'ers forsikringspuljer. 

Det er også muligt, at der vil ske en konsolidering i sektoren. Med 
EMIR kan der ventes indført et slags fælleseuropæisk pas for centrale 
modparter. I dag har centrale modparter forskellige former for juridisk 
status på tværs af EU-landene, og det udgør en barriere for konsolide-
ring.  

De nye krav til kapital og governance vil ydermere skabe udfordringer 
for små centrale modparter, hvilket taler for en øget konsolidering i sek-
toren. 

Endelig vil der blive skabt mere gennemsigtighed. Det er også blandt 
G20-landenes målsætninger, og Kommissionens høringspapir lægger op 
til, at samtlige derivathandler fremover skal indrapporteres til trade 
repositories.  
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Internationale stresstest 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING  

Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, 
CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen 
omfattede de største banker i EU-landene. 

Formålet med EU-stresstesten var at klarlægge det europæiske finan-
sielle systems modstandskraft over for negative stød til den økonomiske 
udvikling, samt reducere usikkerheden på de finansielle markeder om de 
europæiske bankers tilstand. Derfor blev den samlede rapport med ag-
gregerede resultater suppleret med, at nationale myndigheder offent-
liggjorde bankspecifikke resultater og eksponeringer mod europæiske 
statspapirer. 

I alt deltog 91 banker fra 20 lande, heraf tre danske, Danske Bank, Jy-
ske Bank og Sydbank. Mindst 50 pct. af de samlede aktiver i de enkelte 
landes banksystemer skulle dækkes i stresstesten. De 91 banker repræ-
senterer tilsammen 65 pct. af de samlede aktiver i de europæiske ban-
ker. 

Der er opstillet to scenarier for den økonomiske udvikling, et basissce-
nario med fortsat fremgang, og et negativt stressscenario, hvor økono-
mien vender tilbage til recession. Scenarierne løber frem til slutningen af 
2011. Fokus er primært på kredit- og markedsrisici, inkl. risici forbundet 
med eksponering mod europæiske statspapirer.  

Samlet set ligger de tre danske banker i den bedste fjerdedel målt på 
kernekapitalprocenten, der er det centrale mål for bankernes robusthed 
i stresstesten. 7 af de 91 banker kan ikke overholde grænseværdien for 
kernekapitalen på 6 pct. Grænseværdien er sat af CEBS, på linje med 
niveauet i den amerikanske centralbank, Federal Reserves, stresstest af 
det amerikanske finansielle system offentliggjort i maj 2009.  

 
RESULTATER AF STRESSTESTEN 

Stresstesten fokuserede på kredit- og markedsrisiko, jf. boks 1. Banker-
nes modstandskraft over for de økonomiske stød blev målt på kerneka-
pitalprocenten, hvor kriteriet var, at den i hele perioden skulle være 
højere end 6 pct. Det skal ikke forveksles med det lovgivningsmæssige 
minimum på 4 pct. Likviditetsrisici var ikke en del af testen, men er na-
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turligvis en faktor, der bør inddrages i den samlede vurdering af det 
finansielle systems robusthed.  

Scenarierne i stresstesten blev opstillet af Den Europæiske Central-
bank, ECB, og Europa-Kommissionen. Basisscenariet var baseret på Kom-
missionens prognoser fra november 2009 og februar 2010 opdateret 
med de seneste makroøkonomiske nøgletal. Basisscenariet indebærer, at 
den fremgang i verdensøkonomien, der er observeret i begyndelsen af 
2010, fortsætter i 2010 og 2011. 

I stressscenariet falder europæisk økonomi tilbage i recession. For at 
afspejle muligheden for en gældskrise er der til scenariet tilføjet rente-
stigninger på europæiske statspapirer og deraf følgende fald i værdien 
af bankernes beholdninger af statspapirer.  

I basisscenariet stiger bankernes samlede kernekapitalprocent jævnt 
hen over perioden til 11,2 pct. ultimo 2011, jf. figur 1. Basisindtjenin-
gen falder lidt i 2010, men stiger igen i 2011 til et niveau over det rea-
liserede i 2009. Niveauet for nedskrivninger er støt faldende hen over 
perioden.  

I stressscenariet falder den samlede kernekapitalprocent derimod kraf-
tigt til 9,6 pct. ultimo 2011, hvilket særligt skyldes øgede nedskrivninger 

OM STRESSTESTEN Boks 1 

I en stresstest opstilles en række scenarier for den økonomiske udvikling, typisk et ba-

sisscenario og et eller flere stressscenarier. Under de forskellige scenarier estimeres 

bankernes indtjening, nedskrivninger, resultater, risikovægtede aktiver og kapitalfor-

hold i perioden. Hensigten er at afdække, hvor modstandsdygtigt det finansielle sy-

stem er, hvis økonomien udsættes for stress. 

I scenarierne har Den Europæiske Centralbank, ECB, specificeret en række makro-

økonomiske variable for de enkelte EU-medlemslande, og i aggregeret form for euro-

landene og de øvrige EU-lande, EØS-landene, USA og resten af verden. ECB har angi-

vet referenceværdier for sandsynligheden for misligholdelse af lån og det forventede 

tab i tilfælde af misligholdelse. Endvidere angives en række landespecifikke kurstab til 

brug i scenariet med øget risiko på europæiske statspapirer. 

Der deltog 91 europæiske banker i CEBS' stresstest.1 Populationen blev valgt, så 

mindst 50 pct. af de samlede aktiver i de enkelte landes banksystemer var dækket. Til-

sammen dækkede de deltagende banker 65 pct. af de samlede aktiver i de europæi-

ske banker. Beregningerne i stresstesten blev foretaget på højest mulige konsolide-

ringsniveau, hvilket havde den konsekvens, at 7 af de 27 EU-lande ikke har "egne" 

banker med. Det skyldes, at 50 pct. af de syv landes banksystemer er dækket af uden-

landske bankers datterbanker. Fra Danmark deltog Danske Bank, Jyske Bank og Syd-

bank. Nordea Bank Danmark blev dækket gennem sit svenske moderselskab Nordea 

Bank AB.   

1 For en oversigt over deltagende banker henvises til CEBS, Aggregate outcome of the 2010 EU wide stress test 
exercise coordinated by CEBS in cooperation with the ECB, på www.c-ebs.org. 
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på udlån. Samtidig ligger basisindtjeningen i hele perioden noget under 
det niveau, der blev observeret i 2009.  

Når det negative scenario udbygges med en europæisk gældskrise i 
form af højere renter på statsobligationer, falder kernekapitalprocenten 
yderligere til 9,2 pct. Det skyldes kurstab på statsobligationer i banker-
nes handelsbeholdninger og større nedskrivninger på udlån til hushold-
ninger og virksomheder. 

Samlet er der 7 af de 91 deltagende banker, hvis kernekapital i løbet 
af stresstesten falder under 6 pct. Det drejer sig om en tysk, en græsk og 
fem spanske banker.  
 
Modstandsdygtighed over for tab på statspapirer 
I stressscenariet blev der indarbejdet et specifikt stød til statspapirmar-
kedet bl.a. for at reducere usikkerhed på de finansielle markeder om 
bankernes risiko. Stødet er modelleret som et fald i kurserne på statsob-
ligationer og dermed en rentestigning, der medfører kurstab på ban-
kernes handelsbeholdninger. Kurstabene på statspapirer er i stresstesten 
fastlagt på baggrund af tidligere kursudsving. Kurstabene over hele 
perioden på statsobligationer fra Grækenland, Portugal og Irland i for-
hold til markedskursen ultimo 2009 er fastsat til henholdsvis 23,1 pct., 
14,1 pct. og 12,8 pct. Ud over den direkte virkning på kurstab øger de 
højere renter nedskrivningerne på udlån til husholdninger og virksom-
heder.  

UDVIKLING I DEN AGGREGEREDE KERNEKAPITALPROCENT Figur 1 
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Kilde: CEBS' stresstestberegninger. 
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Danske banker 
Den makroøkonomiske udvikling for Danmark er vist i tabel 1.1 Udvik-
lingen i bruttonationalproduktet, BNP, i basisscenariet er på linie med 
Nationalbankens seneste prognose. Basisscenariets niveau for arbejds-
løsheden i 2010 svarer nogenlunde til det aktuelle niveau for bruttole-
digheden.  

I EU-stresstesten har de danske banker alle en kernekapitalprocent 
væsentligt over den fastsatte grænseværdi på 6 pct., jf. tabel 2. Deres 
kernekapitalprocenter er i udgangspunktet højere end gennemsnittet. 
Derudover har de ikke væsentlige eksponeringer mod de stater, der i 
stresstesten tillægges størst kurstab – hverken i handels- eller egenbe-
holdningen.  
 
REAKTIONER PÅ STRESSTESTEN 

I perioden omkring offentliggørelsen faldt markedets vurdering af risici-
ene på de store europæiske banker målt som CDS-spænd, jf. figur 2. 
Udviklingen i børskurserne på europæiske bankaktier var desuden mere 
favorabel end de generelle aktieindeks. Stresstesten bidrog formentlig 
hertil. 

 1
 For yderligere specifikation af makrovariable og landespecifikke kurstab henvises til CEBS, Aggregate 

outcome of the 2010 EU wide stress test exercise coordinated by CEBS in cooperation with the ECB, 
på www.c-ebs.org. 

MAKROØKONOMISKE NØGLETAL FOR DANMARK Tabel 1 

 Basisscenario Stressscenario 

2010   
BNP i faste priser, pct. år-år .......................................  1,5 0,8 
Arbejdsløshed, pct. .....................................................  5,8 6,0 
Korte renter (3 mdr. Cibor, ultimo året) ...................  2,1 3,0 
Lange renter (10-årig statsrente, ultimo året) 3,8 4,3 
Erhvervsejendomspriser, pct. år-år ............................  0,2 -7,0 
Boligpriser, pct. år-år ..................................................  0,2 -7,0 
Yderligere stød til statsrenterne 
Lange renter (10-årig statsrente, ultimo året) .........   4,4 

2011   
BNP i faste priser, pct. år-år .......................................  1,8 0,2 
Arbejdsløshed, pct. .....................................................  5,6 6,3 
Korte renter (3 mdr. Cibor, ultimo året) ...................  2,9 4,1 
Lange renter (10-årig statsrente, ultimo året) .........  4,1 4,8 
Erhvervsejendomspriser, pct. år-år ............................  2,0 -1,6 
Boligpriser, pct. år-år ..................................................  2,0 -1,6 
Yderligere stød til statsrenterne 
Lange renter (10-årig statsrente, ultimo året) .........  

 
 

 
5,1 

Kilde: CEBS. 
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Det har spillet en væsentlig rolle, at der i forbindelse med stresstesten 
blev offentliggjort detaljeret information fra de nationale myndigheder 
og bankerne selv om bankernes resultater og eksponeringer. Særligt 
eksponeringerne over for europæiske statspapirer påkaldte sig opmærk-
somhed. Detaljeringsgraden gav mulighed for, at analytikere kunne 
udarbejde egne beregninger med andre scenarier og/eller stresskriterier. 
I Danmark blev detaljeret information om de danske banker offentlig-
gjort på bankernes egne, Finanstilsynets og Nationalbankens hjemmesi-
der.  

 

UDVIKLING I CDS-INDEKS FOR BANKER Figur 2 
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Kilde: 

Itraxx financials senior 5-year er anvendt. Det er et indeks for 5-årige CDS-kontrakter på 25 europæiske bankers 
seniorgæld. 
Bloomberg. 

DANSKE BANKERS KERNEKAPITALPROCENT I CEBS' STRESSTEST Tabel 2 

Resultat af stresstest, ultimo 2011   
 
 
Kernekapitalprocent 

 
 
 

2009 
Basis- 

scenario 
Stress-

scenario 
Stressscenario 
og rentestød 

Danske Bank ..........................................  11,7 11,7 10,8 10,0 
Jyske Bank ..............................................  13,5 14,1 12,8 12,5 
Sydbank ..................................................  13,1 14,8 13,4 13,2 
Aggregeret (alle 91 banker) .................  10,3 11,2 9,6 9,2 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Beregningen af Danske Banks kernekapitalprocent er påvirket af overgangsregler, som sætter begrænsninger for
kapitallettelsen ved overgangen fra Basel I til Basel II. Uden disse overgangsregler ville Danske Banks kernekapital
være 12,1 pct. ved udgangen af 2011 i stressscenariet med rentestød. 
Tabeller med detaljerede resultater for de danske banker kan ses på www.nationalbanken.dk under Finansiel 
stabilitet – Analyser af finansiel stabilitet. 
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Resultaterne af stresstesten ændrer ikke ved Nationalbankens syn på 
den finansielle stabilitet i Danmark og giver heller ikke anledning til at 
foreslå nye initiativer. Stresstesten øger gennemsigtigheden. Dermed 
kan interesserede bedre analysere og vurdere bankerne og træffe be-
slutninger på et mere oplyst grundlag, hvilket kun forbedrer den disci-
plin, som kapitalmarkederne udøver på bankerne. 
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Pressemeddelelser 

DEN 23. JULI 2010: DANSKE BANKER BESTÅR EU-STRESSTEST 

Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank offentliggør i dag resultaterne 
for de tre danske banker – Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank – som 
har deltaget i den fælleseuropæiske stresstest. Formålet med stress-
testen har været at vurdere den europæiske banksektors modstands-
kraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i 2010 og 2011. 

Resultaterne viser, at ingen af de tre danske banker vil få behov for 
yderligere kapitaltilførsel under det negative økonomiske scenario i den 
periode, som stresstesten dækker. 

Det negative økonomiske scenario kalkulerer bl.a. med en dansk BNP-
vækst i 2010 og 2011 på henholdsvis 0,8 og 0,2 pct. Hvis den økonomiske 
udvikling – mod forventning – følger dette scenario, og renten på stats-
obligationer samtidig udsættes for et yderligere negativt chok, vil ker-
nekapitalprocenten, som er testens centrale nøgletal, ved udgangen af 
2011 være 10,0 pct. i Danske Bank, 12,5 pct. i Jyske Bank og 13,2 pct. i 
Sydbank. 

Beregningen af Danske Banks kernekapitalprocent er påvirket af over-
gangsregler, som sætter begrænsninger for kapitallettelsen ved over-
gangen fra Basel I til Basel II. Uden disse overgangsregler ville Danske 
Banks kernekapital være 12,1 pct. ved udgangen af 2011 i det negative 
økonomiske scenario. 

Stresstestresultaterne viser også, at ingen af de tre danske banker i 
væsentligt omfang er eksponeret mod de stigende renter på statsobli-
gationer, som bankerne testes i forhold til. 

Finanstilsynet og Nationalbanken er tilfredse med gennemførelsen af 
EU-stresstesten og ser positivt på resultaterne for den samlede europæ-
iske banksektor. 

Resultaterne ændrer ikke ved billedet af den finansielle stabilitet i 
Danmark, og giver derfor ikke anledning til at foreslå nye initiativer. De 
tre danske banker klarer sig godt i testen, og resultaterne har derfor 
heller ikke ført til overvejelser om nye tiltag i forhold til det løbende 
tilsyn med de tre banker. 

Tabellerne med de detaljerede resultater for de tre banker og stress-
testens økonomiske scenarier for Danmark kan ses på 
www.nationalbanken.dk under Finansiel Stabilitet – Analyser af finansiel 
stabilitet. 
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DEN 17. AUGUST 2010: DE NORDISKE OG BALTISKE ØKONOMI- OG 
FINANSMINISTERIER, CENTRALBANKER OG FINANSIELLE TILSYN 
UNDERSKRIVER SAMARBEJDSAFTALE OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE 
FINANSIEL STABILITET 

Den 17. august 2010 træder en samarbejdsaftale om grænseoverskri-
dende finansiel stabilitet, krisehåndtering og kriseløsning i kraft mellem 
økonomi- og finansministerier, centralbanker og finansielle tilsyn i Dan-
mark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Sam-
arbejdsaftalen styrker samarbejdet om at håndtere situationer, som be-
rører den grænseoverskridende finansielle stabilitet i den nordisk-balti-
ske region. Med aftalen etableres også den første europæiske koordina-
tionsgruppe for grænseoverskridende finansiel stabilitet. 

Finansielle virksomheder i de nordiske og baltiske lande opererer i 
stort omfang på tværs af grænserne. Det medfører et behov for et styr-
ket samarbejde mellem de relevante myndigheder i området. Derfor er 
der blevet indgået en samarbejdsaftale, hvis formål er at styrke samar-
bejdet om forebyggelse, håndtering og løsning af kriser i grænseover-
skridende finansielle virksomheder. Med aftalen er de nordiske og balti-
ske myndigheder de første til at implementere de tiltag, som blev frem-
lagt i den europæiske samarbejdsaftale om grænseoverskridende finan-
siel stabilitet i juni 2008. 

Samarbejdsaftalen er ikke juridisk bindende, men angiver praktiske 
procedurer for informationsdeling og koordination. Formålet er at ska-
be et fælles fundament til krisehåndtering, som kan reducere risikoen 
for, at en grænseoverskridende finansiel krise spreder sig i regionen. 
Finansielle stabilitetsproblemer, som udelukkende er af national karak-
ter, er ikke underlagt aftalen. 

En nordisk-baltisk koordinationsgruppe er blevet etableret med hen-
blik på at implementere aftalen. Formandskabet af koordinationsgrup-
pen vil rotere mellem landene. Økonomi- og Erhvervsministeriet i Dan-
mark varetager formandskabet i den første periode. 

 
 

DEN 1. SEPTEMBER 2010: BETYDELIG STIGNING I OMSÆTNINGEN PÅ DET 
DANSKE VALUTAMARKED SIDEN 2007 

Omsætningen på det danske valutamarked steg med 24 pct. fra 2007 til 
2010, viser en undersøgelse fra Nationalbanken. Den daglige omsætning 
på valutamarkedet var 120 mia. dollar i april 2010 mod 97 mia. dollar i 
april 2007. Det danske valutamarked udgør 2,4 pct. af det globale mar-
ked og er det niendestørste marked på verdensplan. 
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Omsætningen i rentederivater steg med 64 pct. fra 2007 til 2010. Den 
daglige omsætning i rentederivater var 16 mia. dollar i april 2010. 

Dollar er stadig den mest handlede valuta på det danske valutamarked 
og indgår i 36 pct. af handlerne. Euroens andel er steget i hele perioden 
siden dens indførelse og udgør nu 28 pct. af handlerne. 

Resultaterne er fremkommet i forbindelse med en international un-
dersøgelse, der gennemføres hvert tredje år, og som koordineres af 
Bank for International Settlements, BIS. De danske tal er indsamlet fra 
seks pengeinstitutter, der står for over 95 pct. af den omsætning, som 
undersøgelsen i Danmark omfatter. 

Flere oplysninger om undersøgelsen findes i en særlig opgørelse på 
Nationalbankens hjemmeside www.nationalbanken.dk under Statistik, 
Publikationer og data – Særlige opgørelser. 

Resultaterne af den globale undersøgelse kan ses på: 
http://www.bis.org/publ/rpfx10.htm 
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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 9. september 2010. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-14, 16-18 og 23-24, dog 
er NASDAQ OMX Copenhagen 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 Nati-
onalbank 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  

 
Ind- 

skuds-
beviser

Primære 
mar-
keds- 

operati-
oner, 
fast 

rente 1 

Penge-
mar-
keds-
rente,
3 må-
neders 
usikret

10-årig
stat 

30-årig 
realkre-

dit 

Aktie- 
kurs 

indeks 
OMXC20 
(tidl.KFX) 

Gældende 
ultimo 
året/fra Procent p.a. Ultimo Procent p.a. 

3.7.89 
=100 

 
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 
2009 .......... 0,85 3,62 5,19 336,69  
feb 10 ... 0,85 3,42 5,03 354,77 
mar 10 ... 0,70 3,37 5,01 383,04 
apr 10 ... 0,70 3,21 4,98 411,50 
maj 10 ... 0,50 2,69 4,81 388,69 
jun 10 ... 0,50 2,68 4,80 393,02 
jul 10 ... 0,55 2,76 4,79 410,83 
aug 10 ... 0,62 2,16 4,09 396,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Til og med 7. oktober 2008 minimumsbudrente. 

2005 ................ 2,25 2,40 2,40 2,25 
2006 ................ 3,50 3,75 3,75 3,50 
2007 ................ 4,00 4,25 4,25 4,00 
2008 ................ 3,50 3,75 3,75 2,50 
2009 ................ 1,00 1,20 0,95 1,00 

2010  15 jan .... 0,75 1,05 0,80 1,00 
          26 mar .. 0,75 1,05 0,70 1,00 
          20 maj .. 0,75 1,05 0,60 1,00 
          27 maj .. 0,75 1,05 0,50 1,00 
      
     
            9 sep ... 0,75 1,05 0,50 1,00 
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UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 2 

Penge- og realkreditinstitutternes 
nettostilling over for Nationalbanken 

Pengepolitiske 
indlån 

Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

omløb 

Statens 
inde- 

stående i 
National-
banken 

Indskuds-
beviser 

Nettoin-
deståen-

de på 
foliokonti 

Pengepo-
litiske lån 

Netto-
stilling 

i alt 

Ultimo Mia.kr. 
 
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 
2009 .................................... 394,5 60,8 212,4 166,2 22,1 104,2 84,1  
mar 10 ............................. 417,2 59,4 203,5 116,1 19,2 23,3 112,0 
apr 10 ............................. 404,1 60,5 190,3 96,9 16,3 3,1 110,1 
maj 10 ............................. 440,5 61,3 199,8 120,3 16,8 0,5 136,6 
jun 10 ............................. 438,3 61,4 220,7 142,1 23,5 47,2 118,4 
jul 10 ............................. 428,6 61,2 191,5 121,0 16,0 0,1 136,9 
aug 10 ............................. 429,1 60,9 216,8 95,3 16,0 0,1 111,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 

13-09-2010 07:11:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 12   H:\kvo\dan\2010\3. 

kvt\tabtill_3kvt_10.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

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. 

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 
2009 ................ 178,6 123,8 54,8 153,6 17,1 170,7 6,5 -35,3 196,8 84,1  
mar 10 .......... 19,5 22,0 -2,5 3,1 -0,9 2,2 1,2 0,4 1,3 112,0 
apr 10 .......... 17,8 17,9 -0,1 0,0 0,3 0,3 0,9 -2,8 -1,8 110,1 
maj 10 .......... 4,4 15,1 -10,7 38,5 -0,7 37,8 1,0 -1,6 26,5 136,6 
jun 10 .......... 4,2 26,2 -22,0 0,0 -1,0 -1,0 0,2 4,7 -18,1 118,4 
jul 10 .......... 36,5 8,5 28,0 -8,4 0,0 -8,4 0,0 -1,2 18,5 136,9 
aug 10 .......... -15,6 10,1 -25,7 0,0 0,9 0,9 -0,2 -0,7 -25,6 111,3 
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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. 

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 ...................  5.497,4 117,5 3.356,1 43,3 63,5 1.219,7 1.505,2 -304,5 
2008 ...................  6.286,4 131,6 3.721,8 40,6 56,7 1.487,5 1.508,4 -407,9 
2009 ...................  5.970,1 135,9 3.647,9 78,2 65,5 1.427,6 1.651,2 -417,6  
feb 10 .............  6.150,8 132,1 3.652,2 72,2 68,6 1.421,6 1.717,2 -403,9 
mar 10 .............  6.143,5 135,3 3.660,2 77,1 69,2 1.419,4 1.713,2 -396,7 
apr 10 .............  6.133,6 136,1 3.651,7 70,9 69,5 1.421,8 1.681,5 -396,3 
maj 10 .............  6.435,3 136,8 3.679,3 66,3 70,3 1.428,2 1.718,9 -389,5 
jun 10 .............  6.394,5 140,7 3.719,6 54,1 79,5 1.432,8 1.718,2 -396,4 
jul 10 .............  6.398,7 143,7 3.694,1 46,4 80,9 1.446,0 1.719,9 -354,2  
 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 ...................  ... 0,6 13,6 -16,4 5,2 13,3 5,0 ... 
2008 ...................  ... 12,0 10,9 -6,2 -10,7 22,0 0,2 ... 
2009 ...................  ... 3,3 -2,0 92,4 15,5 -4,0 9,5 ...  
feb 10 .............  ... 1,9 -1,4 60,7 22,5 -2,8 13,7 ... 
mar 10 .............  ... 3,6 -1,7 54,3 26,1 -0,7 9,7 ... 
apr 10 .............  ... 3,4 -1,5 26,5 23,2 -1,2 7,1 ... 
maj 10 .............  ... 4,7 0,2 11,1 21,6 -0,3 8,8 ... 
jun 10 .............  ... 5,4 0,2 -10,4 34,0 1,9 6,0 ... 
jul 10 .............  ... 5,9 0,5 -27,0 38,5 0,1 5,9 ... 
 
Anm.: MFI-sektoren omfatter danske monetære finansielle institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 

kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  
1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sektorens 

modpart er udlænding. 
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PENGEMÆNGDEN Tabel 5 

Seddel- 
og 

 mønt-
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. 
 
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 
2009 ................ 48,5 771,8 820,3 183,2 19,5 1.023,1 10,9 143,0 1.177,1  
Feb 10 ........... 47,5 791,1 838,6 174,6 17,3 1.030,5 6,5 188,9 1.225,9 
mar 10 ........... 50,7 788,4 839,1 156,9 17,5 1.013,4 19,9 187,3 1.220,8 
apr 10 ........... 51,1 806,9 857,9 157,6 16,2 1.031,7 17,3 173,0 1.222,2 
maj 10 ........... 51,3 811,8 863,1 161,3 16,6 1.041,0 4,4 201,1 1.246,7 
jun 10 ........... 51,4 800,1 851,5 144,3 17,2 1.013,1 15,3 210,5 1.239,0 
jul 10 ........... 51,5 814,1 865,6 154,1 17,2 1.036,9 31,6 245,6 1.314,3  
 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2009 ............... ... ... 8,6 ... ... -3,5 ... ... 5,0  
feb 10 .......... ... ... 7,8 ... ... -4,4 ... ... 2,6 
mar 10 .......... ... ... 9,1 ... ... -4,0 ... ... 3,1 
apr 10 .......... ... ... 9,1 ... ... -2,4 ... ... 2,7 
maj 10 .......... ... ... 7,9 ... ... -2,8 ... ... 2,9 
jun 10 .......... ... ... 6,4 ... ... -3,1 ... ... 3,8 
jul 10 .......... ... ... 6,6 ... ... -2,8 ... ... 6,5 
 
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. 

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 ...................  3.991,1 924,3 1.333,6 557,4 551,8 1.065,8 1.441,8 1.345,6 
2008 ...................  4.568,5 974,6 1.546,3 586,8 603,3 1.092,1 1.444,2 1.424,2 
2009 ...................  4.147,6 876,1 1.359,1 575,7 529,7 1.203,5 1.178,7 1.417,3  
feb 10 .............  4.261,4 969,2 1.344,9 560,9 534,6 1.154,1 1.228,7 1.418,7 
mar 10 .............  4.293,0 949,6 1.347,2 566,5 532,3 1.241,8 1.258,4 1.423,4 
apr 10 .............  4.226,3 916,4 1.333,6 560,0 528,0 1.189,8 1.143,4 1.446,0 
maj 10 .............  4.485,0 958,3 1.352,7 558,9 527,0 1.216,5 1.180,2 1.456,0 
jun 10 .............  4.485,9 917,9 1.388,3 569,5 531,6 1.275,3 1.204,8 1.421,3 
jul 10 .............  4.437,5 935,8 1.361,4 563,1 510,8 1.243,4 1.152,5 1.493,5  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 ....................  ... 29,9 18,9 17,4 21,0 20,1 27,8 17,2 
2008 ....................  ... 5,4 15,9 5,3 9,3 2,5 0,2 5,8 
2009 ....................  ... -10,1 -12,1 -1,9 -12,2 10,2 -18,4 -0,5  
feb 10 .............  ... 6,9 -10,2 -2,0 -7,2 -2,2 -11,0 -0,7 
mar 10 .............  ... 0,8 -10,6 -2,0 -7,2 4,7 -11,1 1,1 
apr 10 .............  ... -5,5 -9,5 -1,6 -7,0 -2,1 -21,0 1,7 
maj 10 .............  ... 9,2 -5,4 -0,8 -4,3 -8,6 -14,1 0,5 
jun 10 .............  ... 9,9 -5,0 -0,1 -4,4 -4,8 -12,7 0,9 
jul 10 .............  ... 12,9 -4,1 0,5 -4,7 -3,8 -6,3 3,6 
 
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. 

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 
2009 ...................  3.827,1 512,2 2.278,8 1.712,2 501,0 927,6 539,3 3.048,3  
feb 10 .............  3.120,7 438,3 2.288,9 1.716,5 506,6 290,8 495,5 2.444,5 
mar 10 .............  3.235,7 500,4 2.293,2 1.718,4 507,4 344,5 502,9 2.540,3 
apr 10 .............  3.122,4 424,8 2.298,2 1.718,0 512,8 286,9 477,7 2.453,6 
maj 10 .............  3.171,6 460,2 2.305,5 1.723,4 517,3 289,5 496,8 2.491,3 
jun 10 .............  3.263,7 523,3 2.315,2 1.730,0 518,3 315,6 529,3 2.538,8 
jul 10 .............  3.229,2 477,8 2.320,4 1.734,5 519,5 315,9 517,9 2.516,5  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2009 ...................  ... 19,5 5,3 5,1 7,2 46,4 13,7 18,0  
feb 10 .............  ... 30,7 4,6 4,4 6,4 18,5 21,9 9,6 
mar 10 .............  ... 36,1 4,1 3,9 5,8 32,1 20,4 11,2 
apr 10 .............  ... 12,5 3,7 3,4 5,7 19,7 12,3 6,9 
maj 10 .............  ... 18,0 3,6 3,2 6,2 21,7 17,8 7,3 
jun 10 .............  ... 16,5 3,5 3,2 5,8 20,1 20,0 6,8 
jul 10 .............  ... 22,3 3,2 3,0 5,2 18,9 21,2 6,2 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE Tabel 8 

Samlet udlån Pengeinstitutternes udlån 
Realkreditinstitutternes 

udlån 

I alt 

Hushold-
ninger 

mv. Erhverv I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. Erhverv I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. Erhverv 

Ultimo Mia.kr. 

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 
2009 ............. 3.682,4 2.287,9 1.283,8 1.403,6 575,7 770,0 2.278,8 1.712,2 513,8  
feb 10 ........ 3.673,7 2.277,4 1.291,9 1.384,8 560,9 772,6 2.288,9 1.716,5 519,3 
mar 10 ........ 3.680,4 2.285,0 1.289,5 1.387,1 566,5 769,6 2.293,2 1.718,4 519,9 
apr 10 ........ 3.661,2 2.278,0 1.276,6 1.363,0 560,0 751,7 2.298,2 1.718,0 524,9 

maj 10 ........ 3.687,6 2.282,3 1.300,0 1.382,1 558,9 771,0 2.305,5 1.723,4 529,0 

jun 10 ........ 3.732,9 2.299,5 1.324,5 1.417,7 569,5 794,8 2.315,2 1.730,0 529,7 
jul 10 ........ 3.711,1 2.297,6 1.302,5 1.390,8 563,1 771,5 2.320,4 1.734,5 531,1 
 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2009 ............. -2,8 3,2 -11,9 -13,5 -1,9 -21,3 5,3 5,1 7,3  
feb 10 ........ -1,7 2,7 -8,2 -10,5 -2,0 -16,0 4,6 4,4 6,6 
mar 10 ........ -2,1 2,4 -8,9 -10,9 -2,0 -16,7 4,1 3,9 5,8 
apr 10 ........ -2,3 2,1 -9,1 -10,9 -1,6 -17,0 3,7 3,4 5,1 
maj 10 ........ -0,7 2,2 -5,1 -7,0 -0,8 -11,2 3,6 3,2 5,6 
jun 10 ........ -0,6 2,4 -5,0 -6,6 -0,1 -10,7 3,5 3,2 5,0 
jul 10 ........ 0,0 2,4 -3,8 -5,0 0,5 -8,8 3,2 3,0 4,4 
 
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. 
 
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 2.012,7 123,8 547,3 
2008 .................................... 72,4 903,9 1.189,1 900,3 2.165,4 155,3 626,4 
2009 .................................... 68,3 740,2 1.472,7 1.106,6 2.281,2 211,4 695,1  
feb 10 ............................. 68,7 719,2 1.504,0 1.103,6 2.291,9 216,1 702,5 
mar 10 ............................. 68,8 697,5 1.529,8 1.137,4 2.296,1 220,3 703,2 
apr 10 ............................. 69,0 684,4 1.548,1 1.147,9 2.301,5 221,8 706,2 
maj 10 ............................. 68,8 680,3 1.560,0 1.155,3 2.309,0 224,3 710,0 
jun 10 ............................. 66,7 666,2 1.585,6 1.170,7 2.318,4 228,1 716,4 
jul 10 ............................. 66,7 661,5 1.595,4 1.175,4 2.323,5 228,9 719,6 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 7 og 8 omfatter samtlige indenlandske 

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

 
 
 

PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 10 

Udlån Indlån 

Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Finansiel-
le selska-

ber Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber 

 Procent p.a. 

2. kvt. 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 6,3 4,0 3,3 2,8 3,2 4,1 
2. kvt. 09 ............  5,1 6,4 5,4 2,7 2,2 2,0 2,0 2,6 
3. kvt. 09 ............  4,5 6,0 5,0 2,1 1,7 1,7 1,5 1,9 
4. kvt. 09 ............  4,1 5,6 4,6 1,7 1,4 1,5 1,1 1,5 
1. kvt. 10 ............  3,9 5,5 4,4 1,5 1,2 1,4 0,9 1,3 
2. kvt. 10 ............  3,6 5,3 4,2 1,3 1,0 1,2 0,7 1,0  
feb 10 .............  3,9 5,4 4,4 1,5 1,2 1,3 0,9 1,3 
mar 10 .............  3,8 5,4 4,4 1,4 1,2 1,3 0,9 1,3 
apr 10 .............  3,7 5,4 4,3 1,3 1,1 1,3 0,8 1,1 
maj 10 .............  3,7 5,4 4,3 1,3 1,0 1,2 0,8 0,9 
jun 10 .............  3,5 5,1 4,1 1,2 0,9 1,1 0,6 0,9 
jul 10 .............  3,5 5,2 4,1 1,1 0,9 1,1 0,6 0,8 
   
 
 
 
 

Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2010



 

13-09-2010 07:11:00    Antal sider: 24   Rev. nr. 12   H:\kvo\dan\2010\3. 

kvt\tabtill_3kvt_10.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 11 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning Udstedte andele fordelt på ejere 

Balance-
sum 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

mv. 

Forsikring 
og 

pension 

Andre 
indlæn-
dinge Udland 

Ultimo Mia.kr. 
 
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 
2009 .................................... 865,3 487,5 301,3 252,7 357,8 185,0 22,7  
feb 10 ............................. 906,0 513,9 302,3 256,3 366,6 189,4 27,3 
mar 10 ............................. 934,0 525,1 316,9 265,8 386,8 197,0 28,7 
apr 10 ............................. 954,7 534,8 331,9 269,9 396,7 203,4 28,7 
maj 10 ............................. 966,7 555,3 312,5 268,2 405,1 203,0 28,5 
jun 10 ............................. 990,2 585,4 310,7 271,3 439,6 200,8 28,6 
jul 10 ............................. 1.009,6 594,9 322,1 275,8 448,8 204,4 28,3 
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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. 

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 ...................  2.981,5 405,0 363,1 158,5 2.419,2 227,4 529,9 244,4 
2009 ...................  3.410,7 435,8 392,9 160,0 2.799,3 255,4 639,8 348,7  
feb 10 .............  2.762,1 479,2 413,5 173,3 2.143,1 285,5 671,5 375,8 
mar 10 .............  2.892,3 467,3 432,8 170,6 2.250,1 276,2 703,6 409,7 
apr 10 .............  2.764,9 509,7 439,8 181,5 2.115,9 308,6 737,4 437,6 
maj 10 .............  2.846,2 508,6 473,2 178,4 2.157,6 310,8 702,4 408,7 
jun 10 .............  2.970,8 501,8 486,0 191,3 2.255,6 288,2 706,4 427,9 
jul 10 .............  2.931,9 526,2 483,3 193,9 2.189,9 310,5 724,3 439,3 
  
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. 

2005 ...................  785 173 1.121 1.617 3.696 1.892 1.805 3.696 
2006 ...................  836 181 1.559 1.681 4.256 2.072 2.183 4.256 
2007 ...................  902 188 1.433 1.723 4.245 2.272 1.973 4.245 
2008 ...................  900 178 763 1.784 3.625 2.436 1.189 3.625 
2009 ...................  917 171 879 1.927 3.893 2.552 1.341 3.893  
1. kvt. 09 ............. 912 169 670 1.779 3.531 2.469 1.062 3.531 
2. kvt. 09 ............. 913 175 793 1.794 3.675 2.495 1.180 3.675 
3. kvt. 09 ............. 906 172 861 1.882 3.820 2.522 1.298 3.820 
4. kvt. 09 ............. 917 171 879 1.927 3.893 2.552 1.341 3.893 
1. kvt. 10 ............. 936 167 942 1.998 4.044 2.621 1.423 4.044 
  
 
 
 

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. 
 
2005 .............. 792 162 2.198 3.152 1.344 143 3.219 -1.553 3.152 
2006 .............. 818 148 3.083 4.048 1.578 139 4.427 -2.095 4.048 
2007 .............. 898 134 2.889 3.922 1.714 118 4.233 -2.143 3.922 
2008 .............. 1.040 129 1.716 2.887 1.922 109 2.423 -1.566 2.887 
2009 .............. 1.049 126 1.911 3.086 1.871 138 2.573 -1.495 3.086  
1. kvt. 09 ....... 1.041 127 1.549 2.717 1.941 107 2.131 -1.462 2.717 
2. kvt. 09 ....... 1.036 138 1.800 2.974 1.926 118 2.434 -1.503 2.974 
3. kvt. 09 ....... 991 140 1.868 2.999 1.890 122 2.511 -1.524 2.999 
4. kvt. 09 ....... 1.049 126 1.911 3.086 1.871 138 2.573 -1.495 3.086 
1. kvt. 10 ....... 1.080 132 2.062 3.275 1.937 139 2.776 -1.578 3.275 
 
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. 

2005 .................................... 43,9 38,3 82,2 9,9 -25,0 67,1 
2006 .................................... 18,2 42,0 60,2 16,8 -28,4 48,6 
2007 .................................... 2,0 43,0 45,0 9,2 -29,3 25,0 
2008 .................................... -3,7 51,0 47,3 15,8 -27,9 35,2 
2009 .................................... 39,8 20,8 60,6 37,9 -30,6 68,0  
aug 08 - jul 09 .................... 16,8 36,3 53,1 27,7 -32,1 48,6 

aug 09 - jul 10 .................... 50,4 36,0 86,4 28,8 -30,4 84,7  
feb 10 ............................. 4,3 1,8 6,1 1,8 -3,7 4,2 
mar 10 ............................. 8,7 2,3 11,0 -0,8 -3,1 7,2 
apr 10 ............................. 4,3 5,7 10,0 1,4 -2,3 9,1 
maj 10 ............................. 1,9 4,2 6,1 3,2 -2,4 6,9 
jun 10 ............................. 3,5 5,0 8,5 2,4 -2,2 8,7 
jul 10 ............................. 7,2 4,9 12,1 0,8 -2,3 10,6 
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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. 
 
2005 .................................... 70,0 -97,1 77,2 -68,8 23,2 -16,2 -11,8 
2006 .................................... 48,6 -50,2 16,1 -103,3 83,4 -33,0 -38,3 
2007 .................................... 25,2 -112,3 64,3 -32,2 56,5 -2,7 -1,2 
2008 .................................... 35,6 -70,9 13,9 60,9 -64,3 -46,5 -71,4 
2009 .................................... 67,5 -84,7 42,5 107,8 191,9 -37,0 288,0  
aug 08 - jul 09 .................... 48,3 -59,7 24,5 169,6 -17,6 -24,2 140,8 

aug 09 - jul 10 .................... 85,1 -69,3 12,9 11,1 134,6 -71,5 102,9  
feb 10 .............................. 4,2 -13,4 -10,3 25,4 8,2 -13,9 0,3 
mar 10 .............................. 7,2 0,3 0,3 -41,4 28,3 5,7 0,4 
apr 10 .............................. 9,1 -9,3 6,9 43,1 -53,5 -10,1 -13,8 
maj 10 .............................. 6,9 -1,5 0,9 5,7 15,6 7,0 34,7 
jun 10 .............................. 8,8 -6,0 1,3 19,1 -21,4 -11,5 -9,7 
jul 10 .............................. 10,6 -2,2 -4,3 13,9 -5,6 -18,3 -6,0 
 
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. 
4 Omfatter transaktioner i alle Nationalbankens udenlandske mellemværender og ikke alene ændring i de mellemvæ-

render, der indgår i valutareserven. Sidstnævnte offentliggøres ved pressemeddelelse 2. bankdag i måneden og frem-
går 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. 
 
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 ........................ 26,2 73,4 15,0 -96,7 -50,0 -32,2 
2008 ........................ -59,1 141,2 11,4 -86,7 54,1 60,9 
2009 ........................ -0,1 163,3 46,3 -75,2 -26,5 107,8  
feb 10 ................. 14,8 -8,6 7,2 2,8 9,3 25,4 
mar 10 ................. -6,8 5,3 5,5 -41,0 -4,5 -41,4 
apr 10 ................. 28,0 16,3 1,7 0,5 -3,4 43,1 
maj 10 ................. -13,2 -1,5 -2,0 23,2 -0,7 5,7 
jun 10 ................. 5,5 14,9 6,2 -5,8 -1,6 19,1 
jul 10 ................. 24,2 -1,5 -3,2 2,6 -8,2 13,9 

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           

2005 ................  566 254 558 685 85 37 720 19 217 3.141 
2006 ................  579 260 746 678 47 41 823 30 178 3.383 
2007 ................  639 287 796 733 0 47 1.035 32 176 3.745 
2008 ................  629 380 449 783 85 45 1.097 37 226 3.731 
2009 ................  767 375 602 931 34 40 927 32 400 4.107  
1. kvt. 09 ......... 674 400 435 842 55 47 1.088 36 269 3.846 
2. kvt. 09 ......... 746 367 484 878 42 44 992 36 336 3.926 
3. kvt. 09 ......... 754 369 574 896 40 42 955 33 400 4.063 
4. kvt. 09 ......... 767 375 602 931 34 40 927 32 400 4.107 
1. kvt. 10 ......... 808 387 659 1.020 52 45 988 35 423 4.416  
Passiver           

2005 ................ 504 230 310 1.019 ... 27 967 21 3 3.081 
2006 ................ 482 270 356 1.066 ... 32 1.142 35 4 3.386 
2007 ................ 539 275 422 1.123 ... 36 1.405 37 5 3.843 
2008 ................ 495 291 242 1.198 ... 43 1.405 41 121 3.836 
2009 ................ 504 300 350 1.366 ... 36 1.407 37 5 4.006  
1. kvt. 09 ......... 501 304 229 1.313 ... 39 1.479 39 46 3.951 
2. kvt. 09 ......... 501 292 292 1.355 ... 41 1.431 37 38 3.988 
3. kvt. 09 ......... 499 304 337 1.435 ... 35 1.370 38 8 4.026 
4. kvt. 09 ......... 504 300 350 1.366 ... 36 1.407 37 5 4.006 
1. kvt. 10 ......... 507 298 414 1.412 ... 30 1.573 42 2 4.278  
Nettoaktiver 

2005 ................ 62 24 247 -333 85 11 -247 -2 214 61 
2006 ................ 98 -11 390 -387 47 10 -319 -5 174 -3 
2007 ................ 100 13 373 -390 0 11 -371 -5 171 -98 
2008 ................ 134 89 207 -415 85 3 -308 -4 105 -106 
2009 ................ 262 75 252 -435 34 3 -480 -5 395 101  
1. kvt. 09 ......... 173 95 206 -471 55 7 -391 -3 223 -105 
2. kvt. 09 ......... 245 75 192 -477 42 3 -439 -1 298 -62 
3. kvt. 09 ......... 255 65 236 -539 40 7 -414 -5 392 37 
4. kvt. 09 ......... 262 75 252 -435 34 3 -480 -5 395 101 
1. kvt. 10 ......... 302 88 245 -392 52 14 -585 -7 421 138 
 
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. 

2005 ...................  1.545,3 745,1 402,5 303,9 17,9 1.469,5 757,0 681,2 
2006 ...................  1.631,7 786,6 422,6 356,0 14,6 1.579,8 849,6 797,7 
2007 ...................  1.691,5 821,7 439,1 379,6 9,8 1.650,2 886,4 845,1 
2008 ...................  1.737,4 845,5 463,8 365,7 15,7 1.690,7 955,9 909,2 
2009 ...................  1.662,4 817,6 496,4 308,5 -18,8 1.603,7 785,2 726,5  
2. kvt. 09 ............. 411,3 203,9 123,3 76,5 -5,8 397,8 191,6 178,1 
3. kvt. 09 ............. 414,5 200,4 124,6 73,4 -4,2 394,3 198,2 177,9 
4. kvt. 09 ............. 430,9 213,9 129,3 77,0 -5,4 414,8 201,4 185,3 
1. kvt. 10 ............. 420,1 210,9 126,2 67,2 -3,0 401,2 195,9 177,0 
2. kvt. 10 ............. 443,4 212,9 129,5 75,5 1,5 419,5 219,1 195,2 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2005 ...................  2,4 3,8 1,3 4,7 ... 3,4 8,0 11,1 
2006 ...................  3,4 3,6 2,8 14,2 ... 5,2 9,0 13,4 
2007 ...................  1,7 2,4 1,3 2,9 ... 1,9 2,2 2,6 
2008 ...................  -0,9 -0,2 1,6 -4,7 ... -0,5 2,4 3,3 
2009 ...................  -4,7 -4,6 3,4 -13,0 ... -6,2 -10,2 -13,2  
2. kvt. 09 ............. -7,0 -7,0 3,2 -17,3 ... -8,6 -13,5 -16,8 
3. kvt. 09 ............. -5,1 -4,4 3,6 -15,0 ... -6,2 -11,2 -13,6 
4. kvt. 09 ............. -3,1 -1,0 3,0 -14,3 ... -4,5 -8,3 -11,3 
1. kvt. 10 ............. -0,2 3,4 2,5 -18,7 ... -1,0 -3,1 -5,0 
2. kvt. 10 ............. 2,8 2,1 2,8 -3,6 ... 2,9 5,0 5,4 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

2. kvt. 09 ............. -2,2 -0,4 0,6 -13,6 ... -2,2 -4,6 -4,8 
3. kvt. 09 ............. 1,0 0,4 1,1 0,4 ... 1,4 0,8 1,6 
4. kvt. 09 ............. 0,2 0,7 0,3 -2,7 ... -0,2 -0,1 -0,9 
1. kvt. 10 ............. 0,7 1,9 0,5 -3,9 ... 0,0 0,9 -0,7 
2. kvt. 10 ............. 1,0 -0,3 0,8 3,2 ... 1,7 3,5 5,5 
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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. 

           

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 
2009 ................ 1,1 -4,0 0,5 2,0 3,1 4,8 1,7 1,9 -4,3 5,1 

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 
2. kvt. 09 ......... 1,1 -5,5 0,7 2,2 3,1 5,0 1,9 2,1 -4,2 5,2 
3. kvt. 09 ......... 0,6 -5,9 -0,5 2,0 3,5 5,1 1,6 1,9 -6,0 6,0 
4. kvt. 09 ......... 0,9 0,3 -1,5 1,6 2,9 4,9 1,2 1,6 -5,0 4,9 

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

2005 ............... 5,1 100,0 100,2 1.874 148.578 9 0 7 20 
2006 ............... 3,9 105,7 103,5 1.231 156.719 10 9 21 24 
2007 ............... 2,7 107,0 104,9 1.392 162.481 7 5 9 20 
2008 ............... 1,9 106,7 101,7 2.840 150.663 -8 -7 -16 3 
2009 ............... 3,6 88,2 97,0 4.140 112.248 -5 -17 -44 -13  
 Sæsonkorrigeret 

mar 10 ......... 4,3 89,0 98,5 493 12.549 1 6 -39 0 
apr 10 ......... 4,2 86,7 93,9 377 11.663 2 5 -32 1 
maj 10 ......... 4,1 90,7 97,4 452 12.662 2 8 -32 6 
jun 10 ......... 4,2 93,6 95,7 444 12.547 -2 6 -33 7 
jul 10 ......... 4,1 94,8 96,0 439 11.433 4 5 -32 4 
aug 10 ......... ... ... ... 384 ... 5 3 -32 3 
 
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 

2005 .................................... 2.767 1.924 141,4 141,7 130,7 82,3 
2006 .................................... 2.825 1.980 145,7 146,1 134,2 100,0 
2007 .................................... 2.908 2.066 151,4 152,1 138,4 104,9 
2008 .................................... 2.964 2.126 158,0 158,5 143,0 101,1 
2009 .................................... 2.864 2.015 162,9 163,1 145,5 87,1  
 Sæsonkorrigeret 

2. kvt. 09 ............................. 2.882 2.032 162,4 162,5 145,0 86,8 
3. kvt. 09 ............................. 2.841 1.990 163,4 164,0 145,9 86,9 
4. kvt. 09 ............................. 2.805 1.954 164,1 164,9 146,7 86,5 
1. kvt. 10 ............................. 2.807 1.951 165,6 166,7 148,8 86,4 
2. kvt. 10 ............................. 2.818 1.960 165,9 166,6 148,4 ...  
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2005 .................................... 1,0 1,4 2,9 2,7 2,5 17,4 
2006 .................................... 2,1 2,9 3,1 3,1 2,7 21,5 
2007 .................................... 2,9 4,4 3,8 4,0 3,2 4,9 
2008 .................................... 1,9 2,9 4,4 4,2 3,3 -3,6 
2009 .................................... -3,4 -5,2 3,1 2,9 1,8 -13,8   
2. kvt. 09 ............................. -2,5 -4,1 3,1 2,7 1,7 -16,3 
3. kvt. 09 ............................. -4,3 -6,7 2,8 2,7 1,7 -13,9 
4. kvt. 09 ............................. -5,5 -8,2 2,3 2,5 1,9 -7,0 
1. kvt. 10 ............................. -4,1 -6,3 2,5 2,8 3,0 -1,3 
2. kvt. 10 ............................. -2,2 -3,5 2,2 2,6 2,4 ... 
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VALUTAKURSER  Tabel 23 

EUR USD GBP SEK NOK CHF JPY 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

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 
2009 .................................... 744,63 535,51 836,26 70,18 85,39 493,17 5,7296  
mar 10 ............................. 744,16 548,49 825,42 76,50 92,59 513,89 6,0496 
apr 10 ............................. 744,27 555,17 851,40 77,05 93,83 518,83 5,9429 
maj 10 ............................. 744,16 591,90 868,22 76,97 94,26 524,43 6,4246 
jun 10 ............................. 744,09 609,55 899,03 77,74 94,12 540,65 6,7050 
jul 10 ............................. 745,22 583,72 891,83 78,49 92,92 553,71 6,6710 
aug 10 ............................. 744,95 577,90 904,51 79,07 93,91 555,68 6,7733 
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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 

2005 .................................... 101,6 241,7 228,5 107,5 109,6 100,0 
2006 .................................... 101,6 246,2 233,4 107,3 110,3 102,2 
2007 .................................... 103,2 250,5 238,7 108,3 112,7 104,4 
2008 .................................... 105,8 259,0 246,9 111,1 116,7 107,8 
2009 .................................... 107,8 262,4 247,3 114,9 120,7 108,1  
mar 10 .............................  105,4 268,2 250,7 113,3 118,5 109,4 
apr 10 .............................  104,8 268,6 251,3 112,5 ... 109,9 
maj 10 .............................  103,3 268,6 251,7 111,3 ... 110,0 
jun 10 .............................  102,2 268,2 251,7 110,1 116,3 110,0 
jul 10 .............................  102,9 268,2 251,5 110,7 ... 109,7 
aug 10 .............................  102,8 ... ... ... ... ... 
 
  

Ændring i forhold til året før, pct. 

2005 .................................... -0,6 1,8 2,0 -0,7 -0,2 2,2 
2006 .................................... 0,0 1,9 2,1 -0,1 0,6 2,2 
2007 .................................... 1,6 1,7 2,3 0,9 2,2 2,2 
2008 .................................... 2,5 3,4 3,4 2,6 3,5 3,3 
2009 .................................... 1,9 1,3 0,2 3,4 3,4 0,3  
mar 10 .............................  -2,4 2,2 1,7 -2,2 -1,8 1,4 
apr 10 .............................  -2,4 2,4 1,8 -2,1 ... 1,5 
maj 10 .............................  -3,9 2,2 1,8 -3,2 ... 1,6 
jun 10 .............................  -5,4 1,7 1,6 -4,5 -3,4 1,4 
jul 10 .............................  -4,6 2,3 1,8 -3,7 ... 1,7 
aug 10 .............................  -4,3 ... ... ... ... ... 

Anm.: Indekset for den nominelle 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.  
Fra april 2010 er vægtgrundlaget baseret på industrivarehandelen i 2009, og tidligere 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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