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Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?1 

Af 
Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling 
Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling 
Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 
Morten Spange, Økonomisk Afdeling 
Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling 
 

1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Hvad sker der, når de pengepolitiske renter ændres? Det er det over-
ordnede spørgsmål, som vi søger at besvare i artiklen. De pengepolitiske 
renter er de renter, som anvendes ved mellemværender mellem Natio-
nalbanken og bankerne, dvs. foliorenten, indskudsbevisrenten og ud-
lånsrenten. En ændring i de pengepolitiske renter vil i første omgang 
påvirke danske bankers omkostninger ved at tilvejebringe likviditet. Det 
giver sig udslag i de korte pengemarkedsrenter. 

Husholdningerne og ikke-finansielle virksomheder er ikke aktive på 
pengemarkedet. Men da bankerne finansierer sig på pengemarkedet, 
må man forvente, at en ændring i pengemarkedsrenterne slår igennem 
på detailrenterne, som bankerne tilbyder husholdninger og virksomhe-
der. Desuden vil der være en virkning på de korte realkreditrenter. Hvis 
en ændring i de pengepolitiske renter opfattes som noget vedvarende, 
vil den desuden påvirke de længere markedsrenter. Det har fx betyd-
ning for de boligkøbere, der finansierer sig gennem udstedelse af lange 
realkreditobligationer.  

Både husholdninger og virksomheder benytter sig i stort omfang af 
bankerne. Hvor meget og hvor hurtigt, bankerne ændrer deres renter 
som følge af en ændring i de pengepolitiske renter, er derfor afgørende 
for, hvor meget pengepolitikken påvirker realøkonomien. På baggrund 
af data for de 29 største banker finder vi, at rentegennemslaget gene-
relt har været højt i Danmark, og at det finder sted relativt hurtigt efter, 
at de pengepolitiske renter er ændret. 

Der er dog tegn på, at gennemslaget er faldet og blevet lidt lang-
sommere efter den finansielle krise i 2008. På indlånssiden kan denne 
udvikling forklares med, at bankerne i kølvandet på krisen har konkur-

 1
 Forfatterne takker Jesper Rangvid for nyttige forslag og kommentarer. 
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reret om indlån og derfor været afventende med at sænke indlånsren-
terne i takt med, at de pengepolitiske renter er faldet. Institutspecifikke 
data gør det muligt at analysere, om forskelle i de enkelte institutters 
karakteristika medfører, at de reagerer forskelligt på renteændringer. 
Det er dog vanskeligt at spore en generel tendens til, at institutter med 
bestemte karakteristika reagerer anderledes end gennemsnittet. 

Påvirkningen af økonomiens markedsrenter er den klassiske kanal, 
hvorigennem pengepolitikken påvirker realøkonomien.1 Den er indbyg-
get i langt de fleste makroøkonomiske modeller. I mange modeller er 
det faktisk den eneste transmissionskanal for pengepolitikken. Det har 
imidlertid løbende været diskuteret i centralbankkredse og i den aka-
demiske litteratur, om friktioner i de finansielle markeder bevirker, at en 
renteændring ikke blot påvirker markedsrenterne, men også det samle-
de udbud af lån. I så fald siges det, at pengepolitikken virker gennem en 
kreditkanal. Under finanskrisen har der været stor fokus på virksomhe-
dernes muligheder for at få bevilget kredit i bankerne, og kreditkanalen 
har derfor på det seneste tiltrukket sig stor opmærksomhed. 

Kreditkanalen kan opdeles i en bankudlånskanal og en balancekanal. 
Bankudlånskanalen er den del, som vedrører bankernes evne til at låne 
ud. En stigning i renteniveauet fører til stigende tab og hensættelser på 
udlån og reducerer værdien af bankernes beholdning af aktiver. Det 
mindsker bankernes kapitalgrundlag og kan tvinge dem til at reducere 
deres udlån for fortsat at leve op til de gældende kapitalkrav. En sådan 
negativ udbudseffekt på udlånssiden forstærker den kontraktive virk-
ning af en rentestigning. 

Den anden del af kreditkanalen, balancekanalen, vedrører virksomhe-
dernes balancer. Det fald i aktivpriserne, som følger af en pengepolitisk 
stramning, reducerer virksomhedernes evne til at stille sikkerhed for lån, 
hvilket forøger bankernes risiko ved udlån. Da bankerne kun har be-
grænset information om de enkelte virksomheders konkursrisiko, vil en 
stigning i den samlede risiko i økonomien generelt gøre dem mere til-
bageholdende med at yde lån. Dermed stiger risikoen for, at rentable 
investeringer ikke kan gennemføres som følge af mangel på finansie-
ring. 

Kreditkanalen vil derfor, hvis den findes, forstærke de realøkonomiske 
virkninger af en ændring i de pengepolitiske renter. En nærmere empi-
risk analyse af kreditkanalen er derfor bl.a. interessant for bedre at for-
stå økonomiens konjunkturudsving. 

 1
 I en økonomi med flydende valutakurs vil en renteændring også give sig udslag i valutakursen. I 

artiklen ser vi bort fra den kanal. 
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For at finde tegn på, om der er en bankudlånskanal, undersøger vi, om 
der er en sammenhæng mellem en banks evne til at låne ud baseret på 
relevante nøgletal, og dens faktiske udlånsvækst. Generelt er det svært 
at finde en sådan sammenhæng for danske banker. Der er dog en ten-
dens til, at banker med en høj likviditetsoverdækning efter finanskrisen 
har haft en lidt højere udlånsvækst end mindre likvide banker. Interna-
tionalt er resultaterne heller ikke entydige, og der er betydelige for-
skelle i empiriske analysers konklusioner om eksistens og betydning af 
en bankudlånskanal. Sammenlignet med resultaterne fra denne artikel 
peger de internationale studier dog lidt mere i retning af, at den fin-
des.  

Artiklen indeholder ikke en selvstændig økonometrisk analyse af ba-
lancekanalen for danske virksomheder. Studier af en række eurolande 
samt USA og Storbritannien har tidligere fundet indikationer på en ba-
lancekanal, men resultaterne er ikke entydige og kan ikke uden videre 
overføres på danske forhold. Mere deskriptive analyser tyder på, at min-
dre virksomheder påvirkes hårdere end store, når de finansielle vilkår 
strammes. Da bankerne ofte har et dårligere kendskab til deres mindre 
kunder, vil de være mere tilbøjelige til at stramme op over for dem, når 
de økonomiske udsigter forværres. Det kan tolkes i retning af, at balan-
cekanalen har en vis betydning for de mindre virksomheder. Overordnet 
kan vi dog ikke konkludere, at kreditkanalen spiller en væsentlig rolle 
for den pengepolitiske transmission i Danmark. 

Selv om artiklen ikke påviser, at der eksisterer en kreditkanal, udgår 
der alligevel en konjunkturforstærkende effekt fra den finansielle sek-
tor. På baggrund af data for 1983 og frem finder vi, at bankernes ren-
temarginal udvides i lavkonjunkturer og reduceres i højkonjunkturer, 
hvilket i høj grad afspejler udviklingen i risikoen for tab på udlån. Trods 
fraværet af en egentlig kreditkanal medvirker den finansielle sektor 
dermed til at forstærke konjunkturudsvingene. Det er imidlertid et 
uundgåeligt fænomen i en markedsøkonomi, og den samlede effekt 
mildnes potentielt af den store udbredelse af realkreditfinansiering. 

Det er en gennemgående konklusion i artiklen, at pengepolitikken pri-
mært virker gennem renterne. Vi ser derfor nærmere på, hvordan en 
renteændring påvirker husholdninger og virksomheder. Der findes tre 
klassiske effekter af en renteændring, nemlig den direkte effekt på ind-
komsterne, effekten på den private sektors formue og effekten på inci-
tamentet til opsparing. Vi fokuserer på indkomstkanalen, som er den 
kanal, der potentielt har gennemgået den største udvikling som følge af 
ændringer i husholdningernes finansieringsmønster. En beskrivelse af 
formuekanalen og effekten på incitamentet til opsparing kræver en 
mere strukturel modellering af økonomien, herunder husholdningernes 
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og virksomhedernes adfærd, som ligger uden for rammerne af denne 
artikel.  

Vi finder, at en renteændring har stor effekt på husholdningernes dis-
ponible indkomst. Rentefølsomheden er blevet øget betragteligt gen-
nem det seneste årti som følge af, at realkreditlån med rentetilpasning 
er blevet udbredte, og gældsætningen er øget. Også virksomhederne 
finansierer sig i høj grad via lån med variabel rente, så dansk økonomi er 
kendetegnet ved en betydelig rentefølsomhed. Den øgede rentefølsom-
hed har alt andet lige forstærket de realøkonomiske konsekvenser af en 
renteændring. 

Det har ofte været fremført i den offentlige debat, at variabelt forren-
tede lån og generelt højere gældsætning har gjort husholdningerne 
mere sårbare over for udsving i renten. Det kan skade både den makro-
økonomiske og den finansielle stabilitet. Men hvis udviklingen i de pen-
gepolitiske renter er hensigtsmæssig i forhold til konjunkturudviklingen, 
er der også en række fordele forbundet med øget rentefølsomhed, idet 
den forstærker renternes betydning for den makroøkonomiske stabilise-
ring. Vi runder derfor af med at diskutere de makroøkonomiske konse-
kvenser af det ændrede finansieringsmønster. 

Artiklen er opbygget som følger. I afsnit 2 analyseres de pengepoliti-
ske renters gennemslag på detailrenterne. Afsnit 3 belyser eksistensen af 
en bankudlånskanal, mens afsnit 4 omhandler balancekanalen. I afsnit 5 
ser vi mere generelt på samspillet mellem renter og konjunkturudviklin-
gen, mens vi i afsnit 6 analyserer betydningen af en renteændring for 
husholdninger og virksomheder. Afsnit 7 konkluderer. 

 
2. RENTEGENNEMSLAG 

Nationalbanken ændrer lejlighedsvist niveauet for de pengepolitiske 
renter over for den kreds af banker, der fungerer som pengepolitiske 
modparter. Det sker som et led i fastkurspolitikken for at holde en fast 
kronekurs i forhold til euroen. Ændringerne har betydning for banker-
nes detailrenter over for husholdninger og virksomheder. Det skyldes, at 
de pengepolitiske renter udgør alternativrenter til renten på lån og pla-
ceringer i pengemarkedet, og dermed er afgørende for pengemarkeds-
renterne. De pengepolitiske renter kommer dermed til at bestemme 
prisen på bankernes likviditet og dermed deres finansieringsomkostnin-
ger i kroner.1 I dette afsnit fokuserer vi på relationen mellem ændringer 
i de pengepolitiske renter og ændringer i detailrenterne. Denne såkald-

 1
 Sammenhængen mellem de pengepolitiske renter og renter i pengemarkedet er nærmere beskrevet 

i Danmarks Nationalbank (2009), kapitel 4. 
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te rentekanal er den primære transmissionskanal fra pengepolitikken til 
realøkonomien. 

I et tidligere studie af rentegennemslaget i Danmark finder Carlsen og 
Fæste (2007), at der i perioden 1983-2006 generelt var et højt gennem-
slag fra de pengepolitiske renter til detailrenterne. Vi opdaterer deres 
resultater for perioden 2007-10. Efter den finansielle krise i efteråret 
2008 er de pengepolitiske renter blevet markant nedsat, jf. figur 2.1. 
Faldet i detailrenterne er dog ikke helt så stort. Desuden er der indikati-
oner af, at sammenhængen mellem de pengepolitiske renter og pen-
gemarkedsrenterne er blevet svagere under finanskrisen, jf. artiklen om 
Penge- og valutamarkedet under krisen på side 67 i denne kvartalsover-
sigt. Det giver os anledning til at undersøge, om den finansielle krise i 
efteråret 2008 har ændret gennemslaget på detailrenterne. 

I forhold til tidligere undersøgelser, der er foretaget for banksektoren 
som helhed, supplerer artiklen med data for de enkelte banker. Det gør 
det muligt at analysere, hvordan forskellige karakteristika, herunder 
bankernes finansielle position, påvirker gennemslaget, ligesom det stør-
re antal observationer gør det muligt at estimere over kortere perioder. 
Vi estimerer dog også på sektorniveau, hvor bankernes rentesatser er 
sammenvægtede efter størrelse. Analysen giver information om, hvor-
dan gennemslaget fungerer i relation til den samlede økonomi og de 
samlede rentebetalinger. Datasættet beskrives nærmere i boks 2.1. 

Vi opstiller og estimerer en model for de pengepolitiske renters gen-
nemslag på detailrenterne, som er beskrevet nærmere i boks 2.2. Model-
len gør det muligt at analysere, hvor meget og hvor hurtigt ændringer i 
de pengepolitiske renter giver sig udslag i detailrenterne. Modellen 
estimeres på månedsdata for 2003-10. Ændringer i detailrenten antages 
udelukkende at afhænge af ændringer i de pengepolitiske renter.  

NATIONALBANKENS INDSKUDSBEVISRENTE OG BANKERNES IND- OG 
UDLÅNSRENTER PÅ SEKTORNIVEAU Figur 2.1
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Det betyder, at andre faktorer, som potentielt påvirker detailrenten, fx 
konkurrenceforhold og risikovurdering af modparter, er udeladt. For at 
mindske effekten heraf udelukker vi de perioder fra regressionen, hvor 
der ikke er variation i de forklarende variable. Det betyder fx, at der 
ikke indgår observationer fra hele 2004, hvor der ikke var pengepolitiske 
renteændringer. Vi ser desuden bort fra perioden september - december 
2008, hvor der som følge af finanskrisen skete betydelige ændringer i 
detailrenterne, som kun i begrænset omfang afspejlede ændringer i de 
pengepolitiske renter. 
 
Rentegennemslag over for husholdninger 
Estimationerne på data for renterne for husholdninger viser, at der frem 
til efteråret 2008 er et højt samlet gennemslag fra de pengepolitiske 
renter til detailrenterne. Summen af  -koefficienterne er 0,90 for udlån  

DATABESKRIVELSE Boks 2.1 

I analysen af rentegennemslaget og eksistensen af en bankudlånskanal i Danmark an-

vender vi et paneldatasæt, der dækker perioden juli 2000 til december 2010 og består 

af 29 af de største danske banker. Der er ikke observationer for alle bankerne i alle 

perioderne, og datasættet er derfor ubalanceret1. Det samlede antal observationer er 

3.114. Data for individuelle rentesatser er først tilgængelige fra 2003, hvilket begræn-

ser grundlaget for analysen af rentegennemslaget til 2403 observationer.  

Datasættet er konstrueret ved at sammenkoble Nationalbankens statistik for mone-

tære finansielle institutter, MFI, med regnskabsnøgletal. MFI-statistikken indeholder 

månedlige observationer af institutspecifikke data fra de største pengeinstitutter, der 

opererer i Danmark. Det drejer sig bl.a. om udlånsmængder og rentesatser fordelt på 

husholdningers og virksomheders ind- og udlån. Frekvensen på regnskabsnøgletallene 

varierer mellem 3, 6 og 12 måneder og er bl.a. afhængig af nøgletallets karakter samt 

størrelsen af den enkelte bank. MFI-statistikken kobles med det senest tilgængelige 

nøgletal for den enkelte bank. 

Nogle banker har kun små forretninger for både ud- og indlån over for hushold-

ninger eller virksomheder, hvilket kan give høj volatilitet i serierne. I de enkelte analy-

ser anvender vi derfor forskellige delpopulationer. Nogle få af bankerne i datasættet 

blev overtaget af Finansiel Stabilitet A/S. De indgår på normal vis op til overtagelsen, 

hvorefter de ekskluderes, idet Finansiel Stabilitet A/S har til formål at afvikle bankfor-

retningerne og dermed ikke afspejler almindelig bankdrift. Vi foretager desuden en 

generel korrektion for outliers. Ekstreme værdier kan forekomme som indberetnings-

fejl eller i situationer, hvor to banker fusionerer, eller en bank overtager en anden.  

For rentesatser korrigerer vi ved at udelukke observationer med en månedlig ren-

teændring på mere end 1,5 procentpoint, og for udlånsmængder ved at ekskludere 

de 2 pct. af vækstraterne, der er henholdsvis lavest og højest. Herefter sæsonkorrige-

res udlånsmængderne. 

1 I juli 2000 indgår der fx 23 banker og i december 2010 24 banker. 19 af bankerne indgår både i juli 2000 og de-
cember 2010. Det er dog ikke alle banker, der har observationer for alle de undersøgte variable. Antallet af 
banker kan derfor i nogle af regressionerne være lavere. 
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MODEL FOR RENTEGENNEMSLAG Boks 2.2 

For at vurdere ændringer i gennemslaget henholdsvis før og efter den finansielle krise 

estimeres gennemslaget separat for perioden fra januar 2003 til og med august 2008 

og for perioden fra januar 2009 til december 2010. Vi estimerer på månedsdata. I pe-

rioden forud for krisen blev indskudsbevisrenten ændret i 14 måneder, mens det efter 

krisen skete i 12 måneder. Estimationen af rentegennemslaget tager udgangspunkt i 

en model, der specificerer ændringer i detailrenterne som en funktion af ændringer i 

den pengepolitiske rente i den aktuelle og de forudgående perioder. Opdelingen i de 

to perioder omkring den finansielle krise implementeres i modellen ved at introducere 

periodespecifikke dummyvariable. Mere specifikt estimeres følgende relation:
1
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tir ,  angiver ændringen i detailrenten i periode t for bank i, tpp  er ændringen i 

den pengepolitiske rente i periode t, og i  er et institutspecifikt konstantled.
2
 tD ,1  

antager værdien 1, hvis observationen ligger før efteråret 2008, og værdien 0, hvis 

den ligger efter. Det omvendte gælder for tD ,2 . Gennemslaget estimeres for de 

overordnede ind- og udlånsrenter til henholdsvis husholdninger og virksomheder. I 

modellen inkluderes de fire seneste observationer af den pengepolitiske rente (M=3). 

For paneldata estimeres modellen med least squares dummy variables, LSDV, med in-

stitutspecifikke fixed effects, mens der for estimationerne på sektorniveau anvendes 

ordinary least squares, OLS. 

Den viste model er specificeret for paneldata. Ved estimationer på sektorniveau an-

vendes en tilsvarende specifikation, blot uden det institutspecifikke konstantled. 

 

og 0,98 for indlån. Det betyder, at henholdsvis 90 og 98 pct. af de pen-
gepolitiske renteændringer er overført til detailrenterne efter tre må-
neder, jf. figur 2.2.3 Det stemmer godt overens med de tidligere estima-
tioner, som dækker perioden 2003-06, jf. Carlsen og Fæste (2007). 

Efter krisen synes gennemslaget for udlån og specielt indlån at være 
langsommere, og der er en antydning af, at det samlede gennemslag er 
lavere. Resultaterne på sektorniveau stemmer godt overens med de re-
sultater, som vi finder med paneldata. Mens faldet i gennemslaget ikke 
er signifikant i estimationen på sektorniveau, er det klart signifikant i 

 1
 Flere udenlandske undersøgelser af rentegennemslaget har anvendt en fejlkorrektionsmodel, der 

dekomponerer tilpasningen i en kortsigtet tilpasning og en tilpasning i forhold til en langsigtet lige-
vægtsrentemarginal, se fx de Bondt (2002). Forsøg med at tilpasse en fejlkorrektionsmodel til danske 
data har imidlertid ikke givet gode resultater. Årsagen vurderes at ligge i den relativt korte periode, 
der er data for, og at der over den estimerede periode har været store forskydninger i ligevægtsren-
temarginalen. 

2
 Nationalbankens indskudsbevisrente anvendes som den pengepolitiske rente. Frem til 8. juni 2009 

var den sammenfaldende med Nationalbankens udlånsrente. Derefter er indskudsbevisrenten blevet 
betragtet som toneangivende for danske pengemarkedsrenter, da de pengepolitiske modparter i 
samme periode har haft positiv nettostilling over for Nationalbanken. 

3
 Alle resultater fra estimationen for sektorniveau fremgår i tabel A1 i appendiks. 
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estimationerne på paneldata, jf. tabel 2.1. Samtidig viser test på panel-
data, at alle de samlede gennemslag er mindre end 100 pct. Samlet viser 
resultaterne, at gennemslaget for både ind- og udlån til husholdninger 
er reduceret og er blevet langsommere fra 2009. 
 
Rentegennemslag over for virksomheder 
For virksomhederne er det samlede gennemslag efter 3 måneder i peri-
oden frem til finanskrisen 78 pct. for udlån og 92 pct. for indlån, jf. figur 
2.2. Som for udlån til husholdninger er der en tendens til, at gennemsla-
get for både ind- og udlån er blevet lavere og langsommere efter krisen. 
Igen bekræftes resultaterne af estimationerne på paneldata, hvor sum-
men af  -koefficienterne er signifikant lavere efter krisen end før. Det 
samlede gennemslag efter fire måneder er i alle tilfælde mindre end 100 
pct., jf. figur 2.2. 

Bankernes ind- og udlånsrenter opgøres som et samlet gennemsnit af 
alle underliggende forretninger. Nogle produkter, som fx prioritetslån 
og mange erhvervslån, er kontraktmæssigt bundet op mod en pengepo-
litisk rente eller en referencesats for markedsrenterne. Hvor stort og 
hvor hurtigt gennemslaget er, afhænger derfor både af bankernes akti-
ve beslutninger om renteændringer over for deres kunder og af omfan-
get og karakteren af forretninger, hvor rentejusteringer er kontrakt-
mæssigt fastsat.  

I løbet af det seneste årti er andelen af udlån, der er bundet til en re-
ferencerente, steget. Det er en medvirkende årsag til det hurtige og 

GENNEMSLAG PÅ DETAILRENTER (SEKTORNIVEAU) Figur 2.2 
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høje gennemslag, vi observerer før den finansielle krise. Selv om der ikke 
indsamles statistik for det præcise omfang af denne type udlån, er der 
ikke noget, der tyder på, at det er mindsket siden 2009.  

Flere internationale studier viser, at bankerne justerer deres renter på 
udlån hurtigere ved stigninger i de pengepolitiske renter end ved rente-
nedsættelser, se fx Borio og Fritz (1995) og Thomson (2006). Det kan 
muligvis forklares med, at perioder, hvor de pengepolitiske renter sæt-
tes ned, ofte falder sammen med nedadgående konjunkturcykler, se fx 
Dueker (2000). Derfor kan det lavere gennemslag skyldes, at bankerne 
er mere tilbageholdende med at sætte renterne ned på grund af større 

GENNEMSLAG PÅ DETAILRENTER (PANELDATA) Tabel 2.1

Husholdninger Erhverv 

Periode Variabel 
Udlån Indlån Udlån Indlån 

2003:1- ∆ PP t  0,37 0,37 0,39 0,51 
2008:8  (0,05) (0,03) (0,06) (0,06) 

 ∆ PP t-1 0,41 0,41 0,29 0,35 
  (0,04) (0,03) (0,04) (0,02) 

 ∆ PP t-2 0,07 0,07 0,06 0,06 
  (0,03) (0,01) (0,03) (0,02) 

 ∆ PP t-3  0,03 0,00 0,11 -0,03 
  (0,06) (0,02) (0,04) (0,03) 

 Konstant -0,03 0,00 0,00 0,01 
  (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

2009:1 - ∆ PP t 0,07 -0,06 0,13 0,13 
2010:12  (0,05) (0,05) (0,09) (0,05) 

 ∆ PP t-1 0,32 0,34 0,25 0,32 
  (0,04) (0,03) (0,06) (0,03) 

 ∆ PP t-2 0,05 0,11 0,08 0,16 
  (0,03) (0,02) (0,06) (0,03) 

 ∆ PP t-3  0,16 0,10 0,15 0,09 
  (0,03) (0,02) (0,04) (0,03) 

 Konstant -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 
  (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 

Samlet gennemslag  
2003:1 – 2008:8 .....................  0,87 0,85 0,86 0,88 
Forskel fra fuldt gennemslag 
(Wald-test) ............................  0,13** 0,15*** 0,14*** 0,12*** 
Samlet gennemslag  
2009:1 – 2010:12 ...................  0,61 0,49 0,61 0,71 
Forskel fra fuldt gennemslag 
(Wald-test) ............................  0,39*** 0,51*** 0,39*** 0,29*** 
Forskel mellem gennemslag i 
de to perioder (Wald-test) ...  

 
-0,26*** 

 
-0,36*** 

 
-0,24*** 

 
-0,17*** 

Anm.: Standardafvigelser er angivet i parenteser. Der rapporteres White-heterogenitets-konsistente standardafvigelser. I 
tilfælde hvor parameterforskellen testes signifikant, er estimationen gentaget for gruppen separat, og standard-
afvigelserne herfra angivet. I disse tilfælde er testen for, om beta-koefficienterne summer til 1, ligeledes foretaget 
inden for de opdelte regressioner.  

 "*", "**" og "***" angiver signifikans på henholdsvis 10, 5 og 1 procentniveau. Der er ikke angivet signifikans for
regressionernes enkeltkoefficienter. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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risiko på låntagerne. Det kan forklare, at danske bankers rentegennem-
slag på udlån er reduceret efter finanskrisen.1 

Det lavere gennemslag på indlånssiden kan potentielt forklares ved, at 
de likviditetsproblemer, som en række banker oplevede i forbindelse 
med finanskrisen, har skærpet konkurrencen om indlån. De banker, der 
har haft problemer, kan have forsøgt at skaffe likviditet ved at holde 
indlånsrenterne oppe trods faldet i de pengepolitiske renter. Det vil i 
estimationerne give sig udslag i et fald i de koefficienter, som måler 
gennemslaget på indlånsrenterne. 

En alternativ årsag til det lavere gennemslag kan være, at National-
bankens renteændringer i mindre omfang har afspejlet ændringer i 
ECB's officielle rentesatser, og bankerne derfor kan have haft sværere 
ved at vurdere varigheden af renteændringerne. Denne hypotese vil 
blive uddybet senere. Desuden kan det lave niveau for de pengepolitiske 
renter i 2010 have medvirket til at reducere gennemslaget på indlåns-
renterne. I perioden fra 2003 til 2008 lå indlånsrenterne for erhverv i 
gennemsnit 0,5 procentpoint under indskudsbevisrenten, mens det til-
svarende tal for indlånsrenterne for husholdninger er 1,0 procentpoint. 
Indskudsbevisrenten har gennem hele 2010 ligget under 1 pct. Bankerne 
har dermed ikke kunnet nedsætte indlånsrenterne fuldt ud i takt med 
reduktionen i indskudsbevisrenten, da renter ikke kan blive negative. 
 
Balancestruktur og rentegennemslag 
I studier af henholdsvis tyske og italienske banker finder Weth (2002) og 
Gambacorta (2004), at de enkelte bankers balancestruktur har betyd-
ning for rentegennemslaget. Banker, der ikke er så afhængige af mar-
kedsfinansiering som andre banker, har et lavere gennemslag fra mar-
kedsrenterne til detailrenterne. Forklaringen er, at bankerne ønsker at 
skærme deres kunder mod midlertidige renteudsving. Ligeledes kunne 
bankernes individuelle balancestruktur tænkes at have påvirket gen-
nemslaget fra de pengepolitiske renter til detailrenterne siden finanskri-
sen, hvor nogle banker havde problemer med likviditeten. Krisen med-
førte, at nogle banker kom til at mangle likviditet. Det kan have påvir-
ket rentegennemslaget ved, at de har hævet indlånsrenterne for at til-
trække indlån. I en situation med faldende pengepolitiske renter vil det 
mindske gennemslaget på indlånssiden. Ligeledes kan pressede banker 
have forsøgt at øge indtjeningen ved at være langsommere til at overfø-
re rentefaldet på deres lånere.  

 1
 Da vores data dækker én periode med opadgående renter og én periode med nedadgående renter, 

der hver især er næsten sammenfaldende med de to testperioder, har vi ikke forsøgt at modellere 
denne effekt. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011, del 2



 11 

Vi analyserer, om der er forskelle i gennemslaget på tværs af banker 
inddelt efter tre nøgletal, som måler deres likviditet og mulighed for at 
opnå finansiering, nemlig: indlån i forhold til udlån, likviditet og balan-
cens størrelse. For alle tre gælder, at en høj værdi indikerer bedre ad-
gang til likviditet. Indlån i forhold til udlån giver en indikation af, hvor 
stabil den nuværende finansiering er, idet indlånet generelt antages at 
være en stabil finansieringskilde. Tilsvarende antages store banker nor-
malt at have bedre adgang til likviditet på internationale finansmarke-
der, bl.a. fordi de typisk har en international kreditvurdering. Sammen-
hængen mellem gennemslag og balancekarakteristika undersøges ved 
at inddele bankerne i to grupper ud fra hvert af de undersøgte karakte-
ristika. Den ene gruppe består af den stærkeste halvdel, og den anden 
af den svageste. I estimationen inkluderes en dummyvariabel, der angi-
ver, om en forklarende variabel tilhører gruppen med lave værdier af 
nøgletallet eller gruppen med høje værdier. 

Gennemslagene i de forskellige grupper er meget ensartede, jf. figur 
2.3 og 2.4.1 Kun i ét tilfælde kan vi identificere signifikante forskelle i 
koefficienterne for husholdninger, nemlig for indlån, hvor store banker 
har et højere gennemslag end mindre. Forskellen understøtter en hypo-

 1
 I disse estimationer indgår bankerne med samme vægt uanset størrelse. Man kan derfor ikke sam-

menligne med gennemslagene på sektor- og institutniveau i foregående afsnit, hvor gennemslaget 
på detailrenterne er vægtet med mængden af udlån. Resultaterne af estimationerne fremgår af ta-
bel A2 i appendiks. 

GENNEMSLAG PÅ UDLÅNSRENTE OPDELT EFTER BANKKARAKTERISTIKA Figur 2.3
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tese om, at banker med dårligere adgang til likviditet har været nødt til 
at tilbyde højere renter end konkurrenterne for at tiltrække indlån og 
dermed har modvirket, at det faldende pengepolitiske renteniveau er 
slået igennem. Det kan dog også afspejle, at store banker generelt er 
toneangivende på markedet, mens de mindre banker først ændrer deres 
renter, når de har set, hvad de store banker gør. For udlån til virksom-
heder er der ingen signifikante forskelle. Det meget ensartede gennem-
slag for de forskellige grupper tyder på, at rentegennemslaget i perio-
den efter krisen har været meget ens på tværs af banker. Der synes altså 
ikke at være nogen væsentlig forklarende effekt fra bankernes indivi-
duelle finansielle position. 
 
Ændringer i baggrunden for pengepolitiske renteændringer 
Den danske fastkurspolitik over for euro betyder, at det pengepolitiske 
renteniveau i Danmark over tid vil følge renteniveauet i euroområdet. 
Således følges ECB's renteændringer normalt af tilsvarende ændringer i 
Nationalbankens pengepolitiske renter. For at stabilisere kronekursen 
ændrer Nationalbanken dog af og til renterne uafhængigt af ECB. Figur 
2.5 viser ændringer i indskudsbevisrenten, dekomponeret på ECB-rente-
ændringer og på selvstændige danske renteændringer. 

Ændringer i ECB's og Nationalbankens pengepolitiske renter faldt stort 
set sammen i perioden fra januar 2003 til sommeren 2008, hvor der kun 
var to selvstændige danske renteændringer. Fra 2009 har der derimod 

GENNEMSLAG PÅ INDLÅNSRENTE OPDELT EFTER BANKKARAKTERISTIKA Figur 2.4
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været 13 selvstændige danske renteændringer, mens der kun var 4 ECB-
renteændringer, jf. figur 2.5. De ensidige danske renteændringer skal  
ses i lyset af, at ECB i samme periode har foretaget en række ekstraordi-

DEKOMPONERING AF ÆNDRING I INDSKUDSBEVISRENTEN  Figur 2.5 
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PENGEPOLITISKE RENTER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 2.6
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nære tiltag på pengemarkedet, bl.a. tildeling af rigelig likviditet. Tiltage-
ne mindskede pengemarkedsrenterne, mens ECB's pengepolitiske renter 
forblev uændrede, jf. figur 2.6. De lavere pengemarkedsrenter i euroom-
rådet medvirkede til, at de danske pengepolitiske renter blev sat ned. 

En forklaring på det lavere gennemslag fra 2009 kan derfor være, at 
bankerne i perioden har haft sværere ved at vurdere, hvor permanente 
de pengepolitiske ændringer har været i forhold til en situation, hvor 
Nationalbanken følger ECB. Hvis bankerne opfatter selvstændige danske 
renteændringer som midlertidige, er det mindre sandsynligt, at de over-
vælter ændringerne på detailrenterne. 
 
Konklusion om rentegennemslag 
Vi har fundet, at der er et højt gennemslag fra de pengepolitiske renter 
til detailrenterne. Der er dog tegn på, at gennemslaget efter finanskri-
sen er blevet mindre og langsommere. På udlånssiden harmonerer det 
med resultater fra tidligere studier, som har fundet, at gennemslaget på 
udlånsrenterne typisk er svagere i perioder med faldende pengepolitiske 
renter. På indlånssiden er det lavere gennemslag formentligt udtryk for, 
at bankerne ved at holde indlånsrenterne oppe ønsker at tiltrække li-
kviditet i kølvandet på finanskrisen. 

Det lidt langsommere gennemslag skal ses i lyset af, at renteændrin-
gerne siden krisen i høj grad har været selvstændige danske renteæn-
dringer. I en periode med ekstraordinære likviditetsforhold på penge-
markedet i euroområdet kan bankerne have haft sværere ved at vurde-
re, om ændringer i de pengepolitiske renter er af mere varig karakter. 
De usædvanlige forhold på pengemarkedet har desuden reduceret gen-
nemslaget fra de pengepolitiske renter til pengemarkedsrenterne. Det 
kan have svækket gennemslaget til detailrenterne, da markedsrenterne 
bestemmer bankernes finansieringsomkostninger. Årsagerne til faldet i 
rentegennemslaget har betydning for, om det må forventes at vare ved. 
Noget tyder på, at faldet i gennemslaget i nogen grad skyldes faktorer, 
der er specifikt relaterede til krisen, og som derfor ikke kan forventes at 
have varig betydning. 
 
3. BANKUDLÅNSKANALEN 

I afsnit 2 blev det påvist, at der er en snæver sammenhæng mellem de 
pengepolitiske renter og bankernes detailrenter. En anden forudsæt-
ning for, at den pengepolitiske transmissionsmekanisme fungerer effek-
tivt, er, at bankerne er i stand til og villige til at yde lån. Hvis det ikke er 
tilfældet, vil fx en pengepolitisk lempelse kun have begrænset betyd-
ning for husholdningerne og virksomhederne, da en del af dem ikke kan 
få lån og dermed udnytte de lavere renter.  
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Bankudlånskanalen dækker over, at bankerne, hvis de har problemer 
med deres solvens og likviditet i perioder med stramme finansielle vilkår, 
kan være nødt til at stramme kreditgivningen. I praksis kan det ske ved, 
at de sætter renten på udlån højere, end de ellers ville have gjort. Der-
med falder udbuddet af lån for en given rente. Alternativt kan bankerne 
mindske mængden af udlån ved at afvise lån, som de under normale 
omstændigheder ville have ydet. Begge dele vil forbedre bankens balan-
ceposition. Årsagen til balanceproblemerne kan skyldes, at strammere 
forhold på pengemarkedet giver højere renter, hvilket medfører tab på 
fastforrentede aktiver. Kapitalgrundlaget kan også svækkes ved, at tab 
på udlån stiger i perioder med økonomisk afmatning, jf. Peek og Rosen-
gren (1995) og Walsh (2010). 

Det er ikke umiddelbart sandsynligt, at alle banker på samme tid vil få 
så store kapitaltab, at de alle bliver nødt til at stramme kreditgivningen. 
For at bankudlånskanalen har realøkonomisk betydning, er det en for-
udsætning, at de kunder, der udsættes for strammere kreditgivning, 
ikke har adgang til at finansiere sig på samme vilkår som oprindeligt i en 
anden bank eller kreditforening. At det skulle være tilfældet, kan skyl-
des asymmetrisk information, jf. Stiglitz og Weiss (1981) og Holmström 
og Tirole (1997). Andre banker kender ikke årsagen til, at en kunde får 
strammet sine kreditvilkår. De ved blot, at en mulig årsag er, at kundens 
egen bank vurderer, at der er store risici ved at låne ud til netop denne 
kunde. Andre banker vil derfor ifølge teorien være mindre villige til at 
yde lån til en kunde i en bank, der er nødt til at reducere sit udlån. 

I Danmark fremstår realkreditudlån som et udbredt alternativ til bank-
lån. Adgangen til realkreditfinansiering kan dæmpe potentialet for en 
bankudlånskanal. Selv hvis alle danske banker reducerer deres låneud-
bud efter et fælles stød, som fx en pengepolitisk stramning, øgede kapi-
talkrav eller større usikkerhed på pengemarkedet, har det derfor ikke 
nødvendigvis nogen realøkonomisk effekt, hvis låntagerne i stedet kan 
øge deres låntagning i realkreditinstitutterne. I starten af 1990'erne 
førte problemer i banksektoren til, at bankerne mindskede udlånet, 
mens realkreditinstitutterne omvendt øgede udlånet til husholdninger. 
Under den seneste finansielle krise har realkreditinstitutterne øget ud-
lånet til både husholdninger og virksomheder, mens bankernes udlån til 
husholdninger har været uændret og udlånet til virksomheder er faldet. 
Herved er det samlede udlån til dels blevet skærmet mod faldet i ban-
kernes udlån, jf. figur 3.1.1 

 1
 En banks evne og vilje til at låne ud må forventes at være uafhængighed af, om modparten er place-

ret i Danmark eller i udlandet. Data for ændringen i mængden af udlån fra indenlandske pengeinsti-
tutter til alle modparter er derfor anvendt. Der er for langt de fleste banker kun meget begrænset 
udlån til udenlandske modparter, og foretages der regressioner på data for indenlandske institutters 
udlån til indlændinge, ændrer det stort set ikke på resultaterne i analysen. 
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Forskelle mellem danske banker 
I den danske banksektor var der ultimo 2006 markante forskelle på ban-
kernes balancer, jf. tabel 1. For nogle var kapitaldækningen tæt på lo-
vens mindstekrav, mens den for andre var markant over. Det samme 
gjaldt for likviditetsoverdækningen. Også med hensyn til indlån i for-
hold til udlån var der store forskelle. Visse banker havde haft betragteli-
ge indlånsunderskud. De var derfor afhængige af finansiering via de 
finansielle markeder, mens banker med indlånsoverskud var mindre 
påvirkede af markedsforholdene. 

Disse forskelle bevirker, at de enkelte pengeinstitutters evne til at yde 
lån ikke påvirkes ens af en pengepolitisk ændring. Den pengepolitiske 
transmission kan derfor være afhængig af bankernes balancer. Forskel-
lighederne mellem bankerne gør det muligt at analysere, om låneud-
buddet er uens på tværs af banker med forskellige værdier for en række 
bankspecifikke karakteristika. Vi undersøger betydningen af likviditets-
overdækning, indlån i forhold til udlån, størrelse samt kernekapital-, 

BANKER OG REALKREDITINSTITUTTERS UDLÅN Figur 3.1 
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Kilde: 

Sæsonkorrigerede data. Udestående udlån til danske husholdninger og virksomheder fra penge- og realkreditin-
stitutter placeret i Danmark. Husholdninger inkluderer personligt ejede virksomheder, herunder landbrug. Virk-
somheder er ikke-finansielle selskaber. 
Danmarks Nationalbank. 

  

 

NØGLETAL FOR BANKER I ANALYSEN (ULTIMO 2006) Tabel 1 

Bankkarakteristika Gns. Median Minimum
Maksi-
mum 

Standard-
afvigelse 

Antal 
banker 

Solvensprocent ....................  11,9 11,6 9,8 16,2 1,7 18 
Kernekapitalprocent ..........  9,9 9,5 7,3 16,8 2,5 18 
Indlån ift. udlån i pct...........  83,9 77,3 50,0 158,3 26,0 20 
Samlede aktiver i mia. kr. ...  121,6 30,3 8,4 1.270,0 273,0 23 
Nedskrivningsprocent .........  1,1 1,2 0,2 2,2 0,6 19 
Likviditetsoverdækning ift. 
lovens minimumskrav i pct.  

 
84,9 

 
70,7 

 
19,4 

 
202,0 

 
53,2 

 
18 

Anm.: Gennemsnittet er uvægtet, hvilket vil sige, at hvert pengeinstitut indgår med samme vægt uanset størrelse. 
Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011, del 2



 17 

solvens- og nedskrivningsprocent. Hvis der er forskel på udlånsvæksten, 
kan det afspejle, at nogle banker til tider har så store problemer med 
deres balance, at de er nødt til at reducere deres udbud af lån. Det vil 
være en indikation af en bankudlånskanal. 

 
Indledende analyse af en bankudlånskanal i Danmark 
For at analysere, om der findes en bankudlånskanal i Danmark, anven-
der vi datasættet beskrevet i boks 2.1. Bankerne inddeles i to grupper ud 
fra hvert af de undersøgte bankkarakteristika. Den ene gruppe består af 
den stærkeste halvdel, og den anden gruppe af den svageste halvdel. 
Hver bank får beregnet sin udlånsvækst målt år til år, og medianen i 
hver af de to grupper repræsenterer udlånsvæksten for gruppen, jf. 
figur 3.2 og 3.3. En banks låneudbud må forventes at afhænge af, hvor 
tæt en given bankspecifik egenskab er på at udgøre en bindende be-
grænsning. En bank vil næppe nedbringe sit udlån, selv om fx dens kapi-
taldækning er lavere end de fleste andre bankers, når blot den er til-
strækkelig langt fra lovens mindstekrav, og markedet ikke vurderer, at 
der er et potentielt problem. Det giver anledning til at betragte perio-
den fra januar 2008 til i dag ekstra grundigt, da nogle banker særligt i 
den periode har været særligt opmærksomme på deres balancer1. 

Siden den finansielle krise begyndte, har bankerne haft mulighed for 
at indgå aftaler, som forbedrer deres kapitaldækning. Aftalerne kan 
dog være dyre, så bankerne vil potentielt forsøge at reducere deres lå-
neudbud, selv om soliditeten er god2. For at tage højde for dette indde-
les bankerne på basis af deres nøgletal ultimo 2006, jf. figur 3.2 og 3.3.  

Vi forventer som udgangspunkt, at en bank med lav kapitaldækning har 
lavere udlånsvækst end en bank med høj kapitaldækning. Det gælder 
specielt, hvis kernekapital- eller solvensprocenten er tæt på lovens mind-
stekrav, da det sætter en direkte begrænsning for, hvor meget banken 
kan øge sit udlån i fravær af yderligere kapitalindskud. Pengemarkedet 
kan også i sig selv have en disciplinerende effekt, hvis andre aktører på 
markedet vurderer, at en bank er mindre sikker, når kapitaldækningen er 
lav. Det kan resultere i, at bankens omkostninger ved at finansiere sig på 
pengemarkedet stiger, og den derfor over for sine egne kunder er nødt til 
at mindske udbuddet af lån for en given rente. En anden mulighed er, at 
banken slet ikke kan låne på pengemarkedet og derfor er tvunget til at 
mindske sit udlån. Den årlige udlånsvækst til virksomheder synes svagt at 

 1
 For perioden 2001-07 finder man ingen tydelig sammenhæng mellem bankkarakteristika og udlån. 

2
 Et eksempel er, at bankerne i henhold til Bankpakke 2 havde mulighed for at få kapitalindskud fra 

staten i form af hybrid kernekapital. Det forbedrede deres kapitaldækning. Den hybride kernekapital 
er lånt til en rente, der afspejler statens risiko ved at låne til den enkelte bank og ligger i intervallet 
ca. 9-12 pct. Bankerne har derfor incitament til over tid at forbedre deres kapitaldækning så meget, 
at den hybride kernekapital lånt af staten kan indløses. Denne forbedring kan ske ved bl.a. at redu-
cere udlånet. 
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at understøtte denne hypotese, jf. figur 3.2 øverst. Omvendt har bankerne 
med lav kernekapitalprocent haft den kraftigste udlånsvækst til hushold-
ninger i 2010, hvilket er modsat af det forventede.  

Nedskrivninger medfører, at bankernes egenkapital falder, og det for-
værrer bankens kapitaldækning. Store nedskrivninger afspejler også en 
høj risiko. Det kan gøre det mere besværligt og dyrere for banken at skaf-
fe ekstern finansiering til sine udlån. Man kan derfor forvente, at en 
bank, der har haft store nedskrivninger, vil være mere tilbageholdende 
med yderligere udlån.1 Det stemmer med, at den årlige udlånsvækst til 
husholdningerne fra 2009 er lavest for banker med høje nedskrivnings-
procenter. Det omvendte er dog tilfældet for virksomheder, jf. figur 3.2 
nederst. At det ikke er entydigt, hvordan nedskrivningerne virker på ud-
lånsvæksten, kan skyldes, at der er forskel på bankernes risikoprofil. Nog-
le af dem kan være villige til at låne ud til mere risikable projekter og vil 
fastsætte renter, der kan dække de forventede tab. Det betyder, at de i 
en periode med lavkonjunktur vil have højere udlånsvækst end mindre 
risikovillige banker og samtidig have højere nedskrivninger. 

 1
 I MFI-statistikken indgår udlån, der er blevet regnskabsmæssigt nedskrevet, indtil de med fuld sik-

kerhed har mistet deres værdi. Når udlånene nedskrives i MFI-statistikken betyder det, at de ikke 
længere indgår som udlån og dermed også bidrager til, at bankens samlede udlån falder. 

MEDIAN FOR UDLÅNSVÆKST GRUPPERET EFTER KERNEKAPITAL- OG 
NEDSKRIVNINGSPROCENT Figur 3.2 
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Anm.: 
Kilde: 

Bankerne er inddelt i grupper på baggrund af deres nøgletal ultimo 2006. 
Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 
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Når forholdene på pengemarkedet strammes, bliver det dyrere og me-
re besværligt for bankerne at skaffe likviditet. Banker, der i forvejen 
har en stor andel likvide aktiver, vil blive mindre påvirkede, da de ikke 
i første omgang er afhængige af likviditet fra pengemarkedet. I stedet 
kan de tære på deres reserver i Nationalbanken eller realisere likvide 
værdipapirer. Den mulighed har mindre likvide banker ikke, og de kan 
derfor være nødt til at nedbringe deres gældsforpligtelser. De har 
dermed færre passiver, som de kan låne ud af. En hypotese er derfor, 
at jo mindre likvid en bank er, des lavere er udlånsvæksten, jf. Kashyap 
og Stein (2000) og Ehrmann mfl. (2003), der betragter USA henholdsvis 
euroområdet. Det stemmer med data for Danmark, hvor den årlige 
udlånsvækst til husholdninger har tendens til at være lavest i gruppen 
af banker med lav likviditetsoverdækning, jf. figur 3.3 øverst1. Det 

 
1
 Det samme er ikke tilfældet for indlånsratioen (indlån i forhold til udlån), hvor der ikke synes at være 

nogen nævneværdig forskel mellem gruppen af banker med henholdsvis en relativt lav og høj ind-
lånsratio. Man kunne ellers forvente, at jo større indlånsunderskud, des mere afhængig vil en bank 
være af finansiering på pengemarkedet. Banken burde derfor være mere tilbageholdende med at 
give yderligere udlån i perioder, hvor pengemarkedsforholdene er stramme, og det derfor er mere 
omkostningsfyldt at finansiere yderligere udlån via pengemarkedet.  

MEDIAN FOR UDLÅNSVÆKST GRUPPERET EFTER 
LIKVIDITETSOVERDÆKNING OG STØRRELSE Figur 3.3 
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Kilde: 

En banks størrelse er baseret på dens samlede aktiver. Likviditetsoverdækning er overskydende likviditet efter
opfyldelse af lovens minimumskrav (10 pct.-kravet i lov om finansiel virksomhed, § 152) i procent af lovens mini-
mumskrav. Bankerne er inddelt i grupper på baggrund af deres nøgletal ultimo 2006. 
Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 
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gælder fra efteråret 2008, hvor pengemarkedet frøs til, og der opstod 
problemer med at fremskaffe likviditet. Tendensen er dog mindre klar 
for virksomheder. 

Amerikanske studier af bankudlånskanalen finder, at udlån fra større 
banker ændrer sig mindre end udlån fra små banker, når pengemarkeds-
forholdene ændrer sig, jf. Kashyap og Stein (1995 og 2000) og Kishan og 
Opelia (2000) 1. I Danmark så vi under den finansielle krise, at de små og 
mellemstore banker måtte betale en højere rente for at finansiere sig på 
pengemarkedet end de store, jf. Ejerskov (2009) og artiklen om side 67 i 
denne kvartalsoversigt. De store banker synes dermed mindre følsomme 
over for ændringer i pengemarkedet. Det kan skyldes, at de gennem 
deres størrelse har bedre forhandlingsmuligheder på pengemarkedet og 
er bedre i stand til at skaffe sig ekstern finansiering, der kan styrke deres 
kapitalgrundlag. Analysen her understøtter dog ikke entydigt, at der er 
en positiv sammenhæng mellem størrelse og udlånsvækst, jf. figur 3.3 
nederst. Udlånsvæksten til husholdninger er højest for gruppen af store 
banker, mens de mindre omvendt har den højeste udlånsvækst til virk-
somhederne. 
 
Økonometrisk analyse af bankudlånskanalen 
Figur 3.2 og 3.3 indikerer, at der ikke umiddelbart er en entydig sam-
menhæng mellem en banks balance og dens evne til at låne ud. I det 
følgende udvider vi analysen og undersøger, om en banks karakteristika 
har betydning for dens udlånsvækst, når der sker en pengepolitisk ren-
teændring. Vi undersøger dermed, om bankernes balance har betydning 
for den pengepolitiske transmission. 

I undersøgelser af bankudlånskanalen er det vanskeligt at identificere, 
hvad der skyldes et lavere udbud af lån, og hvad der skyldes en lavere 
efterspørgsel efter lån, når der sker ændringer i det samlede udlån. Til 
at løse dette problem anvender vi samme paneldatasæt som ovenfor. De 
bankspecifikke egenskaber antages at påvirke låneudbuddet direkte, 
mens låneefterspørgslen er uafhængig af den enkelte banks balance. 
Efterspørgslen forudsættes i stedet udelukkende at være afhængig af 
makroøkonomiske forhold og antages i denne analyse at afhænge af 
væksten i bruttonationalproduktet, BNP.  

Hvis der er en bankudlånskanal, vil vi derfor forvente at se forskelle i 
udlånsvæksten blandt banker med forskellige karakteristika, når forhol-
dene på pengemarkedet ændrer sig. Det er herved muligt at isolere 
låneudbud fra låneefterspørgsel i det samlede udlån, jf. Kashyap og 
Stein (1995). 

 1
 Samme situation synes generelt ikke at gælde i eurolandene, jf. Angeloni (2003). 
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MODEL FOR UDLÅNSVÆKSTEN Boks 3.1 

Analysen af, om der eksisterer en bankudlånskanal i Danmark, sker på baggrund af 

hver banks udlåns- og nøgletal. Det er den hyppigst anvendte tilgang i litteraturen, 

jf. Kashyap og Stein (1995) og Worms (2001). Den bagvedliggende estimationsligning 

er  

 

A0 

 

 
 

hvor i angiver banken, t viser, hvilken tidsperiode observationen tilhører,  er diffe-

rensoperatoren, dvs. ændringen i den givne variabel fra periode t-1 til periode t, og 

lnUdlåni er den naturlige logaritme til mængden af det reale, sæsonkorrigerede udlån 

fra bank i. Udlånet er opdelt på udlån til henholdsvis husholdninger og virksomheder 

og modelleres hver for sig. i  er en bankspecifik konstant.  Cibor3m er ændringen 

i den usikrede 3-måneders interbank-rente på det danske pengemarked målt ultimo 

måneden. Den fungerer som indikator for, om der er sket en stramning af forholdene 

på pengemarkedet. lnBNP er den kvartalsvise ændring i den naturlige logaritme til 

det reale, sæsonkorrigerede BNP. Da analysen udføres på månedsdata, mens BNP kun 

offentliggøres på kvartaler, vil variablen antage den samme værdi i 3 på hinanden 

følgende måneder. ti,  er et fejlled. Bkari,t er en bankspecifik variabel for bank i i pe-

riode t og dækker i analysen over størrelse, likviditetsoverdækning, indlånsratio, sol-

vens-, kernekapital- og nedskrivningsprocent.  De bankspecifikke variable er trans-

formerede for at fjerne trends.1 En banks størrelse er som variabel defineret ved, hvor 

meget dens samlede aktiver afviger fra gennemsnittet hos bankerne i den pågælden-

de periode, jf. ligning (A1). 

 

A1 

 

De øvrige bankspecifikke variable er transformeret til afvigelsen fra det samlede gen-

nemsnit på tværs af banker og tid, dvs. 

 

A2 

 

 

hvor Zi,t er henholdsvis likviditetsoverdækning, indlån i forhold til udlån, kernekapital-

, solvens- og nedskrivningsprocent. Transformationen i ligning A2 tillader den givne 

variabel at variere over tid, mens gennemsnittet for alle observationer er nul. 

De forklarende variable er lagged mindst én periode for at undgå endogenitet. An-

tallet af lags i modellen bestemmes ved at teste ned, indtil de forklarende variable er 

signifikante. Regressionerne foregår – modsat i analysen af rentegennemslaget – ved 

dynamiske ligninger for udlånsvæksten, hvorfor vi anvender 1-step Generalised 

Method of Moments, GMM, jf. Arellano og Bond (1991). Som instrumenter bruges den 

endogene variabel lagged og de eksogene højresidevariable.  

1 For nærmere forklaring af transformationen af variablene henvises til Worms (2001), s. 18. 
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Vi estimerer en model, som beskrives nærmere i boks 3.1. Hvis den 
økonomiske aktivitet stiger, vil man forvente, at efterspørgslen efter 
lån øges. Vi vil derfor forvente, at koefficienten foran ∆lnBNPi,t-m er 
positiv. Omvendt må strammere forhold på pengemarkedet modelleret 
ved en stigning i ∆Cibor3m forventes at reducere det samlede udlån. 
Koefficienten til Cibor3m bør derfor have negativt fortegn. Interakti-
onsleddet Bkari,t∆Cibor3mt-m viser, hvordan det enkelte bankkarakteri-
stikum påvirker udbuddet af lån i tilfælde af, at forholdene på pen-
gemarkedet ændrer sig. Man må forvente, at en stærk bank vil være 
mindre påvirket af en sådan ændring. Koefficienten foran interak-
tionsleddet,  , må derfor forventes at være positiv, når henholdsvis 
størrelse, likviditetsoverdækning, indlån i forhold til udlån, kernekapi-
tal- og solvensprocent indgår i interaktionsleddet. Når nedskrivnings-
procenten indgår, må   forventes at være negativ. Resultaterne af 
estimationerne er vist i tabel 3.2 og 3.3. 
 
Resultater 
Vi kan ikke påvise, at der eksisterer en bankudlånskanal i Danmark ud 
fra regressionerne af A0. Det gælder både for udlånet til virksomheder 
og husholdninger, jf. tabel 3.2 og 3.3. Koefficienterne til interaktions-
leddet Bkari,t∆Cibor er generelt insignifikante. Det indikerer, at selv om 
en bank målt på en bankspecifik variabel er svag, så er dens udlån ikke 
mere følsomt over for ændringer i pengemarkedsforholdene end udlå-
net i en stærk bank. 

At de bankspecifikke variable ikke har målbar betydning for udlåns-
væksten, kan skyldes, at de danske pengeinstitutter generelt er så robu-
ste, at de ikke behøver at mindske udbuddet af lån, selv om pengemar-
kedsforholdene strammes. Vi ser da også i data, at kun meget få banker 
har været tæt på eller er kommet i konflikt med lovens minimumskrav 
til kapital og likviditet. Rent teknisk har det også betydning for regressi-
onerne, at der er meget få observationer, hvor de bankspecifikke variab-
le udgør en bindende begrænsning på en banks udlån. Det betyder, at 
det er svært at få statistisk signifikante resultater for, hvad bankkarakte-
ristikaene betyder for udlånsvæksten. 

Bankerne har formentligt forskellige præferencer for at operere med 
nøgletal, der er stærkere eller svagere end de tilsvarende tal for andre 
banker. Det kan medvirke til at sløre betydningen af bankkarakteristika 
i estimationerne. Fx vil en bank med selv en relativt høj solvensprocent 
ikke øge udlånet, hvis solvensprocenten er tæt på eller under bankens 
eget ønskede niveau, jf. Berrospide og Edge (2010). Desuden er lovens 
minimumskrav til solvensprocenten fastsat individuelt, hvilket der heller 
ikke tages højde for i estimationerne.  
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I modellen antages det, at efterspørgslen efter lån er den samme for alle 
banker. Dermed forudsættes det implicit, at sammensætningen af kun-
detyper og deres efterspørgsel efter lån også er ens på tværs af banker 
ne. Nyere udenlandske studier, som bruger data på virksomheds- og 
bankniveau, kan tage højde for efterspørgslen efter lån i den enkelte 
bank, jf. fx Jiménez mfl. (2010) og Albertazzi og Marchetti (2010). Studi-
erne har fundet større effekter af bankspecifikke egenskaber på en 
banks udlån end de studier, som antager, at der er den samme efter-
spørgsel på tværs af banker. På grund af mangel på data har vi ikke 
kunnet lave en tilsvarende analyse på danske forhold. Analysen her risi-
kerer dermed at undervurdere effekten af en bankudlånskanal i Dan-

UDLÅNSVÆKST TIL HUSHOLDNINGER OPDELT EFTER 
BANKKARAKTERISTIKA Tabel 3.2.

Variabel Lag Solvens Kernekapital Likviditet Indlånsratio Størrelse 
Nedskrivnin-

ger 

1 -0,0024 -0,0004 -0,0001* -0,0024 -0,0076** -0,0018 
 (0,0016) (0,0013) (0,0000) (0,0180) (0,0033) (0,0036) 

Bkart-1  

x ∆Cibor 
 

2 -0,0003 -0,0002 -0,0001 0,02139 0,0043* 0,0032 
  (0,0010) (0,0009) (0,0001) (0,0190) (0,0023) (0,0025) 

 3 0,0009 0,0018** -0,0001** 0,0134 -0,0001 -0,0011 
  (0,0008) (0,0009) (0,0000) (0,0107) (0,0016) (0,0032) 

1 0,0121** 0,0106 0,0079 0,0067 0,0056 0,0087 
 (0,0063) (0,0065)0) (0,0061) (0,0057) (0,0053) (0,0059) 

∆ Cibor 

 
 2 -0,0044 -0,0043 -0,0031 -0,0064 -0,0075 -0,0041 
  (0,0053) (0,0050) (0,0041) (0,0049) (0,0052) (0,0042) 

 3 -0,0084** -0,0086*** -0,0066** -0,0095*** -0,0102*** -0,0074*** 
  (0,0034) (0,0033) (0,0032) (0,0025) (0,0028) (0,0026) 

∆ lnBNP 3 -0,0006 -0,0006 -0,0007 -0,0007 -0,0008 -0,0004 
  (0,0007) (0,0007) (0,0006) (0,0006) (0,0006) (0,0006) 

Bkar 
1 0,0002 0,0012 -0,0000 0,0020 -0,0116 -0,0005 

  (0,0009) (0,0011) (0,0000) (0,0064) (0,0153) (0,0006) 

∆ lnUdlån 1 -0,3745** -0,3695** -0,3624** -0,2425 -0,1830 -0,3332*** 
   (0,1699) (0,1688) (0,1605) (0,1836) (0,1847) (0,1080) 

2 -0,2076* -0,2030* -0,2008* -0,1272 -0,0846 -0,1960*** 
 (0,1175) (0,1169) (0,1080) (0,1207) (0,1217) (0,0789) 

3 0,0039 0,0071 0,0036 0,0386 0,0628 -0,0053 

 
 
 
 
 

 
(0,0547) (0,0545) (0,0548) (0,0686) (0,0718) (0,05179) 

Antal obs. 
1.periode 
Banker 

 1937 
2001:8 
23 

1937 
2001:8 
23 

2003 
2001:1 
24 

2410 
2001:1 
28 

2410 
2001:1 
28 

2020 
2001:1 
23 

Anm.: Tabellen læses lodret og viser koefficientestimaterne ved estimation af modellen beskrevet i ligning A0. Den 
afhængige variabel er i alle regressionerne udlånsvæksten i periode t, mens det bankspecifikke karakteristikum,
Bkar, er forskellig i hver af estimationerne. Standardafvigelser er angivet i parenteser. White-heterogenitets-
konsistente standardafvigelser og kovarianser. ***Signifikant på 1 procentniveau, ** signifikant på 5 procentni-
veau, * signifikant på 10 procentniveau.  

Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 
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mark. Endelig bør man holde sig for øje, at analysen er baseret på et 
beskedent antal banker sammenlignet med de udenlandske studier. Det 
gør det sværere at drage håndfaste konklusioner. 
 
Robusthedsanalyse 
Nogle forhold ved resultaterne er i modstrid med, hvad man ville for-
vente. Det giver os anledning til at overveje, om modellen og dermed 
konklusionerne er retvisende. Vi udfører derfor en række robustheds-
analyser. En stigning i BNP giver ifølge regressionerne ikke et højere 
udlån, som man ellers kunne forvente. Det ændrer imidlertid ikke ved 
resultaterne, om vi bruger bruttoværditilvæksten eller væksten i BNP 
fratrukket de offentlige udgifter, og ej heller produktionsgabet målt 
som forskellen mellem BNP og en HP-filtreret trend, der også har været 

UDLÅNSVÆKST TIL VIRKSOMHEDER OPDELT EFTER 
BANKKARAKTERISTIKA Tabel 3.3.

Variabel Lag Solvens 
Kerne-
kapital Likviditet Indlånsratio Størrelse 

Nedskriv-
ninger 

1 -0,0004 -0,0004 0,0001 0,0363 -0,0006 -0,0028 
 (0,0021) (0,0017) (0,0001) (0,0221) (0,0039) (0,0032) 

Bkart-1  x 
∆Cibor 
 

2 -0,0002 0,0010 0,0002 0,0324 -0,0009 -0,0018 
  (0,0021) (0,0019) (0,0002) (0,0287) (0,0050) (0,0034) 

 3 -0,0021** -0,0001 0,0002 0,0144 -0,0079*** 0,0075** 
  (0,0011) (0,0017) (0,0002) (0,0327) (0,0022) (0,0034) 

1 0,0103 0,0097 0,0098 0,0022 -0,0030 0,0062 
 (0,0120) (0,0119) (0,0094) (0,0080) (0,0069) (0,0076) 

∆ Cibor 

 
 2 0,0255** 0,0253* 0,0280** 0,0215** 0,0170** 0,0239*** 
  (0,0124) (0,0123) (0,0110) (0,0089) (0,0074) (0,0092) 

 3 0,0173 0,0162 0,0155 0,0100 0,0077 0,0086 
  (0,0215) (0,0212) (0,0126) (0,0103) (0,0072) (0,0108) 
∆ lnBNP 

3 -0,0019 -0,0019 -0,0017 -0,0000 -0,0000 -0,0012 
  (0,0019) (0,0020) (0,0012) (0,0011) (0,0011) (0,0014) 

Bkar 1 0,0044** 0,0052 0,0000 0,0741*** -0,0540 0,0029 
  (0,0022) (0,0025) (0,0000) (0,0278) (0,0420) (0,0045) 

∆ lnUdlån 1 -0,6495 -0,6448 -0,4620* -0,2438 -0,2364 -0,4245 
   (0,5907) (0,5992) (0,2640) (0,2069) (0,2131) (0,2662) 

2 -0,3515 -0,3480 -0,2246 -0,1044 -0,0981 -0,1914 
 (0,3325) (0,3376) (0,1425) (0,1353) (0,1330) (0,1401) 

3 -0,0634 -0,0621 -0,0128 0,0102 0,0146 -0,0019 

 
 
 
 
 

 
(0,1588) (0,1614) (0,0747) (0,0744) (0,0721) (0,0707) 

Antal obs. 
1.periode 
Banker 

 1988 
2001:8 
24 

1988 
2001:8 
24 

2041 
2001:1 
25 

2586 
2001:1 
29 

2628 
2001:1 
30 

2057 
2001:1 
24 

Anm.: Se anmærkning til tabel 3.2.  
Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank. 
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anvendt som indikator for låneefterspørgslen. Det samme gælder, hvis 
inflationen målt ved forbrugerprisindekset inkluderes sammen med et 
mål for produktionen. 

Strammere forhold på pengemarkedet bør lægge en dæmper på ban-
kernes udlån, men denne effekt kan ikke ses i resultaterne. For både 
virksomhederne og husholdningerne er effekten af en ændring i 3-
måneders Cibor som oftest insignifikant. Det kunne antyde, at 3-
måneders Cibor ikke er den rigtige indikator for de danske pengemar-
kedsforhold. Resultaterne er dog robuste over for, hvilke variable, vi 
anvender til at modellere disse forhold. Ud over ændringen i 3-
måneders Cibor har vi også forsøgt at modellere ændringen i penge-
markedsforholdene ved 1- og 6-måneders Cibor, 1-, 3- og 6-måneders 
Euribor samt renten på tyske 3-måneders skatkammerbeviser. 

Vi har analyseret en række andre specifikationer af modellen, som hel-
ler ikke ændrer på de kvalitative konklusioner. I stedet for månedsob-
servationer for udlånsvæksten og ændringen i pengemarkedsrenten er 
regressionerne også udført på kvartalsdata. Det fjerner en del støj, men 
ændrer ikke på konklusionerne. Vi har også forsøgt at korrigere for eks-
treme observationer på flere forskellige måder, uden at vi har kunnet 
påvise, at individuelle bankkarakteristika har betydning for udlånsvæk-
sten. Estimationerne er baseret på data fra 2001 til 2010. De kvalitative 
resultater ændres ikke, når vi regresserer på andre perioder som fx før 
og efter finanskrisen, eller når regressionen først begynder i sommeren 
2007, hvor uroen på pengemarkedet begyndte.1 
 
Internationalt perspektiv på bankudlånskanalen 
I analysen har det ikke været muligt at påvise en bankudlånskanal i Dan-
mark. Internationalt er resultaterne heller ikke entydige, og der er ud-
bredte forskelle i empiriske analysers konklusioner på, om der eksisterer 
en bankudlånskanal, og hvad den betyder. 

For euroområdet finder Ehrmann mfl. (2003), at bankudlånet aftager 
signifikant efter en pengepolitisk stramning både på aggregeret niveau 
og i de enkelte lande. Det er især tilfældet for banker med relativt lav 
likviditetsoverdækning, hvilket kan være tegn på, at der er en udbudsef-
fekt. Ehrmann mfl. (2003) påpeger, at nationale strukturelle forskelle 
blandt euroområdets lande endvidere bør holdes for øje. Fx kan vigtig-
heden af banklån i virksomhedernes finansiering, størrelsen af bankerne 

 
1 Som robusthedstjek har vi også regresseret ved hjælp af Least Squares Dummies Variables-metoden, 

LSDV. Metoden giver en lille bias som konsekvens af, at det første laggede led af venstresidevariablen 
ikke er uafhængigt af fejlleddet. LSDV korrigerer – modsat GMM – ikke herfor ved brug af instru-
menter. Estimaterne ved LSDV kan derfor fungere som en robusthedstest på, om de instrumenter, der 
er anvendt i tabel 3.2 og 3.3, er kritiske for estimaterne. Vi finder, at de kvalitative konklusioner fort-
sat holder ved brug af LSDV i stedet for GMM. 
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og graden af statslig indflydelse, som varierer på tværs af lande, have 
betydning for den enkelte banks reaktion på en pengepolitisk ændring.  

Forskelle i nationale strukturer kan også være en del af forklaringen 
på de danske analyseresultater. Kashyap og Stein (2000) finder i et om-
fattede tværsnitsdatasæt på bankniveau evidens for en bankudlånskanal 
i USA, ligesom Huang (2003) peger på, at der eksisterer en bankudlåns-
kanal i Storbritannien. Brissimis og Delis (2009) finder i en analyse af 16 
OECD-lande, herunder Danmark, dog kun støtte for en bankudlånskanal 
i to lande, nemlig Japan og Grækenland. 

Som tidligere beskrevet må niveauet for en banks kapitaldækning væ-
re vigtigt for bankudlånskanalen. Det er dermed også relevant at se på 
danske bankers solvensgrad i et internationalt perspektiv, og den er 
relativt høj, jf. figur 3.4. Det gælder både set over en årrække og i de 
seneste data, som viser, at danske banker har øget solvensgraden be-
tragteligt de senere år. Det kan medvirke til at mindske virkningerne af 
en pengepolitisk ændring på låneudbuddet1. 

Cetorelli og Goldberg (2009) peger endvidere på, at bankudlånskana-
lens betydning mindskes af, at bankerne er blevet mere globale og har 
tættere forretningsførelse med deres udenlandske filialer. Adgangen til 

 1
 En del af stigningen i de danske pengeinstitutters solvensprocent kan henføres til indskuddet af 

statslig hybrid kernekapital. Som tidligere diskuteret er denne kapital relativt dyr, og bankerne har 
derfor incitament til at betale den tilbage. Det kan have betydning for, om de ønsker at foretage 
yderligere udlån, selv om de aktuelt er velkapitaliserede. 

INDIKATORER FOR KAPITALDÆKNING I UDVALGTE LANDE Figur 3.4 
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Anm.: 
Kilde: 

Data er gennemsnit for 2007-09.  
Statistics on Consolidated Banking Data (CBD) 2007, 2008, 2009. Den Europæiske Centralbank. 
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kapital og likviditet via flere lande mindsker følsomheden over for na-
tionale pengepolitiske ændringer og er et argument for, at bankudlåns-
kanalens virkning mindskes. For Danmarks vedkommende har flere af de 
største banker sammen med deres udenlandske filialer et internt kapi-
talmarked, og deres internationalt orienterede forretningsmodel kan 
derfor medvirke til at mindske en bankudlånskanal i Danmark. Under 
krisen på pengemarkedet i efteråret 2008 ville en internationalt oriente-
ret forretningsmodel dog ikke have givet bedre adgang til likviditet, da 
alle landes pengemarkeder frøs til samtidig. 
 
Konklusion om bankudlånskanalen 
Vi har ikke fundet egentlige tegn på, at der er en sammenhæng mellem 
en banks udlånsvækst og indikatorer for dens evne til at låne ud, når der 
sker en pengepolitisk ændring. Det er dermed ikke muligt at påvise eksi-
stensen af en bankudlånskanal i Danmark. I analysen har vi anvendt et 
datasæt på institutniveau, hvor regnskabsnøgletal er blevet sammen-
koblet med de respektive bankers udlån fordelt på husholdninger og 
virksomheder. Vi finder, at hverken størrelse, forholdet mellem indlån 
og udlån, solvens-, kernekapital- eller nedskrivningsprocent har haft 
betydning for en banks evne til at låne ud i perioden 2001-10. Der er 
dog efter finanskrisen en svag tendens til, at de mest likvide banker har 
haft en højere udlånsvækst end mindre likvide banker. 

Analysen antyder også, at bankerne ikke har været begrænsede i de-
res udlån under finanskrisen. Det kan hænge sammen med, at der kun 
er få tilfælde, hvor bankernes kapitalkrav har udgjort en bindende be-
grænsning på deres udlån. Adgangen til hybrid kernekapital i forbindel-
se med Bankpakke II kan dermed have været med til at forebygge en 
bankudlånskanal. Desuden kan det på baggrund af analysen ikke afvi-
ses, at bankerne uafhængigt af deres position forud for krisen kan have 
strammet mere op på deres udlån, end hvad konjunktursituationen 
umiddelbart ville tilsige. 

 
4. BALANCEKANALEN 

I dette afsnit ser vi på balancekanalen, som er den del af kreditkanalen, 
der vedrører låntagernes balancer. Kanalen bygger på en antagelse om, 
at en pengepolitisk stramning vil reducere værdien af virksomhedernes 
aktiver. Det gælder både materielle aktiver, som fx maskiner og bygnin-
ger, og finansielle aktiver. Dermed begrænses virksomhedernes mulig-
hed for at stille sikkerhed for lån. Desuden må en rentestigning forven-
tes at føre til, at efterspørgslen falder, og det vil reducere virksomhe-
dernes fremtidige indtjening. 
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Teorien implicerer altså, at en pengepolitisk stramning øger bankernes 
risiko for tab på udlån. Dermed bliver det vigtigere, at virksomhederne 
kan stille sikkerhed for de lån, der ydes. Det skyldes, at der må forventes 
at være en asymmetri i informationen mellem bankerne og virksomhe-
derne. Typisk vil virksomhederne have et sikrere skøn for deres konkurs-
risiko end bankerne, men for at opnå de mest favorable lånevilkår har 
virksomhederne incitament til over for bankerne at nedtone tabsrisiko-
en ved et givet projekt. Bankerne kan derfor ikke blot træffe beslutnin-
ger om udlån alene på baggrund af den information, som de får fra 
virksomhederne. Asymmetrien betyder, at bankerne vil kræve en mer-
rente for udlån, den såkaldte eksterne finansieringspræmie, se Bernanke 
mfl. (1999). 

Bankernes viden om en virksomheds økonomi vil typisk afhænge af, 
hvor stort virksomhedens engagement med banken er. Mens bankerne 
ofte bruger betydelige resurser på at følge deres store kunders økonomi 
tæt, vil de typisk kun have begrænset viden om deres mindre kunder. Et 
lån til en mindre kunde kan derfor betragtes som mere risikabelt end et 
lån til en stor kunde. Forskellen i risiko forstærkes af, at små virksomhe-
der normalt er overrepræsenterede i konkursstatistikken. 

For at tage højde for, at en pengepolitisk stramning øger tabsrisikoen 
ved udlån, kan bankerne hæve deres udlånsrenter mere end, hvad en 
stigning i de pengepolitiske renter umiddelbart ville tilsige. Dermed stiger 
den eksterne finansieringspræmie. Det gør det mere attraktivt for virk-
somhederne at finansiere nye investeringer gennem intern finansiering 
frem for at optage lån. Ud over stigningen i den eksterne finansierings-
præmie kan en balancekanal også medføre, at skærpede kreditvurderin-
ger i perioder vil begrænse virksomheders adgang til ekstern finansiering, 
selv om de er villige til at betale den gældende rente. Det vil også øge 
vigtigheden af intern finansiering. Dermed kan der være fuldt rentable 
investeringer, som ikke kan gennemføres, hvis virksomhederne ikke selv 
kan finansiere dem. Det vil være skadeligt for vækst og beskæftigelse. 
 
Identifikation af en balancekanal 
Balancekanalen manifesterer sig ved, at virksomheder, som er vanskelige 
at kreditvurdere, i særlig grad er afhængige af intern finansiering, jf. 
Gilchrist og Zakrajsek (1995). Alternativt kan balancekanalen vise sig 
ved, at sammenhængen mellem pengestrømmen og investeringerne er 
stærkest i perioder med stramme monetære forhold, idet pengestrøm-
men er et mål for en virksomheds mulighed for at selvfinansiere sine 
investeringer, jf. Oliner og Rudebusch (1996). 

I en verden uden finansielle friktioner vil investeringerne alene af-
hænge af deres forventede afkast i forhold til kapitalomkostningerne. 
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Dette mål betegnes ofte som Tobins Q, jf. Tobin (1969). Hvis Tobins Q er 
større end 1, er det i teorien profitabelt for virksomheden at udbygge sit 
kapitalapparat, så nettoinvesteringerne bliver positive. For børsnoterede 
virksomheder kan Tobins Q beregnes, da man via aktiekursen kender 
virksomhedens markedsværdi, der afspejler dens forventede afkastmu-
ligheder. 

Børsnoterede virksomheder udgør i Danmark kun en lille del af det 
samlede antal virksomheder. For de fleste virksomheder er det derfor 
ikke muligt at beregne et pålideligt mål for Tobins Q. Hvis man ønsker 
at inkludere ikke-børsnoterede virksomheder, kan man i stedet for To-
bins Q anvende de seneste års udvikling i virksomhedens omsætning 
som den underliggende forklarende variabel for omfanget af investe-
ringer. For at afdække, om der er en balancekanal, inkluderes virksom-
hedens pengestrøm som en yderligere forklarende variabel i analyserne. 

 
Balancekanalen i USA og EU 
Analyser af balancekanalen er som regel baseret på paneldatasæt, der 
indeholder regnskabsoplysninger for en række virksomheder over en 
årrække, jf. boks 4.1. Det ligger uden for rammerne af denne artikel at 
opbygge et sådant datasæt for danske virksomheder, og artiklen inde-
holder derfor ikke en selvstændig økonometrisk analyse af balancekana-
len på danske data. I stedet sammenfatter vi de væsentligste resultater 
fra studier af balancekanalen for en række europæiske lande og USA. 
Gennemgangen suppleres med nogle overvejelser om, i hvilket omfang 
resultaterne kan overføres til danske forhold. 

I et forskningsprojekt koordineret af ECB blev der lavet studier af ba-
lancekanalen for Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien samt en række af 
de mindre eurolande. Tabel 4.1 viser den langsigtede effekt af penge-
strømmen på investeringernes andel af det eksisterende kapitalapparat, 
i de fire største eurolande. Resultat for alle landene er generelt, at der 
er en signifikant sammenhæng mellem virksomhedernes pengestrøm og 
deres investeringer. Det er ikke overraskende, da pengestrømmen kan 
være en god indikator for en virksomheds fremtidige omsætning og 
dermed dens forventede fremtidige indtjening. 

Den grundlæggende hypotese i Chatelain mfl. (2001) er, at balanceka-
nalen især rammer de små virksomheder. Tabellen viser derfor også for-
skellen mellem den estimerede langsigtede effekt af pengestrømmen på 
investeringerne for små og store virksomheder. Kun for Italien spores 
der en forskel. Det kan dog afspejle, at en virksomheds størrelse ikke er 
den rigtige indikator for de forhold, som fører til en balancekanal. Mere 
detaljerede studier for de enkelte lande har derfor analyseret alternati-
ve grupperinger af virksomhederne. 
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ØKONOMETRISK ANALYSE AF BALANCEKANALEN Boks 4.1 

Analyser af balancekanalen er som regel baseret på et paneldatasæt, der indeholder 

regnskabsoplysninger for en række virksomheder over en årrække. Ud fra data har 

man typisk estimeret en variant af følgende ligning, jf. fx Chatelain mfl. (2001): 

 

 

 

 

 

 

 

I er virksomhedens investeringer, som man ønsker at forklare. S er salget, BP er kapi-

talens brugerpris, og PS er pengestrømmen. Investeringerne og pengestrømmen sæt-

tes i forhold til værdien af virksomhedens kapitalapparat, K. i er en virksomheds-

specifik konstant, t  er en periodedummy, og t er et stokastisk fejlled. t er et in-

deks, som angiver tidsperioden, og i er et indeks, der angiver virksomheden. er dif-

ferensoperatoren, der angiver en ændring i den efterstående variabel fra periode t-1 

til periode t, og ln betegner den naturlige logaritme. 

På baggrund af koefficienten til virksomhedernes pengestrøm, , er der to tilgan-

ge til at teste, om pengepolitikken opererer gennem en balancekanal. Den ene er at 

opdele virksomhederne i datasættet i grupper på baggrund af deres forventede kre-

ditvilkår. Hvis det fx forventes, at det primært er små virksomheder, som rammes af 

kreditrestriktioner, kan virksomhederne opdeles efter størrelse. Hvis koefficienten til 

pengestrømmen er størst for de små virksomheder, er det en indikation af en kredit-

kanal. Metoden blev anvendt i forbindelse med et større forskningsprojekt om den 

pengepolitiske transmissionsmekanisme i euroområdet koordineret af ECB. Resulta-

terne fra projektet er sammenfattet i Angeloni mfl. (2003). 

En alternativ tilgang er at identificere perioder, hvor pengepolitikken er stram, og 

perioder, hvor den er mere lempelig. Hvis sammenhængen mellem pengestrømmen 

og investeringer er stærkere i perioder med stram pengepolitik, er det også en indika-

tion af, at der er en kreditkanal. Denne metode anvendes af Oliner og Rudebusch 

(1996) for USA og af Angelopoulou og Gibson (2007) for Storbritannien. 

 

 

LANGSIGTET EFFEKT AF PENGESTRØM PÅ INVESTERINGERS ANDEL AF 
KAPITALAPPARAT Tabel 4.1

 Tyskland Frankrig Italien Spanien 

Pengestrøm/værdi af kapitalapparat .. 0,092 
(0,038)*

0,221 
(0,030)**

0,196 
(0,027)**

0,116 
(0,021)** 

Forskel mellem store og små virksom-
heder .....................................................

-0,050 
(0,050) 

-0,035 
(0,031) 

0,144 
(0,045)**

0,030 
(0,033) 

Anm.: * og ** angiver signifikans på henholdsvis 5 pct. og 1 pct.-niveau. 
Kilde: Chatelain mfl. (2001).  
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Von Kalckreuth (2001) finder for Tyskland, at virksomheder med en 
dårlig kreditvurdering er mere følsomme over for kreditbegrænsninger. 
For Frankrig er afhængigheden af pengestrømmen større for virksom-
heder i kapitalgode-industrien, virksomheder med en dårlig kreditvur-
dering, og virksomheder, der har en stor afhængighed af handelskre-
ditter, jf. Chatelain og Tiomo (2001). For Italien er det, ud over små 
virksomheder, især virksomheder, som råder over en forholdsmæssigt 
stor andel af immaterielle aktiver, der er afhængige af de aktuelle fi-
nansielle betingelser, jf. Gaiotti og Generale (2001). Det kan afspejle, at 
bankerne i særlig grad har vanskeligt ved at kreditvurdere disse virk-
somheder. Analyserne, som alle er indeholdt i Angeloni mfl. (2003), 
kommer ikke med en klar konklusion på, om der findes en balancekanal 
i euroområdet. 

Oliner og Rudebusch (1996) undersøger, om der er en balancekanal i 
USA, mens Angelopoulou og Gibson (2007) søger at besvare samme 
spørgsmål for Storbritannien. De omtalte studier for euroområdet sam-
menligner, hvor afhængige investeringerne er af pengestrømmen for 
forskellige grupper af virksomheder. Oliner og Rudebusch samt Angelo-
poulou og Gibson ser i stedet på, om investeringernes samvariation med 
pengestrømmen afhænger af, hvor stram pengepolitikken er. Både for 
USA og Storbritannien er der tegn på, at små virksomheder er mere af-
hængige af egenfinansiering, når pengepolitikken strammes. For store 
virksomheder er der derimod ingen synlige tegn på en balancekanal. 

De relativt svage indikationer på en kreditkanal kan enten skyldes, at 
den kun har begrænset betydning, eller at de statistiske metoder, der 
anvendes i analyserne, ikke er tilstrækkelige til at identificere effekten. 
De omtalte studier i afsnittet om bankudlånskanalen er alle baserede på 
data på institutniveau, mens studierne af balancekanalen er baseret på 
data på virksomhedsniveau. Et nyere studie for Spanien af Jiminez mfl. 
(2010) baserer sig i stedet på data for individuelle låneanmodninger, som 
matches med nøgletal for de involverede banker og virksomheder. Studi-
et finder, at både bankernes og virksomhedernes balancer har betydning 
for kreditudbuddet. Det er det eneste studie af kreditkanalen, som vi har 
kendskab til, der baserer sig på individuelle låneanmodninger. 

 
Balancekanalen i Danmark 
Den pengepolitiske transmissionsmekanisme afhænger af en række fak-
torer, som varierer fra land til land. Det er fx vigtigt, hvordan virksom-
hederne finansierer deres aktiviteter. Resultaterne fra de omtalte studier 
kan derfor ikke uden videre overføres på Danmark. I det følgende ser vi 
på nogle indikatorer, som kan give et indtryk af, om der eksisterer en 
balancekanal i Danmark. 
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En del empiriske studier bekræfter den hypotese, at balancekanalen 
primært har betydning for de mindre virksomheder. Virksomhedsstruk-
turen i både Danmark og i udlandet består overvejende af mindre virk-
somheder med under 250 ansatte. I Danmark var deres andel af den 
samlede værdiskabelse uden for den finansielle sektor ca. 68 pct. i 2006. 
Hovedparten af dem er helt små med 1-9 ansatte. I Danmark udgør de 
knap 87 pct. af det samlede antal virksomheder, jf. tabel 4.2. Set på 
tværs af lande er det relativt lavt. Lande som Tyskland og USA har dog 
en mindre andel af helt små virksomheder end Danmark. Overordnet er 
virksomhedernes fordeling på størrelse i Danmark sammenlignelig med 
udlandets. Virksomhedernes størrelse er dermed ikke en faktor, som 
indikerer, at der er en forskel i balancekanalens styrke i Danmark sam-
menlignet med resten af Europa.  

For at belyse, om kreditvilkårene for store og små virksomheder i 
Danmark udvikler sig forskelligt over konjunkturcyklen, kan man se på 
udviklingen i renteforskellen mellem store og små lån til virksomheder. 
Det må antages, at der typisk er en sammenhæng mellem størrelsen på 
en virksomhed og størrelsen af de lån, som den optager. Data for ud-
lånsrenter opdelt efter lånets størrelse er kun til rådighed fra 2003, så 
analysen bygger på erfaringerne fra den seneste konjunkturcykel. I åre-
ne op til finanskrisen kulminerede i 2008, var renteforskellen mellem 
små og store bankudlån til virksomheder ca. 1 procentpoint, jf. figur 4.1. 
Det var tæt på en halvering i forhold til den forudgående periode. Den 
meget lave rentemarginal afspejler formentligt den jagt på afkast, som 
fandt sted op til krisen, og som medførte, at renterne ikke altid afspejlede 
lånenes reelle risiko. I forbindelse med krisen blev renteforskellen imid- 

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I DEN IKKE-FINANSIELLE  
SEKTOR, 2006 Tabel 4.2

Pct. af samlet antal 
virksomheder 

Mikro  
(1-9 ansatte) 

Små  
(10-49 ansatte)

Mellemstore 
(50-249 
ansatte) 

Små og mellem-
store virksom-
heder, SMEs  

(1-249 ansatte)

Store 
(Over 250 
ansatte) 

Danmark ................  86,8 11,0 1,9 99,7 0,3 
Sverige ...................  94,2 4,8 0,8 99,8 0,2 
Storbritannien .......  87,5 10,5 1,7 99,6 0,4 

Tyskland ................  83,1 14,1 2,3 99,5 0,5 
Frankrig .................  92,3 6,5 1,0 99,8 0,2 
Italien ....................  94,6 4,8 0,5 99,9 0,1 
Spanien ..................  92,2 6,8 0,8 99,9 0,1 

EU27 ......................  91,8 6,9 1,1 99,8 0,2 

USA ........................  78,8 - - - - 

Anm,: Den ikke-finansielle sektor omfatter industri, bygge- og anlæg samt ikke-finansielle tjenester. For USA indeholder 
gruppen "Mikro" virksomheder med 0-9 ansatte. Sammenlignelige grupperinger for de øvrige virksomhedsstørrel-
ser er ikke tilgængelig. For Holland er data fra 2005, mens data for USA er fra 2007.  

Kilde: Eurostat, European Business Economy Overview 2009 og U.S. Census Bureau. 
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lertid udvidet markant til omtrent 3 procent point. Det er det højeste 
niveau, siden statistikken begyndte i 2003. 

Desuden er rentemarginalen på udlån til personligt ejede virksomhe-
der steget relativt meget i forbindelse med krisen, jf. figur 4.2. Udvidel-

UDVIKLING I RENTEN PÅ SMÅ OG STORE NYUDLÅN TIL VIRKSOMHEDER Figur 4.1 
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 

  

 

RENTEMARGINAL FOR HUSHOLDNINGER OG VIRKSOMHEDER Figur 4.2 
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Kilde: 

Husholdninger inkluderer personligt ejede virksomheder. Rentemarginalen angiver forskellen mellem den gen-
nemsnitlige ind- og udlånsrente. 
Danmarks Nationalbank. 
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sen af marginalen afspejler dog primært en tilbagevenden til en mere 
normal situation ovenpå en periode, hvor finansieringsvilkårene har 
været ekstraordinært gunstige. Store virksomheder kan bedre finansiere 
sig på kapitalmarkederne, og renten på bankernes store erhvervsudlån 
følger typisk pengemarkedsrenterne tættere end renten på andre typer 
lån. Det kan endvidere tænkes, at store virksomheder er i stand til at 
stille mere omfattende sikkerhed end små virksomheder. 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse bliver bankerne spurgt, om de 
har ændret deres kreditstandarder. Som reaktion på krisen strammede 
de markant over for erhverv i sidste del af 2008, jf. figur 4.3. Det er en 
naturlig konsekvens af, at risikoen for tab på udlån stiger i en lavkon-
junktur. Desuden var bankernes kreditpolitik generelt lempelig i årene 
op til finanskrisens udbrud. Ifølge figuren er der dog ikke noget, som 
tyder på, at opstramningen i særlig grad var rettet mod små og mellem-
store virksomheder.  

Konsekvenserne af en stramning i bankernes kreditvilkår afhænger i 
sagens natur af, i hvilket omfang virksomhederne er afhængige af bank-
finansiering. Baseret på deres transaktioner i Danmark, euroområdet og 

ÆNDRING I KREDITSTANDARDER Figur 4.3 
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Kilde: 

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i
deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del),
-50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/steget en del). Svarene vægtes
sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpoli-
tikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån. Nettotallet er institutternes vurdering
af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotal-
let for forventningerne til det efterfølgende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere
ændringer i det efterfølgende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme
(lempe) i det efterfølgende kvartal. 
Danmarks Nationalbank. 
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USA kan man se, at intern finansiering alle steder er den klart vigtigste 
finansieringskanal for virksomheder, jf. figur 4.4. I Danmark udgjorde 
intern finansiering 55 pct. i perioden 2004-09 og anvendes dermed en 
smule mere end i euroområdet og væsentligt mere end i USA. 

Ifølge Petersen og Risbjerg (2009) kan udbredelsen af erhvervsdriven-
de fonde i Danmark være medvirkende til, at der er en højere grad af 
egenfinansiering blandt danske virksomheder, idet fondene normalt er 
mere tålmodige ejere. Banklån som finansieringskilde er omtrent brugt 
lige meget i Danmark og euroområdet. Der er dog stor heterogenitet i 
virksomhedernes finansielle struktur i euroområdet, ligesom der er væ-
sentlige forskelle i tilgængeligheden af eksterne midler og industristruk-
turen på tværs af eurolandene.  

Når danske virksomheder finansierer sig eksternt, sker det primært via 
lån i banker og andre lån, herunder fra andre virksomheder, mens ud-
stedelser af aktier og obligationer kun udgør ca. 10 pct. Sidstnævnte 
finansieringskilde er en smule mindre brugt end i euroområdet, hvor-
imod udstedelse af virksomhedsobligationer og andre kreditmarkedsin-
strumenter bruges væsentligt mere i USA. 

FORDELING AF AKKUMULERET FINANSIERING, 2004-09 Figur 4.4 
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Kilde: 

Ikke-finansielle virksomheder. Den akkumulerede finansiering er beregnet som summen af nettotilgangen i de
enkelte finansieringskilder i forhold til BNP de enkelte år i perioden 2004-09. Sammenligningen på tværs af lande
er delvis baseret på skøn grundet metodemæssige forskelle i opgørelserne af finansielle konti, jf. ECB (2009a).
Intern finansiering er opgjort som summen af bruttoopsparing og modtagne kapitaloverførsler. Da bruttoover-
skuddet ikke tager højde for formueindkomst, afskrivninger og selskabsskat, er bruttoopsparing mv. ikke en
komplet beskrivelse af virksomhedernes interne finansiering. Andre lån indeholder bl.a. lån fra andre virksomhe-
der, og Andre mellemværender omfatter handelskreditter og skyldige skatter. Det negative bidrag fra ejerandels-
finansiering for USA kan tilskrives tilbagekøb af aktier samt fusioner og virksomhedsovertagelser. 
ECB, Eurostat, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Federal Reserve og Bureau of Economic Analysis. 
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Sammenholdt med USA har de europæiske banker dermed en større 
rolle i at finansiere ikke-finansielle virksomheder. Det kunne indikere, at 
en balancekanal kan have større betydning i euroområdet og Danmark.  

Omvendt må de strammere finansielle vilkår, som ligger bag balance-
kanalen, dog også i en vis grad forringe betingelserne for andre typer af 
ekstern finansiering. Da ekstern finansiering samlet betyder mindre i 
Danmark end i USA, er det ikke entydigt, hvor balancekanalen har størst 
betydning. 

 
Konklusion om balancekanal 
Vi har i afsnittet set nærmere på, hvad balancekanalen betyder for den 
pengepolitiske transmission. Som det fremgår, er der indikationer af, at 
balancekanalen i nogle lande kan have betydning for bestemte grupper 
af virksomheder. For Danmark tyder erfaringerne fra tiden efter finans-
krisen på, at balancekanalen kan have haft en vis betydning for mindre 
virksomheder, som har haft sværere ved at finansiere sig eksternt sam-
menlignet med større virksomheder. For større virksomheder er det van-
skeligt at forestille sig, at balancekanalen har væsentlig betydning. Dels 
er de blevet mindre ramt på rentemarginalen, og desuden har de lettere 
adgang til alternative finansieringskilder. I Danmark har balancekanalen 
derfor næppe stor betydning på makroniveau. 

 
5. KONJUNKTUR OG RENTEMARGINAL 

I de foregående afsnit er det analyseret, om pengepolitikken i tilgift til 
den traditionelle rentekanal også påvirker realøkonomien gennem en 
kreditkanal. I dette afsnit vil vi se mere bredt på, hvordan bankernes 
detailrenter og renterne på realkreditlån afhænger af konjunktursitua-
tionen. Analysen kan give et billede af, hvilken rolle det finansielle sy-
stem spiller for konjunkturudviklingen i Danmark. Den teoretiske littera-
tur har identificeret flere kanaler, hvorigennem friktioner i det finansiel-
le system kan forstærke økonomiens konjunkturudsving. En væsentlig 
kanal er, at forskellen mellem bankernes ind- og udlånsrenter typisk 
øges i lavkonjunkturer og reduceres i højkonjunkturer. Det vil forstærke 
udsvingene, jf. Bernanke mfl. (1999). 

I Danmark er pengepolitikken indrettet på at opretholde en fast kro-
nekurs over for euroen. De pengepolitiske renter vil derfor ikke direkte 
afspejle den danske konjunkturudvikling. I euroområdet tilrettelægges 
pengepolitikken med det primære formål at opretholde prisstabilitet. 
Prisstabiliteten sikres i overordnede træk ved at bruge de pengepolitiske 
renter til at styre efterspørgslen, så man undgår store udsving i den 
økonomiske aktivitet og dermed inflationen. Det medfører, at der i eu-

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011, del 2



 37 

roområdet må forventes at være en sammenhæng mellem konjunktur-
udviklingen og de pengepolitiske renter. 

 
Konjunkturafhængighed i bankernes renter 
Der er generelt en høj grad af samvariation i konjunkturudsvingene i 
Danmark og euroområdet, jf. Dam (2008). Samvariationen afspejler, at 
Danmark er tæt integreret med euroområdet både realøkonomisk og 
finansielt. Denne udvikling må formodes at blive forstærket yderligere, 
og den danske konjunkturudvikling vil derfor fortsat følge euroområ-
dets ret tæt. Dermed vil de pengepolitiske renter i Danmark til en vis 
grad være afstemt med konjunktursituationen, selv om dette ikke ind-
går som en målsætning for pengepolitikken. 

Det forbedrer velfærden, hvis pengepolitikken kan dæmpe konjunk-
turudsvingene ved at stimulere økonomien gennem lave renter i lavkon-
junkturer, og omvendt lægge en dæmper på væksten gennem højere 
renter i højkonjunkturer. Men friktioner i det finansielle system kan i et 
vist omfang modvirke den stabiliserende effekt af de pengepolitiske 
renter. I en lavkonjunktur vil risikoen for tab på udlån være større end i 
en normal konjunktursituation. Man kan derfor forestille sig, at banker-
ne i en lavkonjunktur hæver udlånsrenterne i forhold til den rente, som 
de selv finansierer sig til, dvs. de pengepolitiske renter, de korte penge-
markedsrenter og bankernes egne indlånsrenter. Det vil resultere i, at 
spændet mellem bankernes indlåns- og udlånsrenter udvides, og det 
medvirker til at forstærke lavkonjunkturen. 

Dueker og Thornton (1997) argumenterer for, at bankerne har incita-
ment til at reducere deres markedsandel i en lavkonjunktur, hvilket for-
stærker udsvingene i rentemarginalen. Det skyldes et såkaldt adverse 
selection-problem. En bank, der forsøger at udvide sin kundebase i en 
lavkonjunktur, vil løbe en stor risiko for at opfange de kunder, som har 
fået afslag på kredit i andre banker. Som konsekvens deraf kan banker-
ne udnytte deres viden om eksisterende kunders kreditrisiko til at hæve 
renterne på udlån til dem ud over, hvad tabsrisikoen tilsiger, uden at 
kunderne skifter, jf. Aliaga-Diaz og Olivero (2010). 

Danske bankers rentemarginal er faldet siden midten af 1990'erne, jf. 
figur 5.1. Det afspejler især, at marginalen over for husholdninger er 
faldet, mens man ikke kan spore en klar tendens i marginalen over for 
erhverv. Faldet for husholdninger skyldes bl.a., at de relativt lavt forren-
tede prioritetslån med sikkerhed i fast ejendom er blevet mere udbredt. 
Selv om det er vanskeligt ud fra figuren at se en klar sammenhæng mel-
lem rentemarginalen og konjunkturudviklingen, er der enkelte episoder, 
som skiller sig ud. Fx blev rentemarginalen indsnævret markant i 1997 
og 1998, hvor dansk økonomi var i klar fremgang. Omvendt blev de 
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stærkt forværrede fremtidsudsigter som følge af finanskrisen i 2008-09 
fulgt af en mærkbar udvidelse af marginalen. 

For nærmere at belyse rentemarginalens konjunkturfølsomhed kan 
man se på de dynamiske korrelationer mellem den cykliske komponent i 
rentemarginalen og den cykliske komponent i BNP, jf. figur 5.2 til ven-
stre. Den negative samtidige korrelationskoefficient indikerer, at margi-
nalen er kontracyklisk. Denne sammenhæng er statistisk signifikant. Der 
er altså en tendens til, at rentemarginalen er relativt lav i en højkon-
junktur. Analysen er dog for simpel til at afgøre den underliggende år-
sag til, at marginalen er kontracyklisk og dermed virker konjunkturfor-
stærkende. 

Hvis bankerne er fremadskuende, vil de begynde at tilpasse rentemar-
ginalen, før økonomien vender. Det ville afspejle sig i en stærk sam-
menhæng mellem marginalen og fremtidig BNP-vækst. Vi finder dog 
den stærkeste empiriske sammenhæng mellem rentemarginalen og BNP 
0-2 kvartaler tilbage i tid. Det tyder på, at bankerne snarere halter lidt 
efter den makroøkonomiske udvikling, når de justerer deres ind- og 
udlånsrenter.1 Siden 1995 har bankerne haft tendens til at være lidt me-

 1
 Abildgren (2010) finder dog på baggrund af kvartalsvise data for 1948-2010, at bankerne i nogen 

grad tager højde for den forventede fremtidige konjunkturudvikling, når de tilpasser rentemargina-
len. 

PENGEINSTITUTTERS RENTEMARGINAL Figur 5.1 
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Kilde: 

Kvartalsdata. Rentemarginalerne er beregnet ud fra pengeinstitutternes gennemsnitlige ind- og udlånsrenter, der
er vægtede gennemsnit af renter for udestående forretninger med offentlig forvaltning og service, ikke-
finansielle selskaber og husholdninger. MFI-sektoren og andre finansielle selskaber er således ikke inkluderet. Der
er korrigeret for databrud tilbage i tid. 
Danmarks Nationalbank. 
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re fremadskuende, når de fastsætter renterne på udlån til husholdnin-
ger sammenlignet med renterne på erhvervsudlån, jf. figur 5.2 til højre. 

Bankerne kan udvide deres rentemarginal ved enten at nedsætte ind-
lånsrenterne, øge udlånsrenterne eller en kombination af begge dele. 
For at se nærmere på det, opdeler vi rentemarginalen i forskellen mel-
lem bankernes udlånsrente og Nationalbankens indskudsbevisrente (ud-
lånsrentemarginalen) og forskellen mellem Nationalbankens indskuds-
bevisrente og bankernes indlånsrente (indlånsrentemarginalen). Udvik-
lingen i BNP er lidt tættere korreleret med rentemarginalen for udlån 
end med marginalen for indlån, jf. figur 5.2 til venstre. Det kan skyldes, 
at bankerne betragter indlån som et alternativ til at finansiere sig på 
pengemarkedet. Det vil tilsige, at der skal være en tæt sammenhæng 
mellem bankernes indlånsrenter og de pengepolitiske renter. Hvis det er 
tilfældet, må rentemarginalen primært tilpasses ved at justere udlåns-
renterne. 

Udviklingen i rentemarginalen afspejler bl.a., at risikoen for tab på ud-
lån varierer. Det kan derfor være relevant at sammenligne udviklingen i 
rentemarginalen med indikatorer, der i højere grad end den samlede 
BNP-vækst siger noget om tabsrisikoen. For husholdningerne kan der 
spores en positiv sammenhæng mellem rentemarginalen og antal 
tvangsauktioner, jf. figur 5.3 til venstre. For virksomhedernes er den 
seneste stigning i rentemarginalen sket samtidig med, at antallet af 
konkurser steg kraftigt som følge af den økonomiske krise, jf. figur 5.3 
til højre. Imidlertid ser udvidelsen af rentemarginalen i 2002-06 ikke i 
samme omfang ud til at dække over større tab ved konkurser. 

Rentemarginalen er kun én af flere indtægtskilder for bankerne, som 
typisk servicerer deres kunder med en bred vifte af finansielle produkter. 

KORRELATION MELLEM PRODUKTIONSGAB OG FORUDGÅENDE, 
INDEVÆRENDE OG EFTERFØLGENDE KVARTALERS RENTEMARGINALER Figur 5.2 
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Kilde: 

Beregningen er foretaget for den cykliske komponent i tidsserierne, der defineres som afvigelsen fra en HP 
filtreret trend. Figuren til venstre er baseret på data for 1983-2010. Figuren til højre er baseret på data for 1995–
2010. 
Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 
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Dermed bliver det vanskeligere at skifte bank, og kundetilknytningen 
stiger. Det er ikke ualmindeligt, at renteindtægter kun udgør halvdelen 
af en banks samlede indtægter på en virksomhed. Det er imidlertid van-
skeligt at identificere, om gebyrindtægterne afhænger af konjunkturer-
ne.  

 
Konjunkturafhængighed i realkreditrenterne 
Foruden lån i bankerne benytter både husholdninger og virksomheder 
sig også i stort omfang af realkreditfinansiering med sikkerhed i fast 
ejendom, jf. figur 5.4. Den konjunkturforstærkende effekt af variationer 
i bankernes rentemarginal kan derfor i nogen grad dæmpes, hvis real-
kreditrenterne er mindre konjunkturfølsomme end detailrenterne. I det 
følgende undersøger vi, om det er tilfældet.  

For lån i pengeinstitutter kan man se på rentemarginalen som et ud-
tryk for, hvordan friktioner i den finansielle sektor forstærker økonomi-
ens konjunkturudsving. Et tilsvarende mål findes ikke for realkreditten. 
Vi sammenligner renten på realkreditobligationer med renten på stats-
obligationer, som dermed kommer til approksimere en risikofri fordring, 
for at få et udtryk for det konjunkturafhængige, risikobetingede ele-
ment i realkreditrenterne. En sådan sammenligning er dog ikke ligetil, 
da forskelle i kreditrisiko kun er en blandt flere faktorer bag rentefor-
skellen. Renten på realkreditobligationer må også forventes at afvige fra 
renten på statsobligationer som følge af forskel i betalingsprofil, i inve-
storinteresser og i konverteringsrisiko, jf. Larsen (1993). 

Stats- og realkreditobligationer har typisk forskellig betalingsprofil. 
Statsobligationer udstedes som stående lån, mens realkreditobligatio-
nerne hovedsageligt er annuitetslån. Det bevirker, at varigheden af en 
30-årig realkreditobligation, når man ser bort fra konverteringsmulig-

RENTEMARGINAL TIL HUSHOLDNINGER OG VIRKSOMHEDER Figur 5.3
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Kilde: 

Rentemarginalen er den cykliske komponent, der defineres som afvigelsen fra en HP-filtreret trend. 
Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. 
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heden, kun er omtrent to år længere end varigheden af en 10-årig 
statsobligation.1 Forskellen i betalingsprofil kan give sig udslag i forskel-
lige renteniveauer, især i perioder hvor rentekurven er stejl. Desuden er 
fastforrentede realkreditobligationer konverterbare i modsætning til 
statsobligationer. Da konverteringerne sker i perioder med rentefald, er 
det ikke en attraktiv situation for investorerne, og de vil derfor kræve 
en højere rente for at holde realkreditobligationer frem for statsobliga-
tioner, jf. Lybek (1992). 

Sandsynligheden for, at en realkreditobligation når kurs 100, hvor det 
er attraktivt for låntager at indfri, afhænger af det aktuelle renteniveau. 
For at tage højde for det ser vi også på det optionsjusterede spænd, 
OAS, hvor der er korrigeret for, at udstederen af en realkreditobligation 
kan udnytte sin option til at indfri den til kurs 100, selv om kursen skulle 
stige yderligere. Historisk har rentespændet mellem realkredit- og stats-
obligationer haft en tendens til at være lavest i begyndelsen af en høj-
konjunktur, jf. figur 5.5. Senere i højkonjunkturen øges spændet igen. 
Udviklingen afviger dermed fra udviklingen i bankernes rentemarginal, 
som bunder et par kvartaler efter, at konjunkturen er vendt. Korrelatio-
nerne er i nogen grad drevet af udviklingen under den seneste krise,  
 1
 Varigheden angiver et vægtet gennemsnit af de tidspunkter, hvor en obligations betalinger forfal-

der. Hvis en obligation har en kort varighed vil dens betalinger forfalde indenfor en kort tidshori-
sont, mens det modsatte er tilfældet for en obligation med lang varighed. 

UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER OG VIRKSOMHEDER Figur 5.4 
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Kilde: 

Sæsonkorrigerede data. Udestående udlån til danske husholdninger og virksomheder fra penge- og realkreditin-
stitutter placeret i Danmark. Husholdninger omfatter personligt ejede virksomheder, herunder landbrug. Erhverv 
er ikke-finansielle selskaber. 
Danmarks Nationalbank. 
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KORRELATION MELLEM OBLIGATIONSRENTESPÆND OG FORUDGÅENDE, 
INDEVÆRENDE OG EFTERFØLGENDE KVARTALERS OUTPUTGAB Figur 5.5 
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Kilde: 

Beregningen er foretaget for den cykliske komponent i tidsserierne, der defineres som afvigelsen fra en HP-
filtreret trend. 
Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Nordea Analytics. 

 
 

 

REALKREDITINSTITUTTERS BIDRAGSSATSER Figur 5.6 
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hvor spændet udvides et par kvartaler forud for det kraftige fald i pro-
duktionsgabet. 

Ud over den rente, som afspejler realkreditobligationernes kursværdi, 
skal låntager betale bidrag til realkreditinstituttet. Bidraget skal dække 
instituttets administrationsomkostninger og dets forventede tab på ud-
lån. Men risikoen for tab på realkreditudlån er under alle omstændig-
heder lav, da lånene ydes med sikkerhed i fast ejendom og kun op til en 
lovbestemt maksimal belåningsgrad. De senere år har satserne da også 
ligget meget stabilt, jf. figur 5.6. 
 
Konklusion om renternes konjunkturafhængighed 
Afsnittet har set på, hvordan udvalgte renter, som har betydning for 
husholdninger og virksomheder, afhænger af konjunktursituationen. Vi 
finder, at bankernes rentemarginal er konjunkturafhængig, da den øges 
i lavkonjunkturer og reduceres, når det går bedre med økonomien. Det 
forstærker konjunkturudsvingene. Der er endvidere en tendens til, at 
rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer reduceres i be-
gyndelsen af en højkonjunktur for senere at øges. 
 
6. INDKOMSTERNES RENTEFØLSOMHED 

Pengepolitikken virker primært via gennemslaget til markedsrenterne 
og detailrenterne samt gennem renterne på finansielle fordringer. I det 
følgende ser vi nærmere på, hvordan husholdninger og virksomheder 
påvirkes af en pengepolitisk renteforhøjelse. Man taler typisk om tre 
klassiske kanaler, nemlig den direkte indkomsteffekt, formuekanalen og 
effekten på incitamentet til opsparing. Indkomsteffekten dækker over, 
at en renteændring påvirker økonomiens rentestrømme, og dermed 
husholdningernes og virksomhedernes indtægter og udgifter. En rente-
ændring påvirker desuden værdien af både reale og finansielle aktiver, 
så der er en effekt på formuerne. Endvidere vil en rentestigning gøre 
det mere attraktivt at spare op frem for at forbruge. 

Vi fokuserer på indkomsteffekten. Det er den kanal, der er blevet mest 
påvirket af husholdningernes og virksomhedernes finansieringsmønster, 
og som derfor har undergået den største udvikling i forbindelse med 
udbredelsen af rentetilpasningslånene. Formuekanalen og den effekt af 
renteændringer, der går gennem incitamentet til opsparing, kræver 
begge en mere strukturel modellering af husholdningernes og virksom-
hedernes adfærd. Det ligger uden for denne artikels rammer at estimere 
relationer for forbrugernes adfærd. 

Muligheden for at udstede realkreditlån med rentetilpasning og større 
frihed til at tilrettelægge afdragene har stor betydning for husholdnin-
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gers disponible indkomst og virksomheders overskud. Vi ser først på 
udviklingen i brugen af disse instrumenter, og derefter på virksomhe-
ders og husholdningers finansielle dispositioner, herunder om de er ble-
vet mere rentefølsomme over tid. Herefter sætter vi de danske karakte-
ristika for realkreditlånemarkedet i et internationalt perspektiv, og af-
slutningsvis ser vi på sammenhængen mellem finansiel struktur og pen-
gepolitisk transmission. 

 
Rentetilpasningslån og afdragsfrihed 
De seneste årtier er de finansielle markeder blevet deregulerede. Det 
har haft stor betydning for danske husholdningers og virksomheders 
låntagning. I midten af 1990'erne blev der åbnet for at udstede realkre-
ditlån med rentetilpasning, og i 2003 blev muligheden for afdragsfrihed 
indført. Lånetyper med rentetilpasning og afdragsfrihed er blevet meget 
udbredte og udgør en stigende andel af realkreditinstitutternes samlede 
udlån. Fra at være stort set ubetydelige i 2000 er udlån med rentetilpas-
ning vokset til at udgøre ca. 70 pct. af de samlede udestående realkre-
ditlån marts 2011, jf. figur 6.1. Ud af disse udgør lån med tilpasning in-
den for et år 70 pct. Tilsvarende er lidt over halvdelen af realkreditudlå-
nene afdragsfrie marts 2011.  

En lavere rente medfører alt andet lige en lavere månedlig ydelse ved 
samme låntagning. Hertil kommer virkningen af helt at stoppe afdrage-
ne i en periode. For eksisterende boligejere giver en lavere månedlig 

 

REALKREDITINSTITUTTERS SAMLEDE UDLÅN EFTER LÅNTYPE Figur 6.1 
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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ydelse et større rådighedsbeløb. Derudover kan den have givet adgang 
til ejerboligmarkedet for personer, der ellers ikke ville have tilstrækkelig 
indkomst eller formue til at købe en bolig. Det har givet sig udslag i 
højere boligpriser, jf. Dam mfl. (2011).  

Udbredelsen af rentetilpasningslånene skal ses i lyset af, at spændet 
mellem den korte og den lange rente er udvidet de senere år. Renten på 
korte realkreditobligationer har gennemsnitligt været over 2,3 procent-
point lavere end på lange realkreditobligationer i perioden 2000-10. Der 
er en klar tendens til, at rentetilpasningslånenes andel af nyudlån stiger, 
når spændet mellem den korte og den lange realkreditrente stiger og 
omvendt, jf. figur 6.2. Andelen af rentetilpasningslån til ejerboliger mv. 1 
bevæger sig i højere grad med spændet mellem kort og lang rente end 
lån til andre formål, der typisk har en mere konstant andel af rentetil-
pasningslån. Det er derfor især husholdninger, der har ladet bevægelser 
i rentestrukturen påvirke deres valg af realkreditlån. Virksomheder an-
vender overvejende realkreditlån med rentetilpasning. I de næste to 
underafsnit vil vi se nærmere på husholdningers og virksomheders fi-
nansielle dispositioner og derigennem illustrere, at de er blevet mere 
rentefølsomme over tid. 

 1
 Ejerboliger mv. består af ejerboliger, fritidshuse og landbrug. 

VALG AF RENTETILPASNINGSLÅN OG MERRENTE VED ET FASTFORRENTET 
REALKREDITLÅN Figur 6.2 
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Kilde: 

Den procentvise merrente ved et fastforrentet realkreditlån er den procentvise merrentesats ved valg af et fastfor-
rentet realkreditlån målt ud fra den gennemsnitlige lange og korte obligationsrente som opgjort af Realkreditrå-
det. Variabelt forrentede låns andel af år til år-tilgangen i det samlede realkreditudlån vil være større end 100
pct., når tilgangen i variabelt forrentede realkreditudlån overstiger tilgangen i det samlede realkreditudlån. 
Danmarks Nationalbank og Realkreditrådet. 
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Husholdningernes gæld og formue 
De danske husholdninger har stor gæld, men deres beholdning af finan-
sielle aktiver er endnu større, så de har en positiv finansiel nettoformue 
svarende til 92 pct. af BNP. Beholdningerne af både aktiver og passiver 
er steget markant i de senere år, jf. tabel 6.1. Omtrent halvdelen af akti-
verne er opsparing til pension, mens mere likvide midler som kontanter 
og bankindskud samt aktier og andele i investeringsforeninger udgør 
henholdsvis 22 og 24 pct. Herudover har husholdningerne store værdier 
i deres boliger, biler mv. Boligformuen var i 4. kvartal 2010 2.865 mia. kr. 
svarende til godt 164 pct. af BNP. Husholdningernes gæld består alt-
overvejende af lån, hvoraf ca. to tredjedele er med pant i fast ejendom. 
Siden rentetilpasningslånene blev indført, er deres andel af husholdnin-
gernes realkreditlån steget og udgjorde i 2010 omtrent to tredjedele af 
det samlede realkreditudlån. 
 
Ændringer i husholdningernes rentefølsomhed 
Ændringer i rentefølsomheden har betydning for transmissionen af 
pengepolitikken. Faldende renter og stigende boligpriser har ført til, at 
husholdningernes låntagning er blevet udvidet markant. Det lave rente-
niveau og udbredelsen af afdragsfrihed betyder, at renter og afdrag 
som andel af husholdningernes disponible indkomst trods større låntag-

 

HUSHOLDNINGERS FINANSIELLE KONTI OG BOLIGFORMUE Tabel 6.1 

Mia. kr. 2000 2005 2010 

Finansielle aktiver    
Kontanter, bankindskud og kreditter mv. ..  568 785 950 
Obligationer mv. ...........................................  191 173 153 
Aktier og andele i investeringsforeninger ..  528 1.121 1.215 
Pensionsopsparing mv. .................................  1.116 1.617 2.117 

Finansielle aktiver i alt .................................  2.403 3.696 4.435 
   Finansielle aktiver i pct. af BNP ................  185,7 239,2 254,1 

Finansielle passiver    
Realkreditlån1 ................................................  830 1.281 1.753 
Lån i pengeinstitutter1 ..................................  252 428 603 

Finansielle passiver i alt ................................  1.232 1.891 2.663 
   Finansielle passiver i pct. af BNP ...............  95,2 122,4 152,5 

Finansiel nettoformue ..................................  1.170 1.805 1.772 
   Finansiel nettoformue i pct. af BNP .........  90,4 116,8 101,5 

Boligformue2 .................................................  1.591 2.722 2.850 
  Boligformue i pct. af BNP ...........................  123,0 176,1 164,1 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
1 Lån i danske penge og realkreditinstitutter 
2 Skønnet på boligformuen inkluderer ikke værdien af bygninger til landbrug og selvstændige erhverv samt ubebygge-

de grunde. 
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ning ikke er steget, jf. figur 6.3. Rentestigninger kan dog hurtigt slå 
igennem på rådighedsbeløbet, fordi variabelt forrentede lån er så ud-
bredte.  

Skiftet i finansieringsmønstret betyder, at husholdningerne er blevet 
væsentligt mere følsomme over for tilpasninger i den korte rente, jf. 
figur 6.41. Beregningen er udelukkende baseret på de poster på hus-
holdningernes finansielle balance, hvor rentebetalingerne inden for en 
kort tidshorisont vil blive påvirket af ændringer i den korte rente (bank-
indskud og banklån, korte obligationer, realkreditlån med tilpasning 
under et år). Hvis den korte rente stiger med 1 procentpoint, medfører 
det, at husholdningernes disponible indkomst falder med omtrent 0,7 
pct. i 2010. Tidligere var effekten relativt begrænset.2 Indkomsteffekten 
på det private forbrug af ændringer i den korte rente er dermed steget, 

 1
 Regneeksemplet tager udgangspunkt i et skøn over husholdningernes finansielle aktiver og passiver 

med rentetilpasning under et år. Fx havde husholdningerne i 2010 lån med rentetilpasning inden for 
et år på 1.460 mia. kr. (fordelt på 857 mia. kr. i realkreditlån med tilpasning under et år (ud fra skøn) 
og banklån for 603 mia. kr.). Derfra modregnes indeståender i pengeinstitutter og beholdninger af 
kortfristede obligationer for i alt 624 mia. kr. Husholdningernes nettopassiver med tilpasning inden 
for et år udgjorde dermed 836 mia. kr. Antages det, at disse følger den korte rente, vil en forhøjelse i 
den korte rente med 1 procentpoint medføre øgede udgifter på 5,7 mia. kr. efter skat ved en skatte-
sats på 32 pct. Det svarer til 0,7 pct. af husholdningernes disponible indkomst. 

2
 Det er vanskeligt at opgøre en sammenlignelig direkte effekt på husholdningerne fra ændringer i de 

lange renter. Umiddelbart vil de ikke have en direkte effekt på husholdningernes udgifter til rente-
betalinger på lån, da rentebetalingerne på fastforrentede lån vil ligge fast. Omvendt kan der være 
effekter via konverteringsgevinster. 

HUSHOLDNINGERS RENTEBETALINGER OG YDELSE I PCT. AF DISPONIBEL 
INDKOMST Figur 6.3 
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Kilde: 

I opgørelsen af disponibel indkomst er pensionsindbetalinger trukket ud, da de ikke umiddelbart er til disposition
til betaling af renteudgifter. Tallene for husholdningssektoren er inklusiv landbrug. Det ændrer ikke stort, hvis
landbrug trækkes ud. 
Danmarks Nationalbank. 
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og husholdningerne er blevet mere rentefølsomme. Denne ændring 
skyldes i høj grad, at rentetilpasningslån er blevet meget udbredte, jf. 
figur 6.4. 

Beregningen er partiel, da den ser bort fra, at en stor del af realkre-
ditobligationerne ejes indirekte af husholdningerne gennem deres pen-
sionsopsparinger. Det gælder dog primært for de lange obligationer, 
hvorimod de korte obligationer i stort omfang ejes af bankerne. Der ses 
endvidere bort fra andre effekter af en rentestigning på husholdninger-
nes disponible indkomst i kraft af gennemslaget på økonomien (fx via 
beskæftigelsen), eller via ændringer i husholdningernes dispositioner, 
endsige årsagerne bag renteændringen. Desuden er der set bort fra 
effekter af renteændringer på andre finansielle poster som fx realkredit-
lån med rentetilpasning ud over et år. 

Ud over den direkte effekt på den disponible indkomst påvirker ren-
teændringer husholdningernes incitamenter til at spare mere op og 
udsætte forbruget til senere. Virkningen af en rentestigning gennem 
rentekanalen trækker således entydigt i retning af et lavere forbrug1. 
Effekten på den disponible indkomst og forbrug varierer fra husstand til 
husstand afhængigt af, om den netto har renteindtægter eller -udgifter. 

 1
 Der er her set bort fra påvirkningen via pensionsformuen. En højere rente øger afkastet af pensions-

formuen, som på længere sigt flyder tilbage til husholdningerne i form af højere pensionsudbetalin-
ger. Omvendt afhænger dette kun i begrænset omfang af den korte rente, da pensionsselskaber pri-
mært investerer i lange obligationer og aktier. 

HUSHOLDNINGERS RENTEFØLSOMHED OVER TID Figur 6.4 
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Kilde: 

Figuren viser effekten på husholdningernes disponible indkomst efter skat (i procent) af en stigning i den korte
rente på 1 procentpoint. Nogle underliggende data for beregningen er delvis baseret på skøn.  
Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Husstande med nettorenteindtægter har normalt god likviditet og gode 
lånemuligheder og er dermed mindre følsomme over for ændringer i 
den disponible indkomst end husholdninger med nettorenteudgifter. 
Renteændringers påvirkning af forbruget er derfor formentligt større 
for husholdninger med nettorenteudgifter. 

Ændringer i den korte rente påvirker boligpriserne og dermed bolig-
formuen, som udgør en stor andel af husholdningernes aktiver. Formu-
en er en vigtig forklarende variabel i det private forbrug via formueka-
nalen, jf. Danmarks Nationalbank (2003). Hvis den korte rente stiger 
med 1 procentpoint, medfører det alt andet lige, at boligpriserne falder 
med ca. 1 pct. efter et år, jf. modellen beskrevet i Dam mfl. (2011). Den 
maksimale effekt indtræffer efter syv år, hvor priserne ifølge modellen 
er faldet med 6,4 pct. 1 Ændringer i den korte rente påvirker endvidere 
formuerne gennem de lange renter og aktiekurserne, men effekten er 
vanskelig at sætte tal på. 

Flere faktorer peger dermed i retning af, at danske husholdninger er 
blevet mere rentefølsomme det seneste årti. Udbredelsen af rentetil-
pasningslån og afdragsfrihed spiller en væsentlig rolle, og givet at gæl-
den samtidig er øget, vil en pengepolitisk renteforhøjelse slå kraftigere 
igennem på husholdningerne end i tidligere rentecykler. 
 
Virksomhedernes finansielle dispositioner 
Renteændringer påvirker virksomhedernes overskud og balance samt 
deres incitament til at foretage nye investeringer. Hvor meget afhænger 
af, hvordan virksomhedernes finansielle aktiver og passiver er sammen-
sat. I dette afsnit ser vi på danske virksomheders finansielle balance og 
transaktioner, og hvordan de påvirkes af en renteændring.  

Virksomhedernes passiver overstiger de finansielle aktiver. Det bety-
der, at deres finansielle nettoformue er negativ. Ca. 97 pct. af passiverne 
udgøres af ejerandelsbeviser sammen med lån mv. På aktivsiden udgør 
aktier og andele i investeringsforeninger samt mere likvide midler stør-
stedelen af de finansielle aktiver.  

Virksomhedernes lån udgjorde 111 pct. af BNP i 2010 mod 85 pct. i 
2000. Udestående banklån udgør mere end halvdelen af deres lån i pen-
ge- og realkreditinstitutter, jf. tabel 6.2. Det er væsentligt mere end for 
husholdningernes vedkommende. Det hænger bl.a. sammen med, at 
værdien af virksomhedernes bygninger sætter en grænse for, hvor meget 
de kan låne i realkreditinstitutter. Desuden er renteforskellen på realkre-
ditlån og banklån mindre for virksomheder end for husholdninger. I 

 1
 På langt sigt vil boligpriserne være tilnærmelsesvis uændrede, da udbuddet vil tilpasse sig den ænd-

rede efterspørgsel. 
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modsætning til husholdningerne anvender virksomhederne overvejende 
rentetilpasning, uanset hvor stort spændet mellem lang og kort rente er. 

 
Ændringer i virksomhedernes rentefølsomhed 
Det kan være vanskeligt at sige noget om virksomhedernes følsomhed 
over for ændringer i renter med forskellige løbetider alene ud fra, hvor-
dan deres låntagning er sammensat. Det skyldes, at virksomhederne kan 
anvende forskellige finansielle instrumenter til at ændre på deres rente-
følsomhed, fx ved at omlægge et lån med fast rente til variabel rente 
ved at indgå en renteswap. Skønnet ud fra de poster på virksomheder-
nes finansielle balance, som påvirkes af ændringer i den korte rente, må 
det alt andet lige forventes, at følsomheden over for ændringer i de 
korte renter er steget over tid.  

I figur 6.5 vises en beregning af, hvordan en ændring i den korte rente 
påvirker virksomhedernes resultat i forhold til bruttoværditilvæksten. 
Som den tilsvarende beregning for husholdninger tager den udgangs-
punkt i de ikke-finansielle selskabers beholdning af realkreditlån med 
rentetilpasning inden for 1 år, lån og indlån i banker samt beholdningen 
af korte obligationer1. 

Beregningen viser, at også virksomhederne er blevet mere renteføl-
somme. Det kan dog i lige så høj grad tilskrives andre faktorer, især 

 1
 I beregningen for virksomheder anvendes en skattesats på 28 pct. 

VIRKSOMHEDERS FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 6.2 

Mia. kr. 2000 2005 2010 

Aktiver    
Kontanter, bankindskud og kreditter mv. ..  497 792 1.173 
Obligationer mv. ...........................................  132 162 124 
Aktier og andele i investeringsforeninger ..  1.102 2.197 2.544 

Finansielle aktiver i alt .................................  1.730 3.151 3.841 
   Finansielle aktiver i pct. af BNP .................  133,7 203,9 220,0 

Passiver    
Lån mv. ..........................................................  1.098 1.345 1.933 
   Heraf lån i pengeinstitutter ......................  186 457 606 
   Heraf realkreditlån ....................................  226 334 532 
Udstedte obligationer mv. ...........................  73 143 142 
Udstedte aktier og andre kapitalandele .....  1.703 3.218 3.620 

Passiver i alt ...................................................  2.874 4.706 5.695 
   Finansiel nettoformue i pct. af BNP .........  222,1 304,5 326,2 

Finansiel nettoformue ..................................  -1.144 -1.555 -1.854 
   Finansiel nettoformue i pct. af BNP .........  -88,4 -100,6 -106,2 

Anm.: Tallene i tabellen gælder for ikke-finansielle selskaber.  
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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øgede banklån, som udbredelsen af realkreditlån med kort rentetilpas-
ning. Andelen af rentetilpasningslån i nyudlån fra realkreditinstitutter til 
virksomheder har været nogenlunde konstant i de senere år.  

 
Internationalt perspektiv 
Danske husholdningers og virksomheders følsomhed over for renteæn-
dringer er altså øget. Følsomheden påvirkes både af, hvor stor gælden er, 
og hvordan den er finansieret, navnlig for boligkøb. For at vurdere den 
danske økonomis rentefølsomhed sammenligner vi i dette afsnit med 
gældsdispositionerne i udenlandske husholdninger og virksomheder. 

Husholdningernes gæld er i mange lande steget kraftigt over en år-
række. I Danmark er den øget med 66 pct. af BNP i perioden 1995-2009, 
og vi er et af de industrialiserede lande, hvor den er steget mest. Gæl-
den er øget fra et højt niveau, og danske husholdninger er med en sam-
let gæld på knap 1,6 gange BNP i 2009 blandt de mest forgældede i et 
internationalt perspektiv, jf. figur 6.6. Spredningen i husholdningernes 
gældsætning i USA og udvalgte europæiske økonomier lå i 2009 mellem 
ca. 60 og 160 pct. af BNP. Gælden i forhold til BNP er øget i alle landene 
det seneste tiår med undtagelse af Tyskland, bl.a. drevet af stigende 
boligpriser, gunstige lånevilkår og nye finansielle produkter, der har 
givet bredere adgang til markedet for ejerboliger, jf. OECD (2006) og 
ECB (2009b).  

VIRKSOMHEDERS RENTEFØLSOMHED OVER TID Figur 6.5 
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Kilde: 

Effekt på virksomhedernes overskud efter skat i procent af bruttoværditilvæksten som følge af en stigning i den
korte rente på 1 procentpoint. Nogle underliggende data for beregningen er delvis baseret på skøn.  
Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Finansministeriet og Danmarks Nationalbank. 
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Husholdningernes finansielle aktiver overstiger generelt gælden. De 
væsentligste poster er kontanter og indskud, opsparing i livsforsikringer 
og pensioner samt privatbeholdninger af aktier og andre ejerandelsbe-
viser. Fordelingen afspejler i høj grad, hvordan landenes pensionssyste-
mer er konstrueret. Det betyder, at forskellene i likviditeten af hushold-
ningernes aktiver er store. For Danmarks vedkommende er knap 50 pct. 
af de finansielle aktiver opsparing i livsforsikringer og pensioner (116 
pct. af BNP). I euroområdet og USA er andelen væsentligt mindre, ca. 30 
pct. af aktiverne, mens den private beholdning af aktier og andre vær-
dipapirer er noget større i USA og euroområdet. Værdien af opsparing i 
livsforsikringer og pensioner påvirkes dog af, af pensionsindkomst be-
skattes forskelligt landene imellem. Tages højde for den indeholdte skat 
i pensionsformuen reduceres danske husholdningers finansielle aktiver 
med ca. 50 pct. af BNP til 189 pct. af BNP. Sammen med Holland er 
Danmark det land, hvor indeholdt skat i pensionsformuen har størst 
betydning. Uanset om der tages højde for indeholdt skat i pensionsfor-
muen eller ej, er danske husholdninger blandt de lande i analysen med 
lavest finansiel nettoformue.  

HUSHOLDNINGERS FINANSIELLE PASSIVER OG FINANSIEL NETTOFORMUE 
(EFTER SKAT), 2009 Figur 6.6
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Anm.: 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Husholdningssektoren dvs. inklusiv selvstændige erhvervsdrivende, fx landmænd. Den finansielle nettoformue er
husholdningernes samlede finansielle aktiver fratrukket de finansielle passiver. I de finansielle aktiver indgår
pensionsformue. For at tage højde for indeholdt skat i den er pensionsformuen skattekorrigeret med skattesatser
for pensionsindkomst rapporteret i OECD's "Pensions at a Glance, 2011". For Danmark anvendes Nationalbankens
kvartalsvise finansielle konti med korrektion i pensionsdelen. Den er justeret sådan at SP, LD og pensionsopsparin-
ger i private banker sammen med ATP og livsforsikrings- og pensionskassereserver danner en samlet pensionsfor-
mue. For de øvrige lande anvendes finansielle konti uden korrektioner. 
Eurostat, OECD, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Ud over finansielle aktiver som aktier, kontanter og indskud samt pensi-
onsopsparing har husholdningerne ikke blot store formuer i ejerboliger, 
men også i jordbesiddelser, sommerhuse, både og biler. Der opgøres 
ikke en harmoniseret statistik over husholdningernes samlede ikke-
finansielle aktiver. Det gør det vanskeligt at sammenligne deres formue 
på tværs af lande. En sammenligning af de nordiske lande viser, at dan-
ske husholdningers nettoformue, dvs. summen af den finansielle netto-
formue korrigeret for indeholdt skat i pensionsformuerne og boligfor-
muen, er på niveau med nettoformuen i Sverige men højere end i Fin-
land og Norge trods den høje gæld i de danske husholdninger, jf. Dan-
marks Nationalbank (2011). 

Boligfinansieringen varierer betydeligt fra land til land. Det gælder 
dels lånetypen, der findes i næsten alle afskygninger i forhold til rente-
variabilitet, dels løbetid og den typiske belåningsgrad. Derudover varie-
rer de lov- og tilsynsmæssige rammer meget, hvilket har betydning for 
markedets fleksibilitet. Det gælder bl.a. muligheden for at indfri et lån 
før tid eller for at frigøre kapital via boligmarkedet, herunder optage et 
lån i boligens friværdi, jf. ECB (2008).  

I Danmark er de mest udbredte låneprodukter lån med en fast rente i 
en længere årrække, typisk 30 år, og flekslån, hvor renten på lånet ju-
steres i intervaller på typisk 1-5 år. Graden af rentevariabilitet i den an-
vendte finansiering af bolig varierer på tværs af lande. Variabelt forren-
tede lån eller lån med en kort initial rentebinding, dvs. op til og med et 
års rentebinding, er den mest fremherskende lånetype i 11 ud af 15 eu-
rolande, jf. ECB (2009b). I flere lande er de øvrige lånetyper også hoved-
sageligt rentetilpasningslån dog med en længere periode fx 5-10 år mel-
lem rentetilpasningerne.  

Tabel 6.3 viser karakteristika for markederne for ejerboligfinansiering i 
udvalgte lande. Danmark ligger i den høje ende, når det kommer til 
udbredelse af variabelt forrentede lån og lån med kort initial rentebin-
ding.1 Det skal dog ses i sammenhæng med, at den resterende del af de 
danske boliglån i høj grad er lån med en fast rente i en lang årrække, 
typisk 30 år. I Finland og Portugal er boligudlånet altovervejende varia-
belt forrentet, men også i Spanien og Storbritannien er lån med variabel 
rente populære. I sidstnævnte anvendes lån med fast rente gennem hele 
lånets løbetid stort set ikke, jf. European Mortgage Federation (2006). 
Tyskland, Frankrig og USA skiller sig ud. Her finansieres ejerboliger over-
vejende med fastforrentede lån.  

 1
 For Danmark omfatter tallet rentetilpasningslån generelt, dvs. også lån med rentetilpasning ud over 

1 år, som dog anvendes relativt begrænset, jf. tidligere. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011, del 2



 54 

Markederne for boligfinansiering adskiller sig også fra hinanden på en 
række andre områder, blandt andet med hensyn til fleksibilitet. IMF 
(2008) konstruerer et samlet indeks for realkreditmarkedets evne til at 
formidle kredit til låntagere baseret på institutionelle karakteristika i de 
nationale markeder. De viser, at Danmark sammen med bl.a. USA, Sveri-
ge og Holland har de mest fleksible og "komplette" realkreditmarkeder, 
mens markederne i Tyskland, Frankrig og Italien er mindre smidige. Flek-
sibiliteten i markederne for ejerboligfinansiering kan ifølge IMF (2008) 
medvirke til at forklare de store landeforskelle i boliggæld.  

Rentefølsomheden af boliggæld er meget forskellig på tværs af lande. 
Et gennemgående fænomen er dog, at gælden i mange lande er øget 
de senere år, og husholdningerne er blevet mere afhængige af fleksibelt 
forrentede låneprodukter. Følsomheden er derfor øget over for både 
renteændringer og forskydninger i boligpriser, jf. OECD (2006). I inter-
national sammenhæng er den danske afhængighed af fleksibelt forren-
tede lån ikke usædvanligt stor. Hvis man også tager den høje gældsæt-
ning i betragtning, peger det dog samlet i retning af, at danske hus-
holdninger er blandt de mere rentefølsomme internationalt set. 

KARAKTERISTIKA FOR REALKREDIT I UDVALGTE LANDE Tabel 6.3 

 

Mest udbredte 
rentetype på 

boliglån 

Andel af nye lån 
med variabel 
rente, 20101 

Boliglån i pct. 
af BNP, 2009 

IMF's  
realkredit-

markedsindeks2 

Danmark ......................... Variabel 70,4 103,8 0,82 
Sverige ............................ Variabel 71,8 82,0 0,66 
Finland ............................ Variabel 96,7 58,0 0,49 
Storbritannien ................ Variabel 52,1 87,6 0,58 
Tyskland ......................... Fast 17,0 47,6 0,28 
Frankrig .......................... Fast 11,4 38,0 0,23 

Italien ............................. Variabel 66,5 21,7 0,26 
Spanien ........................... Variabel 86,2 64,6 0,40 
Portugal .......................... Variabel 99,2 67,5 -      
Holland ........................... Fast 20,4 105,6 0,71 
USA3 ................................ Fast 6,5 81,4 0,98 

Kilde: European Mortgage Federation, Realkreditrådet, Bank of Finland, Banque de France, De Nederlandsche Bank,
Federal Reserve Bank of New York og IMF (2008). 

1 Boliglånstyper med variabel rente og initial fastrenteperiode på op til og med 1 år som andel af samlede realkredit-
nyudlån. For Danmark dækker tallet rentetilpasningslån generelt, dvs. også lån med rentetilpasning ud over 1 år. Gen-
nemsnit af tilgængelige data for 2010, bortset fra Italien og USA, hvor data er for henholdsvis 4. kvartal 2009 og no-
vember 2010. For Frankrig kun nyudlån til husholdninger, og for USA er andelen i forhold til aktive boliglån i data fra
Federal Reserve Bank of New York. 

2 IMF (2008)-indeks for realkreditmarkedets fleksibilitet. Indekset er baseret på seks indikatorer: mulighed for belåning
af friværdi, gebyrfri refinansiering, typisk belåningsgrad, gennemsnitlig løbetid, udstedelse af værdipapirer med bolig 
som sikkerhed og udstedelse af dækkede obligationer. Indekset antager værdier i intervallet 0-1, hvor en høj værdi 
angiver stor markedsfleksibilitet målt på de nævnte indikatorer. 

3 Baseret på primelån, dvs. lån til kreditværdige og boliglån via Government Sponsored Enterprises, GSE. Tilsammen står 
de for ca. 80 pct. af aktive boliglån. Blandt lån til ikke-kreditværdige og personer uden lånehistorik (subprime og Al-
ternative A-paper) er andelen af variabelt forrentede lån højere. Disse lånetyper udgjorde ca. 7 pct. af de aktive bolig-
lån i november 2010. Federal Reserve Bank of New Yorks database indeholder boliglånene fra 9 af de 10 største udby-
dere af boliglån i USA svarende til en dækning på 50-70 pct. Data omfatter såkaldte first-lien-lån dvs. det det primære 
lån med sikkerhed i boligen. Ved misligholdelse har first-lien-lån forrang over for andre lån i boligen. 
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Virksomhedernes passiver er sammensat nogenlunde ensartet på tværs 
af lande, når man tager højde for forskellige gældsniveauer, jf. figur 6.7. 
Danske virksomheders finansielle struktur har dog især mange fælles-
træk med euroområdets virksomheder. Det gælder både sammensæt-
ningen af passiver og aktiver, og den udstrækning, man finansierer fx 
investeringer via eksterne eller interne midler, jf. afsnit 4 og Petersen og 
Risbjerg (2009). 

 
Sammenhæng mellem finansiel struktur og pengepolitisk transmission 
Stigende gældsætning på tværs af lande og usikkerhed om, hvor hold-
bar prisudviklingen på boligmarkedet er, har de senere år ledt til adskil-
lige studier af, hvad udviklingen i den finansielle struktur betyder for 
transmissionen af pengepolitik, se bl.a. ECB (2009b), IMF (2008), Calza 
mfl. (2010) og Rubio (2008).  

I et omfattende studie af boligfinansiering i euroområdet vurderer 
ECB (2009b), at det er vanskeligt at drage håndfaste empiriske konklusi-
oner om, hvad de senere års udvikling i boligfinansiering har betydet for 
pengepolitikkens transmission til realøkonomien. Det skyldes, at der er 
modsatrettede faktorer i spil. Udviklingen mod mere markedsbaserede 
realkreditsystemer, større gæld og øget brug af variabelt forrentede lån 
peger i retning af, at transmissionen er styrket. Omvendt kan færre li-
kviditetsbegrænsninger for husholdningerne opnået via større produkt-

VIRKSOMHEDERS PASSIVER I PROCENT AF BNP, 2009 Figur 6.7 
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Kilde: 

Ikke-finansielle selskaber. Andre forfaldne ikke-betalte mellemværende omfatter bl.a. handelskreditter og skyldi-
ge skatter. Øvrige passiver er eventuelle passiver inden for kategorierne forsikringstekniske reserver og kontanter
og indskud. 
Eurostat, OECD, Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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udbud, mulighed for at omlægge lån og mere frihed til at tilrettelægge 
afdragene på kort sigt afbøde noget af effekten af en renteforhøjelse 
på husholdningernes rådighedsbeløb.  

Flere studier argumenterer for, at den pengepolitiske transmission er 
stærkere, jo mere udbredte fleksibelt forrentede låntyper er. Rubio 
(2008) undersøger inden for en nykeynesiansk DSGE-ramme1, hvordan 
andelen af fast og variabelt forrentede boliglån påvirker den måde, som 
økonomiske chok forplanter sig på. Hun opstiller impuls-respons-
reaktioner for tre typer af stød (rente, inflation og teknologi) på to ty-
per af økonomier – én hvor låntagerne har variabelt forrentede lån, og 
én hvor fastforrentede lån er den dominerede låntype. Resultaterne 
viser, at en renteændring har større virkning på låntagerne i den første 
type økonomi end i den anden type, fordi låntagerne med variabelt 
forrentede lån reducerer deres forbrug og boligefterspørgsel mere end 
fastrente-låntagerne. Også de aggregerede virkninger for økonomien er 
større, hvor variabelt forrentede lån dominerer. Tilsvarende konkluderer 
Calza mfl. (2010) i et empirisk papir på basis af en DSGE-model med to 
sektorer for en række lande, at det pengepolitiske gennemslag er større 
(målt på boliginvesteringer og boligpriser) i lande med fleksible rammer 
for boligfinansiering og variabelt forrentede realkreditlån. I forhold til 
forbruget afhænger virkningen hovedsageligt af, om variabel forrent-
ning af boliggæld dominerer, og om låntagerne kan frigøre kapitalge-
vinster via transaktioner i realkreditmarkedet. Betydningen for forbru-
get af at kunne frigøre kapitalgevinster, herunder lån i friværdi, støttes 
bl.a. af Iacoviello og Neri (2010), Mian og Sufi (2010) samt Calza mfl. 
(2010).  

I sammenligninger af eurolandene er det gennemgående resultat, jf. 
Peersman (2004), at rentegennemslaget er mindre i fx Holland og Østrig, 
der er karakteriseret ved boliglån med længere rentebindingsperiode, 
end i lande, hvor boliglånene er af kortere løbetid, fx Spanien. For Stor-
britannien finder Miles (2003) ved hjælp af simulationer med makro-
økonometriske modeller, at transmissionen i et system med variabelt 
forrentede realkreditlån er stærkere end i et system med fastforrentede 
realkreditlån, hvor det er muligt at refinansiere. Han finder, at det pen-
gepolitiske gennemslag er 60-70 pct. stærkere med Storbritanniens nu-
værende realkreditstruktur end med alternative former for realkreditfi-
nansiering, fx hvis fastforrentede realkreditobligationer, som frit kunne 
konverteres, var almindelige.  

 

 1
 Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, DSGE. 
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Er en stor rentefølsomhed et problem?  
Som følge af, at strukturen for realkreditfinansiering er ændret, og lån-
tagningen er steget, er den danske økonomi blevet mere følsom over 
for ændringer i den korte rente. Rentefølsomheden er formentlig også 
relativt stor set i international sammenhæng. Dette er ikke entydigt 
enten godt eller dårligt. 

Ændringer i de pengepolitiske renter er ikke nødvendigvis rent ekso-
gene stød, som husholdningerne og virksomhederne skal skærmes fra. 
De pengepolitiske renter følger i et betydeligt omfang konjunkturudvik-
lingen, selv om dette ikke indgår som en målsætning for pengepolitik-
ken i Danmark. Det skyldes, at samvariationen mellem konjunkturud-
svingene i Danmark og euroområdet generelt er forholdsvis høj, jf. Dam 
(2008). Det betyder, at de pengepolitiske renter i euroområdet, som 
afspejler konjunktursituationen dér, typisk også er nogenlunde "pas-
sende" ud fra et dansk synspunkt. Samvariationen er dog ikke perfekt. 
Eksempelvis var den danske højkonjunktur i midten af det seneste årti 
mærkbart stærkere end euroområdets. Det kan desuden forklare, hvor-
for den seneste konjunkturafmatning har været relativt kraftig her-
hjemme. 

Hvis de pengepolitiske renter i Danmark afspejler konjunkturudviklin-
gen, er der en pengepolitisk gevinst ved en større rentefølsomhed via 
påvirkningen af den disponible indkomst. Desuden vil en lavkonjunktur 
typisk være forbundet med faldende boligpriser. Hvis renterne på bolig-
lån afspejler konjunkturudviklingen, kan de medvirke til at stabilisere 
boligpriserne i en lavkonjunktur, ligesom stigende renter i en højkon-
junktur vil lægge en dæmper på prisstigningerne. Samtidig vil lave ren-
tebetalinger i perioder med faldende boligpriser gøre det muligt for 
husholdningerne at øge deres frie opsparing i perioder med faldende 
friværdier.1 Det reducerer risikoen for teknisk insolvens. Desuden vil en 
lav rente holde hånden under husholdningernes disponible indkomst og 
dermed stabilisere efterspørgslen. 

På den anden side fungerer de konverterbare fastforrentede lån som 
en forsikring af husholdningernes friværdi. Argumentet er, at en rente-
stigning, som presser boligpriserne ned, også reducerer obligationskur-
serne og dermed kontantværdien af boligejernes gæld. Men denne ar-
gumentation er baseret på en antagelse om, at renteændringer ikke er 
relaterede til realøkonomien. Hvis pengepolitikken er tilpasset konjunk-
tursituationen, vil rentestigninger oftest forekomme i perioder med 
stigende boligpriser og friværdier. Hvis det er tilfældet, vil faldet i obli-

 1
 Rentefaldet reducerer dog samtidig husholdningernes incitament til at spare op. Det er dermed ikke 

klart, om nettoeffekten er en stigning eller et fald i den frie opsparing. 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011, del 2



 58 

gationskurserne, som følger af de stigende renter, blot medvirke til at 
forstærke stigningen i boligejernes friværdier, mens rentefald i en lav-
konjunktur vil forstærke faldet i friværdierne. Muligheden for at kon-
vertere begrænser dog sidstnævnte. 

For at vurdere, i hvilket omfang udbredelsen af rentetilpasningslån er 
skadelig for den makroøkonomiske stabilitet, er det dermed et centralt 
spørgsmål, om de pengepolitiske renter generelt er "passende" i forhold 
til konjunkturudviklingen. Hvis pengepolitikken er afstemt med kon-
junktursituationen, må et stort gennemslag på realøkonomien anses 
som en fordel. Omvendt, hvis ændringer i de pengepolitiske renter er 
uafhængige af konjunktursituationen, men i stedet fx skyldes, at det er 
nødvendigt at imødegå et spekulativt pres på kronen, så kan det virke 
konjunkturforstærkende.  

På baggrund af den tætte internationale økonomiske integration for-
venter vi, at samvariationen mellem konjunkturudsvingene i Danmark 
og euroområdet forbliver høj, og at ECB's pengepolitik dermed i rimelig 
grad vil passe til den danske konjunkturudvikling. Omvendt kan det 
naturligvis ikke udelukkes, at der opstår situationer, hvor pres på krone-
kursen gør det nødvendigt med selvstændige danske renteforhøjelser, 
sådan som vi fx så det under finanskrisen. Den større brug af lån med 
variabel rente og den generelle stigning i husholdningernes bruttogæld 
har klart gjort dem mere følsomme over for selvstændige danske rente-
forhøjelser. 

 
Konklusion om rentekanalen 
Rentetilpasningslån og lån med afdragsfrihed har vundet stor udbredel-
se det seneste årti. Meget peger i retning af, at det har bidraget til at 
gøre danske husholdninger og virksomheder mere rentefølsomme. Også 
uden for Danmark er udviklingen gået i retning af højere gæld i hus-
holdningerne og flere variabelt forrentede lån. Men danske hushold-
ninger er internationalt set blandt de mere rentefølsomme, fordi de 
kombinerer høj gæld med udbredt anvendelse af variabelt forrentede 
lån.  

Hvis konjunktursituationen i Danmark ligner euroområdets, kan den 
øgede rentefølsomhed være en fordel. I det omfang dansk økonomi er 
mere rentefølsom end euroområdet, kan det dog tænkes, at udsvingene 
i de pengepolitiske renter virker stærkere på konjunkturudviklingen i 
Danmark end i euroområdet, selv om det internationalt set relativt høje 
danske rentefradrag i nogen grad kompenserer for dette. Hvis den dan-
ske konjunkturudvikling afviger fra euroområdets, eller der bliver brug 
for at anvende rentevåbnet til at forsvare kronekursen, er den øgede 
rentefølsomhed desuden en klar udfordring. 
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7. KONKLUSION 

Artiklen har belyst, hvordan ændringer i Nationalbankens pengepoliti-
ske renter transmitteres gennem det finansielle system. Den primære 
kanal går gennem bankernes ind- og udlånsrenter. Vi finder, at der er 
en snæver sammenhæng mellem de pengepolitiske renter og detailren-
terne. Derimod er der ikke noget, som peger på, at kreditkanalen har 
væsentlig betydning for den pengepolitiske transmission i Danmark. 
Konjunkturudviklingen har imidlertid en effekt på spændet mellem cen-
trale renter. Det tyder på, at den finansielle sektor medvirker til at for-
stærke konjunkturudsvingene i økonomien trods fraværet af en kredit-
kanal. Den konjunkturforstærkende effekt af den finansielle sektor er 
imidlertid uundgåelig i en markedsøkonomi. 

Den gennemgående konklusion i artiklen er altså, at pengepolitikken 
primært virker gennem rentekanalen. Dens betydning for husholdninger 
og virksomheder er blevet stærkere gennem det seneste tiår som følge 
af, at realkreditlån med rentetilpasning er blevet mere udbredt, og at 
gældsætningen generelt er øget. Der er således grund til at tro, at den 
realøkonomiske virkning af en renteændring er blevet stærkere. Om det 
øgede rentegennemslag generelt er gavnligt for samfundsøkonomien 
afhænger af, hvor "passende" renterne er i forhold til konjunkturudvik-
lingen. 
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APPENDIKS 

 

GENNEMSLAG PÅ DETAILRENTER (SEKTORNIVEAU) Tabel A1 

Husholdninger Erhverv 

Periode  
Udlån Indlån Udlån Indlån 

2003:1- ∆PP t 0,40 0,45 0,27 0,58 
2008:8  (0,14) (0,09) (0,04) (0,11) 
 ∆PP t-1  0,36 0,38 0,26 0,32 
  (0,13) (0,06) (0,01) (0,07) 
 ∆PP t-2  0,11 0,10 0,13 0,07 
  (0,07) (0,02) (0,01) (0,04) 
 ∆PP t-3 0,03 0,05 0,13 -0,06 
 (0,15) (0,01) (0,05) (0,10) 
 Konstant -0,03 -0,01 0,00 0,00 
  (0,00) (0,01) (0,02) (0,01) 
2009:1 ∆PP t  0,25 0,05 0,21 0,25 
2010:12  (0,28) (0,11) (0,06) (0,04) 
 ∆PP t-1 0,31 0,31 0,29 0,35 
  (0,10) (0,02) (0,22) (0,05) 
 ∆PP t-2 0,05 0,13 0,00 0,13 
  (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) 
 ∆PP t-3 0,12 0,04 0,13 0,10 
  (0,12) (0,07) (0,02) (0,01) 
 Konstant -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 
  (0,01) (0,04) (0,04) (0,06) 

Samlet gennemslag i peri-
oden 2003:1 – 2008:8 0,90 0,98 0,78 0,92 
Forskel fra fuldt  
gennemslag (Wald-test) 0,10 0,02 0,22 0,08 
Samlet gennemslag i peri- 
oden 2009:1 – 2010:12 0,74 0,52 0,63 0,83 
Forskel fra fuldt gennem- 
slag (Wald-test) 0,26*** 0,48*** 0,37*** 0,17*** 
Forskel mellem gennemslag 
i de to perioder (Wald-test) 

 
-0,16 

 
-0,46*** 

 
-0,14 

 
-0,08 

Anm.: Se anmærkning til tabel A2. 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Penge- og valutamarkedet under krisen 

Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, Paul Lassenius Kramp, Carina 
Moselund Jensen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling1 

 
 
 

1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Pengemarkedet, der omfatter markedet for bankernes indbyrdes lån og 
korte værdipapirer, kom i fokus, da den finansielle uro brød ud i august 
2007. Uroen udviklede sig til en finansiel krise i forlængelse af, at Leh-
man Brothers gik i betalingsstandsning i september 2008. Centralban-
kerne verden over reagerede hurtigt og massivt med en række ekstraor-
dinære tiltag for at understøtte bankernes likviditet og finansieringsmu-
ligheder. I løbet af marts 2009 vendte den negative stemning på de fi-
nansielle markeder. Herefter forbedrede situationen på de finansielle 
markeder sig gradvis, mens de negative realøkonomiske konsekvenser 
allerede var tydelige. Artiklen analyserer baggrunden for, at det danske 
penge- og valutamarked blev ramt, konsekvenserne heraf og National-
bankens tiltag i forbindelse med krisen.  

Krisen udsprang af markedet for boliglån til mindre kreditværdige 
amerikanske boligejere (subprime-markedet). Flere amerikanske banker, 
men også andre landes banker havde investeret i aktiver, som var eks-
poneret over for det amerikanske boligmarked, hvor der var stigende 
tab. Aktiverne var desuden ofte komplekse finansielle instrumenter, 
hvor den reelle eksponering var vanskelig at gennemskue. Disse forhold 
medvirkede til, at bankerne blev usikre på modparternes kreditværdig-
hed og deres egen likviditetssituation, og de blev tilbageholdende med 
at låne ud på pengemarkedet.  

Nøglen til at forstå spredningen af krisen er bankernes store afhæn-
gighed af finansiering på de internationale penge- og kapitalmarkeder 
og den tætte integration af markederne. Flere banker i en række lande 
anvendte således i stort og stigende omfang kort finansiering i uden-
landsk valuta, især dollar, via de internationale pengemarkeder. Under 
krisen i efteråret 2008 opstod der mangel på dollar, da amerikanske 
banker blev tilbageholdende med at låne ud til bl.a. europæiske banker. 

 1
   Forfatterne takker Jacob Gyntelberg og Flemming Würtz for nyttige forslag og kommentarer. 
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De havde selv brug for dollarlikviditet og var bekymrede for de europæ-
iske bankers kreditværdighed. 

Den hurtige spredning af krisen skal ses i lyset af, at flere af de store 
internationale banker, som var centrale i kreditformidlingen på tværs af 
valutaer, blev hårdt ramt af problemerne på det amerikanske boligmar-
ked. Det betød, at de i stort omfang lukkede for deres internationale 
pengemarkedsudlån.  

 
Hvordan var situationen i Danmark? 
De danske pengeinstitutters direkte krediteksponering over for sub-
prime-markedet var begrænset, men de var ligesom bankerne i en ræk-
ke andre lande eksponerede over for udviklingen på de internationale 
pengemarkeder, fordi de var meget afhængige af kort finansiering i 
valuta, især dollar og euro, jf. afsnit 2. Da udenlandske banker i stor stil 
ophørte med at yde lån til pengeinstitutterne i efteråret 2008, lånte 
institutterne i høj grad dollar fra centralbanker i stedet. 

De små og mellemstore pengeinstitutter havde ligesom de store et 
indlånsunderskud i valuta og var afhængige af de internationale penge- 
og kapitalmarkeder, som de i overvejende grad kun havde adgang til via 
de store institutter. Det illustrerer den generelle erfaring, at krisen 
spredte sig fra de store internationale banker til de store nationale ban-
ker og videre til de mindre banker.  

En økonometrisk analyse viser, at problemerne på det danske penge-
marked i høj grad kom fra det amerikanske. Den peger på, at transmis-
sionen fra det amerikanske til det danske pengemarked i høj grad gik 
via euroområdets. Fastkurspolitikken betyder, at forholdene på det dan-
ske pengemarked er tæt knyttet til euroområdets.  

Krisen har vist, at det er vigtigt, at pengeinstitutterne begrænser deres 
afhængighed af enkeltmarkeder, hvor likviditeten kan forsvinde med 
stor hast. Nationalbanken og Finanstilsynet har på den baggrund styrket 
deres overvågning af pengeinstitutternes styring af likviditet.  

 
Hvad skete der på det danske pengemarked i kroner? 
Udviklingen i de danske pengeinstitutters lån på pengemarkedet i kroner 
og Nationalbankens likviditetstilførsler analyseres i afsnit 3. Nationalban-
kens pengepolitiske instrumenter giver pengeinstitutterne stor fleksibili-
tet med hensyn til at opnå likviditet mod sikkerhed. Ved markedsopera-
tionerne er der adgang for alle penge- og realkreditinstitutter, der kan 
opnå den mængde lån, som de efterspørger, til fast rente mod sikker-
hed i et stort sikkerhedsgrundlag. Den fleksible indretning af National-
bankens pengepolitiske instrumenter medvirkede til, at det danske pen-
gemarked var forholdsvis velfungerende i den første del af krisen. Der blev 
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ikke oprettet ekstraordinære likviditetsfaciliteter, og rammerne for Natio-
nalbankens styring af likviditeten blev ikke ændret.  

Der blev senere indført ekstraordinære faciliteter. Omfanget af lån i 
Nationalbanken i den forbindelse var dog meget begrænset, men tilta-
gene var vigtige af hensyn til pengeinstitutternes sikkerhed for at kunne 
opfylde kravene til likviditet i lov om finansiel virksomhed, jf. § 152. 

Omsætningen på pengemarkedet faldt dog under krisen. Den blev 
koncentreret i den helt korte ende af markedet og skiftede fra usikrede 
udlån til sikrede, efterhånden som de øgede kredit- og likviditetsrisici 
afholdt pengeinstitutter fra at yde længere usikrede udlån. Det korte 
interbank-marked blev delvis erstattet af mellemværender med Natio-
nalbanken. Pengeinstitutterne øgede således både deres lån og indskud 
i Nationalbanken i efteråret 2008. Bruttoopbygningen toppede i de-
cember 2008, hvor penge- og realkreditinstitutternes beholdning af ind-
skudsbeviser oversteg deres nettostilling over for Nationalbanken med 
godt 280 mia. kr. Heraf kunne omkring 170 mia. kr. tilskrives, at nogle 
institutter placerede i indskudsbeviser, mens andre optog pengepolitiske 
lån. De øgede bruttopositioner over for Nationalbanken afspejlede der-
med i stort omfang, at pengeinstitutter med et likviditetsoverskud pla-
cerede det i Nationalbanken frem for at videreudlåne likviditeten. Insti-
tutter med et finansieringsbehov måtte derfor optage pengepolitiske 
lån frem for at låne i pengemarkedet. 

På baggrund af data fra Nationalbankens betalingssystem, Kronos, 
fremgår det i afsnit 3, at særligt nogle af de små og mellemstore penge-
institutter blev ramt af problemerne på pengemarkedet. Sammenlignet 
med store institutter betalte de i slutningen af 2008 i gennemsnit en 
merrente på 0,25-0,5 procentpoint for lån i dag til dag-pengemarkedet, 
der er centralt for institutternes løbende likviditetsstyring. I enkelte til-
fælde betalte nogle institutter en præmie på 2-3 procentpoint. De små 
institutter blev nødt til at øge antallet af modparter for at sikre deres 
likviditet, og de omtrent fordoblede antallet af lån og modparter i dag 
til dag-pengemarkedet. 

 
Hvad er spændet mellem usikrede og sikrede renter udtryk for? 
Spændet mellem usikrede og sikrede pengemarkedsrenter, pengemar-
kedsspændet, der forud for krisen havde været beskedent og stabilt, 
blev hurtigt en nøgleindikator for problemerne med at opnå finansie-
ring på pengemarkedet og et spejl for, hvordan krisen udviklede sig i 
det hele taget. Vi undersøger faktorerne bag udviklingen i det danske 
pengemarkedsspænd i en regressionsanalyse i afsnit 4.  

Viden om opdelingen af pengemarkedsspændet i kredit- og likvidi-
tetsfaktorer er relevant for, hvilke tiltag der skal foretages i en krisesitu-
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ation. Hvis udvidelsen af spændet primært skyldes, at likviditetsforhol-
dene forværres, kan tiltag, der forbedrer pengemarkedets funktionsmå-
de eller bankernes likviditetssituation, hjælpe. Hvis udvidelsen afspejler 
øget kreditrisiko, kan tiltag, der understøtter bankernes solvens, være 
mere relevante. 

I praksis er kredit- og likviditetsfaktorerne i pengemarkedsspændet 
indbyrdes tæt forbundne og vanskelige at adskille. Med dette forbehold 
viser den empiriske analyse, at en meget stor del af spændet i den første 
del af krisen kan tilskrives likviditetsforhold, og at likviditetsforholdene i 
euroområdet havde stor betydning for det danske pengemarkedsspænd.  

I løbet af 2009 blev det danske spænd ligesom euroområdets imidler-
tid overvejende et udtryk for en kreditpræmie. Det afspejler, at krisen 
gik fra at være en likviditetskrise til at være en kreditkrise. Pengemar-
kedsspændene faldt, efterhånden som likviditeten vendte tilbage til 
markederne i kølvandet på, at centralbankerne verden over intervene-
rede massivt. Samtidig blev det dog også klart, at pengeinstitutternes 
solvens var under pres som følge af store tab, og at politikker rettet 
imod at forbedre likviditetssituationen ikke var nok. 

Det høje kreditrelaterede spænd er ved første øjekast bemærkelses-
værdigt i lyset af, at Bankpakke 1 indebar en statsgaranti for alle ind-
skyderes og andre simple kreditorers tilgodehavender i pengeinstitut-
terne fra oktober 2008 til september 2010. En væsentlig del af forklarin-
gen er, at pengeinstitutterne i vid udstrækning fastsatte kreditpolitik-
ken over for andre pengeinstitutter, som om Bankpakke 1 ikke eksiste-
rede.   

 
Hvad skete der på valutamarkederne og med kronen? 
I kølvandet på Lehmans betalingsstandsning trak investorerne sig fra 
små valutaer, jf. afsnit 5. Det førte til pres på valutakurserne, og små 
valutaer med flydende kurs, fx svenske kroner, deprecierede. Der var 
desuden indikationer på, at nogle investorer spekulerede i, at National-
banken ikke ville være i stand til at opretholde fastkurspolitikken. Ud 
over at internationale investorer trak sig fra små valutaer, betød mang-
len på dollar og euro, at lån i valuta via FX swaps blev reduceret, fordi 
det var vanskeligt og dyrt. Det betød, at efterspørgslen efter valuta steg, 
hvilket medvirkede til et pres på kronen. 

Den danske fastkurspolitik over for euro indebar, at Nationalbanken 
intervenerede for betydelige beløb, og de pengepolitiske renter blev 
forhøjet i en periode, hvor centralbankerne generelt nedsatte renterne. 
Nationalbankens tiltag bidrog til at stabilisere kronekursen. Statens ud-
stedelse af 30-årige statsobligationer, som var stærkt efterspurgt af den 
danske pensionssektor, og Bankpakke 1 bidrog også til at stabilisere 
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situationen.1 Under krisen forblev kronen stabil og tæt på centralkursen 
over for euro. 

Transmissionen fra de pengepolitiske renter til kronekursen blev 
svækket betydeligt under krisen, og det var umuligt umiddelbart at er-
statte udstrømningen fra valutareserven med statslige valutalån, da 
krisen var på sit højeste. Erfaringerne fra efteråret 2008 er, at der i en 
situation med pres på kronen kan være behov for endog meget store 
beløb til intervention. Derfor er der behov for en stor valutareserve. 
Nationalbanken har mere end fordoblet valutareserven i forhold til situ-
ationen, før presset på kronen for alvor satte ind i efteråret 2008. Krisen 
viste også, at der kan opstå behov for, at Nationalbanken foretager ud-
lån af valuta til pengeinstitutterne fra valutareserven. 

 
Hvad gjorde Nationalbanken for at sikre finansiering i valuta? 
På grund af manglen på dollar og euro indgik Nationalbanken i efter-
året 2008 swapaftaler med den amerikanske centralbank, Federal Reser-
ve, og Den Europæiske Centralbank, ECB, for at tilføre henholdsvis dol-
lar og euro til pengeinstitutterne i Danmark. Regressionsanalyser i afsnit 
6 viser, at annonceringen af swapaftalerne førte til, at finansieringssitu-
ationen i valuta blev mærkbart forbedret. Det afspejler, at markedsdel-
tagerne blev beroliget af Federal Reserves og ECB's opbakning til at 
sikre dollar- og eurofinansieringen. Resultaterne er i tråd med lignende 
undersøgelser for andre lande. Nationalbanken foretog også FX swap-
udlån i dollar og euro fra valutareserven i september og oktober 2008. 
Euroudlånet understøttede finansieringssituationen i euro, mens resul-
tatet af FX swap i dollar var mindre klart.  
 
2. FINANSKRISENS SPREDNING TIL DANMARK 

Forud for krisen var de danske pengeinstitutter kun i begrænset omfang 
eksponeret over for det amerikanske subprime-marked for boliglån. De 
havde derfor kun få direkte subprime-relaterede tab.2 De var imidlertid, 

 1
 Udstedelsen af 30-årige statsobligationer understøttede efterspørgslen efter kroner i den udstræk-

ning, at pensionsselskaberne solgte europæiske obligationer for at købe danske statspapirer. 
2 Amerikanske, men også europæiske, banker havde investeret i og givet likviditetsgarantier i dollar til 

specialiserede investeringsselskaber, SIV'er, som bl.a. havde investeret i værdipapirer med sikkerhed i 
subprime-lån. SIV'erne, der typisk havde finansieret sig ved korte lån, fik vanskeligt ved fortsat at 
finansiere sig. Det betød, at SIV'erne begyndte at trække på de likviditetsgarantier, som de ameri-
kanske og europæiske banker havde givet. Flere større danske pengeinstitutter havde også likvidi-
tetsforpligtelser over for SIV'er og havde i mindre omfang købt kapitalbeviser i SIV'er. I kølvandet på 
subprime-krisen reducerede danske pengeinstitutter deres likviditetsforpligtelser og direkte investe-
ringer i SIV'er, jf. Danmarks Nationalbank (2008b). Spændet mellem usikrede og sikrede pengemar-
kedsrenter blev udvidet markant 9. august 2007 i forbindelse med, at den franske bank BNP Paribas 
annoncerede, at den ophørte med at betale afdrag og beregne mark-to-market for tre SIV'er, der var 
eksponeret over for subprime-markedet. Se Lund (2007), Krishnamurthy (2009) og Sarkar og Shrader 
(2010) om baggrunden for subprime-krisen og dens spredning. Se BIS(2009 og 2010) for opdeling af 
krisen i faser og oversigt over centralbankernes tiltag.  
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ligesom bankerne i en række andre lande, eksponeret over for de inter-
nationale pengemarkeder, fordi de var meget afhængige af kort finan-
siering i valuta, især dollar og euro. Blandt pengeinstitutterne var det 
udbredt at finansiere sig i én valuta og swappe den til en anden. De var 
derfor følsomme over for udviklingen på swapmarkederne. Den store 
afhængighed af finansiering på tværs af de internationale pengemar-
keder og den høje grad af integration af pengemarkederne betød, at 
problemerne hurtigt spredte sig fra det amerikanske pengemarked til 
pengemarkederne i euroområdet og Danmark.  

I det følgende belyser vi, hvordan pengeinstitutterne finansierede sig i 
valuta op til og under krisen, og hvordan det blev vanskeligere for dem at 
skaffe dollar og euro. Vi viser, hvordan denne knaphed på valuta gav pro-
blemer i valutaswap-markederne, som resulterede i, at det blev vanskeligt 
og dyrt at finansiere sig i bl.a. dollar via FX swap. Vi undersøger også, 
hvordan udviklingen i spændet mellem usikrede og sikrede renter spredte 
sig fra det amerikanske og europæiske pengemarked til det danske. 

 
Pengeinstitutternes indlånsunderskud 
Årene op til den finansielle krise var for de danske pengeinstitutter, 
ligesom for mange europæiske og amerikanske banker, kendetegnet 
ved høje udlånsvækstrater og øget gearing af egenkapitalen, jf. figur 
2.1, venstre side. 

Institutternes udlånsvækst var langt kraftigere end væksten i deres ind-
lån fra ikke-MFI'er1, der normalt betragtes som en stabil finansieringskil-
de. Det resulterede i, at de fik et betydeligt indlånsunderskud, jf. figur 2.1, 
højre side, der skulle finansieres på penge- og kapitalmarkederne.  

De pengeinstitutter, der havde indlånsunderskud i valuta, var afhæn-
gige af finansiering på de internationale penge- og kapitalmarkeder 
enten direkte via lån i valuta eller indirekte via FX swap. Institutterne 
under ét havde store mellemværender med centralbanker og andre 
MFI'er, der typisk har kort løbetid, i både euro og dollar, jf. figur 2.2. 
Den korte finansiering betød, at institutterne havde betydelige refinan-
sieringsrisici.  

De store danske pengeinstitutter stod for størstedelen af indlånsun-
derskuddet i efteråret 2008, men også de små og mellemstore institutter 
havde et betydeligt indlånsunderskud i valuta og dermed behov for 
valutafinansiering.2 Ikke alle institutter havde direkte adgang til de in-

 1
 MFI'er står for monetære og finansielle institutioner og dækker primært over penge- og realkredit-

institutter. 
2
 De store, mellemstore og små pengeinstitutter er defineret ud fra Finanstilsynets gruppering for 

2010. De store institutter i gruppe 1 havde i 3. kvartal 2010 en balance svarende til omkring 86 pct. af 
institutternes samlede balance. De mellemstore institutter i gruppe 2 havde på samme tidspunkt en 
balance svarende til 8 pct. af den samlede balancesum, mens de små i gruppe 3 og 4's balance ud-
gjorde 7 pct.   
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ternationale markeder. Mindre pengeinstitutter fik i vid udstrækning 
deres finansiering via de store danske pengeinstitutter. For både store 
og mellemstore institutter udgjorde indlånsunderskuddet 13 pct. af de 
samlede aktiver i efteråret 2008, mens tallet var 28 pct. for de små.  

 
Pengeinstitutternes finansiering af indlånsunderskuddet 
Pengeinstitutternes finansiering på penge- og kapitalmarkederne kan 
opdeles i lån fra centralbanker, lån fra andre MFI'er og gældsudstedel-
ser, jf. figur 2.3, venstre side.  

Det var især indlån fra andre MFI'er, der stod for finansieringen af det 
stigende indlånsunderskud i perioden, før uroen brød ud og frem til 
efteråret 2008, hvor disse indlån faldt kraftigt. Udlændinge ophørte i 

PENGEINSTITUTTERNES GEARING, UDLÅNSVÆKST OG INDLÅNSUNDERSKUD Figur 2.1
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Kilde: 

Opgørelsen omfatter de danske pengeinstitutter, der i 2010 indgik i Finanstilsynets gruppe 1-4 samt deres uden-
landske filialer og datterbanker. Indlånsunderskuddet er opgjort som forskellen mellem udlån til og indlån fra
ikke-MFI'er. Gearingen er opgjort som forholdet mellem institutternes udlån til ikke-MFI'er og deres egenkapital i
form af kapital og reserver. Udlånsvæksten er opgjort som år til år-vækstrater. Sidste observation 4. kvartal 2010. 
Danmarks Nationalbank. 

 

 

 

PENGEINSTITUTTERNES BALANCE I EURO OG DOLLAR Figur 2.2
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Kilde: 

Opgørelsen omfatter alle danske pengeinstitutter og deres udenlandske filialer og datterbanker. Aktiver har
positivt fortegn, mens passiver har negativt. Sidste observation 2. kvartal 2010. 
Bank for International Settlements' international locational and consolidated banking statistics og egne beregnin-
ger. 
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stor stil med at yde lån til de danske banker i kølvandet på Lehman 
Brothers' betalingsstandsning, jf. afsnit 5. Roskilde Bank bragte desuden 
Danmark i et uheldigt fokus på de internationale finansielle markeder i 
august 2008, da den blev overtaget af Nationalbanken og de private 
pengeinstitutter i Danmark via Det Private Beredskab. Samtidig reage-
rede pengeinstitutterne ved at begrænse den indbyrdes likviditetsud-
veksling.1 Lån i centralbanker og korte gældsudstedelser tog i vid ud-
strækning over som finansieringskilde, da krisen på de finansielle mar-
keder kulminerede i efteråret 2008.  

Bankpakke 1, der blev annonceret den 5. oktober 2008 og indebar 
statsgaranti for alle indskydere og andre simple kreditorers tilgodeha-
vender i pengeinstitutterne, var med til at understøtte det danske pen-
gemarked og institutternes finansieringsmuligheder. I slutningen af 
2008 og begyndelsen af 2009 vendte indlånene fra udenlandske MFI'er 
gradvis tilbage, og institutterne udstedte i stigende omfang gældsin-
strumenter med længere løbetid.  

Dollar stod, sammen med kroner, i høj grad for den øgede finansiering 
på penge- og kapitalmarkederne frem til oktober 2008, jf. figur 2.3, 
højre side. Herefter begyndte finansieringen i euro at tage over. Det 
afspejler, at indlånene fra MFI'er i euro begyndte at vende tilbage, og at 
udstedelsen af gældinstrumenter i euro gradvis blev øget. 

 

 1
 Jf. Danmarks Nationalbank (2008a). 

PENGEINSTITUTTERNES LÅNTAGNING PÅ PENGE- OG 
KAPITALMARKEDERNE OPDELT PÅ FINANSIERINGSKILDER OG VALUTA Figur 2.3
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Kilde: 

Opgørelsen omfatter danske pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1 og 2 ekskl. deres udenlandske filialer og
datterbanker. Lån fra MFI'er er nettolåntagning hos andre MFI'er end centralbanker og udenlandske filialer og
datterbanker. Gæld er udstedte gældsinstrumenter. Kort gæld er udstedelser med oprindelig løbetid til og med 1
år, mens lang gæld har løbetid på over 1 år. 
Danmarks Nationalbank. 
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Pengeinstitutternes lån i dollar 
Dollarfinansieringen skete i stort omfang via korte gældsudstedelser. 
Denne forretningsmodel indebar, at pengeinstitutterne var sårbare over 
for det amerikanske pengemarked, når gælden skulle refinansieres. 

De korte gældsudstedelser i Commercial Paper-markedet, CP, i dollar 
spillede en betydelig rolle. Forholdene her blev kraftigt forværret i ef-
teråret 2008, hvorefter det blev vanskeligt at finansiere sig i dette mar-
ked. Federal Reserve, Fed, understøttede markedet ved at oprette Com-
mercial Paper Funding Facility, CPFF, der havde til formål at mindske 
bankernes refinansieringsrisici ved at opkøbe CP'er med 3 måneders 
løbetid fra finansielle institutioner med en høj kreditvurdering. Fed køb-
te i slutningen af oktober 2008 CP'er udstedt af det største danske pen-
geinstitut, Danske Bank, svarende til 13 pct. af de danske pengeinstitut-
ters samlede korte gældsudstedelser. Købet beløb sig til alt godt 5 mia. 
dollar. CP'erne udløb januar 2009.1  

Pengeinstitutternes finansieringsmuligheder i dollar blev også under-
støttet af Nationalbankens swapaftale med Fed, der blev oprettet i sep-
tember 2008, jf. afsnit 5 og 6. Institutterne lånte op til 15 mia. dollar via 
denne facilitet. Ud over dollar var de største centralbanklån i valuta i 
schweizerfranc. Nogle få af de større institutter havde under krisen di-
rekte adgang til at låne både schweizerfranc og dollar i den schweiziske 
nationalbank. 

 
Finansiering via FX swap 
Nogle af de danske pengeinstitutter var afhængige af kort finansiering i 
valuta og følsomme over for udviklingen på FX swapmarkederne. En del 
af institutternes finansiering i dollar blev således anvendt til at finansie-
re deres udlån i andre valutaer, fx schweizerfranc.2 For at afdække valu-
tarisikoen blev dollar swappet til udlånets valutaeksponering. I takt 
med, at det under krisen blev vanskeligere at få adgang til de internati-
onale penge- og valutamarkeder, benyttede institutterne sig af mulig-
heden for i stedet at finansiere lånene med lån fra centralbanker. 

Pengeinstitutternes øgede eksponering over for finansiering på uden-
landske penge- og kapitalmarkeder op til krisen var en international 
tendens. Euroområdets banker havde forud for krisen opbygget store 
valutaaktiver i dollar. Løbetiden af finansieringen var i stort omfang kor-
tere end aktivernes og skete ikke fuldt ud ved direkte finansiering i dol-
lar. Det indebar, at der var et betydeligt valuta- og løbetidsmismatch 
mellem bankernes aktiver og passiver. Det betød øget følsomhed over 

 1
 Jf. http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_cpff.htm. 

2
 Pengeinstitutterne opbyggede op til krisen store aktiver i schweizerfranc, herunder bl.a. udlån til 

landbrug. Aktiverne blev ikke finansieret af passiver i schweizerfranc, men af passiver i andre valutaer.  
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for forholdene på det amerikanske pengemarked og FX swapmarkedet, 
hvor bankerne løbende havde behov for at refinansiere sig, jf. Fender og 
McGuire (2010) og McGuire og von Peter (2009). Bankerne i euroområdet 
havde ved udgangen af 2008 nettoaktiver i dollar på omkring 400 mia. 
dollar, der skulle valutaafdækkes. Det skabte et underliggende efter-
spørgselspres på dollar i FX swapmarkedet, jf. Allen og Moessner (2010a).  
 
Knaphed på dollar 
Som krisen skred frem, blev det vanskeligere at skaffe dollar, fordi de 
amerikanske banker blev mere tilbageholdende med at låne ud til bl.a. 
de europæiske banker. Det betød, at europæiske banker i stigende om-
fang var nødt til at skaffe dollar ved at låne i andre valutaer og swappe 
til dollar via FX swapmarkedet frem for at låne dollar direkte. Det pres-
sede prisen på dollarfinansiering via FX swap kraftigt op i forhold til 
direkte lån i dollar, dvs. der opstod store afvigelser fra den dækkede 
renteparitet, jf. figur 2.4 og boks 2.1. Normalt vil arbitrage udligne for-
skellen, men de europæiske banker var i stort omfang afskåret fra direk-
te finansiering på det amerikanske pengemarked og dermed fra at kun-
ne foretage arbitragen. 

 

AFVIGELSE FRA DEN DÆKKEDE RENTEPARITET Figur 2.4
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Kilde: 

De usikrede pengemarkedsrenter Cibor, Libor og Euribor for henholdsvis det danske, amerikanske og euroområ-
dets pengemarked er anvendt i beregningen af afvigelsen fra den dækkede renteparitet i henhold til ligning (3) i
boks 2.1. "Kroner/dollar" udtrykker forskellen mellem omkostningerne ved lån i kroner kombineret med FX swap
og omkostningerne ved direkte låntagning i dollar. Tilsvarende for "Kroner/euro" og "Euro/dollar". De lodrette
streger er sat ved 9. august 2007 (hvor uroen brød ud i forbindelse med, at den franske bank BNP Paribas annon-
cerede, at den ophørte med at betale afdrag og beregne mark-to-market for tre SIV'er, der var eksponeret over
for subprime-markedet) og 15. september 2008 (hvor Lehman Brothers gik i betalingsstandsning). Sidste observa-
tion 31. maj 2011. 
Bloomberg. 
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FX SWAP OG DEN DÆKKEDE RENTEPARITET Boks 2.1 

FX swap er en aftale, hvor der samtidigt indgås en spot- og en terminsforretning. I 

spotforretningen veksles et beløb mellem to valutaer til den gældende spotkurs, og i 

terminsforretningen veksles tilbage på et aftalt fremtidigt tidspunkt til en aftalt kurs. 

FX swap indgås med standardiserede løbetider fra 1 dag og op til 12 måneder. Den 

kan ses som et sikret lån i én valuta med sikkerhed i en anden valuta. Når en bank le-

verer kroner og modtager valuta i spothandlen, er det det samme som et kroneudlån. 

Banker anvender i stort omfang FX swap som et pengemarkedsinstrument til at finan-

siere sig på tværs af pengemarkeder i forskellige valutaer. Det er muligt at indgå 

spotforretningen med én modpart og terminsforretningen med en anden. Det øko-

nomiske indhold er det samme, og i artiklen skelnes der ikke mellem FX swap og ter-

minsforretning.  

Den dækkede renteparitet udtrykker, at omkostningen ved at låne direkte i hjem-

landets valuta, fx kroner, er den samme som omkostningen ved at optage et lån i va-

luta, fx dollar, og samtidig indgå en FX swap, hvor dollareksponeringen afdækkes 

(omdannes til kroneeksponering). Rentepariteten indebærer derfor, at: 
 

F/S· (1 + rUSD) = 1+ rDKK,,                                                  (1) 
 

hvor S og F er henholdsvis spot- og terminskursen (kroner pr. dollar), og rUSD og rDKK er 

pengemarkedsrenterne i henholdsvis dollar og kroner. Hvis den dækkede renteparitet 

ikke gælder, vil der være basis for arbitrage, da der kan foretages lån i én valuta og 

placeres valutakursafdækket i en anden valuta til en højere rente. Sammenhængen 

(1) kan approksimativt omskrives til: 
 

(F-S)/S = rDKK – rUSD.                                                     (2) 
 

Venstresiden udtrykker omkostningen i procent ved at låne kroner mod valuta, fx dol-

lar, via en FX swap. Omkostningen er et udtryk for det implicitte rentespænd mellem 

kroner og dollar fra FX swap. Hvis den dækkede renteparitet holder, vil det implicitte 

rentespænd være i overensstemmelse med det faktiske spænd mellem de danske og 

de amerikanske pengemarkedsrenter (højresiden).  

Hvis den dækkede renteparitet holdt for både usikrede og sikrede renter, ville det 

indebære ens spænd mellem usikrede og sikrede renter på tværs af pengemarkeder. 

Det kan ses ved, at (2) ville gælde for både sikrede og usikrede renter.  

I praksis kan der opstå afvigelser fra den dækkede renteparitet, og spændet mellem 

usikrede og sikrede renter er ikke ens på tværs af pengemarkeder som følge af fx 

transaktionsomkostninger og forskelle i kreditrisiko og likviditetsforhold mellem mar-

kederne. Under krisen opstod der store og vedvarende afvigelser fra den dækkede 

renteparitet, hvor det var billigere at låne dollar direkte i det amerikanske pengemar-

ked frem for at låne i fx euro, britiske pund, svenske kroner eller kroner og omdanne 

lånet til et dollarlån via FX swap. Følgende gjorde sig altså gældende:  
 

(1/F)/(1/S) (1 + rDKK) > (1+ rUSD),                                            (3) 
 

hvor 1/S og 1/F er spot- og terminsvalutakurser udtrykt ved dollar pr. krone. 

Tilsvarende var det billigere at låne direkte i euro frem for at låne i britiske pund, 

svenske kroner eller kroner og omdanne det til et eurolån ved hjælp af en FX swap. 
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FORTSAT Boks 2.1 

Under krisen havde europæiske banker imidlertid vanskeligt ved at låne dollar direkte 

i pengemarkedet, og de blev nødt til at gå til FX swapmarkedet for at skaffe dollar. 

Den øgede efterspørgsel betød, at omkostningerne herved steg i forhold til direkte 

låntagning. Det kan illustreres i eksemplet med FX swap mellem kroner og dollar, 

hvor dollarfinansiering betød køb af dollar spot (mod kroner) og salg af dollar (mod 

kroner) på termin. Det drev terminskursen (F) på dollar ned i forhold til spotprisen (S), 

og det betød, at det blev dyrere at låne dollar via FX swap med kroner end at låne di-

rekte i dollar, jf. (3) ovenfor.  

Cross-currency swap, hvor der byttes hovedstol og rente i to valutaer, kan anvendes 

på samme måde som FX swap. 

 
Fed og ECB oprettede swapfaciliteter med en række centralbanker for at 
afhjælpe knapheden på dollar og euro, første gang i december 2007.1  

De europæiske banker var afhængige af dollarfinansiering og i et vist 
omfang direkte eksponeret over for de amerikanske subprime-lån. De 
frie kapitalbevægelser og den høje grad af integration af de internatio-
nale pengemarkeder medvirkede til, at forholdene på det amerikanske 
pengemarked kunne smitte af på pengemarkederne internationalt som 
følge af arbitrage mellem markederne, jf. boks 2.1. Men under krisen 
var der store forskelle i pengemarkedsspændene landene imellem, jf. 
figur 2.5. I efteråret 2008 var det amerikanske spænd fx noget højere 
end det danske og euroområdets. Fra slutningen af 2008 og frem til 
slutningen af 2010 lå det danske spænd over euroområdets. Afsmitnin-
gen mellem pengemarkederne behandles nærmere i boks 2.2. I afsnit 4 
opdeles afsmitningen på kredit- og likviditetsfaktorer. 
 
Konklusion 
Forud for krisen havde de danske pengeinstitutter opbygget betydeli-
ge indlånsunderskud især i valuta. Underskuddene blev i stort omfang 
finansieret på de internationale penge- og valutamarkeder gennem 
lån fra MFI'er og korte gældsinstrumenter. Da krisen på de amerikan-
ske og europæiske pengemarkeder resulterede i, at udenlandske ban-
ker i stort omfang reducerede deres internationale pengemarkedsud-
lån, fik de danske pengeinstitutter problemer med at refinansiere de-
res korte valutagæld. I efteråret 2008 betød det, at de danske penge-
institutter øgede deres lån i valuta fra centralbanker betydeligt. En del 
af de små og mellemstore danske institutter var afhængige af at have 
adgang til finansiering gennem de store pengeinstitutter. Det illustre-
rer den generelle erfaring, at krisen spredte sig fra de store internatio-

 1
 Se Allen og Moessner (2010a) for en oversigt over afvigelser fra den dækkede renteparitet for en 

række valutaer og centralbankernes tiltag for at afhjælpe knaphed på international likviditet. 
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nale banker til de store nationale banker og videre til de mindre ban-
ker. De danske pengeinstitutter havde en betydelig kort gæld i dollar, 
og det betød, at de var meget følsomme over for forholdene i penge- 
og swapmarkedet for dollar. En økonometrisk analyse understøtter, at 
transmissionen gik fra det amerikanske pengemarked til pengemarke-
derne globalt. Analysen peger også på, at transmissionen fra det ame-
rikanske til det danske pengemarked gik via euroområdets. Fastkurs-
politikken betyder, at forholdene på det danske pengemarked er tæt 
knyttet til euroområdets.  

Erfaringerne fra krisen er, at det er vigtigt, at pengeinstitutterne be-
grænser deres afhængighed af enkeltmarkeder, hvor likviditeten kan 
forsvinde med stor hast.1 Nationalbanken og Finanstilsynet har på den 
baggrund styrket deres overvågning af institutternes likviditetssituation 
bl.a. ved, at institutterne månedligt indberetter likviditetsprognoser og  
-stresstest. 

 

 1
 Danmarks Nationalbank (2010).  

SPÆND MELLEM USIKREDE OG SIKREDE PENGEMARKEDSRENTER I 
UDVALGTE LANDE Figur 2.5 
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Kilde: 

Pengemarkedsspændene er beregnet som 3-måneders-referencerenter (Cibor i Danmark, Euribor i euroområdet,
Libor i USA og Storbritannien og Stibor i Sverige), minus 3-måneders-renten i renteswap med dag til dag-renten.
Se afsnit 4 for nærmere forklaring. Lodrette streger ved 9. august 2007 og 15. september 2008, jf. figur 2.4. Sidste
observation 31. maj 2011. 
Reuters EcoWin. 
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SPREDNING AF KRISEN TIL DET DANSKE PENGEMARKED Boks 2.2 

Udviklingen på pengemarkederne i USA og euroområdet påvirkede det danske. For at 
vurdere, hvordan chok spredte sig fra USA og euroområdet til Danmark, opstiller vi en 
VAR-model med tre endogene variable, nemlig 3-måneders-pengemarkedsspændet i 

de tre lande.1 Der er lavet tilsvarende analyser for andre lande.2 
VAR-analysen viser, at i perioden frem til krisens begyndelse blev udviklingen i det 

danske pengemarkedsspænd kun i beskedent omfang påvirket af det europæiske 

spænd, mens det amerikanske var uden betydning, jf. figur 2.6 og tabel 2.1.3 Den sva-
ge afsmitning fra udlandet til det danske pengemarked hænger sammen med, at der i 

perioden ikke var væsentlige stød til de udenlandske pengemarkeder. 

Fra krisens begyndelse frem til Lehman ændrede dette billede sig, og både det eu-
ropæiske og amerikanske pengemarkedsspænd fik større betydning for det danske 
pengemarked. Den øgede afsmitning fra USA til Danmark stemmer godt overens med 

andre tilsvarende analyser for euroområdet, Japan og Sverige.  
 

DEKOMPONERING AF VARIANSEN I DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND Figur 2.6
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Kilde: 

Baseret på VAR-model med 3-måneders-pengemarkedsspændene for USA, euroområdet og Danmark, samt 
VIX. Variansen er beregnet over en horisont på 21 dage. Før krisen: 2. januar 2006 til 7. august 2007. Krisen 
frem til Lehman: 8. august 2007 til 12. september 2008. Lehman-krisen: 15. september 2008 til 31. december 
2008. Efter Lehman: 2. januar 2009 til 30. juni 2009.  
Egne beregninger og Reuters EcoWin. 

 

INTERNATIONAL PÅVIRKNING AF DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND Tabel 2.1

 
Ingen Granger-kausalitet fra 

USA til Danmark 
Ingen Granger-kausalitet fra 

euroområdet til Danmark 

Før krisen .................................... Ikke afvist Afvist** 
Krisen frem til Lehman .............. Afvist*   Afvist*** 
Lehman-krisen ............................ Afvist* Afvist** 
Efter Lehman ..............................   Afvist** Ikke afvist 

Anm.: * 10 pct. signifikansniveau, ** 5 pct. signifikansniveau og *** 1 pct. signifikansniveau. For opdeling på
perioder, jf. figur 2.6. 

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin.  
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3. DE PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER OG PENGEMARKEDET 

Det danske pengemarked var forholdsvis velfungerende i den første del 
af krisen. Indretningen af Nationalbankens pengepolitiske instrumenter 
gjorde det let for pengeinstitutterne at opnå den likviditet mod sikker-
hed, som de efterspurgte. Der var ikke behov for ekstraordinære likvidi-
tetsfaciliteter, og rammerne for Nationalbankens styring af likviditeten 
blev ikke ændret. Efterhånden som krisen udviklede sig, aftog institut-
ternes udveksling af likviditet på pengemarkedet, og Nationalbanken 
indførte ekstraordinære likviditetsfaciliteter. 

Effektiviteten af de pengepolitiske instrumenter kan generelt be-
dømmes efter, i hvor høj grad de pengepolitiske renter slår igennem 
på pengemarkedsrenterne og valutakursen, og i hvor høj grad det sik-
res, at banksystemet får tilført den fornødne likviditet, og de indbyrdes 
transaktioner i pengemarkedet understøttes. Transmissionen af de 
pengepolitiske renter belyses i det følgende bl.a. ved hjælp af data fra 

FORTSAT Boks 2.2 

Da Lehman gik i betalingsstandsning, steg pengemarkedsspændene kraftigt i USA, 

bl.a. som følge af særlige forhold på dollar-markedet. Spændudvidelserne i euroom-

rådet og Danmark var noget mindre. Betydningen af euroområdets spænd for det 

danske steg derfor kraftigt, mens den direkte afsmitning fra USA faldt. Det viser, at 

afsmitningen fra USA til Danmark især gik via euroområdets pengemarked. 

Efter Lehman, i begyndelsen af 2009, blev pengemarkedsspændene indsnævret, 

bl.a. som følge af en række ekstraordinære tiltag fra centralbankerne verden over, jf. 

afsnit 3. Ifølge VAR-modellen blev det danske pengemarkedsspænd kun relativt lidt 

påvirket af den internationale udvikling i perioden. Det skal ses i lyset af, at Cibor re-

agerede trægt, jf. Andersen og Arp (2010), hvilket afstedkom isolerede udsving i det 

danske pengemarkedsspænd. Endvidere faldt Cibor langsommere end de tilsvarende 

usikrede pengemarkedsrenter i USA og euroområdet, således at det danske spænd 

udviklede sig anderledes end i euroområdet. Det er dog oplagt, at indsnævringen af 

pengemarkedsspændene i USA og euroområdet var den væsentlige drivkraft bag den 

danske spændindsnævring. 

1 I analysen anvendes dag til dag-data. Antallet af lags er valgt ved hjælp af "sequential modified LR test sta-
tistic". LR giver typisk relativt mange lags, hvilket reducerer problemer med autokorrelation. Resultaterne æn-
dres ikke, hvis antallet af lags bestemmes ved hjælp af Akaike- eller Schwarz-informationskriterier. Der inklude-
res dummyer, der bl.a. korrigerer store udsving i pengemarkedsspændet som følge af forskel i informationsind-
holdet mellem de sikrede og usikrede renter, fordi de opgøres på forskellige tidspunkter på tværs af lande. 
Endvidere er det amerikanske VIX inkluderet som eksogen variabel (test bekræfter, at VIX kan betragtes som 
eksogen). VIX kan ses som et mål for underliggende markedsrisiko, der kan påvirke risikoaversionen. Inklusion 
af VIX fjerner stort set autokorrelation, heteroskedacitet og for stor skævhed (del af normalfordelingsantagel-
sen). Resultaterne er robuste over for eksklusion af VIX. 

2 Se fx ECB (2008) og Imakubo, Kimura, Nagano (2008) og Soultanaeva og Strömquist (2009). 
3 Påvirket defineres her som Granger-kausalitet, dvs. hvorvidt historiske observationer af en variabel kan bidrage 

til at forudsige en anden variabel. Konkret beregnes der et F-test på, om laggede værdier af en variabel, X, sam-
let bidrager til at forklare en anden variabel, Y, i forhold til, hvis Y kun forklares af egne laggede værdier. Så-
fremt F-testet kan afvises, dvs. R2 forbedres, når laggede værdier af X inkluderes, hedder det, at der er Granger-
kausalitet fra X til Y. 

 

Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011, del 2



 

   

82 

Nationalbankens betalingssystem Kronos for de enkelte pengeinstitut-
ters lån i dag til dag-pengemarkedet. Likviditetstilførslen belyses ved, 
hvordan pengeinstitutterne har anvendt de pengepolitiske instrumen-
ter og ekstraordinære faciliteter, og der sammenlignes med andre cen-
tralbankers tiltag. Funktionaliteten af pengemarkedet og institutter-
nes indbyrdes likviditetsudveksling analyseres også ved hjælp af data 
fra Kronos.  

 
Transmissionen af de pengepolitiske renter til pengemarkedet 
Et velfungerende pengemarked er vigtigt for at sikre et klart gennem-
slag fra Nationalbankens pengepolitiske renter til de korte renter på 
pengemarkedet og til det øvrige finansielle system. Rentedannelsen på 
pengemarkedet danner basis for pengeinstitutternes ind- og udlåns-
renter over for kunder og for variabelt forrentede realkreditlån. 

Niveauet for dag til dag-renten på pengemarkedet og 1-måneds-
swaprenten1 har fulgt Nationalbankens pengepolitiske renter, jf. figur 
3.1, venstre side. Nationalbankens pengepolitiske instrumenter er be-
skrevet i boks 3.1. Udsvingene i dag til dag-renten øges normalt med 
forskellen mellem Nationalbankens indskudsbevisrente og foliorenten, 
der var stor i efteråret 2008. Det medførte, som man kunne forvente, 
større teknisk volatilitet i T/N-renten, jf. figur 3.1, højre side.2  

Nationalbanken indførte 8. juni 2009 en rentemarginal mellem ud-
låns- og indskudsbevisrenten, som skulle give penge- og realkreditinsti-
tutterne et incitament til i højere grad at udligne indbyrdes likviditets-
forskelle via pengemarkedet frem for at bruge Nationalbankens facili-
teter. Siden da har T/N-renten overordnet set fulgt Nationalbankens 
foliorente og indskudsbevisrente. Det vil man også normalt forvente i 
en situation, hvor institutterne har en positiv nettostilling over for Na-
tionalbanken, som det har været tilfældet, siden rentemarginalen blev 
indført. 

Som de korte pengemarkedsrenter udviklede sig under krisen, tyder 
det på, at der ikke var generelle problemer med transmissionen af de 
pengepolitiske renter og med at sikre, at der var tilstrækkelig likviditet i 
banksystemet.  

 

 1
 Swaprenten er den faste rente i renteswap med dag til dag-renten (T/N-renten), jf. Danmarks Natio-

nalbank (2009a), boks 4.2 for nærmere beskrivelse. 
2
 Den tekniske volatilitet skyldes, at dag til dag-renten normalt vil ligge tæt på foliorenten på dage, 

hvor Nationalbanken ikke gennemfører markedsoperationer, mens modparter med overskudslikvidi-
tet skal have en forholdsvis høj dag til dag-rente for at låne ud frem for at placere i indskudsbeviser 
på dage, hvor Nationalbanken gennemfører markedsoperationer. Markedsdeltagerne er fortrolige 
med den tekniske volatilitet i dag til dag-renten, og udsvingene smitter normalt ikke af på de lidt 
længere pengemarkedsrenter, jf. Andersen (2004). 
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NATIONALBANKENS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER1 Boks 3.1 

Nationalbankens praktiske udførelse af pengepolitikken sker via de pengepolitiske in-

strumenter, som er de faciliteter, Nationalbanken anvender til at styre og forrente mel-
lemværender (ud- og indlån) med penge- og realkreditinstitutter (de pengepolitiske 

modparter). Instrumenterne anvendes dels til at fastsætte de pengepolitiske renter af 

hensyn til fastkurspolitikken, og dels til den mængdemæssige styring af modparternes 
mellemværender med Nationalbanken for at sikre, at der altid er tilstrækkelig likviditet 

i banksystemet som helhed. Modparterne udveksler likviditet indbyrdes på pengemar-

kedet, der omfatter markedet for pengeinstitutternes indbyrdes låneaftaler på op til 1 
år. De pengepolitiske modparter har adgang til to faciliteter i Nationalbanken: 
 Markedsoperationer, hvor modparterne på den sidste bankdag i hver uge kan låne i 

syv dage mod sikkerhed i værdipapirer eller placere likviditet i syv dage ved at købe 
indskudsbeviser. 

 Foliokonti, hvor modparterne kan placere likviditet i form af anfordringsindskud. 

Foliokontiene må ikke være i overtræk ved dagens slutning. 
 
Ved de ugentlige markedsoperationer vil de pengepolitiske modparter normalt sam-

mensætte deres mellemværender med Nationalbanken, så deres samlede indskud på 
foliokonti dækker banksektorens forventede likviditetsbehov i den kommende uge. I 
det omfang det er nødvendigt, anvender Nationalbanken ekstraordinære markeds-

operationer, hvor den sælger eller køber indskudsbeviser til at modvirke udsving i li-
kviditeten. 

Der er fastsat en samlet ramme for de pengepolitiske modparters indskud på folio-

konti i Nationalbanken ved dagens slutning. Formålet med foliorammerne er at sikre, 
at der ikke opbygges store indskud på foliokonti, som umiddelbart kan anvendes til 

spekulation i rente- og valutakursændringer i situationer med pres på kronen. Mod-
parterne kan anvende indskudsbeviserne til at skaffe likviditet ved Nationalbankens 
ekstraordinære markedsoperationer. 

1 For en nærmere beskrivelse, se Danmarks Nationalbank (2009a).  

UDVIKLING I PENGEPOLITISKE RENTER OG PENGEMARKEDSRENTER Figur 3.1
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Kilde: 

Venstre figur: T/N-renten er 5 dages glidende gennemsnit. Højre figur: Anvendelsen af 14 dages løbetid på penge-
politiske udlån og indskudsbeviser betød, at rentespekulation i forbindelse med de pengepolitiske renteændringer
omkring 2002-03 og 2005-07 gav store tekniske udsving i dag til dag-renten. Nationalbanken overgik derfor til 7
dages løbetid med virkning fra 2. maj 2007. Frem til 8. juni 2009 er udlånsrenten lig indskudsbevisrenten. Herefter
var nettostillingen positiv. Sidste observation 30. december 2010. 
Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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Der er dog tegn på, at små og mellemstore institutter i perioder var 
hæmmede i deres likviditetsudveksling på pengemarkedet. De mindre 
institutter betalte en præmie på usikrede dag til dag-lån, der steg i løbet 
af krisen, jf. figur 3.2, venstre side.1 Spredningen mellem de enkelte in-
stitutters dag til dag-rente blev også betragteligt større, jf. figur 3.2, 
højre side. De små institutter blev ramt af, at nogle mellemstore reduce-
rede deres sædvanlige udlån, fordi de selv blev ramt af finansierings-
problemer. Sammenlignet med store institutter betalte de små i slutnin-
gen af 2008 i gennemsnit en merrente på 0,25-0,5 procentpoint for lån i 
dag til dag-pengemarkedet. I enkelte tilfælde betalte nogle små insti-
tutter en merrente på 2-3 procentpoint i forhold til de store institutter. 
Resultaterne fra det usikrede dag til dag-marked stemmer overens med 
undersøgelser af renterne på pengeinstitutternes samlede lån fra MFI'er. 
Ejerskov (2009) finder, at mellemstore institutter i forhold til store i gen-
nemsnit betalte en merrente på knap 1 procentpoint på deres samlede 
lån fra andre MFI'er i efteråret 2008. En række af de mellemstore insti-
tutter, der havde et væsentligt finansieringsbehov i pengemarkedet, 
betalte op til 3-4 procentpoint mere for deres lån fra MFI'er end gen-
nemsnittet for de store institutter.  

 1
 Baseret på data fra Nationalbankens betalingssystem, Kronos. De pengepolitiske modparters indbyr-

des betalinger i kroner finder sted via Kronos og afvikles på konti i Nationalbanken. Det er derfor 
muligt at identificere den indbyrdes handel med usikrede dag til dag-lån mellem modparterne ved at 
benytte en algoritme, som gennemsøger alle de enkelte betalinger i Kronos. Se Abildgren og Arnt 
(2004) for en nærmere beskrivelse af metoden til at udtrække information om dag til dag-lån fra 
Kronos. Pengeinstitutter, der ligger under Finansiel Stabilitet, er taget ud af data fra den dag, hvor 
de indtræder i Finansiel Stabilitet. 

SPÆND MELLEM OG SPREDNING PÅ PENGEINSTITUTTERNES 
INDLÅNSRENTER I DAG TIL DAG-MARKEDET Figur 3.2
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Kilde: 

De lodrette streger er sat ved 9. august 2007 og 15. september 2008. Renterne er pengeinstitutternes renter på
indlån fra danske pengeinstitutter og udenlandske T/N-stillere. Data er fra Kronos.  Sidste observation 30. septem-
ber 2010. Venstre figur: Store, mellemstore og små institutter refererer til Finanstilsynets gruppe 1, 2 og 3. 21
dages glidende gennemsnit. Højre figur: De store udsving i 2006 hænger sammen med, at der var 14 dages løbetid
på pengepolitiske lån og indskudsbeviser. Det betød store tekniske udsving i dag til dag-renten i forbindelse med
pengepolitiske renteændringer.  
Danmarks Nationalbank. 
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Nationalbankens likviditetstilførsler 
Nationalbanken tilfører som udgangspunkt kun likviditet til de penge-
politiske modparter én gang om ugen ved de ordinære markedsopera-
tioner på ugens sidste bankdag. I løbet af ugen er modparterne derfor 
henvist til selv at udligne likviditeten mellem sig via pengemarkedet, 
medmindre Nationalbanken gennemfører ekstraordinære markedsope-
rationer. 

Nationalbanken anvender et såkaldt åbent vindue ved sine ugentlige 
markedsoperationer, hvor penge- og realkreditinstitutterne frit kan 
bestemme mængderne af de pengepolitiske lån og indskudsbeviser til 
de renter, som Nationalbanken har fastsat, jf. boks 3.1.  

Det åbne vindue i Nationalbankens likviditetstildeling betyder, at an-
vendelsen af instrumenterne er et udtryk for modparternes efterspørg-
sel. I årene op til krisens udbrud havde penge- og realkreditinstitutterne 
opbygget en betydelig beholdning af både pengepolitiske lån og ind-
skudsbeviser, der oversteg, hvad udviklingen i nettostillingen kunne be-
grunde, jf. figur 3.3, venstre side. Bruttoopbygningen afspejler et øget 
likviditetsberedskab primært i form af indskudsbeviser, der kan anven-
des til at skaffe likviditet ved Nationalbankens markedsoperationer. 
Bruttopositionerne blev øget betydeligt fra sommeren 2007 til slutnin-
gen af 2008. I begyndelsen af december 2008 nåede bruttopositionerne 
over 280 mia. kr. Herefter blev de reduceret i lyset af, at pengeinstitut-
ternes indbyrdes lån blev understøttet af Bankpakke 1, der indebar en 
statsgaranti for alle indlån og andre simple fordringer i pengeinstitut-
terne. 

Rentemarginalen mellem Nationalbankens udlånsrente og indskuds-
bevisrenten, som blev indført i juni 2009 har medvirket til, at bruttoposi-
tionerne er så godt som forsvundet, så nettostillingen modsvarer næsten 
hele placeringen på folio og i indskudsbeviser.  

Nettostillingen fratrukket indestående på folio kan ses som penge- og 
realkreditinstitutternes underliggende efterspørgsel efter indskudsbevi-
ser. Den resterende efterspørgsel, modparternes bruttoopbygning, kan 
opdeles i en direkte opbygning, hvor den enkelte modpart har finansie-
ret sine indskudsbeviser ved at optage pengepolitiske lån, og en indirek-
te opbygning, hvor modparternes beholdning af indskudsbeviser mod-
svares af andre modparters pengepolitiske lån1, jf. figur 3.3, højre side, 
der viser denne opdeling aggregeret over alle pengeinstitutter.  

 

 1
 Den direkte bruttoopbygning findes i praksis ved at identificere modparter, der både har indskuds-

beviser og pengepolitiske lån. Den består af beholdningen af indskudsbeviser, som kan modsvares af 
pengepolitiske lån for det enkelte pengeinstitut. Den indirekte bruttoopbygning er beholdningen af 
indskudsbeviser fratrukket nettostillingen og den direkte bruttoopbygning.  
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Den direkte bruttoopbygning lå omkring 50 mia. kr. i begyndelsen af 
krisen i august 2007. Frem til efteråret 2008 forøgede pengeinstitutterne 
anvendelsen af den direkte kanal til at opbygge et likviditetsberedskab. 
Opbygningen toppede med knap 140 mia. kr. i begyndelsen af oktober 
2008. Den indirekte bruttoopbygning var med 170 mia. kr. i begyndelsen 
af december 2008 også betydelig. Pengemarkedet var derfor ikke så 
velfungerende, som man kunne ønske sig, idet modparter med et likvi-
ditetsoverskud i stort omfang foretrak at placere det i Nationalbanken 
frem for at videreudlåne likviditeten. Modparter med et finansierings-
behov måtte derfor optage pengepolitiske lån frem for at låne i penge-
markedet. 

I forbindelse med krisen i efteråret 2008 øgede modparterne også de-
res likviditetsberedskab ved at øge indeståendet på folio. Det gjaldt især 
de små og mellemstore pengeinstitutter, jf. figur 3.4, højre side. På dage 
med stor usikkerhed i markedet lå modparternes samlede foliolikviditet 
typisk tæt på den samlede folioramme på omkring 25 mia. kr. Da krisen 
var på sit højeste, blev foliorammen midlertidigt suspenderet enkelte 
dage i slutningen af september 2008. Nationalbanken var hyppigere 
uannonceret i markedet for at opsuge likviditet ved at sælge indskuds-
beviser. Det er dog stadig relativt få dage, hvor indeståendet enten var i 
nærheden af eller overskred foliorammen på godt 25 mia. kr. 

Der er adgang til de pengepolitiske instrumenter for alle penge- og 
realkreditinstitutter. Det giver alle institutter mulighed for at opnå likvi-
ditet ved markedsoperationerne, fx hvis det er vanskeligt i pengemarke-
det. Antallet af modparter, som optog pengepolitiske lån, blev fordob-
let fra august 2007 til efteråret 2008, jf. figur 3.4, venstre side. Det var 
primært små og mellemstore pengeinstitutter, som stod for stigningen. 
Efter at rentemarginalen mellem pengepolitiske lån og indskudsbeviser 
blev indført, faldt antallet. 

PENGEPOLITISKE MODPARTERS LÅN OG INDSKUD I NATIONALBANKEN Figur 3.3
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Kilde: 

Beholdningen af lån i valuta indgår ikke i nettostillingen. Sidste observation 1. september 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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Nationalbankens ekstraordinære tiltag1 
Det åbne vindue i Nationalbankens markedsoperationer, hvor alle pen-
ge- og realkreditinstitutter har adgang, og det store sikkerhedsgrundlag 
på ca. 3.000 mia. kr., jf. Poffet (2010), har generelt været tilstrækkeligt 
til at sikre, at institutterne har kunnet opnå den fornødne likviditet i 
Nationalbanken. Nationalbanken oprettede dog midlertidige ordninger 
for at understøtte især de mindre pengeinstitutters likviditet, men de 
blev kun i begrænset omfang anvendt til at tage lån i Nationalbanken. 
Det kan især henføres til statsgarantien i Bankpakke 1, som trådte i kraft 
i oktober 2008. Den sikrede alle indskydere og simple kreditorer fuld 
dækning for deres fordringer i pengeinstitutterne, og understøttede 
dermed institutternes indbyrdes udveksling af likviditet. Ordningerne 
gav imidlertid pengeinstitutterne større sikkerhed for at kunne opnå 
den ønskede likviditet og hjalp mindre institutter med at opfylde Finans-
tilsynets likviditetskrav, jf. § 152 i lov om finansiel virksomhed. 

Nationalbanken åbnede i maj 2008 for belåning af en ny type obliga-
tioner, kaldet låneobligationer, for at lette den træge udveksling af 
likviditet i pengemarkedet. Låneobligationerne kunne udstedes af et 
pengeinstitut i Danmark og sælges til et andet institut, der kunne rejse 
likviditet ved at belåne låneobligationen i Nationalbanken. I alt 49 insti-
tutter udstedte låneobligationer. Udeståendet steg betydeligt i efteråret 
2008 og nåede op på omkring 30 mia. kr. I løbet af første halvdel af 
2009 faldt udeståendet gradvis. De udstedte låneobligationer blev kun i 
beskedent omfang anvendt som sikkerhed for lån i Nationalbanken. I 
oktober og november 2008, hvor ordningen blev udnyttet mest, pant-

 1
 I afsnit 6 beskrives desuden Nationalbankens tiltag for at sikre, at pengeinstitutterne havde tilstræk-

kelig dollar- og eurolikviditet. 

MODPARTER MED PENGEPOLITISKE LÅN OG INDSKUDSBEVISER SAMT 
INDESTÅENDE PÅ FOLIO OPDELT PÅ PENGEINSTITUTTER Figur 3.4
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Kilde: 

 De lodrette streger er sat ved 9. august 2007 og 15. september 2008. 21 dages glidende gennemsnit. Højre figur:
Opdelingen på store, mellemstore og små pengeinstitutter er Finanstilsynets gruppe 1, 2 og 3. Sidste observation
1. september 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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satte 4-5 institutter låneobligationer for op til i alt 1,5 mia. kr. Pengein-
stitutter, som købte de udstedte låneobligationer, kunne medregne dem 
i deres likviditet, jf. § 152 i lov om finansiel virksomhed. Fra 17. juli 2009 
ophørte låneobligationsordningen, men låneobligationerne indgik i det 
midlertidige belåningsgrundlag indtil 26. februar 2011, jf. nedenfor. 

I september 2008 indførte Nationalbanken en ny, midlertidig lånemu-
lighed. Penge- og realkreditinstitutter fik adgang til at låne et beløb 
(låneramme), der afhang af deres overskydende lovmæssige solvens. 
Lånerammen kunne ligesom låneobligationerne medregnes i institutter-
nes likviditet ifølge lov om finansiel virksomhed. Formålet var at hindre, 
at solvente institutter fik likviditetsproblemer, fordi de manglede akti-
ver, der kunne belånes i Nationalbanken. Renten på udlån var højere 
end ved Nationalbankens markedsoperationer. Den samlede ramme for 
lån var på sit højeste i april 2009 med 13,7 mia. kr. Af de 38 institutter, 
der havde en låneramme, fik kun to institutter tildelt lån. Lånene var på 
mellem 10 og 25 mio. kr. Ordningen udløb 26. februar 2011. 

I forbindelse med, at lån mod overskydende solvens blev indført, blev 
sikkerhedsgrundlaget for penge- og realkreditinstitutternes sædvanlige 
lån i Nationalbanken midlertidigt udvidet med bl.a. noterede aktier, 
investeringsforeningsbeviser og seniorgæld udstedt i tilknytning til sær-
ligt dækkede obligationer, SDO. Sikkerhedsgrundlaget blev efterfølgen-
de udvidet bl.a. med statsgaranterede bankobligationer og seniorgæld 
udstedt i tilknytning til SDO med individuel statsgaranti. Omkring 20 
pengeinstitutter, primært mindre, brugte det midlertidige belånings-
grundlag. En række af de midlertidige udvidelser af belåningsgrundla-
get udløb 26. februar 2011.  

 
Andre centralbankers tiltag 
På baggrund af den finansielle uro og den efterfølgende finansielle 
krise indførte flere centralbanker en række ekstraordinære tiltag for at 
skabe større sikkerhed blandt bankerne for, at de kunne opnå den likvi-
ditet, som de havde behov for. Tiltagene varierede fra land til land og 
afhang af, hvordan det pågældende lands pengepolitiske instrumenter 
var udformet. Ud over at understøtte mulighederne for at opnå likvidi-
tet har tiltagene også været rettet mod at forbedre finansieringsmulig-
hederne mere generelt for både banksystemet og udvalgte markeder 
uden for banksystemet. Sidstnævnte blev understøttet gennem central-
bankernes udlån og opkøb af værdipapirer.  

Tiltagene har omfattet tilpasning af de eksisterende instrumenter, bl.a. 
af hyppigere markedsoperationer, større udlån, større udbud af lån med 
længere løbetider, reduktion af renten på de stående udlånsfaciliteter i 
forhold til renten ved markedsoperationerne samt udvidelse af sikker-
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hedsstillelsesgrundlaget og kredsen af modparter, der har adgang til cen-
tralbankernes instrumenter.1 ECB ændrede i oktober 2008 proceduren for 
tildeling af likviditet ved de ugentlige markedsoperationer, så der blev 
foretaget fuld tildeling af mængden af efterspurgte lån til en fast rente. 
Tidligere fastsatte ECB udbuddet af lån til en rente fastsat ved auktion.  

Financial Stability Forum2, som bl.a. består af finansministerierne, cen-
tralbankerne og finanstilsynene i de store lande, har analyseret de årsa-
ger og underliggende svagheder i det finansielle system, som medvirke-
de til den finansielle uro, der brød ud i sommeren 2007.3 Centralbanker-
ne opfordres til at sørge for at have tilstrækkeligt fleksible operationelle 
rammer til at håndtere ekstraordinære situationer.  

Nationalbankens instrumenter havde allerede før krisen indbygget en 
række af ovennævnte egenskaber, som gjorde det muligt at håndtere 
den ekstraordinære likviditetssituation.4 Det åbne vindue, den brede 
adgang til instrumentariet og det dybe sikkerhedsgrundlag understøt-
tede pengeinstitutternes muligheder for at opnå den likviditet, som de 
efterspurgte. 

 
Det danske pengemarkeds funktionalitet 
Et velfungerende pengemarked er kendetegnet ved, at modparterne 
selv udligner likviditeten imellem sig på markedsmæssige vilkår. Natio-
nalbanken er centralbank i en markedsøkonomi, og en markedsløsning 
understøtter normalt en effektiv likviditetsstyring blandt deltagerne og 
en effektiv prisdannelse, hvor markedsrenterne afspejler markedets vur-
dering af omkostninger og risici og ikke alene vilkårene knyttet til de 
pengepolitiske instrumenter.  

De pengepolitiske modparter anvender dag til dag-pengemarkedet i 
deres løbende likviditetsstyring. Den samlede daglige omsætning i dag 
til dag-udlån faldt fra omkring 50 mia. kr. i slutningen af juli 2007, inden 
krisen brød ud, til under 40 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2009. 
Det var især omsætningen i usikrede udlån, der faldt, jf. figur 3.5, ven-
stre side. Det afspejler den øgede kredit- og likviditetsusikkerhed under 
krisen. Der var en tendens til øget omsætning i det private marked for 
udlån mod sikkerhed i værdipapirer, repomarkedet, efter at rentemar-
ginalen mellem Nationalbankens udlånsrente og indskudsbevisrente var 
indført i juni 2009.5 

 1
 For oversigt over de forskellige tiltag se Danmarks Nationalbank (2009a), Kjærgaard og Risbjerg 

(2008), Borio og Nelson (2008), Committee on the Global Financial System (2008), BIS (2009) og ECB 
(2009a og b). 

2
 Financial Stability Forum blev i 2009 erstattet af Financial Stability Board. 

3
 Jf. Financial Stability Forum (2008a), der blev fulgt op af Financial Stability Forum (2008b). 

4
 Nationalbanken foretog ikke længere udlån elle opkøb af værdipapirer. Se Dam og Risbjerg (2009) 

for diskussion heraf. 
5
 Jf. Danmarks Nationalbank (2009a), boks 4.2 for en nærmere beskrivelse af repomarkedet. 
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Pengemarkedsundersøgelsen fra april 2010, der omfatter hele pengemar-
kedet og ikke kun dag til dag-markedet, viser, at omsætningen for alle 
løbetider blev reduceret i forhold til før krisens udbrud i august 2007, og 
at sikrede produkter stod for en større del af omsætningen end tidligere, 
jf. Jørgensen og Risbjerg (2010). Undersøgelsen dokumenterer, at omsæt-
ningen af usikrede lån især faldt for længere løbetider, hvor markedet så 
godt som forsvandt, jf. figur 3.5, højre side. Omsætningen i dag til dag-
markedet kan være holdt oppe af forskydningen fra lange til korte 
usikrede lån. Det kan være baggrunden for, at omsætningen i markedet 
for usikrede dag til dag-lån steg, da uroen brød ud i sommeren 2007. 

De små pengeinstitutter øgede antallet af usikrede dag til dag-lån un-
der krisen, jf. figur 3.6, højre side. Antallet af lån og modparter blev 

UDVIKLING I OMSÆTNINGEN I PENGEMARKEDET Figur 3.5 
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Danmarks Nationalbank. 
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omtrent fordoblet i forbindelse med, at uroen brød ud i sommeren 
2007. Sammen med de højere renter og det øgede folioindestående for 
små institutter er det tegn på, at de i perioder havde problemer med at 
opnå likviditet i pengemarkedet. Brugen af flere modparter kan således 
være tegn på, at långivernes kreditrammer til de små institutter blev 
reduceret, så der var behov for flere bankforbindelser for at opnå den 
ønskede finansiering. 

De små institutter blev ramt af, at de mellemstore reducerede deres 
udlån, da de selv blev ramt af finansieringsproblemer. Det understøttes 
af, at de små institutter øgede antallet af lån blandt de store institutter 
for at sikre deres finansiering, jf. figur 3.7, højre side.  

De små institutter øgede også omfanget af deres dag til dag-lån hos 
de store institutter, jf. figur 3.7, venstre side, jf. figur 3.6, venstre side. 

 
Konklusion 
Udviklingen i de korte pengemarkedsrenter indikerer, at der under kri-
sen generelt ikke var problemer med transmissionen fra de pengepoliti-
ske renter til pengemarkedet og med at sikre tilstrækkelig kronelikvidi-
tet i banksystemet.  

Omsætningen på pengemarkedet faldt dog. Den blev koncentreret i 
den helt korte ende af markedet, og den skiftede fra usikrede udlån til 
sikrede, da de større kredit- og likviditetsrisici afholdt pengeinstitutter 
fra at yde længere usikrede udlån. Institutterne øgede deres lån og ind-
skud i Nationalbanken i slutningen af 2008, og mellemværenderne med 
Nationalbanken erstattede delvis det korte interbank-marked. Brutto-
opbygningen toppede i december 2008, hvor penge- og realkreditinsti-

OMFANG OG ANTAL AF USIKREDE DAG TIL DAG-LÅN FRA SMÅ, 
MELLEMSTORE OG STORE INSTITUTTER TIL SMÅ PENGEINSTITUTTER Figur 3.7 
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tutternes beholdning af indskudsbeviser oversteg deres nettostilling 
over for Nationalbanken med godt 280 mia. kr.  

Der er også tegn på, at nogle små og mellemstore institutter i perio-
der var hæmmede i deres likviditetsudveksling i pengemarkedet.  
Analysen i artiklen viser, at præmien, som de betalte på usikrede lån, 
steg markant. Sammenlignet med store institutter betalte de små i 
slutningen af 2008 i gennemsnit en merrente på 0,25-0,5 procentpoint 
for lån i dag til dag-pengemarkedet, der er centralt for institutternes 
løbende likviditetsstyring. I enkelte tilfælde var præmien for nogle af 
de små institutter på 2-3 procentpoint. De små institutter blev ramt af, 
at de mellemstore lukkede for deres sædvanlige udlån, da de selv blev 
ramt af finansieringsproblemer. Spredningen på de enkelte institutters 
dag til dag-rente blev øget betragteligt. Små institutters problemer 
med at opnå likviditet i pengemarkedet under krisen, viste sig også 
ved, at de omtrent fordoblede antallet af modparter til usikrede dag 
til dag-lån. De var nødt til at sikre deres finansiering gennem flere kil-
der. De små og mellemstore institutter øgede også deres lån i Natio-
nalbanken.  

Indretningen af Nationalbankens pengepolitiske instrumenter viste 
sig at være robust over for krisen, og udformningen af de pengepoliti-
ske instrumenter blev ikke justeret under krisen. Det åbne vindue ved 
Nationalbankens markedsoperationer, den brede adgang til instrumen-
tariet og det dybe sikkerhedsgrundlag understøttede pengeinstitutter-
nes muligheder for at opnå den likviditet, som de efterspurgte. Omfan-
get af lån i forbindelse med Nationalbankens ekstraordinære tiltag var 
meget begrænset, men de var vigtige, for at pengeinstitutterne kunne 
opfylde kravene til likviditet i henhold til § 152 i lov om finansiel virk-
somhed. 

 
4. SPÆNDET MELLEM USIKREDE OG SIKREDE RENTER 

Et udvidet spænd mellem usikrede og sikrede pengemarkedsrenter kan 
være et tegn på dårligt fungerende pengemarkeder. Hvis der skal gen-
nemføres tiltag, der kan afhjælpe problemer på pengemarkedet, er det 
nødvendigt at identificere de bagvedliggende årsager til det udvidede 
pengemarkedsspænd. Pengemarkedsspændet kan opdeles i en kredit- 
og en likviditetsrisikopræmie1, jf. boks 4.1. 

 1
 Der er egentlig tale om en illikviditetsrisikopræmie, da præmien falder med øget likviditet.  
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KREDIT- OG LIKVIDITETSRISIKOPRÆMIER Boks 4.1 

Kreditrisikopræmie 

Kreditrisikopræmien er en betaling til långiver for at påtage sig risikoen for, at lånta-

ger ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Præmien stiger, når der er øget sand-

synlighed for, at låntager ikke kan tilbagebetale. En øget kreditpræmie kan få de so-

lide banker til at reducere deres låntagning eller trække sig fra markedet for usikrede 

lån, hvorefter det i stigende grad bliver de risikable låntagere, som låner i markedet 

(adverse selection). Denne mekanisme resulterer i et yderligere fald i den gennemsnit-

lige kreditværdighed i pengemarkedet, jf. fx Heider, Hoerova og Holthausen (2009). 

 

Likviditetsrisikopræmie 

Der skelnes mellem to typer af likviditet, nemlig markeds- og finansieringslikviditet.  
 

Markedslikviditet 

Markedslikviditet vedrører omsætteligheden af finansielle aktiver. Høj markedslikvidi-

tet afspejler sig i, at det er muligt hurtigt at omsætte store beløb uden nogen særlig 

priseffekt. Lav markedslikviditet betyder modsætningsvis, at prisen påvirkes ved han-

del. Markedslikviditetsrisiko kan hermed defineres som risikoen for at blive påført 

omkostninger som følge af ringe likviditet, når man har brug for at handle. Generelt 

vil prisstillerordninger understøtte markedslikviditeten. Prisstillerne forpligter sig til 

igennem handelsdagen løbende at stille købs- og salgspriser til et aftalt maksimalt be-

løb og spænd for egen regning. Prisstillerne er udsat for markeds- og likviditetsrisiko, 

fordi de har en beholdning af værdipapirer, og de kompenseres herfor via spændet 

mellem købs- og udbudspriser. En øget markedsvolatilitet vil derfor tendere at redu-

cere markedslikviditeten, jf. Brunnermeier og Pedersen (2009). 
 

Finansieringslikviditet 

Finansieringslikviditet er muligheden for at skaffe likviditet, når der er brug for det. 

Finansieringslikviditetsrisiko er risikoen for ikke at kunne skaffe tilstrækkelig med li-

kviditet, når man har brug for det, eller at omkostningen herved stiger kraftigt. En 

bank kan fremskaffe likviditet via både aktiv- og passivsiden af dens balance. På aktiv-

siden kan den fx trække på indskud i andre banker, eller den kan sælge værdipapirer. 

Passivsiden kan bruges ved at optage usikrede lån eller lån med sikkerhed i aktiver, fx 

repolån. Lån, der optages med kort varsel, er typisk med kort løbetid, dvs. der er tale 

om pengemarkedslån. Velfungerende pengemarkeder er således afgørende for, at 

finansielle institutioner kan skaffe finansieringslikviditet. 
 

Sammenhæng mellem markeds- og finansieringslikviditet 

Markeds- og finansieringslikviditet er tæt forbundne. Ved et fald i markedslikvidite-

ten af de aktiver, en bank ejer, vil belåningsværdien af aktiverne normalt også falde. 

Det skyldes bl.a., at haircut på repoer normalt stiger med graden af illikviditet. Hvis 

belåningsværdien af aktivsiden falder, bliver mulighederne for at skaffe finansierings-

likviditet reduceret. Kausaliteten kan også gå fra finansieringslikviditet til markedsli-

kviditet. Hvis finansieringslikviditeten for prisstillere og andre centrale aktører på de 

finansielle markeder forringes, vil deres kapacitet til at understøtte markedslikvidite-

ten også forringes. Herved kan der i krisetider opstå negative likviditetsspiraler, hvor 

negative chok til finansieringslikviditeten, fx ved tab relateret til problemer på sub-

prime-markedet, reducerer markedslikviditeten, hvilket igen betyder ringere finansie- 
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FORTSAT Boks 4.1 

ringslikviditet osv. Under kriser kan markedslikviditeten desuden forringes, fordi usik-

kerhed og markedsvolatilitet øges, og bankerne strammer deres risikostyring og redu-

cerer deres positioner. Det kan igen fører til, at udbuddet af finansieringslikviditet 

falder, hvilket betyder, at markedslikviditeten forringes osv., jf. Brunnermeier og Pe-

dersen (2009), Pedersen (2008) og Brunnermeier (2009). 

 

Sammenhæng mellem kredit- og likviditetsrisikopræmier 

Kredit- og likviditetsrisikopræmierne er også indbyrdes afhængige. Bliver låntager 

ramt af et stort uventet likviditetschok, vil lav finansieringslikviditet øge risikoen for, 

at låntager ikke kan tilbagebetale lånet. For långiver er et misligholdt lån et likvidi-

tetschok, fordi midlerne fra den manglende betaling skal tilvejebringes på anden vis. 

 
 

Skyldes spændudvidelsen stigende likviditetsrisiko, kan tiltag, der for-
bedrer pengemarkedets funktionsmåde eller pengeinstitutternes likvidi-
tetssituation, hjælpe. Er spændet derimod hovedsageligt et udtryk for 
øget kreditrisiko, kan tiltag, der forbedrer pengeinstitutternes solvens, 
være mere relevante. Ud over at vide, i hvilket omfang der er tale om 
kredit- eller likviditetsrisiko, er det vigtigt at vide, om spændingerne 
skyldes indenlandske problemer, eller om de skyldes afsmitning fra ud-
landet.  

I kølvandet på krisen og uroen på de internationale pengemarkeder, 
kom der øget fokus på at dekomponere pengemarkedsspændet.1 Da 
kredit- og likviditetsrisikopræmierne ikke kan observeres direkte, er 
dekomponeringen forbundet med usikkerhed. Der er i litteraturen fore-
slået flere forskellige tilgange og mange forskellige mål for kredit- og 
likviditetsrisikopræmierne. Resultaterne afhænger af, hvilke mål der 
anvendes. 

I det efterfølgende dekomponerer vi først det danske pengemarkeds-
spænd ved hjælp af en enkel, men ofte anvendt metode. Herefter esti-
meres kredit- og likviditetsrisikopræmierne samt afsmitning fra euroom-
rådet og USA ved hjælp af en række forskellige mål.  

 
En simpel dekomponering af pengemarkedsspændet 
Det danske pengemarkedsspænd beregnes som forskellen mellem den 
usikrede rente og swaprenten, jf. boks 4.2. En ofte anvendt dekompone-
ring af pengemarkedsspændet bygger på at estimere kreditrisikopræmi-
en direkte ud fra prisen på Credit Default Swaps, CDS. Herefter defineres 

 1
 Myndighederne vil typisk meget hurtigt vide, hvad de bagvedliggende årsager til det udvidede 

pengemarkedsspænd er, bl.a. via direkte kontakt med markedsdeltagerne. 
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likviditetsrisikopræmien som forskellen mellem pengemarkedsspændet 
og den estimerede kreditrisikopræmie.1 

En CDS er en kontrakt, der forsikrer køberen mod tab på en obliga-
tion, hvis obligationsudstederen går konkurs eller misligholder sine for-
pligtelser. Prisen på en CDS – kaldet CDS-spændet – er den årlige beta-
ling pr. krone for forsikringen. Spændet afspejler den præmie, en inve-
stor vil have for at holde en given obligation i forhold til at holde en 
risikofri obligation. Hermed kan CDS-spændet betragtes som et udtryk 
for kreditrisikopræmien.2 En enkel metode til at bestemme denne er at 
sætte den lig det 1-årige CDS-spænd og sammenligne med det 1-årige 

 1
 Jf. Kjærgaard og Skjærbæk (2008) for en tilsvarende dekomponering af pengemarkedsspændet i 

Danmark. 
2
 Alternativt kan sandsynligheden for, at obligationsudstederen går konkurs, udledes ud fra CDS-

spændet. Herefter kan kreditrisikopræmien bestemmes ud fra konkurssandsynligheden og tilbagebe-
talingsraten, jf. Manning (2004). Forskellen mellem CDS-spændet og den beregnede kreditrisiko-
præmie – givet risikoneutrale investorer – er dog i praksis ganske lille. 

BEREGNING AF PENGEMARKEDSSPÆNDET Boks 4.2 

I analyser af pengemarkedsspændet er den usikrede rente typisk givet ved en referen-

cerente, der er baseret på kvoterede satser fra en kreds af banker, fx Cibor i det dan-

ske tilfælde. Der er to overordnede årsager hertil. For det første findes der typisk ikke 

data for faktisk handlede usikrede udlån ud over for det helt korte pengemarked, og 

for det andet har referencerenten stor betydning for økonomien som helhed, fordi en 

række finansielle kontrakter er knyttet til den. Brugen af referencerenter er dog ikke 

problemfri, idet den faktiske omsætning, som ligger bag, til tider er meget begræn-

set, og den reagerer typisk mere trægt på ændrede forhold end faktisk handlede ren-

ter.  

For den sikrede rente benyttes typisk swaprenten i swap, hvor dag til dag-renten 

byttes med en fast rente, kaldet swaprenten. Ved udløb udveksles forskellen mellem 

swaprenten og gennemsnittet af de realiserede dag til dag-renter over en swaps løbe-

tid. Swaprenten udtrykker derfor forventningerne til dag til dag-renten, dvs. swapren-

ten kan fortolkes som den forventede renteomkostning ved løbende at forny et 

usikret dag til dag-lån over swappens løbetid. Denne strategi indebærer en renterisiko 

i forhold til fx et 3-måneders lån, da de fremtidige dag til dag-renter ikke kendes. 

Swaprenten kan også ses som udtryk for en strategi, hvor der lånes dag til dag, samti-

dig med at der indgås en renteswap, hvor dag til dag-renten modtages og swapren-

ten betales, jf. Gorton og Metrick (2009). Herved afdækkes renterisikoen. I praksis vil 

der være forskel på en banks dag til dag-udlånsrente og dag til dag-referencerenten i 

en renteswap. Set fra långivers synspunkt afspejler swaprenten altså løbende dag til 

dag-udlån, som indebærer begrænset kredit- og likviditetsrisiko.  

Spændet mellem den usikrede pengemarkedsrente og swaprenten kan opdeles i 

kredit- og likviditetsrisikopræmier. Kreditrisikopræmien skyldes, at sandsynligheden 

for en kredithændelse i løbet af fx 3 måneder er større end dag til dag. Likviditetsrisi-

kopræmien afspejler, at långiver i 3-måneders lån ikke har adgang til den udlånte li-

kviditet i 3 måneder, mens han ved dag til dag-lån løbende har adgang til likviditeten 

og kan afgøre, om der skal foretages udlån. 
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pengemarkedsspænd defineret som forskellen mellem Cibor og swap-
renten.1 

Kreditrisikopræmierne kan ifølge sagens natur kun beregnes på bag-
grund af CDS-spænd for de banker, for hvilke der findes CDS-spænd. Der 
er vigtige deltagere i det usikrede danske pengemarked, for hvem der 
ikke findes CDS-priser, så det beregnede CDS-spænd er ikke nødvendig-
vis fuldt repræsentativt for deltagerne på det danske pengemarked.  

Da krisen brød ud i sommeren 2007, steg kreditrisikopræmien udledt 
fra det 1-årige CDS-spænd kun langsomt, jf. figur 4.1. I slutningen af 
2007 og begyndelsen af 2008 fik den dog efterhånden større vægt. Den 
store stigning i pengemarkedsspændet fra midten af 2008 – og særlig i 
forbindelse med Lehman Brothers' betalingsstandsning i september 2008 
– synes derimod i høj grad at være relateret til en øget likviditetsrisiko-
præmie. I løbet af 2009 blev spændet primært et udtryk for en kreditri-
sikopræmie. Det afspejler, at krisen gik fra at være en likviditetskrise til 
at være en kreditkrise.2 

 1
 CDS-markedet er mest likvidt for løbetider på 5 år. Idet kreditrisikopræmien stiger med løbetiden, 

kan det 5-årige CDS-spænd dog ikke direkte bruges til at bestemme kreditrisikopræmien i fx det 1-
årige pengemarkedsspænd. 

2
 Se fx Holthausen og Pill (2009) og Soultanaeva og Strömqvist (2009) for lignende resultater for hen-

holdsvis euroområdet og Sverige. På det amerikanske marked peger flere undersøgelser på, at krisen 
allerede var en kreditkrise, da Lehman Brothers gik i betalingsstandsning i september 2008, jf. Sarkar 
(2009) og Taylor og Williams (2009). 

PENGEMARKEDSSPÆND OG CDS-SPÆND Figur 4.1
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Kilde: 

Det 1-årige CDS-spænd og 1-årige pengemarkedsspænd er vist. Det 1-årige CDS-marked er ikke særligt likvidt. Der
er derfor perioder, hvor CDS-spændene er uændrede. Sidste observation 30. september 2010. 
Reuters EcoWin og Bloomberg. 
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Brugen af CDS-spænd som mål for kreditrisikopræmien er ikke uden 
problemer. Dick-Nielsen, Feldhütter og Lando (2009) argumenterer for, 
at der er en likviditetsrisikopræmie inkluderet i CDS-spændet.1 Det kan 
bl.a. ses ved, at CDS-spænd ofte er større end obligationers spænd til 
den risikofrie rente. Antagelsen om, at hele CDS-spændet er udtryk for 
kreditrisiko, kan derfor medføre en tendens til at overvurdere betydnin-
gen af kreditrisikopræmien.  

 
Estimation af kredit- og likviditetsrisikopræmien 
I den simple dekomponering ovenfor defineres likviditetsrisikopræmien 
som et residual. I litteraturen er der imidlertid foreslået en lang række 
forskellige mål for likviditetsrisikopræmien, så kredit- og likviditetsrisi-
kopræmien kan estimeres hver for sig.  

I det følgende konstruerer vi en række mål for kredit- og likviditetsri-
sikopræmierne, der efterfølgende bruges til at dekomponere det danske 
pengemarkedsspænd i tre faktorer, nemlig en kreditrisikopræmie, en 
likviditetsrisikopræmie og afsmitning fra udlandet.  

 
Mål for kreditrisikopræmien i Danmark 
Som beskrevet i boks 4.1 ovenfor er kreditrisikopræmien en betaling til 
långiver for at påtage sig risikoen for, at låntager ikke overholder sine 
betalingsforpligtelser. Vedtagelsen af Bankpakke 1 i oktober 2008 inde-
bar en statsgaranti for alle indskydere og andre simple kreditorers tilgo-
dehavender i pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne fastsatte dog i vid 
udstrækning kreditpolitikken over for andre pengeinstitutter, som om 
Bankpakke 1 ikke eksisterede. Endvidere kan nogle markedsdeltagere 
have været usikre på, hvor hurtigt de ville kunne modtage penge fra 
staten, hvis en modpart gik konkurs. Såfremt staten først var i stand til 
at honorere krav med en vis forsinkelse, ville en modparts konkurs kun-
ne medføre tab som følge af manglende likviditet. Bankpakke 1 elimine-
rede således ikke al kreditrisiko, om end den må forventes at have redu-
ceret kreditrisikopræmien. 

I litteraturen foreslås en række forskellige mål for kreditrisikoen. Vi 
har konstrueret tre forskellige typer af kreditmål for Danmark. Det før-
ste er CDS-spændene, der er et meget udbredt mål for kreditrisikoen, jf. 
ovenfor. CDS-markedet er mest likvidt for løbetider på 5 år. Vi benytter 
derfor det årlige CDS-spænd for 5-årige CDS-kontrakter som et mål for 
kreditrisikopræmien.  

Det andet mål er daglige standardafvigelser på usikrede pengemar-
kedsrenter, jf. Sarkar og Shrader (2010). En stor forskel på den højeste 
og laveste rente kan være et udtryk for, at nogle pengeinstitutter har 

 1
 Jf. Jensen (2008) for diskussion af faktorer, der påvirker CDS-spændet. 
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vanskeligt ved at opnå lån på grund af kreditrisiko. Vi har konstrueret 
fire sådanne kreditmål, nemlig standardafvigelsen af indberetningerne 
for Cibor, O/N og T/N samt af korte betalte pengemarkedsrenter kon-
strueret ud fra Kronos-data for usikrede dag til dag-lån, jf. afsnit 3.1  

Det tredje og sidste mål for kreditrisikopræmien er et rangordningsmål 
baseret på Kronos-data.2 Pengeinstitutterne rangordnes efter den rente, 
de betaler på usikrede dag til dag-lån. Herefter beregnes rangord-
ningsmålet som renteforskellen opgjort dagligt mellem den gennemsnit-
lige betalte rente for de syv institutter, der relativt har betalt de laveste 
renter, og de syv institutter, der relativt har betalt de højeste.3  

Der er betydelig korrelation mellem de forskellige mål. Kreditmålene 
baseret på standardafvigelsen af de korte pengemarkedsrenter samt 
rangordningsmålet følger hinanden tæt, jf. figur 4.2. Rangordningsmå-
let og standardafvigelsen baseret på data fra Kronos er de mål, der sy-
nes at reagere mest på vedtagelsen af Bankpakke 1. 
 
Mål for likviditetsrisikopræmien i Danmark 
Finansieringslikviditeten måles normalt ud fra pengeinstitutternes ba-
lance og er således kun til rådighed med en lavere frekvens end daglig. 
Vi inkluderer derfor ikke mål for finansieringslikviditeten, men som be-
skrevet i boks 4.1 ovenfor er der betydelig korrelation mellem markeds- 

 1
 O/N- og T/N-renterne er handelsvægtede gennemsnit. Cibor- og Kronos-renterne er ikke-vægtede 

gennemsnit. 
2
 Med udgangspunkt i Schwartz (2010). 

3
 Målet er konstrueret ved hjælp af en panelestimation. Renten på individuelle pengemarkedslån 

estimeres ved hjælp af konstanter for hvert pengeinstitut og hver dag. Konstanten for hvert institut 
er et udtryk for den relative rente, instituttet betaler i forhold til de andre institutter, og kan hermed 
bruges som et rangordningsmål. Kun institutter, der er aktive i mindst 10 pct. af dagene, inkluderes. 
Endvidere fjernes instituttet med den henholdsvis højeste og laveste konstant. Der er valgt syv ban-
ker i hver af de to grupper, da det var det mindste antal, der sikrede, at rangordningsmålet kun hav-
de få manglende observationer. 

KREDITMÅL Figur 4.2

Standardafvigelser og rangordningsmål

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

O/N-lån Korte pengemarkedslån T/N-lån Rangordningsmål 

Procentpoint

2006 2007 2008 2009 2010

Cibor-kreditmål

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0

50

100

150

200

250

Cibor, standardafvigelse CDS, Cibor-stillere (højre akse)

Procentpoint

2006 2007 2008 2009 2010

Basispoint

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Venstre figur: data er udglattet ved hjælp af simpel eksponentiel udglatning. Endvidere er fire ekstreme observa-
tioner i 2006 fjernet. Sidste observation 30. september 2010. 
Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg, Nordea Analytics og Kronos. 
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og finansieringslikviditet.1 Udviklingen i markedslikviditeten kan derfor 
anvendes som mål for finansieringslikviditeten. 

Ligesom for kreditrisikopræmierne findes der i litteraturen en række 
forskellige mål for markedslikviditeten baseret på dagsobservationer. Vi 
har konstrueret fire mål. Det første mål er rentespændet mellem obliga-
tioner udstedt af henholdsvis Ørestadsselskabet og staten med udløb i 
2015.2 Idet kreditrisikoen er identisk på de to obligationer, udtrykker 
renteforskellen præmien for likviditetsrisiko.3  

Det andet mål er et Amihud-indeks, der måler den procentvise pris-
ændring for en given handelsstørrelse. Vi har konstrueret et sammenve-
jet Amihud-mål baseret på Amihud-indeks for danske stats- og realkre-
ditobligationer, jf. Buchholst, Gyntelberg og Sangill (2010). Hvert indeks 
har fået en vægt svarende til obligationstypens andel af det samlede 
nominelle udestående. 

Det tredje mål er et såkaldt Bollen Whaley-indeks, jf. Schwartz (2010).4 
Indekset er beregnet som forholdet mellem bud- og udbudsspændet for 
2-årige statsobligationer og mængden, der kan handles på de givne 
bud- og udbudspriser.5 Udviklingen i indekset er i høj grad bestemt af de 
prisstillerordninger, der er gældende på et givet tidspunkt. Prisstil-
lerordninger er aftaler mellem prisstillerne og statsgældsforvaltningen, 
hvor prisstillerne er forpligtede til at stille bud- og udbudspriser inden 
for fastlagte spænd og for faste beløb. Hvis betingelserne i aftalerne 
ændres, kan der forekomme diskrete spring i indekset. 

Fjerde og sidste mål er den implicitte optionsvolatilitet i det amerikan-
ske aktiemarked, det såkaldte VIX-indeks.6 Indekset betragtes i mange 
studier som et udtryk for den generelle markedsrisiko, jf. McAndrews, 
Sarkar og Wang (2008) og Sarkar og Shrader (2010). En øget markedsvo-
latilitet kan reducere markedslikviditeten, og Brunnermeier og Pedersen 
(2009) ser VIX som en underliggende likviditetsfaktor.  

Der er ganske stort overlap mellem de fire mål, og i særdeleshed mel-
lem VIX og Amihud, jf. figur 4.3 til højre. Spændet mellem statsgarante-
rede obligationer og statsobligationer samt Bollen Whaley-indekset 
udvikler sig derimod noget anderledes.  

 1
 Vi har dog testet to mål for finansieringslikviditeten, nemlig pengeinstitutternes indskud på folio i 

Nationalbanken og deres beholdninger af indskudsbeviser. Ingen af målene er signifikante. 
2
 Da Ørestadsselskabet er et interessentskab med staten og Københavns Kommune som deltagere, kan 

staten gøres ansvarlig for selskabets eventuelle tab. Hermed er dets udstedelser fuldt statsgarantere-
de, jf. Danmarks Nationalbank (2003), side 97. Vi har også prøvet med A/S Storebælt, hvilket giver 
næsten identiske estimationer om end med en lidt lavere forklaringsgrad.  

3
 Løbetidsforkortelsen vil løbende reducere spændet, men betydningen vurderes at være minimal. 

4
 Indekset er her beregnet som et illikviditetsindeks, dvs. indekset er det reciprokke af Bollen Whaley-

indekset. 
5
 Beregningerne er foretaget på MTS-data, se fx Danmarks Nationalbank (2009b), side 64 ff. 

6
 VIX er et mål for den implicitte forventede volatilitet beregnet ud fra markedsbaserede optionspri-

ser. Højere optionspriser signalerer højere forventet volatilitet, da øget volatilitet øger sandsynlighe-
den for, at optionen kommer "in-the-money". 
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International påvirkning 
Den dækkede renteparitet tilsiger, at renten på aktiver, der er identiske 
bortset fra valutaen, de er udstedt i, bør være ens, når valutarisikoen er 
afdækket. Hvis den dækkede renteparitet holder, vil pengemarkeds-
spændet være næsten ens på tværs af lande, jf. boks 2.1, og der vil kun-
ne være en betydelig afsmitning fra udlandet.  

Den dækkede renteparitet er dog ikke altid opfyldt, og der er i flere 
tilfælde observeret afvigelser i længere perioder i forbindelse med uro 
på de finansielle markeder. Afvigelserne kan skyldes en række forhold, 
bl.a. store transaktionsomkostninger eller betydelig kredit- og likvidi-
tetsrisiko på enkelte markeder.  

Empiriske undersøgelser peger på, at store afvigelser over længere tid 
fra den dækkede renteparitet, og dermed forskelle i pengemarkeds-
spændene på tværs af lande, især skyldes store forskelle i kreditrisikoen 
mellem markeder, jf. Alper og Ardic (2010). Hvis pengeinstitutterne, som 
låner på et marked, gennemgående er mindre kreditværdige sammen-
lignet med pengeinstitutter på andre markeder, vil højere renter ikke 
være udtryk for et uudnyttet merafkast, men derimod kompensation for 
øget risiko. For banker med overskudslikviditet vil det derimod være 
attraktivt at låne ud på et marked med begrænset likviditet, hvis afka-
stet her er højere og kreditrisikoen er den samme.  

Først anvendes pengemarkedsspændet i euroområdet som mål for den 
internationale afsmitning. Derefter anvendes mål for de internationale 
kredit- og likviditetsrisikopræmier i både euroområdet og USA for at 
kunne vurdere, igennem hvilke kanaler den internationale afsmitning 
især skete.  

Som mål for kreditrisikopræmien i euroområdet anvendes et gen-
nemsnit af de 5-årige CDS-spænd for udvalgte Euribor-stillere, jf. Eisen-

LIKVIDITETSMÅL Figur 4.3
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Kilde: 

Amihud-indekset er udglattet ved hjælp af simpel eksponentiel udglatning, hvor udglatningsparameteren er
estimeret ved at minimere summer af de kvadrerede forecast fejl. Sidste observation: Bollen Whaley-indeks: 2.
august 2010, Spænd: 20. september 2010, VIX: 30. september 2010, Amihud: 2. juni 2010. 
Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg, Nordea Analytics og Kronos data. 
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schmidt og Tapking (2009). For USA anvendes de 5-årige CDS-spænd 
for et udvalg af systemisk vigtige amerikanske pengeinstitutter, jf. 
Coffey, Hrung og Sarkar (2009). Der er høj kovarians mellem de tre 
CDS-indeks.1 

Som mål for likviditetsrisikopræmien i euroområdet anvendes rente-
forskellen mellem obligationer med udløb i juli 2015 udstedt af den 
tyske Kreditanstalt für Wiederaufbau og den tyske stat. For USA anven-
des forskellen mellem 2-årige benchmarkobligationer udstedt af hen-
holdsvis Fannie Mae og staten. 

 
Estimationer 
Vi estimerer det danske pengemarkedsspænd ud fra de danske og inter-
nationale kredit- og likviditetsmål på daglig basis. Modellen er en simpel 
OLS-model direkte på niveauerne, så den kan bruges til at dekomponere 
pengemarkedsspændet. Vi bruger Newey-West-standardafvigelser, der 
korrigerer for autokorrelation og heteroskedasticitet i fejlleddene. Føl-
gende ligning estimeres: 

 

 
hvor SpændDK er pengemarkedsspændet i Danmark og Likvid og Kredit 
er mål for henholdsvis likviditets- og kreditrisikopræmien i henholdsvis 
Danmark, euroområdet og USA. α er en konstant.  
Alle de anvendte kredit- og likviditetsmål er signifikante og har det for-
ventede fortegn i estimationer, hvor de indgår som de eneste henholds-
vis kredit- og likviditetsmål. Estimationerne er ikke vist.  

For markedslikviditeten er det bedste enkelte mål rentespændet mel-
lem statsobligationer og statsgaranterede obligationer. En sammenlæg-
ning af de tre danske likviditetsmål, dvs. alle likviditetsmålene bortset 
fra VIX, ved hjælp af en principal komponent-analyse, giver et likvidi-
tetsmål, der forbedrer forklaringsgraden.2 Vi vælger derfor dette indeks 
i estimationerne.3 

 1
 Korrelationen mellem CDS-spændene for Cibor- og Euribor-stillere er 0,98, mens korrelationen mel-

lem CDS-spændene for Cibor-stillerne og de amerikanske banker er 0,88. 
2
 I en principal komponentanalyse, PCA, foretages en rent matematisk opspaltning af data, der de-

komponeres i en række ukorrelerede komponenter kaldet principale komponenter. Første kompo-
nent forklarer så meget af datavariationen som muligt, og hver efterfølgende komponent forklarer 
så meget som muligt af den resterende datavariation. Hvis data i vid udstrækning følger et ensartet 
mønster, vil første komponent kunne forklare størstedelen af datavariansen, og denne komponent 
kan derfor sammenfatte informationer i data uden tab af væsentlig information. Se fx Campbell, Lo 
og MacKinlay (1997) for en gennemgang af PCA. 

3
 Vi har også konstrueret et likviditetsmål baseret på en PCA af alle fire likviditetsmål, dvs. inkl. VIX. 

Dette mål øger forklaringsgraden marginalt, men for at få et mål for likviditeten i Danmark vælger 
vi at bruge målet uden VIX. 
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Den højeste forklaringsgrad blandt målene for kreditrisikopræmien op-
nås ved at bruge CDS-spændet. En sammenlægning af flere af kreditmå-
lene ved hjælp af en principal komponent-analyse giver ikke et indeks, 
der har en højere forklaringsgrad end CDS-spændet alene. Vi vælger 
dog også at inkludere rangordningsmålet, der anses at være det reneste 
kreditmål, vi har.  

I model 1 estimeres det danske pengemarkedsspænd alene ved hjælp 
af danske mål. Afsmitningen fra udlandet inkluderes i model 2 via pen-
gemarkedsspændet i euroområdet. I model 3 modelleres den internatio-
nale afsmitning ved hjælp af målene for internationale kredit- og likvi-
ditetsrisikopræmier. Givet forbeholdene ved at bruge CDS-spændene 
som mål for kreditrisikopræmien supplerer vi med en model 4, hvor kre-
ditrisikopræmien i Danmark alene er baseret på rangordningsmålet, og 
hvor kreditmålene for euroområdet og USA udelades ud fra den be-
tragtning, at det især er forskelle i likviditetspræmier, der giver afsmit-
ning på tværs af markeder.  

Der opnås generelt høje forklaringsgrader, og signifikante variable har 
det forventede fortegn, jf. tabel 4.1. Der er betydelig autokorrelation og 
heteroskedasticitet i fejlleddene, hvorfor der vises Newey-West-stan-
dardafvigelser. 

I model 1 estimeres pengemarkedsspændet alene ved hjælp af danske 
mål for kredit- og likviditetsrisikopræmierne, dvs. det sammenvejede 
mål for likviditet og det danske CDS-spænd og rangordningsmålet for 
kredit. Målene for begge præmier er stærkt signifikante. Vægten på 
rangordningsmålet er lille, så kreditrisikopræmien drives især af udvik-
lingen i CDS-spændet. Konstanten er signifikant positiv, og det indike-
rer, at de danske kredit- og likviditetsmål ikke fuldt ud kan forklare ud-
viklingen i det danske pengemarkedsspænd. 

Hvis pengemarkedsspændet dekomponeres på basis af model 1, giver 
det et billede, som ligner den simple dekomponering baseret på CDS-
spændet alene, jf. figur 4.1. Estimationen indebærer en signifikant posi-
tiv konstant, som betyder, at det estimerede niveau for pengemarkeds-
spændet, før krisen begyndte, er for højt. Det store spring i niveauet i 
begyndelsen af august 2007 fanges således ikke særligt godt af model-
len. Kreditrisikoen stiger i begyndelsen af krisen, men ikke nok til at 
forklare hele stigningen i pengemarkedsspændet, jf. figur 4.4. I perio-
den efter Lehmans konkurs blev udviklingen især drevet af øget likvidi-
tetsrisiko. I løbet af 2009 ændrede det sig, således at spændet især blev 
drevet af kreditrisiko.  

Inkluderes pengemarkedsspændet i euroområdet som et samlet mål 
for internationale kredit- og likviditetsrisikopræmier, forbedres model-
len. Konstanten er ikke længere signifikant, og forklaringsgraden øges.  
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Når pengemarkedsspændet dekomponeres ved hjælp af model 2, fanges 
springet i pengemarkedsspændet i august 2007 ganske godt, jf. figur 
4.5. I begyndelsen af krisen blev det danske pengemarkedsspænd såle-
des især drevet af udefra givne faktorer repræsenteret ved euroområ-
dets pengemarkedsspænd, som ifølge ECB i den periode primært blev 
drevet af likviditetsrisikopræmier, jf. Holthausen og Pill (2010). Fra midt i 
2009 faldt afsmitningen, og spændet blev efterfølgende især drevet af 
den danske kreditrisikopræmie. 

I model 3 erstattes pengemarkedsspændet i euroområdet med mål for 
de internationale kredit- og likviditetsrisikopræmier. Ifølge den, var det 
især internationale likviditetsrisikopræmier, der i begyndelsen af krisen 
drev det danske pengemarkedsspænd op, jf. figur 4.6. Det stemmer godt 
overens med andre empiriske undersøgelser, der peger på, at forskelle i 
kreditrisiko imellem pengemarkederne i perioder med finansiel uro ty-
pisk vil slå ud i afvigelser fra den dækkede renteparitet frem for i afsmit-
ning på pengemarkedsspændene. Vores mål for de internationale kre- 

REGRESSIONSRESULTATER FOR DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND Tabel 4.1

Højresidevariable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Kreditpræmie, DK (CDS-spænd) ..................  0,41*** 

(0,04) 
0,35*** 

(0,02) 
0,33** 

(0,16) 
--- 
 

Kreditpræmie, DK (rangordningsmål) ........  67,74*** 

(20,76) 
---1 
 

---2 

 
39,84* 

(22,66) 

International afsmitning (spænd, EUR) .......  --- 
 

51,38*** 

(3,17) 
--- 
 

--- 
 

Kreditpræmie, EUR .......................................  --- 

 
--- 
 

-0,04 

(0,14) 
--- 

 

Kreditpræmie, USA .......................................  --- 

 
--- 
 

0,10*** 

(0,09) 
--- 

 

Likviditetspræmie, DK ..................................  13,87*** 

(1,66) 
6,64*** 

(0,83) 
9,26*** 

(2,12) 
6,09*** 

(2,05) 

Likviditetspræmie, EUR ................................  --- 

 
--- 
 

0,29* 

(0,17) 
1,34*** 

(0,12) 

Likviditetspræmie, USA ................................  --- 

 
--- 
 

0,18*** 
(0,06) 

0,15*** 

(0,05) 

Konstant ........................................................  9,77** 

(4,32) 
3,16 

(2,55) 
2,73 

(4,51) 
-4,26 

(5,40) 

R2 ....................................................................  0,89 0,94 0,90 0,87 

Anm.: * 10 pct. signifikansniveau, ** 5 pct. signifikansniveau og *** 1 pct. signifikansniveau. Tallene i parentes angiver
Newey-West-standardafvigelser, der korrigerer for autokorrelation og heteroskedasticitet. Estimationsperiode: 
daglige observationer fra 4. januar 2006 til 1. juni 2010.  

Kilde: Beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg og Nordea Analytics. 
1 Fortegnet på rangordningsmålet bliver negativt. Derfor udelades dette. Det kan give en bias i retning af at overvur-

dere kreditrisikopræmien.  
2 Inkluderes rangordningsmålet, bliver ingen af målene for kreditrisikopræmierne signifikante som følge af multikolli-

nearitet. 
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FAKTORER I DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND, MODEL 1 Figur 4.4
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Kilde: 

Baseret på model 1 i tabel 4.1. Dekomponeringen summer ikke til det faktiske spænd, da der er uforklarede resi-
dualer i estimationen. Konstanten er fordelt på kredit- og likviditetsrisikopræmierne, således at den relative vægt
mellem de to ikke ændres. Sidste observation 1. juni 2010. 
Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg og Nordea Analytics. 

  

 

FAKTORER I DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND, MODEL 2 Figur 4.5
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Kilde: 

Baseret på model 2 i tabel 4.1. Dekomponeringen summer ikke til det faktiske spænd, idet der er uforklarede resi-
dualer i estimationen. Sidste observation 1. juni 2010. 
Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg og Nordea Analytics. 
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dit- og likviditetsrisikopræmier er i begyndelsen af krisen dog ikke i 
stand til fuldt ud at forklare udviklingen i det danske pengemarkeds-
spænd. Efter Lehman Brothers' betalingsstandsning fik den danske likvi-
ditetsrisikopræmie en vis betydning. Efterhånden som likviditeten vend-
te tilbage til pengemarkederne i løbet af 2009, fik danske kreditrisi-
kopræmier den største vægt i model 3, om end aldrig så stor som i mo-
del 1, jf. figur 4.4 ovenfor. 

For at vurdere betydningen af CDS-spændene i estimationen udelades 
samtlige CDS-spænd i model 4. Kreditrisikopræmien i Danmark måles 
ved hjælp af rangordningsmålet, men der inkluderes ikke alternative 
mål for kreditrisikopræmierne i euroområdet og USA ud fra den be-
tragtning, at international afsmitning især sker via likviditetsrisikopræ-
mierne.1 Hermed fås et markant anderledes resultat, hvor kreditrisiko-
præmien stort set ikke påvirker det danske pengemarkedsspænd, og 
hvor udviklingen alt overvejende drives af likviditetsrisikopræmien i 
euroområdet, jf. figur 4.7. Selv om vi har udeladt målene for kreditrisi-
kopræmierne i både euroområdet og USA, falder modellens forklarings-
grad kun ganske lidt.  

 1
 Inkluderes CDS-spændet for euroområdet, bliver model 3 og 4 stort set identiske. Det skyldes, at der 

er meget store overlap mellem CDS-spændene for Danmark og euroområdet. 

FAKTORER I DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND, MODEL 3 Figur 4.6
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Kilde: 

Baseret på model 3 i tabel 4.1. Dekomponeringen summer ikke til det faktiske spænd, da der er uforklarede resi-
dualer i estimationen. Sidste observation 1. juni 2010. 
Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg og Nordea Analytics. 
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Model 4 stemmer dog dårligt overens med andre data. Faldet i omsæt-
ningen på det usikrede pengemarked, jf. afsnit 3, tyder således på en 
betydelig kreditrisikopræmie.  

 
Robusthed 
Forkortes perioden til begyndelsen af 2009, ligger det estimerede pen-
gemarkedsspænd i 2009 og 2010 generelt lavere end det faktisk obser-
verede spænd. Det gælder især i model 2, hvor den internationale af-
smitning beskrives ved hjælp af pengemarkedsspændet i euroområdet, 
men også i mindre grad i model 3 og 4.  

Estimation af en langsigtsmodel, hvor den laggede værdi af det dan-
ske pengemarkedsspænd inkluderes på højresiden, trækker generelt i 
retning af, at betydningen af den danske kreditrisikopræmie øges, dog 
uden at det ændrer markant på resultaterne.  

Det bemærkes, at de estimerede kreditrisikopræmier generelt ikke fal-
der, efter at Bankpakke 1 er vedtaget. Det stemmer overens med andre 
data, fx den faldende omsætning på det usikrede pengemarked, siden 
krisen begyndte. De høje estimerede kreditrisikopræmier efter Bank-
pakke 1, er formentligt et udtryk for, at pengeinstitutterne i vid ud-
strækning fastsatte kreditpolitikken, som om Bankpakken ikke var ved-
taget.  

FAKTORER I DET DANSKE PENGEMARKEDSSPÆND, MODEL 4 Figur 4.7
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Kilde: 

Baseret på model 4 i tabel 4.1. Dekomponeringen summer ikke til det faktiske spænd, da der er uforklarede
residualer i estimationen. Sidste observation 1. juni 2010. 
Egne beregninger baseret på data fra Reuters EcoWin, Bloomberg og Nordea Analytics. 
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Ved at sammenligne de fire modeller ses, hvor afgørende valget af mål 
for kredit- og likviditetsrisikopræmierne er for dekomponeringen af 
pengemarkedsspændet. Hermed illustreres det også, hvorfor der blandt 
økonomer ikke er bred konsensus om, hvorvidt det var kredit- eller likvi-
ditetsrisiko, der drev pengemarkedsspændene i løbet af krisen, jf. 
Holthausen og Pill (2010). 

Der er mindst to forhold, der gør det vanskeligt at dekomponere pen-
gemarkedsspændet. For det første er der betydelige dataproblemer, og 
intet enkelt mål for kredit- og likviditetsrisikopræmierne synes at være 
klart bedre end andre. CDS-spændet er blandt de mest benyttede mål 
for kreditrisikopræmien, men det har også nogle mangler. Vores analy-
ser viser, at betydningen af kreditrisikopræmien typisk øges ved at in-
kludere CDS-spænd. Vi kan ikke umiddelbart afgøre, i hvilket omfang 
det skyldes, at CDS-spændene indeholder likviditetsrisikopræmier. 

For det andet er kredit- og likviditetsrisikopræmierne ikke uafhængige 
af hinanden, så forhøjede likviditetsrisikopræmier kan være den bag-
vedliggende årsag til stigende kreditrisikopræmier og vice versa. Der er i 
andre undersøgelser heller ikke fundet en god løsning på problemet. 

 
Konklusion 
Analyserne peger på, at krisen i Danmark frem til 2009 især var en likvi-
ditetskrise drevet af udviklingen i likviditetsforholdene i euroområdet. I 
begyndelsen af krisen var der således kun et begrænset behov for politi-
ske tiltag rettet imod at reducere de danske likviditets- og kreditrisiko-
præmier. Det skal bl.a. ses i lyset af den fleksible indretning af National-
bankens pengepolitiske instrumenter. Efter Lehmans konkurs blev likvi-
ditetssituationen nationalt og især internationalt dog markant forvær-
ret. Det nødvendiggjorde en række politiske tiltag, bl.a. swapaftaler 
med Fed og ECB samt Bankpakke 1, med henblik på at sikre pengeinsti-
tutternes adgang til international likviditet og understøtte indbyrdes 
udveksling af likviditet. 

I løbet af 2009 gik krisen fra at være en likviditetskrise til at være en 
kreditkrise. De usædvanligt høje pengemarkedsspænd faldt, efterhånden 
som likviditeten vendte tilbage til markederne i kølvandet på, at central-
bankerne verden over intervenerede massivt. Samtidig blev det dog også 
klart, at pengeinstitutternes solvens var under pres som følge af store tab, 
og at politikker rettet imod at forbedre likviditetssituationen ikke var nok.  

 
5. KRONEN OG VALUTAMARKEDET UNDER KRISEN 

I kølvandet på Lehmans betalingsstandsning trak investorerne sig fra 
små valutaer. Det førte til pres på valutakurserne, og små valutaer med 
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flydende kurs, fx svenske kroner, deprecierede. Den danske fastkurspoli-
tik over for euro indebar, at Nationalbanken intervenerede for betydeli-
ge beløb, og de pengepolitiske renter blev forhøjet i en periode, hvor 
centralbankerne generelt nedsatte renterne. Nationalbankens tiltag bi-
drog til at stabilisere kronekursen tæt på centralkursen over for euro. 
Statens udstedelse af 30-årige statsobligationer, som var stærkt efter-
spurgt af den danske pensionssektor, og Bankpakke 1 bidrog også til at 
stabilisere situationen. Kronen var stabil under krisen.  

Låntagningen i valuta via FX swap blev reduceret, fordi markedsfor-
holdene gjorde det vanskeligt og dyrt. Det betød, at efterspørgslen efter 
valuta steg i forhold til kroner, hvilket medvirkede til presset på kronen.  

Transmissionen fra de pengepolitiske renter til kronekursen blev 
svækket betydeligt under krisen. Erfaringerne fra efteråret 2008 er, at 
der i en situation med pres på kronen kan være behov for endog me-
get store beløb til intervention. En betydelig valutareserve er derfor 
nødvendig. Nationalbanken har mere end fordoblet valutareserven i 
forhold til situationen, før presset på kronen for alvor satte ind i efter-
året 2008. 

I det følgende beskrives valutamarkedet og forholdene omkring pres-
set på kronen og Nationalbankens reaktion nærmere. 
 
Valutamarkedet og presset på kronen under krisen1 
Danmark fører fastkurspolitik over for euro. Det betyder, at penge- og 
valutapolitikken er indrettet efter at holde kronekursen stabil over for 
euro.2 Kronekursen var stabil under krisen uden bemærkelsesværdigt 
store udsving, jf. figur 5.1. 

Den stabile udvikling i kronekursen dækker over ekstraordinære for-
hold på valutamarkedet og store kapitalbevægelser, der blev imødegået 
med en række foranstaltninger.  

Da krisen kulminerede i efteråret 2008, skete der et kraftigt fald i om-
sætningen på valutamarkederne. Faldet var udtalt for dollar, og dollar-
swapmarkedet var i perioder lukket ned, men også omsætningen i euro 
og kroner faldt mærkbart.3 Effekten på valutamarkederne kan illustreres 
med udviklingen i værdien af afviklede valutahandler i Continous Lin-
ked Settlements, CLS4. Her faldt den gennemsnitlige værdi af daglige 
valutahandler, hvor der indgår kroner, med 9 pct. fra september til ok-

 1
 Jf. også Bernstein (2010) for en beskrivelse af forholdene omkring kronen under krisen. 

2
  Den formelle ramme for den danske fastkurspolitik er det europæiske valutasamarbejde, ERM2 

(Exchange Rate Mechanism 2). 
3
 Se Straarup (2010) for en beskrivelse af krisen set fra Danske Bank. 

4
 Systemet anvendes primært af banker og investeringsforeninger til at afvikle forskellige typer af 

valutahandler, herunder spothandler, terminsforretninger og FX swaps. Systemet mindsker mod-
partsrisikoen ved afviklingen, da de to ben i valutahandlen afvikles samtidigt. Den større sikkerhed 
gør det generelt mere attraktivt for banker og investeringsforeninger at handle på valutamarkedet. 
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tober 2008, mens værdien af handler, hvor der indgår dollar og euro, 
faldt med henholdsvis 14 og 5 pct., jf. figur 5.2. 

Nedgangen i omsætningen under krisen var især drevet af et fald i 
omsætningen i FX swaps, der står for hovedparten af omsætningen i 
valutamarkedet.1  

Presset mod kronen i efteråret 2008 afspejlede en generel tendens 
blandt internationale investorer til at trække sig ud af mindre valutaer. 
Udenlandske banker reducerede deres indskud i danske pengeinstitutter 
betydeligt, og udlændinge trak sig også ud af danske værdipapirer, jf. 
figur 5.3. I de sidste fire måneder af 2008 reducerede udenlandske ban-
ker deres indestående i pengeinstitutterne med 302 mia. kr. Indlån i 
valuta stod for omkring 80 pct. af udlændingenes reduktion af indskud i 
pengeinstitutterne.  

Der var desuden tegn på, at nogle investorer spekulerede i, at Natio-
nalbanken ikke ville være i stand til at opretholde fastkurspolitikken, jf. 
Bernstein (2010). 

Det pengepolitiske rentespænd målt ved spændet mellem National-
bankens udlånsrente og ECB's skæringsrente ved de ugentlige markeds- 

 1
 Se Sinding-Olsen (2010) for en beskrivelse af, hvordan omsætningen på det danske valutamarked har 

udviklet sig, baseret på en undersøgelse af valutamarkedet, der koordineres af Bank for Internatio-
nal Settlements, BIS. Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år, senest i april 2010. Der er ikke offi-
ciel statistik for omsætningen opdelt på instrumenter, som viser udviklingen under krisen i efteråret.  

KRONENS KURS OVER FOR EURO OG VOLATILITETEN I KRONEKURSEN Figur 5.1
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Kilde: 

Centralkurs og båndgrænser i ERM2. Omvendt skala på venstre akse. Volatiliteten er 21 dages glidende standard-
afvigelse i procent. Sidste observation 30. december 2010. 
Danmarks Nationalbank. 
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UDLÆNDINGES INDSKUD I DANSKE PENGEINSTITUTTER OG 
AKKUMULEREDE PORTEFØLJEINVESTERINGER Figur 5.3
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Kilde: 

Danske pengeinstitutter er defineret som Finanstilsynets gruppe 1-4, dvs. ekskl. udenlandske bankers filialer. 
Indskud i pengeinstitutterne er ekskl. indskud fra udenlandske enheder og centralbanker. Porteføljeinvesteringer-
ne er akkumuleret siden primo 2006. Sidste observation december 2010. 
Danmarks Nationalbank. 

BRUTTOVÆRDI AF VALUTAHANDLER I DOLLAR OG KRONER I CLS Figur 5.2 
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Kilde: 

Månedsgennemsnit af dagligt afviklede handler. Ved opgørelsen af bruttoværdien af de afviklede handler tæller
FX swaps dobbelt, da hvert ben i en forretning medfører hver sin betalingsinstruks i den pågældende valuta.
Sidste observation maj 2010. 
CLS Bank International. 
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operationer var gennemgående meget lavt i tiden, fra uroen brød ud i 
sommeren 2007, frem til kronen kom under pres i september og oktober 
2008, og i en periode var det negativt, jf. figur 5.4. Det lave rentespænd 
skyldtes, at bankerne i euroområdet efterspurgte langt mere likviditet, 
end ECB udbød ved de ugentlige markedsoperationer. Det førte til, at 
ECB's skæringsrente steg til et højt niveau.1 Allerede i maj 2008 betød 
manglen på eurolikviditet og indsnævringen af det pengepolitiske ren-
tespænd, at Nationalbanken ensidigt måtte forhøje de pengepolitiske 
renter. 

Manglen på euro og dollar i Danmark blev forstærket af, at de uden-
landske investorer trak deres valutaplaceringer ud. Det førte til en øget 
efterspørgsel efter finansiering i euro og dollar via FX swap, og det 
medvirkede til, at FX swapmarkedet blev yderligere skævvredet, jf. boks 
2.1 for en beskrivelse af mekanismen bag.  

Tilsvarende gælder for de udenlandske investorer i danske værdipapi-
rer, der havde finansieret deres investeringer i kroner via FX swap (lån i 

 1
 Før 8. oktober 2008 tildelte ECB likviditet ved de ugentlige auktioner til en variabel rente og herefter 

til en fast rente. Ændringen blev annonceret 8. oktober og var gældende fra den markedsoperation, 
der blev afviklet 15. oktober 2008. 

PENGEPOLITISK RENTESPÆND OG 3-MÅNEDERS-RENTESPÆND MELLEM 
DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 5.4
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Kilde: 

Det pengepolitiske rentespænd er forskellen mellem Nationalbankens udlånsrente og ECB's skæringsrente ved de
primære markedsoperationer. I oktober 2008 overgik ECB fra at tildele en given mængde likviditet til variabel
rente til at foretage fuld tildeling til fast rente. Rentespændet for usikrede udlån er spændet mellem 3-måneders
Cibor og Euribor. For renteswap er det forskellen mellem den faste 3-måneders-rente i en swap (med dag til dag-
renten) i Danmark og euroområdet. Det implicitte rentespænd fra FX swap er givet ved (F-S)/S, hvor F er termins-
kursen mellem kroner og euro (kroner pr. euro), og S er spotkursen, jf. boks 2.1. 
Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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kroner mod sikkerhed i valuta). Da investorerne trak sig ud, reduceredes 
efterspørgslen efter kroner via FX swap.  

Selve skævvridningen af FX swapmarkedet betød, at det blev dyrt og 
vanskeligt at foretage valutaafdækket finansiering af aktiver i fx dollar 
og euro via FX swap. Vanskelighederne ved at opnå valutafinansiering 
betød, at nogle låntagere indfriede de kortfristede lån i valuta frem for 
at forlænge dem, efterhånden som de forfaldt.1 Det medvirkede til pres-
set på kronen, fordi efterspørgslen efter valuta steg i takt med, at låne-
ne i valuta blev indfriet.2  

 
Nationalbankens reaktion 
Nationalbanken intervenerede i valutamarkedet og købte fra slutnin-
gen af september til første del af oktober 2008 kroner mod valuta 
for et betydeligt beløb for at stabilisere kronekursen, jf. figur 5.5. Men 
det var ikke nok til at modvirke presset mod kronen, og i overens-
stemmelse med fastkurspolitikken forhøjede Nationalbanken ensidigt 
de pengepolitiske renter, så det pengepolitiske rentespænd blev udvi-
det. Med virkning fra 8. oktober 2008 blev udlånsrenten og renten 
på indskudsbeviser sat op med 0,4 procentpoint, og diskontoen og 
foliorenten med 0,25 procentpoint. Efterfølgende fortsatte National-
banken med at intervenere i valutamarkedet. Midt på dagen den 8. 
oktober annoncerede ECB en rentenedsættelse på 0,5 procentpoint på 
baggrund af den intensiverede finansielle krise.3 Spændet blev derfor 
yderligere udvidet, da Nationalbanken fastholdt de pengepolitiske 
renter. 

På trods af forøgelsen af rentespændet var kronen fortsat under pres 
som følge af valutaudstrømningen. I slutningen af oktober intervenere-
de Nationalbanken derfor igen i valutamarkedet. Der blev samlet set 
interveneret for netto 64 mia. kr. i oktober. Den 24. oktober satte Natio-
nalbanken udlånsrenten og renten på indskudsbeviser op med yderlige-
re 0,5 procentpoint, så spændet til ECB's rente blev udvidet til 1,75 pro-
centpoint.  

Statens udstedelse af 30-årige obligationer for i alt 90 mia. kr. i no-
vember og december 2008 var også af stor valutarisk betydning. Der var i 

 1
 Pengeinstitutterne er lovmæssigt forpligtede til i altovervejende grad at foretage valutaafdækning. 

Det var institutternes kunder, der finansierede fx dollaraktiver med kronelån frem for dollarlån og 
dermed ikke matchede aktivernes valutaeksponering med passivernes. 

2
 Tilsvarende udvikling sås i en række lande, jf. Allen og Moessner (2010a). Det er normalt muligt at 

foretage valutaafdækket finansiering af lange valutaaktiver ved hjælp af korte FX swap, der løbende 
fornys, jf. Danmarks Nationalbank (2004), side 49-51.  

3
 Der var tale om en koordineret rentenedsættelse, hvor flere centralbanker satte renten ned. 
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pensionssektoren stor efterspørgsel efter lange danske statsobligationer 
til at afdække deres lange forpligtelser i kroner. Salget understøttede 
efterspørgslen efter kroner, i den udstrækning pensionssektoren solgte 
ud af europæiske obligationer for at købe danske statspapirer.1 Endelig 
betød indførelsen af Bankpakke 1 i begyndelsen af oktober 2008 også 
meget for, at situationen stabiliserede sig. 

Under krisen i efteråret 2008 blev det pengepolitiske rentespænd til 
euroområdet udvidet med 1,40 procentpoint, og Nationalbanken solgte 
valuta for 64 mia. kr. Det illustrerer, at transmissionen fra de pengepoli-
tiske renter til valutakursen svækkes under valutakriser.  

Fra slutningen af oktober blev kronen styrket igen, og i løbet af de 
følgende måneder kunne Nationalbanken købe valuta tilbage. Derfor 
kunne de pengepolitiske renter nedsættes gradvis, så spændet til ECB's 
rente blev indsnævret. Derefter blev valutareserven gradvis opbygget 
gennem statslig låntagning og især via interventionskøb af valuta, jf. 
figur 5.6. Da krisen var på sit højeste kunne udstrømningen fra valutare-
serven ikke erstattes med kortfristede statslige CP-lån som under tidlige-

 1
 Se Danmarks Nationalbank (2009b). 

PENGEPOLITISK RENTESPÆND MELLEM DANMARK OG EUROOMRÅDET OG 
NATIONALBANKENS VALUTAINTERVENTIONSKØB Figur 5.5
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Kilde: 

Daglige interventioner. Det pengepolitiske rentespænd er forskellen mellem Nationalbankens udlånsrente og ECB's
skæringsrente ved de primære markedsoperationer. I oktober 2008 overgik ECB fra at tildele en given mængde
likviditet til variabel rente til at foretage fuld tildeling til fast rente. Sidste observation 30. december 2009. 
Danmarks Nationalbank. 
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re kriser. Det tog desuden et stykke tid, inden staten kunne optage læn-
gere statslån i valuta til acceptable priser.  

Nationalbankens valutareserve er et beredskab til at intervenere på 
valutamarkedet. Den har desuden i kraft af sin størrelse en signalfunk-
tion, der på forhånd kan medvirke til at lægge en dæmper på eventuel 
spekulation mod kronen. Erfaringerne fra efteråret 2008 er, at hvis der 
er pres på kronen kan der være behov for endog meget store beløb til 
intervention. En stor valutareserve er derfor nødvendig, og National-
banken har øget den betydeligt. 

En særlig problemstilling var, at den omfattende statsgaranti fra Bank-
pakke 1 potentielt kunne stille store krav til Nationalbankens valutare-
serve, fordi banksystemet havde store udenlandske passiver. 

Pengeinstitutternes afhængighed af finansiering i dollar og euro og 
knapheden herpå under krisen viser også, at der kan være behov for at 
kunne yde udlån i valuta. Nationalbanken understøttede derfor penge-
institutternes finansiering i euro og dollar ved udlån af valuta fra valuta-
reserven. Se afsnit 6 for en nærmere beskrivelse. 

Den finansielle krise har afsløret, at der internationalt pludselig kan 
opstå mangel på valuta. Knapheden på dollar blev afhjulpet med massi-
ve dollartilførsler fra Fed via swapfaciliteter med andre centralbanker. 
Feds hurtige reaktion i den forbindelse var afgørende for effektiviteten, 
jf. Allen og Moessner (2010a). Flere lande, som oplevede en alvorlig 

VALUTARESERVE SAMT AKKUMULEREDE VALUTAINTERVENTIONSKØB OG 
STATSLIG UDENLANDSK LÅNTAGNING SIDEN SEPTEMBER 2008 Figur 5.6
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mangel på valutalikviditet under krisen, har i lyset heraf tilsyneladende 
allerede akkumuleret valutareserve for selv at forsikre sig, jf. Allen og 
Moessner (2010b). 
 
Konklusion 
De ekstraordinære forhold på valutamarkedet under krisen blev imøde-
gået ved en række politiske tiltag, der betød, at kronekursen var stabil 
under krisen. Ud over Nationalbankens interventioner og renteforhøjel-
ser bidrog statens låntagning til dels at stabilisere valutareserven, dels at 
understøtte kapitalindstrømningen til Danmark, selv om det var vanske-
ligt at erstatte udstrømningen af valuta med statslig låntagning, da kri-
sen var på sit højeste. Presset mod kronen var i høj grad drevet af en 
generel tendens blandt internationale investorer til at trække sig ud af 
mindre valutaer. Krisen afslørede, at der er behov for en større valutare-
serve i forhold til, hvad tidligere erfaringer tilsagde, og Nationalbanken 
har mere end fordoblet valutareserven i forhold til udgangspunktet, før 
krisen brød ud i efteråret 2008.  

 
6. NATIONALBANKENS EURO- OG DOLLARTILFØRSLER 

På baggrund af behovet for finansiering i valuta og den utilstrækkelige 
adgang til dollar og euro indgik Nationalbanken i efteråret 2008 swap-
aftaler med Fed og ECB med henblik på at kunne tilføre henholdsvis 
dollar- og eurofinansiering til pengeinstitutterne i Danmark. National-
banken foretog også udlån af dollar og euro fra valutareserven i sep-
tember og oktober 2008. 

Der var global mangel på dollar, og Fed oprettede swapfaciliteter i 
dollar med en række centralbanker, første gang i december 2007. ECB 
oprettede swapfaciliteter i euro med flere centralbanker. Andre central-
banker oprettede også swapfaciliteter, fx den schweiziske og den japan-
ske centralbank.1  

I det følgende beskriver vi etableringen af Nationalbankens swapafta-
ler med Fed og ECB og tildelingen af euro- og dollarlikviditet i forbin-
delse hermed. Herefter vurderer vi effektiviteten af valutatilførslerne i 
en økonometrisk analyse. Vi undersøger også, om der kan måles en ef-
fekt på likviditetssituationen i dollar og euro for danske pengeinstitutter 
af likviditetstiltag fra Feds og ECB's side, som ikke var rettet direkte mod 
Danmark. 
 

 1
 Jf. Allen og Moessner (2010a). 
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Etablering af Nationalbankens euro- og dollarlån 
Nationalbanken foretog udlån af euro og dollar for at lette adgangen til 
euro- og dollarlikviditet for pengeinstitutterne i Danmark.1  

I første omgang tilførte Nationalbanken euro og dollar fra valutare-
serven i form af FX swap med institutterne. Nationalbanken intervene-
rede i midten af september 2008 i FX swapmarkedet, hvor der blev til-
budt dollar mod kroner for i alt 2,6 mia. kr. med løbetid på 4 dage. I 
begyndelsen af oktober 2008 intervenerede Nationalbanken tilsvarende 
i euromarkedet ved at tilbyde euro for i alt 16,8 mia. kr. med løbetider 
på 1 uge og 1 måned. Det var første gang i nyere tid, at Nationalbanken 
intervenerede i markedet for FX swap. 

Nationalbankens midlertidige swapaftale med Fed blev oprettet den 
24. september 2008. Den blev udvidet fra 5 til 15 mia. dollar den 29. 
september 2008. Aftalen blev forlænget to gange og udløb 1. februar 
2010. Aftalen indebar, at Fed lånte dollar til Nationalbanken, som ud-
bød dollarlån til pengeinstitutterne via auktion. Der blev afholdt 18 
auktioner, den sidste i september 2009. Behovet for faciliteten blev un-
derstreget af, at efterspørgslen ved de første auktioner lå væsentligt 
over den udbudte mængde, og at også større pengeinstitutter deltog. 
Rammen for swapaftalen på 15 mia. dollar blev fuldt udnyttet i slutnin-
gen af 2008, jf. figur 6.1. Efterhånden som problemerne med dollarfi-
nansiering aftog, og forskellen mellem renten ved auktionerne og mar-
kedsrenten blev større, faldt efterspørgslen. Ved alle auktioner i 2008 lå 
budmængden over den udbudte mængde, mens budmængden lå under 
den udbudte mængde ved auktionerne i 2009.  

Nationalbanken og ECB etablerede den 27. oktober 2008 en lignende 
swapaftale med en ramme på 12 mia. euro. Der er blevet afholdt 9 auk-
tioner, den seneste 21. august 2009. Det største udestående var på 5,9 
mia. kr. Budmængden lå under den udbudte mængde ved alle auktio-
nerne. Det afspejler formentlig, at flere af pengeinstitutterne har ad-
gang til ECB's pengepolitiske faciliteter via enheder placeret i euroom-
rådet. Faciliteten gav dog større sikkerhed med hensyn til institutternes 
eurofinansiering, særligt for dem, der ikke havde adgang til euro via 
ECB's pengepolitiske faciliteter.  

Valutaudlånene i dollar og euro i forbindelse med swapaftalerne med 
Fed og ECB skete via auktioner, hvor alle Nationalbankens pengepoliti-
ske modparter kunne deltage. Hver deltager kunne afgive maksimalt tre 
bud med beløb og budrente. Budrenten skulle være større end eller lig 
minimumsbudrenten, som blev fastsat af ECB og Fed. Bud med den høje-
ste budrente blev accepteret først, og herefter i faldende orden, indtil 

 1
 Se også Danmarks Nationalbank (2009c). 
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den udbudte mængde af euro og dollar var blevet tildelt. Alle deltagere 
betalte skæringsrenten, som er den laveste rente blandt de accepterede 
budrenter. Denne auktionsform har den fordel, at alle betaler samme 
rente, hvilket beskytter institutter med mindre markedskendskab. 

Pengeinstitutterne stillede sikkerhed for valutalånene ved brug af det 
samme sikkerhedsgrundlag som ved Nationalbankens normale pengepo-
litiske udlån i kroner. ECB og Fed lånte euro og dollar til Nationalbanken 
mod sikkerhed i kroner (FX swap). Det euro- eller dollarbeløb, som Natio-
nalbanken udlånte til modparterne, modtog Nationalbanken fra hen-
holdsvis ECB og Fed mod et tilsvarende kronebeløb. Ved forfald af udlå-
net formidlede Nationalbanken den omvendte transaktion inkl. rente-
betalinger til ECB og Fed.  

Swapaftalerne med ECB og Fed påvirkede ikke valutareserven, og Na-
tionalbanken havde ingen indtjening i den forbindelse. Euro- og dollar-
udlån via aftalerne øgede Nationalbankens balance.1  

Minimumsrenten ved Nationalbankens euroauktioner lå i gennemsnit 
75 basispoint over markedsrenten fra renteswap med tilsvarende løbeti-
der, mens merrenten ved dollarauktionerne i gennemsnit var 84 basis-
point.  

 

 1
 Jf. Dam og Risbjerg (2009) for swapoperationernes betydning for Nationalbankens balance. 

UDESTÅENDE LÅN I FORBINDELSE MED NATIONALBANKENS EURO- OG 
DOLLARAUKTIONER Figur 6.1
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Empirisk analyse af Nationalbankens euro- og dollarfaciliteter 
I det følgende analyserer vi, i hvilket omfang Nationalbankens interven-
tioner i FX swapmarkedet samt euro- og dollarauktionerne havde en 
afhjælpende effekt på skævhederne i FX swapmarkedet for euro og 
dollar mod kroner. Under krisen var det væsentlig dyrere at finansiere 
dollar ved at kombinere lån i kroner med FX swap mellem kroner og 
dollar frem for at låne direkte i pengemarkedet for dollar. Der var med 
andre ord en tydelig afvigelse fra den dækkede renteparitet mellem 
kroner og dollar, jf. figur 6.2. Tilsvarende opstod der afvigelser fra den 
dækkede renteparitet mellem kroner og euro, jf. boks 2.1 for en beskri-
velse af den dækkede renteparitet.  

Vi analyserer betydningen af tiltagene ved at undersøge, om Natio-
nalbankens valutatilførsel reducerede afvigelserne fra den dækkede ren-
teparitet mellem kroner og henholdsvis euro og dollar. Som det fremgår 
af figur 6.2, er afvigelsen under krisen i efteråret 2008 mindre, når den 
beregnes for usikrede renter end for sikrede. Det skyldes, at forskellen 
mellem usikrede og sikrede renter var større på det amerikanske pen-
gemarked end på det danske, jf. afsnit 4. 
 
Empirisk model 
Vi vurderer betydningen for afvigelsen fra den dækkede renteparitet af 
Nationalbankens FX swapinterventioner samt euro- og dollarauktioner 
via en regressionsanalyse, se boks 6.1. Den afhængige variabel er afvi-
gelser fra den dækkede renteparitet baseret på usikrede renter med 3 
måneders løbetid, som søges forklaret af variable for de politiske tiltag, 
samt en række yderligere forklarende variable for kredit-, likviditets- og 
markedsrisiko for at kontrollere for andre forhold, der kan have påvirket 

 

AFVIGELSE FRA DEN DÆKKEDE RENTEPARITET MELLEM KRONER OG 
HENHOLDSVIS DOLLAR OG EURO Figur 6.2 
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Kilde: 

Afvigelse for løbetid på 3 måneder. Usikrede renter henviser til de usikrede pengemarkedsrenter i kroner, euro og
dollar (Cibor, Euribor og Libor). Sikrede renter er 3-måneders-renten i renteswap med dag til dag-renten på de
respektive markeder. Sidste observation 30. december 2010. 
Reuters EcoWin og Bloomberg. 
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afvigelsen. Metoden læner sig op ad lignende analyser udført af Coffey, 
Hrung og Sarkar (2009) og Hui, Genberg og Chung (2009).1 

Variablene for kreditrisiko er CDS-spændene for bankerne, jf. afsnit 4. 
Højere kreditrisiko for pengeinstitutterne på det danske pengemarked 
vil alt andet lige gøre det vanskeligere at opnå (usikret) finansiering 
direkte i dollarpengemarkedet. Det øger efterspørgslen efter dollar via 
FX swap og trækker mod en øget renteparitetsafvigelse. En øget kredit-
risiko for amerikanske banker har den modsatrettede effekt, da den alt 
andet lige øger deres efterspørgsel efter kroner via FX swap. Den globa-
le dollarmangel kan på den anden side også betyde, at amerikanske 
banker, som har en højere kreditrisiko, også bliver nødt til at skaffe dol-
lar via FX swap, og det trækker mod en øget renteparitetsafvigelse. Det 
forventede fortegn på CDS-spændet for de amerikanske banker er der-
for ikke entydigt. 

Som et mål for likviditetsrisiko inkluderes spændet mellem usikrede og 
sikrede pengemarkedsrenter (pengemarkedsspændet) som forklarende 
variabel. Dette spænd indeholder både en kredit- og en likviditetsrisiko-

 1
 Baba og Shim (2010) udfører EGARCH-analyser til at undersøge effektiviteten af politiske tiltag på 

renteparitetsafvigelser for Korea. På samme måde udfører Baba og Packer (2009) en analyse for eu-
roområdet, Schweiz og Storbritannien.  

OLS-ESTIMATION Boks 6.1 

Vi benytter benytter en OLS-model på daglige data til at estimere effektiviteten af Na-

tionalbankens euro- og dollartilførsler. I modellen estimeres renteparitetsafvigelsen 

på baggrund af politikvariable og kontrolvariable for likviditets-, kredit-, og markeds-

risiko. Estimationen foretages i (daglige) ændringer i variablen for renteparitetsafvi-

gelsen og i kontrolvariablene.1 

Den estimerede model kan sammenfattes i følgende estimationsligning: 

 

tttt kreditUDLkreditDKrpafvrpafv   32110   

,7654 ttttt DmarkvollikvidUDLlikvidDK               (1) 

 

rpafvt angiver den afhængige variabel, dvs. afvigelsen fra den dækkede renteparitet, 

der også er medtaget som forklarende variabel med et dags lag for at fange autokor-

relationseffekter. Herefter er inkluderet variable for kredit- og likviditetsrisiko på det 

danske marked (kreditDK og likvidDK) og det udenlandske (kreditUDL og likvidUDL, 

hvor UDL står for henholdsvis det amerikanske og euroområdets marked). Den gene-

relle markedsrisiko er angivet ved markvol. Den forklarende variabel. Dt, indeholder 

variablene for politiske tiltag. For at tage højde for autokorrelation og heteroske-

dasticitet i residualerne anvendes Newey-West-standardafvigelser.  

1 Det er standard at foretage denne type estimationer i ændringer. Jf. McAndrews, Sarkar og Wang (2008) for 
diskussion af estimation af effekten af politiske tiltag med anvendelse af data i henholdsvis differenser og ni-
veauer. 
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præmie, men udviklingen i spændet er i høj grad drevet af likviditets-
forhold, jf. afsnit 4.1 

Et højere pengemarkedsspænd i Danmark indikerer strammere likvidi-
tetsforhold i kroner for danske pengeinstitutter. Det vil alt andet lige 
øge omkostningen ved at låne i kroner kombineret med en FX swap til 
dollar (eller euro), og det betyder en øget afvigelse fra den dækkede 
renteparitet. Tilsvarende vil strammere likviditetsforhold på fx dollar-
pengemarkedet øge omkostningerne ved at låne direkte i dollar og re-
ducere afvigelsen fra den dækkede renteparitet. 

Endelig inkluderes en variabel for generel markedsrisiko. I modellen 
for dollar benyttes VIX-indekset, jf. afsnit 4. For modellen på euroområ-
det benyttes VSTOXX, som på tilsvarende vis angiver den implicitte vola-
tilitet for optioner baseret på aktieindekset Euro STOXX 50.  

De politiske tiltag omfatter Nationalbankens udlån af euro og dollar 
via FX swapinterventioner samt euro- og dollarauktionerne i forbindelse 
med swapaftalerne med ECB og Fed, jf. tabel 6.1. Der indføres dummyer 
for datoer, hvor swapfaciliteterne annonceres eller forlænges. Det afsat-
te beløb på auktionsdagen indgår som variabel til at bestemme effekten 
af selve afholdelsen af auktionerne. Det forventes a priori, at de politi-
ske tiltag bidrager til at mindske renteparitetsafvigelserne.  

Desuden undersøger vi, om andre af Feds og ECB's tiltag til at forbed-
re likviditetssituationen i dollar og euro medvirkede til at afhjælpe 
knapheden på dollar og euro i Danmark.  

Fed offentliggjorde 12. december 2007, at der var blevet indgået afta-
ler om at oprette swapfaciliteter i dollar med flere centralbanker, her-
under ECB, jf. Fleming og Klagge (2010). Beløbsrammen i swapaftalen 
med ECB blev løbende opjusteret. Effekten af politiske tiltag på afvi-
gelsen fra den dækkede renteparitet mellem euro og dollar er blevet 
undersøgt i en række studier, der generelt finder, at tiltagene reducere-
de afvigelsen signifikant.2 Feds hurtige oprettelse af swapfaciliteter var 
afgørende for deres effektive markedspåvirkning, jf. Allen og Moessner 
(2010a). ECB udbød i forbindelse med swapaftalen dollar via auktioner, 
hvor deres pengepolitiske modparter havde adgang, herunder nogle af 
pengeinstitutterne i Danmark med enheder i euroområdet. Herudover 
kan forbedringen af forholdene på FX swapmarkedet mellem euro og 
dollar have en afsmittende virkning på FX swapmarkedet mellem kroner 
og dollar. Som følge af fastkurspolitikken over for euro kan FX swap 

 1
 Coeffey, Hrung og Sarkar (2009) inkluderer ikke variable for finansieringslikviditeten i deres estimatio-

ner af effekten af politiske tiltag, da tiltagene er rettet mod at reducere likviditetsrisikoen. Pengemar-
kedsspændet er dog medtaget i en række andre studier af effekten af politiske tiltag, jf. fx Baba og 
Packer (2009), Baba og Shim (2010), Hui, Genberg og Chung (2009), Griffoli og Ranaldo (2010). 

2
 Coeffey, Hrung og Sarkar (2009), Hui, Genberg og Chung (2009) og Griffoli og Ranaldo (2010). 
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mellem euro og dollar i stort omfang anvendes i stedet for FX swap mel-
lem kroner og dollar. 

ECB gennemførte en række tiltag for at understøtte likviditetsforhol-
dene i euroområdet, jf. ECB (2009a og b). ECB annoncerede i begyndel-
sen af oktober 2008, at der fremover ville blive foretaget fuld tildeling 
af likviditet til fast rente ved de ugentlige markedsoperationer. I midten 

POLITISKE TILTAG Tabel 6.1

Euro Dato Noter 

FX swapintervention 
(mængde) ......................  

2008: 2/10, 10/10 Nationalbanken tilfører euro for i alt 
16,8 mia. kr., via FX swapmarkedet, 
med løbetider på 5 dage og 1 måned  

Oprettelse af swapaftale 
(dummy) ........................  

2008: 27/10  Nationalbanken indgår swapaftale med 
ECB 

Auktioner (mængde) ....  2008: 10/11, 12/12, 19/12
2009: 21/1, 19/2, 10/3, 
19,5 10/6, 21/8 

Nationalbanken afholder i alt 9 auk-
tioner med udlån af euro via swap-
aftalen med ECB  

ECB, fuld tildeling  
(dummy) ........................  

2008: 8/10 ECB annoncerer, at de overgår til fuld 
tildeling og fast rente ved deres ugent-
lige markedsoperationer 

ECB, udvidelse af LTRO .  2008: 15/10 ECB annoncerer udvidelse af de lang-
fristede markedsoperationer, hvor der 
sker fuld tildeling til fast rente 

ECB, 1-årig LTRO ...........  2009: 7/5 ECB annoncerer 1-årige markedsope-
rationer 

Dollar Dato Noter 

FX swapintervention 
(mængde) ......................  

2008: 18/9 Nationalbanken tilfører dollar for i alt 
2,6 mia. kr., via FX swapmarkedet, med 
løbetider på 5 dage  

Oprettelse af swapaftale 
(dummy) ........................  

2008: 24/9 Nationalbanken indgår swapaftale med 
Fed på oprindeligt 5 mia. dollar  

Udvidelse af swapaftale 
(dummy) ........................  

2008: 29/9 Swapaftalen mellem Nationalbanken 
og Fed udvides til 15 mia. dollar 

Forlængelse af swap-
aftale (dummy) .............  

2009: 3/2, 26/6 Nationalbanken forlængede swapafta-
len med Fed  

Auktioner (mængde) ....  2008: 26/9, 7/10, 24/10, 
18/11, 2/12 
2009: 16/1, 3/2, 12/2, 
3/3, 13/3, 31/3, 7/4, 28/4, 
26/5, 23/6, 21/7,18/8, 
15/9 

Nationalbanken afholder i alt 18 auk-
tioner med udlån af dollar via swapaf-
talen med Fed  

Feds swapfacilitet med 
ECB (dummy) .................  

2007: 12/12 
2008: 11/3, 2/5, 30/7, 
18/9, 26/9, 29/9, 13/8 
2009: 6/4  

Fed oprettede 12. december 2007 en 
swapaftale med ECB, som løbende 
blev udvidet.  

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Fed. 
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af oktober 2008 annoncerede ECB, at de langfristede markedsoperatio-
ner blev udvidet. I maj 2009 annoncerede ECB, at der ville blive foreta-
get markedsoperationer for 1-årige udlån, og der blev gennemført tre i 
løbet af 2009. Endelig undersøger vi, om overskudslikviditeten i Eurosy-
stemet har haft betydning for likviditetsforholdene i Danmark.1 

Estimationen for euro- og dollarmodellen er baseret på en dataperio-
de fra begyndelsen af august 2007 til begyndelsen af oktober 2009. Det-
te tidsrum indeholder hele kriseperioden og inkluderer alle National-
bankens euro- og dollaroperationer. Den sidste dollarauktion blev gen-
nemført i september 2009. 

 
Effekten af likviditets-, kredit- og markedsrisiko  
Af de estimerede modeller for henholdsvis euro og dollar, jf. tabel 6.2 
og 6.3, fremgår det, at udvidelse af det danske pengemarkedsspænd 
(likvidDK) signifikant øger renteparitetsafvigelserne i samtlige de esti-
merede modeller. Det stemmer overens med antagelsen om, at øget 
likviditetsrisiko for danske pengeinstitutter er med til at skævvride  
FX swapmarkedet. For euromodellen er pengemarkedsspændet i euro 
(likvidEUR) også signifikant med negativt fortegn som forventet. Pen-
gemarkedsspændet for dollar (likvidUS) er ikke signifikant.  

Koefficienterne for kreditrisiko, kredit, er ikke signifikante i hverken 
euro- eller dollarmodellen. CDS-spændene i Danmark og euroområdet 
er højt korrelerede, og der er elementer af både kredit- og likviditetsri-
siko i CDS-spænd såvel som i pengemarkedsspændene, og det kan bi-
drage til at sløre estimationsresultaterne for kreditvariablen.  

Koefficienterne for generel markedsrisiko (volatilitet-indeks) er ikke 
signifikante i nogen af modellerne.  

 
Effekten af eurotilførsler 
Nationalbankens tilførsel af euro til danske modparter via FX swap re-
ducerende renteparitetsafvigelsen. Estimationen viser, at FX swapinter-
ventioner reducerede afvigelsen med ca. 9 basispoint pr. 1 mia. euro.  

 

 1
 Overskudslikviditeten er givet som bankernes indskud på anfordringskonti i Eurosystemet og udlån i 

forbindelse med ECB's finjusterede markedsoperationer fratrukket ECB's reservekrav, samt bankernes 
brug af den marginale udlånsfacilitet.  
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Selve annonceringen af Nationalbankens swapaftale med ECB på 12 mia. 
euro reducerede desuden renteparitetsafvigelsen signifikant med ca. 43 
basispoint. Der var stor signalværdi i, at ECB stod bag bestræbelserne på 
at afhjælpe de danske pengeinstitutters finansieringsproblemer i euro. 
De tildelte mængder på de enkelte auktionsdage havde også signifikant 
effekt på afvigelsen med i gennemsnit godt 3 basispoint for hver 1 mia. 
euro tildelt via auktionerne eller med i alt 19 basispoint for den samlede 
tildelte mængde på 5,9 mia. euro. Til trods for, at den samlede ramme 
for euroauktionerne ikke blev fuldt udnyttet, havde eurotilførslen en 
afhjælpende effekter på skævhederne i FX swapmarkedet. Den gav de 

ESTIMATIONSRESULTATER FOR EURO  Tabel 6.2

Variabel Model 1 Model 2 Model 3 

Konstant ...................................................   0,06 
(0,24)

 0,27 
(0,27)

 0,24 
 (0,26) 

rpafvt-1 .......................................................  -0,23*** 
(0,09)

 -0,28*** 
(0,05)

 -0,29*** 
 (0,06) 

ΔkreditDKt ................................................  -0,21 
(0,20)

 -0,21 
(0,19)

 -0,17 
 (0,19) 

ΔkrediEURt ................................................   0,12 
(0,17)

 0,09 
(0,16)

 0,07 
 (0,15) 

ΔlikvidDKt .................................................   0,83*** 
(0,10)

 0,87*** 
(0,09)

 0,87*** 

 (0,10) 

likvidEURt ..................................................  -0,56*** 

(0,13)
 -0,54*** 

(0,12)
 -0,55*** 
 (0,14) 

Δmarkvolt ..................................................  -0,23 
(0,16)

 -0,11 
(0,15)

 -0,13 
 (0,16) 

FX swapinterventioner(m) ......................   -9,76** 
(4,45)

 -9,36* 
 (4,73) 

Oprettelse af swapaftale(d) ....................   -42,41*** 

(4,81)
 -42,64*** 

 (5,05) 

Auktioner(m) ...........................................   -3,21*** 
(0,81)

 -3,22*** 
 (0,81) 

ECB, fuld tildeling(d) ...............................    2,77 
 (6,55) 

ECB, udvidelse af LTRO(d) .......................    11,38*** 

 (2,14) 

ECB, 1-årig LTRO ......................................    4,76*** 

 (1,45) 

ECB, Overskudslikviditet ..........................    -0,00 
 (0,01) 

Justeret R1 .................................................  0,48  0,53  0,53 

Log-Likelihood ......................................... -1.774,16 -1.747,09 1.745,21 

Anm.: (d) = dummyvariabel, (m) = mængdevariabel. 
1 Signifikanstest er baseret på Newey-Wests heteroskedastiske robuste standardfejl. ***, **, * betyder, at estimaterne 

er signifikante på henholdsvis 1, 5 og 10 pct.-niveau. Estimationsperiode: 9. august 2007 - 1. oktober 2009. 
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danske pengeinstitutter tillid til, at de kunne få den eurolikviditet, de 
havde brug for. 

ECB's annoncering af fuld tildeling af euro til fast rente ved de 
ugentlige markedsoperationer havde ikke en signifikant reducerende 
effekt på renteparitetsafvigelsen. Det kan afspejle, at kronen blev 
styrket i forbindelse med, at ECB samme dag nedsatte renten med 0,50 
procentpoint, mens Nationalbanken fastholdt renten, jf. afsnit 5. Det 
betød, at renteforskellen mellem kroner og euro blev udvidet og kro-
nen styrket. Dette kan have bidraget til at sløre effekten af ECB's an-
noncering.  

ESTIMATIONSRESULTATER FOR DOLLAR  Tabel 6.3

Variabel Model 1 Model 2 Model 3 

Konstant ...................................................... 0,07 
(0,43) 

0,27 
(0,45) 

 0,22 
 (0,47) 

Δrpafvt-1 .........................................................  -0,03 
(0,07) 

-0,07 
(0,10) 

 -0,07 
 (0,10) 

ΔkreditDKt ....................................................  0,45 
(0,46) 

0,47 
(0,46) 

 0,49 
 (0,48) 

ΔkreditUSt ....................................................  0,01 
(0,12) 

0,02 
(0,13) 

 0,01 
 (0,13) 

ΔlikvidDKt ......................................................  0,66*** 

0,18) 
0,63*** 

(0,15) 
 0,63*** 

 (0,15) 

ΔlikvidUSt .....................................................  0,29 
(0,27) 

0,38 
(0,30) 

 0,38 
 (0,30) 

Δmarkvolt .....................................................  -0,58 
(0,38) 

-0,60 
(0,39) 

 -0,58 
 (0,37) 

FX swapinterventioner(m) ..........................  --- 

 
103,57*** 

(22,82) 
 94,43*** 

 (28,00) 

Oprettelse af swapaftale(d) ........................  ---  -46,04*** 
 (11,37) 

 -46,01*** 

 (11,41) 

Udvidelse af swapaftale(d) .........................  --- -5,28 
 (10,06) 

 -10,38 
 (13,95) 

Forlængelse af swapaftale(d) .....................  --- 0,90 
(2,47) 

 1,15 
 (2,64) 

Auktioner(m) ...............................................  --- -1,48** 

(0,61) 
 -1,55** 

 (0,63) 

Feds swapfacilitet med ECB(d) ....................  --- --- 

 
 4,50 
 (6,47) 

Justeret R1 .....................................................  0,15 0,20  0,21 
Log-Likelihood .............................................  -2.134,53 -2.118,68 -2.118,28 

Anm.: (d) = dummyvariabel, (m) = mængdevariabel. 
1 Signifikanstest er baseret på Newey-West heteroskedastiske robuste standardfejl. ***, **, * betyder, at estimaterne er 

signifikante på henholdsvis 1, 5 og 10 pct.-niveau. Estimationsperiode: 9. august 2007 - 1. oktober 2009. 
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ECB's annoncering i oktober 2008 af udvidelsen af de langsigtede mar-
kedsoperationer og i maj 2009 af oprettelsen af den 1-årige lånefacilitet 
reducerede ikke renteparitetsafvigelsen mellem kroner og euro, muligvis 
fordi markedsdeltagerne endnu ikke kendte implikationerne for likvidi-
tetssituationen. Afholdelsen af ECB's auktioner i forbindelse med de nye 
langsigtede markedsoperationer reducerede heller ikke renteparitetsaf-
vigelsen signifikant. Det skal dog nævnes, at store dele af effekten af 
bl.a. den 1-årige eurotilførende lånefacilitet gradvis påvirkede penge-
markedet op til auktionerne. Det er derfor kun den isolerede auktions-
effekt, der ses i dag til dag-dummyvariablen for de enkelte auktioner. 
Overskudslikviditeten i euroområdet havde heller ikke en signifikant 
effekt på renteparitetsafvigelsen. 
 
Effekten af dollartilførsler 
Estimationen viser, at renteparitetsafvigelsen udvidede sig kraftigt og 
statistisk signifikant på dagen, hvor Nationalbanken tilførte dollar fra 
valutareserven via FX swapmarkedet. Perioden umiddelbart efter Leh-
man Brothers' konkurs, hvor interventionen fandt sted, var præget af 
yderst volatile markeder. Det kan være med til at sløre effekten af inter-
ventionerne på markedspriserne. Dollartilførslen via FX swapmarkedet 
var desuden beskeden i forhold til dollar-swapmarkedets størrelse og var 
markant mindre end beløbet i Nationalbankens operationer i euro-
swapmarkedet. Markedet for FX swap mellem kroner og dollar er om-
kring dobbelt så stort som FX swapmarkedet mellem kroner og euro. 
Hvis markedsdeltagerne anså opbakningen til dollaroperationerne fra 
valutareserven for at være mindre end for euro, kan det også være en 
forklaring på dollaroperationernes mindre klare effekt i forhold til eu-
rooperationerne. 

Oprettelsen af Nationalbankens swapaftale med Fed reducerede afvi-
gelsen fra den dækkede renteparitet mellem kroner og dollar signifikant 
med 46 basispoint og bidrog derved til at normalisere skævhederne på FX 
swapmarkedet. Udvidelsen af swapaftalen fra 5 til 15 mia. dollar reduce-
rede renteparitetsafvigelsen, men effekten var ikke statistisk signifikant. 

De tildelte mængder på de enkelte auktionsdage reducerede ligeledes 
renteparitetsafvigelsen. Set over alle afholdte dollarauktioner bidrog de 
til at reducere afvigelsen på 1,5 basispoint pr. 1 mia. dollar tildelt eller 
med i alt 23 basispoint for den samlede tildelte mængde på 15 mia. dol-
lar.  

Estimationerne viste ikke en signifikant effekt af Feds swapaftaler med 
ECB. Den generelle forbedring af finansieringsforholdene i dollar gen-
nem Feds tiltag har dog utvivlsomt bidraget til at understøtte forholde-
ne for dollarfinansiering i Danmark. 
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Robusthed af resultaterne 
Vi har foretaget en række yderligere estimationer for at kontrollere 
robustheden af resultaterne:  
 Der er foretaget estimationer, hvor den dækkede renteparitet er base-

ret på sikrede renter (swaprenter) i stedet for usikrede renter.  
 Spændet mellem usikrede og sikrede renter er blevet erstattet af ren-

tespændet mellem statsgaranterede og statslige udstedelser som et 
udtryk for likviditetsrisikoen, jf. afsnit 4.  

 I estimationerne ovenfor anvendes CDS-spænd for udvalgte Cibor-
stillere samt udvalgte europæiske og amerikanske banker, jf. afsnit 4. 
Der er også foretaget estimationer, hvor CDS-spændet for de største 
banker i det danske pengemarked, Danske Bank og Nordea, og hvor 
indeks for CDS-spænd i euroområdet (iTraxx) og USA (CDX) anvendes.  

 I estimationerne ovenfor anvendes valutakurser fra brokerfirmaet Tul-
let Prebon hentet fra Bloomberg. Der er også foretaget estimationer 
på baggrund af data fra Reuters, hvor valutakurserne er bestemt ud 
fra flere forskellige stillere (Reuters' composite rates).  

 Niveauet for afvigelsen fra den dækkede renteparitet har været ind-
draget som en ekstra forklarende variabel for at tage højde for ni-
veauafhængighed i afvigelsen. Det gøres fx også i Baba og Shim 
(2010). Afvigelsen fra den dækkede renteparitet mellem dollar og eu-
ro og spændet mellem salgs- og købspriser i FX swap er også blevet til-
føjet som forklarende variabel.  

 Endelig er der foretaget estimationer, hvor estimationsperioden be-
gynder 15. september 2008, hvor Lehman Brothers gik i betalings-
standsning, i stedet for 9. august 2007. 

 
Annonceringen af swapaftalerne med Fed og ECB reducerer også signi-
fikant afvigelsen fra den dækkede renteparitet i de alternative specifi-
kationer. Effekten af selve afholdelsen af auktionerne i forbindelse med 
swapaftalerne og Nationalbankens egen tilførsel af euro bliver i enkelte 
tilfælde insignifikante, men har i alle tilfælde det forventede fortegn. 

  
Konklusion 
De økonometriske analyser i dette afsnit viser, at annonceringen af swap-
aftalerne førte til en mærkbar forbedring af finansieringsforholdene 
udtrykt ved, at afvigelsen fra den dækkede renteparitet blev reduceret. 
Det afspejler, at markedsdeltagerne blev beroliget af Feds og ECB's op-
bakning til at sikre dollar- og eurofinansieringen. Annonceringen af 
swapaftalen med Fed medførte en signifikant reduktion af afvigelsen 
fra den dækkede renteparitet mellem kroner og dollar på 46 basispoint. 
Dollarauktionerne i forbindelse med swapaftalen med Fed reducerede 
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afvigelsen med 1,5 basispoint i gennemsnit pr. mia. dollar, der blev afsat 
ved auktionerne eller med i alt 23 basispoint for den samlede tildelte 
mængde på 15 mia. dollar. Tilsvarende førte annonceringen af swapaf-
talen med ECB til en statistisk signifikant reduktion af afvigelsen fra den 
dækkede renteparitet mellem kroner og euro på 43 basispoint, og selve 
euroauktionerne reducerede i gennemsnit afvigelsen med 3 basispoint 
pr. 1 mia. euro eller med i alt 19 basispoint for den samlede tildelte 
mængde på 5,9 mia. euro. Resultaterne er i tråd med lignende undersø-
gelser for andre lande.  

Nationalbanken foretog også FX swapudlån i dollar og euro fra valu-
tareserven. FX swap i euro i begyndelsen af oktober 2008 havde en stati-
stisk signifikant effekt på 9 basispoint reduktion i afvigelsen fra den 
dækkede renteparitet, mens resultatet for FX swap i dollar i midten af 
september var mindre klart. En forklaring kan være, at opbakningen fra 
valutareserven til operationerne af markedsdeltagerne blev anset for at 
være større i euro. Beløbet i eurooperationerne var desuden betydeligt 
større end dollarbeløbet. 

Vi finder ikke en signifikant effekt af Feds swapaftaler med ECB i esti-
mationerne. Den generelle forbedring af finansieringsforholdene i dol-
lar gennem Feds tiltag har dog utvivlsom også understøttet forholdene 
for dollarfinansiering i Danmark. Tilsvarende er det vanskeligt i estima-
tionerne at identificere en målbar forbedring af finansieringssituationen 
i euro i Danmark fra ECB's likviditetstiltag i euroområdet.  
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