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Aktuelle økonomiske og monetære 
tendenser 

SAMMENFATNING 

De finansielle markeder er fortsat præget af betydelig usikkerhed, især 
som følge af bekymringer om holdbarheden af de offentlige finanser og 
robustheden i banksektoren i de sydeuropæiske eurolande. Det har 
medført stor tilstrømning af kapital til bl.a. flere nordeuropæiske lande, 
herunder Danmark, hvor renterne primo juni nåede et ekstraordinært 
lavt niveau.  

Aktiviteten i den internationale økonomi var i fremgang i 1. kvartal. 
Der var moderat vækst i USA, solid vækst i Japan som følge af genop-
retningen efter jordskælvet, fortsat høj, men aftagende vækst i Kina og 
stagnerende aktivitet i euroområdet, om end med stor forskel mellem 
de sydeuropæiske lande i recession og et Tyskland i fremgang. De sene-
ste makroøkonomiske nøgletal peger på en svagere aktivitetsfremgang i 
2. kvartal. 

De internationale organisationers prognoser indeholder en gradvis 
fremgang i aktiviteten i den globale økonomi, med moderat vækst i 
USA, langsom tilbagevenden til svag vækst i euroområdet og en blød 
landing i den kinesiske økonomi. En væsentlig risikofaktor er en eskale-
ring af den sydeuropæiske gældskrise, som i samspil med problemer i 
den finansielle sektor kan føre til et alvorligt økonomisk tilbageslag. Det 
er derfor vigtigt, at der skabes tillid til, at gældsudviklingen i de krise-
ramte lande kan håndteres. 

Aktiviteten herhjemme steg 0,3 pct. i 1. kvartal 2012. Fremgangen var 
især drevet af stigning i det private forbrug og investeringerne. For året 
som helhed er der udsigt til en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 
1,2 pct. stigende til godt 1,5 pct. de kommende to år. Den meget lave 
rente holder hånden under dansk økonomi. Det gør det samtidig muligt 
at låse renteudgifterne på realkreditlån på et lavt niveau og dermed 
beskytte sig mod fremtidige rentestigninger. Det kan fjerne noget af 
den usikkerhed, der er knyttet til finansiering med variabel rente.  

Den fortsat uafklarede situation omkring de gældsplagede lande i eu-
roområdet udgør et usikkerhedsmoment, som kan gøre den danske 
vækst mindre end skønnet i prognosen. Omvendt er der med et betyde-
ligt opsparingsoverskud i den private sektor og en meget lav rente po-
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tentiale for en stærkere fremgang i det private forbrug og investerin-
gerne end forventet.     

Øgede afgifter har i en periode holdt prisstigningstakten oppe. Renset 
for fødevarer og energi er prisstigningstakten imidlertid uændret omkring 
1,5 pct. om året, så der er ikke noget stærkt underliggende inflationspres. 

Finanspolitikken planlægges lempet væsentligt i år. Underskuddet på 
de offentlige finanser forventes at blive 63 mia. kr. svarende til 3,4 pct. af 
BNP. Den planlagte opstramning af finanspolitikken i 2013 bør fastholdes.  

For at adressere udfordringerne som beskrevet i 2020-planen har rege-
ringen lagt en omfattende reformdagsorden. Der pågår for øjeblikket 
forhandlinger om en skattereform. På dagsordenen er også reformer af 
kontanthjælps- og førtidspensionssystemet. Nationalbanken finder på 
det foreliggende grundlag, at tegningen i reformforslagene som helhed 
vil være vægtige bidrag til at adressere dansk økonomis udfordringer på 
kortere og lidt længere sigt. En snarlig afslutning af forhandlingerne vil 
mindske usikkerheden hos husholdninger og virksomheder og dermed 
gavne væksten i forbrug og investeringer. Omvendt vil et langtrukket 
forløb med politisk usikkerhed om gennemførelsen af reformer kunne 
bidrage til uvished om de fremtidige vilkår, i tillæg til den usikkerhed, 
der kommer fra udlandet. Dette vil være negativt for dansk produktion 
og beskæftigelse. 
 
INTERNATIONAL ØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER 

Konjunkturudviklingen 
Den globale økonomiske situation er præget af stor usikkerhed. Den 
økonomiske aktivitet viste fremgang i begyndelsen af året, men med 
betydelige forskelle på tværs af lande. Den amerikanske økonomi har 
genvundet momentum siden vækstpausen i 1. halvår 2011 og voksede 
0,5 pct. i 1. kvartal 2012 drevet af et relativt stærkt privat forbrug. I eu-
roområdet var BNP uændret i 1. kvartal efter at være faldet i 4. kvartal. 
Det dækker dog over fortsatte fald i Italien og Spanien på henholdsvis 
0,8 og 0,3 pct., mens BNP steg 0,5 pct. i Tyskland og var uændret i Frank-
rig. I Storbritannien faldt BNP 0,3 pct. i 1. kvartal, og der er lang vej igen 
i forhold til at indhente niveauet fra før krisen, jf. figur 1. Den japanske 
økonomi fortsatte fremgangen fra 2. halvår 2011 med 1 pct. vækst i 1. 
kvartal 2012, bl.a. som resultat af den fortsatte genopretning af skader-
ne efter jordskælvet i marts 2011.  

Vækstøkonomierne har stadig momentum, men der er tegn på afmat-
ning. Det ses især i Kina, hvor den kvartalsvise vækst de seneste to kvar-
taler var under 2 pct. efter i 2010-11 at have ligget stabilt på omkring 
2,2-2,4 pct. 
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De toneangivende konjunkturindikatorer tyder fortsat på fremgang i 
aktiviteten i verdensøkonomien, selv om der har været betydelige tegn 
på svaghed i 2. kvartal med en overvejende negativ tendens i de makro-
økonomiske nøgletal i maj. De såkaldte PMI-indeks, som er en god indi-
kator for den aktuelle udvikling i den økonomiske aktivitet, har stabili-
seret sig på et niveau, der indikerer fortsat fremgang i den globale øko-
nomiske aktivitet, men med betydelige forskelle på tværs af lande. I USA 
er der tegn på moderat vækst, mens det for euroområdet tyder på fald i 
aktiviteten. I euroområdet er økonomierne i især Italien og Spanien 
svækket yderligere, hvorimod udviklingen i den tyske økonomi har væ-
ret mere stabil, selv om usikkerheden om situationen i Sydeuropa også 
her har sat sit præg på tilliden.  

Den forskellige udvikling på tværs af de avancerede økonomier har sat 
sit præg på arbejdsmarkederne. Det svage aktivitetsniveau i euroområ-
det har medført en stigning i ledigheden, jf. figur 2, mens den er faldet i 
USA siden sidste sommer.  

Der er dog meget markante forskelle på tværs af lande i euroområ-
det. I Grækenland, Spanien og Portugal er ledigheden steget voldsomt 
til henholdsvis 21, 24 og 15 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er der-
imod faldet støt over en årrække i Tyskland. Det har givet forventnin-
ger om realindkomststigninger i Tyskland, og resultaterne fra lønfor-
handlingerne tyder på en noget højere lønfremgang i de kommende 
år. 

UDVIKLINGEN I REALT BNP FOR UDVALGTE ØKONOMIER Figur 1 
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Ledigheden i USA er faldet mere siden toppunktet, end BNP-væksten 
normalt ville have tilsagt. En mulig forklaring er, jf. Federal Reserve1, at 
virksomhederne under krisen kan have fyret for mange og nu gradvist 
normaliserer deres beskæftigelse. Stigningen i beskæftigelsen har de 
seneste måneder dog været noget mindre end i de foregående seks 
måneder, og faldet i ledigheden er ophørt. Endvidere skyldes en del af 
faldet i ledigheden siden toppunktet et fald i erhvervsfrekvensen. Er-
hvervsfrekvensen er faldet siden slutningen af 1990'erne, men faldet 
tiltog under krisen. Det er sandsynligt, at demografien også har spillet 
ind, og at personer fra de store årgange har valgt at fremskynde pensi-
oneringen. Strukturledigheden er formentlig også steget bl.a. som følge 
af reduceret mobilitet oven på det svækkede boligmarked, behov for 
tilpasning af beskæftigelsen i byggesektoren, samt højere mindsteløn og 
forlængede dagpengeperioder.  

Inflationen er aftaget i de fleste avancerede økonomier, men i et lidt 
mere afdæmpet tempo end ventet, bl.a. som resultat af olieprisstignin-
gerne i begyndelsen af året. Skatte- og afgiftsforhøjelser har også været 
med til at holde forbrugerprisstigningerne oppe. Inflationen er dog fort-
sat høj i betragtning af det svage konjunkturbillede, men inflationsfor-

 1
 Ben Bernanke, Recent developments in the labor market, Tale ved National Association for Business 

Economics Annual Conference, Washington, 26. marts 2012.  

LEDIGHEDEN FOR DE STØRSTE AVANCEREDE ØKONOMIER OG GIIPS-
LANDENE Figur 2 
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ventningerne har været meget stabile. I Kina er prisstigningstakten af-
taget mærkbart, hvilket har dæmpet tidligere bekymringer om overop-
hedning. 

 
Finansielle markeder 
De finansielle markeder har den seneste tid været præget af omfatten-
de usikkerhed, efter en rolig periode i begyndelsen af året efter ECB's 3-
årige likviditetstildelinger. Forværringen skyldes hovedsageligt fornyede 
bekymringer for Grækenland og Spanien og i mindre grad Italien. Uroen 
har betydet, at renterne i begyndelsen af juni var ekstraordinært lave i 
lande, der opfattes som sikker havn, heriblandt i Tyskland og USA. Ren-
teniveauet er udtryk for en usædvanlig situation, hvor investorer accep-
terer negative realafkast. 

Parlamentsvalget i Grækenland i maj førte til et nederlag for partierne 
bag EU-IMF låneprogrammet, og det har ikke været muligt at danne en 
ny regering. Der skal derfor afholdes et nyt parlamentsvalg den 17. juni. 
EU's og IMF's vurderinger af låneprogrammet, som er en forudsætning 
for udbetalinger af de næste lånetrancher, er udskudt til efter dannel-
sen af en ny regering. Den politiske usikkerhed i Grækenland har skabt 
bekymring for landets fremtid inden for eurosamarbejdet. 

En anden væsentlig kilde til den seneste tids uro er usikkerheden om 
de spanske bankers beholdninger af dårlige lån til boliger og eventuelle 
behov for nye kapitalindskud i bankerne fra den spanske stat. Set i lyset 
af den meget høje ledighed og dybe konjunkturnedgang har det ført til, 
at Spaniens 10-årige rentespænd til Tyskland nu er over niveauet fra 
efteråret, jf. figur 3.  

Situationen i euroområdet har også medvirket til en svækkelse af eu-
roen over for dollar siden februar efter en styrkelse i begyndelsen af 
året. Samlet set er euroen nu faldet mere end 10 pct. over for dollaren 
siden sommeren 2011. 

Olieprisen har de seneste måneder været faldende. Olieprisen var pri-
mo juni 10 pct. under det gennemsnitlige niveau for 2011 målt i dollar, 
mens den målt i euro var omtrent på niveau med gennemsnittet i 2011. 
Aktiekurserne faldt ligeledes i perioden, efter stigninger i årets første 
måneder.  

I euroområdet har ECB's 3-årige likviditetstildelinger foreløbig medvir-
ket til at forhindre en egentlig kreditklemme. ECB's udlånsundersøgelse 
for 1. kvartal 2012 viste en mindre stramning i kreditvilkårene end i 
kvartalet før og væsentligt mindre, end bankerne selv havde forventet. 

Forøgelsen af målsætningen for den egentlige kernekapitalprocent til 
9 pct., som de største europæiske banker skal opfylde ved udgangen af 
juni, vurderes isoleret set ikke at medføre en væsentlig nedgang i udlå- 
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net, jf. boks 1. Der er imidlertid en konsolideringsproces i gang i den 
finansielle sektor i euroområdet, hvor europæiske banker søger at ned-
bringe deres gearing og balancer. Det er en naturlig reaktion på de sva-
ge økonomiske konjunkturer og forventninger om højere fremtidige 
kapitalkrav. Processen kan fremadrettet tynge udlånsvæksten og der-
med være en bremse på aktiviteten i euroområdet. IMF vurderer, at de 
europæiske bankers balancenedbringelse indebærer en reduktion i ud-
lånet på 1,7 pct. af BNP frem til udgangen af 2013. 

 
Vækstudsigter 
De internationale organisationer ser forholdsvis ens på udsigterne, jf. 
tabel 1. Den økonomiske aktivitet i euroområdet ventes at være lidt 
lavere i 2012 end i 2011, efterfulgt af svag, positiv vækst i 2013. Den 
amerikanske økonomi ventes fortsat at udvise moderat vækst omkring 
potentialet i 2012 og 2013, mens Kina er på vej mod en blød landing 
med lidt langsommere fremgang end i de foregående år. Den japanske 
økonomi ventes at vokse bl.a. som resultat af genopretning efter jord-
skælvet i foråret 2011.  

Inflationen skønnes at falde i den kommende tid som følge af bortfald 
af effekterne af olieprisstigningerne i 2011 og begyndelsen af 2012 og i 
betragtning af den betydelige ledige kapacitet i de fleste økonomier. 

Aktiviteten i euroområdet tynges i 2012 og 2013 af den nødvendige 
finanspolitiske konsolideringsproces. Samlet set er der i euroområdet  

10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONSRENTER FOR UDVALGTE EUROLANDE Figur 3
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diskretionære finanspolitiske stramninger for ca. 4 pct. af BNP i perioden 
2011-13, især via udgiftsstramninger på indkomstoverførsler og øgede 
afgifter, jf. tabel 2. 

IMF vurderer, at de finanspolitiske stramninger og bankernes balance-
reduktioner isoleret kan reducere BNP i euroområdet i 2012 med 2-2,5 
procentpoint. I modsat retning trækker en lempelig pengepolitik og det 
meget lave renteniveau i de lande, der ikke er ramt af højere renter. 

NEDGEARING I DE EUROPÆISKE BANKER Boks 1  

Bankerne kan nedgeare på to måder: enten ved at styrke kernekapitalen eller ved at 

reducere risikojusterede aktiver (Risk Weighted Assets, RWA) med forskellige økono-

miske konsekvenser til følge. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har på 

baggrund af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i oktober 2011 forhøjet målsæt-

ningen for den egentlige kernekapitalprocent til 9,0 procent for 65 store europæiske 

banker og har desuden opfordret bankerne til at opbygge en kapitalbuffer. Rekapita-

liseringen skal være på plads inden udgangen af juni 2012. Det har skabt frygt for 

brandudsalg af aktiver og kraftig neddrosling af bankernes udlån. De ukonventionelle 

tiltag fra centralbankerne (likviditetstildelinger og dollar swap lines) samt EBA's op-

fordringer til rekapitalisering har imidlertid spillet en vigtig rolle i forhold til at sikre 

en mere gradvis tilpasning uden markante konsekvenser for kreditgivningen. 

EBA konkluderede på baggrund af en gennemgang af bankernes indberetninger, 

at bankernes opfyldelse af det forøgede kapitalkrav pr. 1. juli 2012 ikke vil påvirke re-

aløkonomien negativt gennem en reduktion af udlånet. Det afspejler, at bankernes 

rekapitalisering overvejende opnås gennem frasalg af aktiver, tilbageholdt indtjening 

og udstedelser på markedet.  

Bank for International Settlements (BIS) fandt i sin kvartalsrapport fra marts, at eu-

ropæiske banker ikke er involveret i brandudsalg. De har dog solgt ud af aktiver og 

skåret i kreditgivning i slutningen af 2011 og begyndelsen af 2012. Der har dog ikke 

været tegn på, at de faktiske eller forventede salg har haft indflydelse på aktivpriser-

ne, og den overordnede volumen for kreditgivning er fastholdt for de fleste typer af 

kredit. BIS vurderede på baggrund af EBA's oplysninger, at bankernes planer for op-

fyldelse af det forøgede kapitalkrav vil indebære reduceret kreditgivning for 39 mia. 

euro (svarende til 0,4 pct. af de samlede udlån til ikke-finansielle virksomheder og 

husholdninger i euroområdet). 

IMF's Global Financial Stability Report fra april viser tre scenarier for den potentielle 

indflydelse fra de europæiske bankers nedgearingsproces. Ud over den planlagte re-

kapitalisering (i EBA regi), som kun løber frem til sommeren 2012, forventer IMF i sit 

grundscenarie, at de europæiske banker frem til udgangen af 2013 vil reducere akti-

ver for i alt ca. 2.000 mia. euro (ca. 20 pct. af BNP). Det svarer til en reduktion på 7 pct. 

af de samlede aktiver. Ifølge IMF's vurdering vil omtrent en fjerdedel af dette opnås 

gennem reduktion af udlån, mens den resterende del opnås gennem frasalg af datter-

selskaber og aktiviteter uden for bankernes kerneområder, fx forsikringsvirksomhed 

og formueforvaltning. Samlet set indebærer det ifølge IMF en reduktion i kreditgiv-

ningen i euroområdet på 1,7 pct. af BNP gennem 2012 og 2013 med en større effekt i 

de udsatte sydeuropæiske lande. Isoleret set kan det medføre et BNP fald i euroområ-

det på 0,9 pct. i 2012 og yderligere et fald på 0,6 pct. i 2013. 
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Risici for den globale økonomiske aktivitet er dog fortsat betydelige og i 
vid udstrækning forbundet med begivenhederne i Sydeuropa. Situatio-
nen vurderes af de internationale organisationer at være skrøbelig. Den 
væsentligste risiko er en opblussen af statsgældskrisen. IMF vurderer, at 
det kan føre til tvungen fremskyndelse af finanspolitiske stramninger 
samt strammere kreditstandarder og dermed til et alvorligt tilbageslag i 
både euroområdet og den globale økonomi. Et sådant scenario reduce-
rer iflg. IMF BNP i euroområdet med 3½ pct. i forhold til grundforløbet i 
prognosen efter 2 år, mens globalt BNP er ca. 2 pct. lavere.  

Udviklingen i olieprisen er også fortsat en væsentlig usikkerhedsfak-
tor. Prisen er faldet mærkbart siden slutningen af marts. Et negativt 
udbudschok som følge af uro omkring Den Persiske Golf vil imidlertid 
kunne afstedkomme betydelige stigninger i olieprisen og dermed redu-
cere væksten. 

INTERNATIONALE ORGANISATIONERS VÆKSTSKØN FOR UDVALGTE LANDE Tabel 1 

 2012 2013  
 
Pct. 2011 EU1 OECD2 IMF3 EU1 OECD2 IMF3 

USA ................................... 1,7 2,0 2,4 2,1 2,1 2,6 2,4 
Euroområdet .................... 1,5 -0,3 -0,1 -0,3 1,0 0,9 0,9 
   Tyskland ........................ 3,0 0,7 1,2 0,6 1,7 2,0 1,5 
   Frankrig ......................... 1,7 0,5 0,6 0,5 1,3 1,2 1,0 
   Italien ............................ 0,4 -1,4 -1,7 -1,9 0,4 -0,4 -0,3 
   Spanien .......................... 0,7 -1,8 -1,6 -1,8 -0,3 -0,8 0,1 
Storbritannien .................. 0,7 0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 2,0 
Sverige .............................. 4,0 0,3 0,6 0,9 2,1 2,8 2,3 
Japan ................................ -0,7 1,9 2,0 2,0 1,7 1,5 1,7 
Kina .................................. 9,2 8,4 8,2 8,2 8,2 9,3 8,8 

Kilde: 1  Europa-Kommissionen, European Economic Forecast, 11. maj 2012,  
 2 OECD, Economic Outlook, 22. maj,  
 3  IMF, World Economic Outlook, april 2012. 

 

 

DISKRETIONÆRE FINANSPOLITISKE TILTAG I EUROOMRÅDET 2011-13 Tabel 2 

Pct. af BNP 2011 2012 2013 2011-13 

Direkte skatter ..............................................  0,3 0,3 0,0 0,6 
Indirekte skatter ...........................................  0,3 0,4 0,2 0,9 

Indtægter i alt ...............................................  0,6 0,7 0,2 1,5 

Offentlige overførsler ..................................  -1,0 -0,2 -0,3 -1,5 
Offentligt forbrug ........................................  -0,2 -0,2 -0,1 -0,5 
Offentlige investeringer ...............................  -0,2 -0,2 0,0 -0,4 

Udgifter i alt .................................................  -1,5 -0,5 -0,5 -2,5 

Offentlig saldo ..............................................  2,0 1,3 0,7 4,0 

Anm.: Ændringerne i offentlige udgifter fordelt på delkomponenter summer ikke nødvendigvis til den samlede ændring 
i udgifter som følge af afrunding. 

Kilde: Europa-Kommissionen, European Economic Forecast, Spring 2012, 11. maj 2012. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 9 

Økonomisk politik 
I de fleste avancerede økonomier pågår en genopretning af de offentli-
ge finanser. I euroområdet er landene således i gang med en betydelig 
konsolideringsproces, der er nødvendig for at sikre en holdbar gældsud-
vikling. I Grækenland er der gennemført finanspolitiske indgreb for 
omtrent 10 pct. af BNP i løbet af 2010-11, mens Irland, Portugal og Spa-
nien har konsolideret de offentlige finanser med 4-6 pct. af BNP, jf. figur 
4. I år og næste år er der planlagt store yderligere stramninger. I Spani-
en har svagere makroøkonomiske nøgletal og offentlige budgetover-
skridelser nødvendiggjort en justering af budgetmålsætningen for 2012. 
Givet det svage udgangspunkt udestår et stramningsbehov også for de 
følgende år, om end opgørelsen af den præcise størrelse heraf er be-
hæftet med usikkerhed.  

I USA hersker der stor usikkerhed om størrelsen af den finanspolitiske 
konsolidering i 2012-13 på grund af betydelig politisk uenighed. Der er 
ifølge OECD risiko for en stramning af finanspolitikken på ca. 4 pct. af 
BNP i 2013 bl.a. som følge af udløb af en række stimulustiltag og ikraft-
trædelse af de automatiske sparetiltag, der følger af sidste års aftale om 

 

FINANSPOLITISK TILPASNING PÅKRÆVET FOR AT OPNÅ BALANCE PÅ DEN 
STRUKTURELLE OFFENTLIGE BUDGETSALDO. Figur 4 
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Kilde: 

De gennemførte diskretionære finanspolitiske tiltag er beregnet ved at summere budgeteffekten af de konkrete
finanspolitiske tiltag, der specificeres i Europa-Kommissionens årlige vurderinger af landenes stabilitetsprogram-
mer samt programgennemgange i forbindelse med låneprogrammer for Grækenland, Irland og Portugal. For USA
og Japan er anvendt ændringen i den strukturelle primære offentlige saldo. Forventet stramning i 2012-13 er
baseret på Europa-Kommissionens skøn for ændringen i den strukturelle primære offentlige saldo. Det tilbagevæ-
rende stramningsbehov angiver den udestående tilpasning for at opnå balance på den strukturelle offentlige
saldo. Beregning og skøn for den strukturelle saldo er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af bl.a.
usikkerheden forbundet med at vurdere det potentielle niveau for BNP. 
Europa-Kommissionen, diverse rapporter. For lande uden for EU, OECD, Economic Outlook, maj 2012. 
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forhøjelse af gældsloftet. OECD's aktuelle prognose indregner kun en 
stramning på 1,5 pct. af BNP, idet det bl.a. antages, at de automatiske 
sparetiltag udsættes, og at nogle stimulustiltag videreføres. 

En væsentlig udfordring i euroområdet er at bryde den negative for-
bindelse mellem den svage banksektor og de offentlige finanser. Be-
kymringer for banksektoren har i flere lande, og i særdeleshed i Spani-
en, medført usikkerhed om holdbarheden af den offentlige gæld, hvis 
bankerne skal understøttes yderligere med offentlige midler. Eftersom 
bankerne er eksponeret mod den hjemlige statsgæld, vil det kunne føre 
til yderligere svækkelse af bankerne. 

Et vigtigt element i genopretningen af den spanske økonomi består 
derfor i at skabe tiltro til banksektoren, som er plaget af mange dårlige 
ejendomsrelaterede lån. Den spanske regering har på den baggrund 
foreløbigt iværksat en omfattende restruktureringsplan for bankerne 
med strammere krav til nedskrivninger af problematiske udlån til ejen-
domme og en rekapitalisering af bankerne. Rekapitaliseringsbehovet vil 
blive baseret på eksterne konsulentbureauers vurdering af bankernes 
balancer, som ventes færdiggjort i anden halvdel af juni. 

Det internationale samfund har som reaktion på den fornyede usik-
kerhed omkring situationen i Sydeuropa styrket de finansielle sikker-
hedsnet. Det er sket ved både at øge de europæiske støttefaciliteters 
(European Financial Stability Facility og European Stability Mechanism) 
kapacitet og ved at tilføre flere midler til IMF's udlånsresurser via bilate-
rale lån, jf. boks 2. Danmarks Nationalbank har givet et ekstra lånetil-
sagn til IMF på 40 mia. kr. Disse sikkerhedsnet er etableret for, at lande, 
der ikke kan opnå markedsfinansiering på et holdbart niveau, kan få tid 
til at gennemføre den nødvendige økonomiske tilpasning. Visheden om 
sådanne sikkerhedsnet kan mindske markedernes bekymringer, da nød-
stedte lande vil kunne få støtte til at betale deres forpligtelser frem for 
at måtte gå i betalingsstandsning. En forudsætning er, at disse sikker-
hedsnet er tilstrækkeligt store til at dække det eventuelle finansierings-
behov, samt at landene er villige til at søge hjælp i tide. Det indebærer, 
at landene accepterer de medfølgende lånebetingelser og en øget over-
vågning fra de internationale organisationer. I Spaniens tilfælde peger 
de aktuelle drøftelser på, at eurolandene arbejder på en løsning med et 
selektivt låneprogram til styrkelse af Spaniens banksektor, mens betin-
gelser og overvågning af finans- og strukturpolitikken mv. håndteres 
inden for de eksisterende EU- og IMF-rammer uden etablering af et IMF-
program. 

For at den nødvendige økonomiske tilpasning kan finde sted i euro-
området, er det afgørende at undgå uholdbare stigninger i renterne. 
Lande, hvor renterne er steget kraftigt, har dog i et vist omfang kunnet 
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finansiere sig gennem udstedelse af kortere statspapirer. Det gælder 
bl.a. Italien og Spanien, men også Portugal, der som led i et EU-IMF pro-
grammet fortsat udsteder skatkammerbeviser.  

Den meget lempelige pengepolitik i de avancerede økonomier under-
støtter den finansielle sektor og realøkonomien ved bl.a. at øge incita-
menterne til forbrug og investeringer. Den Europæiske Centralbank, 
ECB, har fastholdt sine lave renter, og senest har den pengepolitiske 
komite i USA, FOMC, tilkendegivet at ville holde de pengepolitiske ren-
ter på et ekstraordinært lavt niveau frem til udgangen af 2014. Dertil 
kommer såkaldte kvantitative lempelser, hvor en række centralbanker  

STYRKEDE EUROPÆISKE OG GLOBALE FINANSIELLE SIKKERHEDSNET Boks 2  

De såkaldte internationale finansielle sikkerhedsnet (firewalls) er blevet et centralt 

begreb i håndteringen af gældskrisen. Eurolandene og IMF har foreløbig ydet lån til 

kriseramte eurolande for ca. 350 mia. euro. Lånene er givet for at hjælpe økonomier-

ne til at genskabe makroøkonomisk holdbarhed og markedsadgang samt for at be-

grænse spredningen til andre lande.  

Eurolandenes firewalls omfatter den midlertidige European Financial Stability Facili-

ty, EFSF, og fra 1. juli 2012 den permanente European Stability Mechanism, ESM. Disse 

faciliteter skal finansiere låneprogrammer til kriseramte eurolande med henblik på at 

sikre finansiel stabilitet i euroområdet. EFSF bygger udelukkende på garantier, mens 

ESM også er dækket af indskudt kapital. For at styrke eurolandenes firewalls beslut-

tede Eurogruppen 30. marts at øge den samlede låneramme for EFSF og ESM til 700 

mia. euro (mod tidligere 500 mia. euro), svarende til summen af ESM's låneramme på 

500 mia. euro og de allerede uddelte 200 mia. euro i lån fra EFSF. Endvidere blev det 

besluttet at fremrykke indbetalingen af den indskudte kapital til ESM til en 2-årig pe-

riode mod tidligere en 5-årig periode, så den samlede låneramme hurtigere bliver 

fuldt operationel. I en periode frem til 30. juni 2013 kan EFSF, hvis der er behov, fort-

sat engagere sig i nye låneprogrammer. Dermed bliver den samlede "nye" lånekapaci-

tet allerede pr. 1. juli 2012 500 mia. euro. Med eurolandenes allerede bevilligede bila-

terale lån og lånene givet via EU's stabiliseringsmekanisme, EFSM, når euro-landenes 

samlede firewall op på 800 mia. euro.   

I forbindelse med IMF's forårsmøde 20.-21. april opnåedes enighed om at øge 

IMF's resurser med godt 430 mia. dollar (svarende til 325 mia. euro) via bilaterale 

lån, hvoraf dog kun 360 mia. dollar er endelig bekræftet. Det vil mere end fordoble 

IMF's nuværende effektive udlånskapacitet, som p.t. er på knap 400 mia. dollar. Ud-

videlsen sker gennem en global indsats, hvor også en del ikke-europæiske lande har 

givet tilsagn om bidrag. Japan er den største individuelle bidragsyder med 60 mia. 

dollar. Eurolandene bidrager samlet set med 150 mia. euro, mens det danske bidrag 

fra Nationalbanken er 5,3 mia. euro (ca. 40 mia. kr.). De nye midler er ikke øremær-

ket til enkelte lande, men indgår i IMF's generelle resurser til at finansiere lån til 

lande med betalingsbalanceproblemer og vil blive anvendt til finansiering af IMF 

låneprogrammer til dets medlemskreds ud fra nærmere fastsatte betingelser (condi-

tionality). 
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TILPASNING I HJEMLIG EFTERSPØRGSEL OG REALE LØNOMKOSTNINGER I 
EUROPA, 2008-11 Figur 5 
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Kilde: 

Reale lønomkostninger er reale enhedslønomkostninger i forhold til EU15. 
Europa-Kommissionen. 

 

 

har foretaget opkøb af værdipapirer for at påvirke renteniveauet.1 En 
mærkbar stigning i investeringerne vil imidlertid formentlig først finde 
sted, når den betydelige økonomiske usikkerhed forbundet med gælds-
krisen i de sydeuropæiske lande aftager. 

Ud over konsolideringen af de offentlige finanser foregår der i de kri-
seramte eurolande en omfattende reformproces, der skal forbedre kon-
kurrenceevnen, styrke eksporterhvervene og øge vækstpotentialet, jf. 
boks 3. Gennemførelsen og virkningerne af sådanne reformer tager tid 
og vil sammen med en stram finanspolitik indebære en periode med 
nedgang i den indenlandske efterspørgsel, hvilket medvirker til at gen-
oprette konkurrenceevnen. Denne nødvendige tilpasningsproces er alle-
rede i gang, og tidligere års uholdbart høje indenlandske efterspørgsel 
er ved at blive redresseret, jf. figur 5. Analyser fra Europa-Kommissionen 
og IMF peger imidlertid på, at kun godt en tredjedel af de senere års tab 
af konkurrenceevne er genvundet i Spanien og Grækenland, mens kon-
kurrenceevneforbedringerne i Portugal er endnu mere beskedne.  

 1
 Senest har Bank of England og Bank of Japan har udvidet deres opkøbsprogrammer med omkring 3 

pct. af BNP (Bank of England i februar og Bank of Japan ad to omgange i februar og april). For en 
nærmere beskrivelse af virkning og formål af centralbankernes værdipapiropkøb henvises til Niels 
Blomquist, Niels Arne Dam og Morten Spange, Pengepolitiske strategier ved rentens nedre nulgræn-
se, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2011, del 1.   
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Tilpasningen af den indenlandske efterspørgsel og den gradvise forbed-
ring af konkurrenceevnen i de gældsplagede lande har reduceret deres 
betalingsbalanceunderskud. Irlands underskud er endda vendt til et lille 
overskud. I Spanien, Portugal og Grækenland er underskuddet dog kun 
halveret på trods af en svag økonomisk udvikling, jf. figur 6. Det er af-
gørende for disse lande at fjerne underskuddet, så de kan begynde at 
nedbringe udlandsgælden, som for flere af landene er tæt på eller over 
100 pct. af BNP. En lavere udlandsgæld vil reducere renteudgifterne til 
udlandet, og via en forbedret tillid kan det føre til yderligere rentefald. 
Den økonomiske tilpasning er således en forudsætning for at bringe 
økonomien ind i en god cirkel.  

STRUKTUREL ØKONOMISK TILPASNING I GIIPS-LANDENE Boks 3 

Omfanget af og årsagerne til problemerne i GIIPS-landene (Grækenland, Irland, Itali-

en, Portugal og Spanien) er forskellige, men der er vigtige fællestræk. For alle lande-

ne er det tilfældet, at den økonomiske krise har været katalysator for en gennemgri-

bende reformproces. 

Alle landene gennemfører finanspolitiske stramninger i form af skattereformer, 

nedbringelse af de offentlige udgifter samt reformer af den offentlige sektor. Det in-

debærer bl.a. reducerede offentlige lønninger, mere effektiv udgiftsstyring, mere ef-

fektiv skatteopkrævning, højere skattesatser og en bredere skattebase. Et væsentligt 

element til at sikre de offentlige finansers langsigtede holdbarhed er pensionsrefor-

mer. Landene har gennemført markante pensionsreformer ved at hæve tilbagetræk-

ningsalderen (Grækenland, Italien og Spanien) og reduktioner i pensionsudbetalin-

gerne (Grækenland, Portugal, Italien og Spanien). Italien har derfor ikke længere ud-

sigt til stigninger i pensionsudgifterne, mens Grækenlands pensionsreformer begræn-

ser stigningen frem til 2050 til 2,5 pct. af BNP, hvilket er 10 procentpoint mindre end 

uden reformerne.  

Høj ledighed udgør i særdeleshed et stort problem i Grækenland, Portugal og Spa-

nien. Landene er derfor i gang med at gennemføre arbejdsmarkedsreformer for at 

øge fleksibiliteten og øge muligheden for tilpasning af lønniveauet. Det indebærer 

bl.a. reduktion af jobbeskyttelsesregler (Grækenland, Italien, Portugal og Spanien) 

samt mere fleksibel løndannelse ved øget decentralisering af lønaftaler eller frihed til 

at afvige fra kollektive lønaftaler (Grækenland, Portugal og Spanien). Både Græken-

land og Portugal vurderes af IMF og Europa-kommissionen at have et stykke vej, før 

de nødvendige reformer er implementeret, og i Italien er den fremsatte arbejdsmar-

kedsreform endnu ikke vedtaget i begge parlamentets kamre.  

Et fællestræk for de sydeuropæiske eurolande har også været utilstrækkelig kon-

kurrence og fleksibilitet på produktmarkederne, mens Irland af de internationale or-

ganisationer vurderes at være langt i tilpasningen. I Grækenland, Italien og Portugal 

har beskyttelse inden for visse erhverv samt regulering og administrative krav vanske-

liggjort opstart af nye virksomheder og været hæmmende for væksten. Grækenland 

er i færd med at gennemføre reformer, der fjerner barrierer mod oprettelse af nye 

virksomheder inden for mere end 150 forskellige lukkede erhverv. 
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BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER Figur 6 
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Kilde: Europa-Kommissionen,  

 

 

Væksten i euroområdet vil forventeligt i en periode i høj grad blive 
trukket af de nordeuropæiske lande. Denne tilpasningsproces indebæ-
rer, at inflationsniveauet i eurolande med et sundere udgangspunkt er 
højere end gennemsnittet for euroområdet som helhed. 

 
PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Efter betydelige interventionskøb nedsatte Nationalbanken sine penge-
politiske renter i slutningen af maj og begyndelsen af juni til et historisk 
lavt niveau. Kronen har ligget stabilt over for euroen og har siden års-
skiftet ligget mellem 0,25 og 0,4 pct. stærkere end centralkursen i ERM2, 
jf. figur 7. Udsvingsbåndet for kronen i ERM2 er på +/-2,25 pct. 

Nationalbanken nedsatte med virkning fra 25. maj udlånsrenten, ind-
skudsbevisrenten og foliorenten med 0,1 procentpoint. De tre renter 
blev nedsat med yderligere 0,15 procentpoint 1. juni, hvor også diskon-
toen blev nedsat med 0,50 procentpoint. Det skete efter, at National-
banken havde købt valuta i markedet. Herefter var udlånsrenten 0,45 
pct., indskudsbevisrenten 0,05 pct., foliorenten 0,00 pct. og diskontoen 
0,25 pct. Pengemarkedsrenterne fulgte Nationalbankens rentenedsæt-
telse, jf. figur 8. Hvis fastkurspolitikken tilsiger yderligere rentenedsæt-
telser, har Nationalbanken instrumenterne til at håndtere negative ren-
ter, jf. boks 4. 
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I maj foretog Nationalbanken interventionskøb af valuta for i alt 29,6 
mia. kr. Det var første gang i 2012, at Nationalbanken intervenerede i 
valutamarkedet. Valutareserven var ved udgangen af maj på 502,4 mia. 
kr., hvilket er en stigning på 3,7 mia. kr. siden februar 2012. Forøgelsen 

KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 7 
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Kilde: 

Omvendt skala. Seneste observation er 7. juni 2012.  
Danmarks Nationalbank. 

  

 

NATIONALBANKENS RENTER OG SIKRET PENGEMARKEDSRENTE Figur 8 
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Kilde: 

Den sikrede rente er 1 måneders renten i renteswaps med dag til dag. Seneste observation er 7. juni 2012. 
Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank. 
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afspejler bl.a. interventionskøbet i maj. Ud over interventionerne solgte 
Nationalbanken netto valuta for 2,2 mia. kr., og staten indfriede netto 
lån i udlandet for 23,6 mia. kr. fra marts til maj. 

Nationalbanken tilbød 3-årige lån den 30. marts 2012, hvor penge- og 
realkreditinstitutterne optog lån for 19 mia. kr. De 3-årige lån udgør 
næsten hele det nuværende pengepolitiske udlån, jf. figur 9. Udnyttel-
sen af ordningen bestemmes af efterspørgslen fra institutterne. Natio-
nalbanken tilbyder 3-årige lån igen 28. september 2012. 

Belåningsgrundlaget for pengepolitiske lån og intradag-kredit blev 1. 
maj 2012 udvidet til også at omfatte pengeinstitutternes udlån af god 
kvalitet i andre valutaer end kroner og euro. Udlån i kroner og euro har 
indgået i belåningsgrundlaget siden oktober 2011. Samtidig blev det 
midlertidige belåningsgrundlag udvidet med obligationer udstedt af 
selskaber, der primært ejes af en række finansielle selskaber, såkaldte 
sektorselskaber. Belåningsgrundlaget blev midlertidigt udvidet med 
sektoraktier i august 2011. 
 
Renteudviklingen på penge- og kapitalmarkederne 
Renterne på penge- og kapitalmarkederne i Danmark er faldet den se-
neste tid, jf. figur 10, og lå i begyndelsen af juni på et ekstraordinært 
lavt niveau. Faldet skal ses i lyset af de fornyede spændinger i euroom-
rådet. 

TEKNISKE FORHOLD VEDRØRENDE NEGATIVE PENGEPOLITISKE RENTER Boks 4 

De pengepolitiske renter er retningsgivende for pengemarkedsrenterne, som er be-

stemmende for kronekursen. Efter de seneste rentenedsættelser er de pengepolitiske 

renter tæt på nul. I den nuværende situation, hvor penge- og realkreditinstitutterne 

under ét har et placeringsbehov i Nationalbanken, er indskudsbevisrenten retningsgi-

vende.  

Hvis det af hensyn til fastkurspolitikken over for euroen bliver nødvendigt med 

yderligere pengepolitiske rentenedsættelser, vil det betyde, at indskudsbevisrenten 

bliver negativ og lavere end foliorenten. De pengepolitiske modparter vil derfor have 

incitament til at placere på folio frem for i indskudsbeviser. 

Foliorammerne, der begrænser modparternes indestående på folio, vil blive opju-

steret for at mindske den belastning, negative indskudsbevisrenter påfører modpar-

terne. Foliorammerne vil blive fastsat, så placeringen i indskudsbeviser er tilstrækkelig 

til at sikre gennemslaget fra indskudsbevisrenten til pengemarkedsrenterne. Hvis det 

samlede folioindestående overskrider den samlede folioramme, vil Nationalbanken 

fortsat konvertere folioindestående til indskudsbeviser.   

Foliorammerne har normalt til formål at mindske de midler, som umiddelbart kan 

finansiere spekulation i en svækkelse af kronen. I en situation med vedvarende kapi-

talindstrømning og tendens til styrkelse af kronen er det uproblematisk i forhold til 

fastkurspolitikken at udvide foliorammerne.  
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Efter at have ligget stabilt i den første del af året faldt renten på 10-
årige danske statsobligationer fra midten af marts med 0,6 procentpo-
int. Rentespændet til Tyskland var primo juni 2012 tæt på -0,1 procent-

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES LÅN OG INDSKUD I 
NATIONALBANKEN Figur 9 
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Kilde: 

Seneste observation er 7. juni 2012. 
Danmarks Nationalbank. 

  

 

RENTER PÅ DANSKE STATS- OG REALKREDITOBLIGATIONER  Figur 10 
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Kilde: 

Den korte rente er den 1-årige rente på rentetilpasningsobligationer. Den lange rente er en gennemsnitlig effek-
tiv rente baseret på 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Seneste observation er uge 23. 
Nordea, Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 
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point. På samme tidspunkt var renten på danske statspapirer med løbe-
tider på op til tre et halvt år negative. 

På auktionen 30. maj 2012 blev skatkammerbeviser med 3, 6 og 9 må-
neders løbetid solgt til henholdsvis -0,06, -0,05 og 0,00 pct. De sikrede 
pengemarkedsrenter med løbetider op til et år var ligeledes negative i 
begyndelsen af juni. 

Nationalbanken afholdt 24. maj 2012 auktion over en ny inflationsin-
dekseret statsobligation med udløb i 2023. Obligationen er indekseret til 
de danske forbrugerpriser. Åbningen af papiret sker på baggrund af 
tilkendegivelser om investorinteresse fra især den danske forsikrings- og 
pensionssektor samt udenlandske institutionelle investorer. I alt blev der 
solgt for 6 mia. kr., svarende til det udmeldte maksimum ved åbnings-
auktionen. 

Renten på såvel 1-årige som lange realkreditobligationer er faldet 
med lidt over 0,3 procentpoint siden udgangen af februar 2012. Den 1-
årige rente var i begyndelsen af juni 2012 på 0,4 pct., mens den lange 
var 3,6 pct. Det er historisk lavt. 

Det lave renteniveau lægger pres på pengeinstitutternes indtjening. 
Efter en periode med nogenlunde stabile rentemarginaler er margina-
lerne siden efteråret 2011 igen hævet. Det forbedrer institutternes mu-
ligheder for at udbygge deres kapital og afspejler de vanskeligere finan-
sieringsvilkår på de internationale penge- og kapitalmarkeder samt in-
stitutternes bedømmelse af øget risiko ved udlån. 

Kreditvurderingsbureauet Moody's indledte i februar 2012 en gen-
nemgang af de europæiske bankers kreditsituation. En række banker i 
flere europæiske lande er efterfølgende blevet nedgraderet. I Danmark 
blev kreditvurderingen af ni danske penge- og realkreditinstitutter ned-
justeret 30. maj 2012. Det blev bl.a. begrundet med generelt dårligere 
vilkår for bankdrift i Danmark samt særligt realkreditinstitutternes bety-
delige afhængighed af markedsfinansiering. Danske Bank blev 30. maj 
2012 nedgraderet af kreditvurderingsbureauet Standard and Poor's med 
ét trin. Nationalbankens vurdering er, at bankerne både mht. kapital og 
likviditet står bedre i 2012 end i 2011, jf. Finansiel Stabilitet 2012. Det er 
endnu for tidligt at vurdere betydningen af nedgraderingerne. 
 
Penge- og realkreditinstitutternes udlån 
Penge- og realkreditinstitutternes samlede sæsonkorrigerede udlån til 
husholdninger har praktisk taget været uændret fra februar til april 
2012, mens udlånet til erhverv er steget svagt, jf. figur 11. Et fald i pen-
geinstitutternes udlån til husholdninger er blevet opvejet af øget udlån 
fra realkreditinstitutterne. Den beskedne stigning i udlånet til erhverv 
kan især henføres til øget udlån fra pengeinstitutterne. 
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De danske penge- og realkreditinstitutter har ifølge Nationalbankens 
udlånsundersøgelse samlet set strammet kreditpolitikken svagt i løbet af 
det seneste år, jf. figur 12. Et tilsvarende billede har gjort sig gældende 
for euroområdet. Stramningerne kommer bl.a. til udtryk i stigende pri-
ser, herunder rentemarginaler.  

Det er første gang siden primo 2009, at institutterne har strammet 
kreditstandarderne nævneværdigt. Stramningerne er dog væsentligt 
mindre end i 2008-09 og har generelt været aftagende siden 3. kvartal 
2011. Den væsentligste faktor bag ændringerne i kreditpolitikken har 
været institutternes risikobedømmelse, hvilket indikerer, at stramnin-
gerne i et vist omfang skyldes konjunkturbestemte forhold. Imidlertid 
har faktorer som lavere risikovillighed og konkurrerende virksomheders 
adfærd også betydning for standarderne, mens finansieringsomkostnin-
gerne, efter at have haft en vis betydning i 2. og 3. kvartal 2011, ikke 
har bidraget nævneværdigt for institutterne under ét de seneste kvarta-
ler. For pengeinstitutterne bidrog finansieringsomkostningerne også til 
stramninger i 4. kvartal 2011. Der er kun blevet strammet marginalt me-
re over for små og mellemstore virksomheder end over for store. Penge- 
og realkreditinstitutterne differentierer i højere grad end tidligere mel-
lem kundegrupper. Visse virksomheder eller brancher kan derfor opleve, 
at det er vanskeligt at opnå lån. 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER OG 
ERHVERV Figur 11 
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Kilde: 

Sæsonkorrigeret data. Udestående udlån fra penge- og realkreditinstitutter beliggende i Danmark. Seneste
observation er fra april 2012. 
Danmarks Nationalbank 
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DANSK ØKONOMI 

BNP voksede 0,3 pct. i 1. kvartal 2012 og kom dermed lidt over niveauet 
i samme periode sidste år, jf. figur 13. Væksten i 1. kvartal blev hovedsa-
gelig drevet af det private forbrug og erhvervsinvesteringerne. De sam-
lede investeringer ekskl. lagre steg med 2,3 pct. trods et fald i de offent-
lige investeringer og boligbyggeriet. Efter to kvartaler med fald voksede 
det offentlige forbrug svagt i 1. kvartal. Eksporten voksede også lidt, 
mens der var en noget større stigning i importen.  

Med en pæn stigning i forbruget i 4. kvartal 2011 og den fortsatte 
fremgang i 1. kvartal 2012 er husholdningernes opsparingskvote blevet 
reduceret noget, men den er fortsat ganske høj set over en længere 
periode. Fald i formuekvoten, dvs. formuen i forhold til den disponible 
indkomst, er en vigtig faktor bag den svage forbrugsudvikling i de sene-
re år. Husholdningernes lån har været moderat stigende, mens det kraf-
tige fald i boligpriser og aktiekurser har reduceret værdien af deres ak-
tiver. Som resultat af dette er belåningsgraden i boligerne nu på det 
højeste niveau siden 1973. Husholdningernes store balancer1 smitter 

 1
 For en uddybning se "Husholdningernes balancer og gæld – et internationalt landestudie", Dan-

marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2011, samt "Familiernes formuer og gæld", Dan-
marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012.  

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES KREDITSTANDARDER FOR UDLÅN 
TIL ERHVERV OG FAKTORER BAG Figur 12 
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Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Penge- og realkreditinstitutterne under ét. Hvert spørgsmål har fem svarmuligheder, som hver tildeles en værdi: -
100 (strammet en del/bidraget en del til stramning), -50 (strammet lidt/bidraget lidt til stramning), 0 (uændret),
+50 (lempet lidt/bidraget lidt til lempelse), +100 (lempet en del/bidraget en del til lempelse). Nettotallene er
beregnet på baggrund af institutternes besvarelser vægtet i forhold til deres udlån. 
Danmarks Nationalbank. 
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givetvis også negativt af på forbrugsudviklingen. Store aktiver og passi-
ver øger risikoen fx ved ændringer i renten. 

Den beherskede forbrugsudvikling i prognosen, jf. tabel 3, skyldes og-
så, at der er udsigt til moderate lønstigninger, og at arbejdsmarkedet 
næppe bedres meget det kommende år. Forløbet indebærer dog, at 
forbrugskvoten, dvs. husholdningernes forbrug i forhold til deres dispo-
nible indkomst, løfter sig fra det nuværende lave niveau.  

Både den korte og den lange rente er kommet ned i historisk lave ni-
veauer, jf. figur 14. Det er nu muligt at finansiere fx køb af bolig med et 
fastforrentet 30-årigt lån med en pålydende rente på 3 pct. eller et 20-
årigt lån med en rente på 2 pct. Det gør det muligt at låse renteudgif-
terne på realkreditlån på et lavt niveau og dermed beskytte sig mod 
fremtidige rentestigninger. Det kan fjerne noget af den usikkerhed, der 
er knyttet til finansiering med variabel rente.   

Erhvervsinvesteringerne er steget fra et meget lavt niveau. Især påbe-
gyndelserne af erhvervsbyggeri er øget i første del af 2012, men også 
investeringerne i skibe og fly mv. er steget. Køb af fly for ca. 2 mia. kr. i 
1. kvartal har øget importen og erhvervsinvesteringerne, men har ikke 
haft aktivitetseffekt. Fremadrettet giver de seneste års betydelige op-
sparingsoverskud i de ikke-finansielle virksomheder basis for, at investe-
ringerne kan løftes, efterhånden som kapacitetsudnyttelsen stiger, og 
virksomhedernes forventninger til den fremtidige udvikling bedres. En 
fremgang i investeringerne kan således realiseres, uden at der kræves  

BNP OG DET PRIVATE FORBRUG Figur 13 
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Kilde: 

BNP og det private forbrug i mængder. Fremskrivningen er vist som årsgennemsnit. 
Danmarks Statistik og Nationalbankens prognose. 
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øget ekstern finansiering. Det vil være i tråd med tidligere konjunktur-
vendinger, hvor virksomhedernes låntagning først forøges efter nogen 
tid. I prognosen bidrager højere private investeringer understøttet i 

 

LANG OG KORT REALKREDITRENTE Figur 14 
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Kilde: 

Månedstal. Seneste observation er 8. juni 2012. 
Danmarks Nationalbank. 

CENTRALE ØKONOMISKE STØRRELSER  Tabel 3 

2011/2012  
Realvækst i forhold til perioden før, 
procent 2011 2012 2013 2014 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 

BNP .................................................. 1,0 1,2 1,6 1,7 -0,1 -0,2 0,3 
Privat forbrug ................................. -0,5 1,2 1,7 1,6 -0,5 1,3 0,3 
Offentligt forbrug .......................... -1,0 0,9 0,6 0,7 -1,5 -0,4 0,2 
Boliginvesteringer .......................... 8,7 -3,3 4,3 2,7 1,6 -2,6 -4,1 
Offentlige investeringer ................. 3,8 6,2 -10,6 -0,4 -2,1 1,7 -7,9 
Erhvervsinvesteringer ..................... -3,5 8,5 6,5 4,0 2,3 0,5 7,4 
Lagerinvesteringer1 ......................... 0,4 0,2 0,0 0,2 0,6 -1,3 0,5 
Eksport ............................................ 6,8 1,7 3,5 3,6 0,4 0,1 0,3 
   Industrieksport ............................. 8,6 2,1 5,9 5,5 0,1 -1,4 1,1 
Import .............................................. 5,2 3,2 3,8 3,9 0,9 -1,2 2,0 
   
Beskæftigelse, 1.000 personer ....... 2.741 2.735 2.743 2.759 2.741 2.737 2.728 
Ledighed, brutto 1.000 personer.... 162 159 151 143 163 162 162 
Ledighed, netto, 1.000 personer ... 109 110 113 108 110 109 110 
Betalingsbalance, pct. af BNP ........ 6,5 5,4 5,3 5,0 6,3 6,1 4,8 
Offentlig saldo, pct. af BNP ........... -1,9 -3,4 -2,0 -1,9 -1,9 -1,8 -2,6 
Kontantpriser, pct. år-år ................. -3,0 -3,7 3,6 2,9 -4,3 -7,5 -7,6 
Forbrugerpriser, pct. år-år .............. 2,7 2,3 1,8 1,8 2,6 2,6 2,7 
Timeløn, pct. år-år .......................... 2,3 2,2 2,5 2,6 2,3 2,5 2,1 

1 Bidrag til BNP-vækst. 
Anm.: Beregningerne er baseret på statistisk information til og med 8. juni 2012.  
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2012 og 2013 af de netop aftalte lempeligere afskrivningsregler gradvist 
til væksten i efterspørgslen.   

Den svage aktivitetsudvikling i dele af euroområdet og hos andre af 
Danmarks handelspartnere betyder, at eksportmarkedet kun forventes 
at vokse svagt i år, jf. appendiks 1. Som følge af sammensætningen af 
dansk eksport er den imidlertid mindre følsom over for konjunkturmæs-
sige udsving på de udenlandske markeder end i mange andre lande. På 
den baggrund ventes der stort set uændret markedsandel i 2012, og 
eksporten vokser moderat trods ringe vækstudsigter i udlandet. I frem-
skrivningens sidste to år øges væksten på eksportmarkederne, og mar-
kedsandelen falder igen svagt.   

Importen er siden 2009 vokset hurtigere end produktionen, dvs. import-
kvoten er steget og er nu tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Væk-
sten har fundet sted trods ledig produktionskapacitet i dansk økonomi og 
afspejler bl.a. den internationale specialisering, hvor mange typer af varer 
kun produceres udenlands. Udviklingen ventes at fortsætte de kommende 
år, hvor importen også vil vokse stærkere end eksporten. Det bidrager til 
at reducere overskuddet på betalingsbalancen fra det nuværende niveau 
på ca. 5 pct. af BNP, men overskuddet forbliver betydeligt.    

Samlet set forventes behersket vækst i år. Væksten i BNP skønnes at 
blive 1,2 pct. for så at stige til 1,6 og 1,7 i henholdsvis 2013 og 2014, jf. 
tabel 3. Vækstskønnene er dermed uændrede i forhold til seneste prog-
nose, jf. appendiks 2. 

Den beherskede vækst i 2012 har baggrund i en svag udvikling i ud-
landet og en vis tilbageholdenhed hos husholdninger og virksomheder. 
Men med et betydeligt opsparingsoverskud i den private sektor og et 
meget lavt renteniveau er potentialet for et løft i privatforbrug og inve-
steringer til stede, og i fremskrivningen tiltager væksten i den private 
indenlandske efterspørgsel de kommende år. Egentlig fremgang i den 
private beskæftigelse ventes ikke før 2013. 

Renteniveauet er som nævnt meget lavt, og tilliden kan hurtigt vende 
tilbage. Det kan betyde, at stigningen i det private forbrug og de priva-
te investeringer kan komme hurtigere og blive stærkere end ventet i 
prognosen. På den anden side er der negative risici knyttet til den euro-
pæiske statsgældskrise, som endnu ikke er løst. Det kan svække eks-
portmarkederne og føre til mindre fremgang herhjemme end skønnet, 
jf. boks 5. 

 
Boligmarkedet 
Efter behersket fremgang i 2. halvår 2009 og 2010 blev boligmarkedet 
svækket igennem 2011. Omkring årsskiftet 2011/12 var der i de sæson-
korrigerede tal tegn på en vis stabilisering, men priserne faldt igen i  
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ALTERNATIVE SCENARIET Boks 5 

Den økonomiske og finansielle krise i Sydeuropa er taget til igen i den seneste tid. 

Prognosen er baseret på den antagelse, at udfordringerne løses på en hensigtsmæssig 

måde. I modsat fald kan euroområdet i den nære fremtid stå over for et nyt økono-

misk tilbageslag, som uundgåeligt vil have negative konsekvenser for dansk økonomi. 

Risikobilledet for de indenlandske faktorer i dansk økonomi indeholder til gengæld 

et betydeligt potentiale for en stærkere fremgang i den private efterspørgsel, end der 

er lagt til grund i prognosen. Det lave renteniveau gør det muligt at foretage bolig-

køb og erhvervsinvesteringer til lave omkostninger via realkreditmarkedet, samtidig 

med at husholdninger og virksomheder under ét har konsolideret sig i væsentligt om-

fang i de seneste år. Fornyet tillid kan derfor hurtigt omsætte sig i højere forbrug, 

øgede investeringer og ny fremgang på boligmarkedet. 

Konsekvenserne for dansk økonomi af et nyt økonomisk tilbageslag i Europa, hen-

holdsvis en stærkere fremgang i den indenlandske efterspørgsel, fremgår af to alterna-

tive scenarier i tabel 4. I scenariet med et europæisk tilbageslag rammes dansk økonomi 

i 2. halvår 2012 af et fald i afsætningsmarkedet for dansk eksport med efterfølgende 

stagnation i 2013, jf. figur 15 (venstre). I kombination med fornyet usikkerhed på de fi-

nansielle markeder svækker det også tilliden blandt de danske virksomheder og hus-

holdninger, hvilket lægger en yderligere dæmper på boligmarked, byggeri og forbrug, 

jf. figur 15 (højre). Sammenholdt med prognosens grundforløb mindskes BNP-væksten 

da med 1½ procentpoint i 2013, hvor effekten er stærkest. På arbejdsmarkedet, hvor 

gennemslaget kommer med en vis forsinkelse, øges ledigheden, så den i 2014 vil være 

knap 40.000 højere end i grundforløbet. De dårligere konjunkturer lægger pres på de 

offentlige finanser, så underskuddet på den offentlige saldo øges til ca. 3 pct. af BNP i 

både 2013 og 2014. Den lavere eksport mindsker overskuddet på betalingsbalancen, om 

end effekten er begrænset som følge af den svagere indenlandske efterspørgsel. 
 

ALTERNATIVE FORLØB FOR MARKED FOR INDUSTRIEKSPORT OG 
PRIVAT FORBRUG Figur 15 
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Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 

I scenariet, hvor det lave renteniveau og de seneste års konsolidering omsættes i øget 

forbrug samt fremgang på boligmarkedet og i byggeriet, øges BNP-væksten med ca. 

¾ procentpoint i 2013 og under ¼ i 2012 og 2014 i forhold til grundforløbet. Den 

stærkere fremgang øger gradvist beskæftigelsen, hvormed ledigheden i 2014 ligger 

12.000 under grundforløbet; også importen øges, hvilket svækker betalingsbalancen 

med ca. 1 pct. af BNP i 2013-14. 
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februar og marts 2012. Priserne på parcel- og rækkehuse lå i marts 8,6 
pct. under niveauet året før. Der har dog været en tendens til, at det 
seneste månedstal offentliggjort af Danmarks Statistik, der baserer sig 
på ca. 70 pct. af alle handler, efterfølgende er blevet justeret op. Priser-
ne på ejerlejligheder har ligget fladt det seneste halve år. Hvornår bo-
ligmarkedet vender, er svært at forudse. I prognosen ventes et fald i 
huspriserne på 3,7 pct. i 2012.  

Huspriserne for landsgennemsnittet er tilbage på niveauet fra mid-
ten af 2005. Månedsserien kan ikke opdeles geografisk, men ifølge 
de kvartalsvise tal er huspriserne faldet i alle regioner det seneste år. 

Omsætningen på boligmarkedet ligger på ca. to tredjedele af gen-
nemsnittet over det seneste årti. Udbuddet af boliger til salg er med 
52.000 i april fortsat højt, når der ses bort fra fritidshuse. De mange bo-
liger til salg og den lave omsætning betyder, at den gennemsnitlige 
liggetid på et parcel- eller rækkehus er ca. ni måneder og lidt lavere for 
en ejerlejlighed. Der er stor geografisk spredning i liggetiderne, som er 
lavest i hovedstadsområdet.   

FORTSAT Boks 5 

 

GRUNDFORLØB OG ALTERNATIVE SCENARIER Tabel 4

 

 
 

Grundforløb 

Økonomisk 
tilbageslag i 

Europa 

Stærkere 
 indenlandsk 
efterspørgsel 

2012     
BNP, pct. år-år ............................................ 1,2 0,9 1,4 
Ledighed, netto, 1.000 personer ............... 110 111 109 
Betalingsbalance, pct. af BNP ................... 5,4 5,4 5,3 
Offentlig saldo, pct. af BNP ....................... -3,4 -3,5 -3,3 
Inflation, HICP, pct. år-år ........................... 2,3 2,3 2,3 

2013    
BNP, pct. år-år ............................................ 1,6 0,1 2,4 
Ledighed, netto, 1.000 personer ............... 113 131 106 
Betalingsbalance, pct. af BNP ................... 5,3 5,0 4,4 
Offentlig saldo, pct. af BNP ....................... -2,0 -2,8 -1,5 
Inflation, HICP, pct. år-år ........................... 1,8 1,8 1,8 

2014 
   

BNP, pct. år-år ............................................ 1,7 1,3 1,8 
Ledighed, netto, 1.000 personer ............... 108 146 96 
Betalingsbalance, pct. af BNP ................... 5,0 4,7 4,1 
Offentlig saldo, pct. af BNP ....................... -1,9 -3,1 -1,2 
Inflation, HICP, pct. år-år ........................... 1,8 1,6 1,8 
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Vurderet ud fra Nationalbankens boligprisrelation1 ligger huspriserne på 
nuværende tidspunkt under ligevægtsniveauet, jf. figur 16. For at bely-
se, om det skyldes inddragelsen af de nye låneformer (rentetilpas-
ningslån og afdragsfrie lån) i relationen, er der opstillet en alternativ 
relation, som ser bort fra de nye låneformer. Beregningen viser, at kon-
klusionen om, at de aktuelle priser er under ligevægtsniveauet, ikke 
afhænger af, om de nye låneformer indregnes i en udvidet brugerpris 
ved estimation af kontantprisrelationen.     
 
Arbejdsmarkedet  
Beskæftigelsen har ifølge nationalregnskabet ligget nogenlunde fladt 
de seneste par år, jf. figur 17. I den private sektor er den steget lidt det 
seneste år, og i den offentlige sektor er den aftaget siden midten af 
2010. Dermed er det løft på omkring 20.000 offentligt ansatte, der fandt 
sted fra slutningen af 2008 til midten af 2010, nu rullet tilbage. Der er 
dog usikkerhed omkring opgørelsen af beskæftigelsen de senere år i 
nationalregnskabet som følge af skift af kilde til eIndkomst (elektronisk 
indberetning til Skat). 

 1
 Nationalbankens boligprisrelation er beskrevet i Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch 

Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år – Kan boligpriserne for-
klares?, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, del 2. 

FAKTISK OG ESTIMERET HUSPRIS Figur 16 
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Fremadrettet ventes svagt stigende beskæftigelse i takt med, at kon-
junkturerne bedres. Det vil trække arbejdsstyrken lidt op. Både den pri-
vate og den offentlige beskæftigelse ventes at stige. 

Ledigheden har ligget fladt de seneste to og et halvt år lidt under ni-
veauet forud for den seneste højkonjunktur. Bruttoledigheden var i april 
161.700 personer svarende til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Bruttoledighe-
den består af modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere, kaldet nettoledighed, samt antal jobparate akti-
verede. Ledigheden ventes at forblive på det nuværende niveau i 2012 
og 2013 for så at falde svagt i 2014. 

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Eksporten af varer ekskl. skibe og fly mv. steg i 2. halvår 2011 og de før-
ste måneder af 2012, når der korrigeres for normale sæsonudsving, 
mens importen udviklede sig mere fladt, jf. figur 18. Overskuddet på 
handelsbalancen var 6,0 mia. kr. i marts, hvilket er på linje med det må-
nedlige overskud de seneste år. 

I 1. kvartal er eksporten til Kina steget med næsten 20 pct. bl.a. som 
følge af øget salg af olie, minkskind og lægemidler. I samme periode 
steg eksporten til USA også med 20 pct. som følge af øget salg af olie-
produkter og lægemidler.   

LEDIGHED OG BESKÆFTIGELSE Figur 17
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Kilde: 

Beskæftigelse ifølge nationalregnskabet. Seneste observation for beskæftigelsen er 1. kvartal 2012 og for ledighe-
den april 2012. 
Danmarks Statistik. 
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Væksten i eksporten i mængder forventes i år at blive omkring 2 pct. 
Det afspejler bl.a. den svage vækst hos vore samhandelspartnere i dele 
af euroområdet. Omvendt forbedrer et fald i den effektive kronekurs i 
2011 på ca. 4 pct. danske virksomheders konkurrenceevne og understøt-
ter eksporten, jf. artiklen "Danmarks konkurrenceevne og eksportfor-
måen" i denne kvartalsoversigt.   

Betalingsbalancens løbende poster viste et overskud på 2,2 mia. kr. i 
marts 2012, hvilket er det laveste niveau siden januar 2010. Akkumuleret 
over 12 måneder var der et overskud på 105 mia. kr. i marts, svarende til 
5,8 pct. af BNP.  

Overskuddet på posten løn- og formueindkomst faldt mere end 4 mia. kr. 
fra februar til marts 2012, hvilket især skyldes, at de fleste danske virksom-
heder udlodder udbytte i marts. Udbytte fra danske virksomheder til uden-
landske aktionærer påvirker overskuddet på formueindkomsten negativt. 
Det omvendte er tilfældet for danske aktionærers udbytte fra udenlandske 
virksomheder, men disse udbetalinger er spredt mere over året. 

De kommende år ventes overskuddet på betalingsbalancen at falde i 
takt med, at der kommer mere gang i den indenlandske efterspørgsel 
herhjemme.  

 
Lønninger 
Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked aftog yderligere i be-
gyndelsen af 2012. På Dansk Arbejdsgiverforenings område var årsstig-

VAREHANDELEN Figur 18 
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ningstakten 1,7 pct. i 1. kvartal mod 2,1 pct. i 4. kvartal 2011. Inden for 
de konkurrenceudsatte fremstillingserhverv faldt stigningstakten til 1,8 
pct. i 1. kvartal.  

Lønningerne hos Danmarks samhandelspartnere sammenvejet med 
vægtene i kronekursindekset steg med 2,3 pct. i 1. kvartal. Den danske 
lønstigningstakt har de seneste kvartaler været under den udenlandske. 
Der har imidlertid været en lang periode inden, hvor det var omvendt 
med et betydeligt akkumuleret tab af konkurrenceevne for danske virk-
somheder til følge. For at udligne dette kræves en lang periode med 
danske lønstigninger under de udenlandske.  

I begyndelsen af 2012 blev der forhandlet 2-årige overenskomster på 
det private arbejdsmarked til ikrafttræden 1. marts. Overenskomstre-
sultatet afspejler det svage arbejdsmarked. På minimallønsområdet 
blev der aftalt årlige lønstigninger på knap 1,3 pct. De efterfølgende 
decentrale forhandlinger vil fastsætte de endelige lønstigninger på 
den enkelte virksomhed. På normallønsområdet, hvor der ikke efter-
følgende er decentrale lønforhandlinger, blev lønnen aftalt til at stige 
ca. 1,5 pct. årligt. På begge områder blev der desuden aftalt bedre 
forhold for løn under sygdom og uddannelse, ligesom seniorordnin-
gerne blev forbedret, så ældre medarbejdere kan få reduceret arbejds-
tid og vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som til-
læg til lønnen.  

Med udgangspunkt i de indgåede overenskomster forventes lønstig-
ningerne i fremskrivningsperioden at være svagt stigende til en årlig 
stigning på 2,6 pct. i 2014. Lønstigningstakten er dermed moderat i hele 
prognoseperioden.  

 
Priser 
Årsstigningstakten i det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, var i 
april 2,3 pct. mod 2,7 pct. i marts, jf. figur 19. I euroområdet steg for-
brugerpriserne med 2,4 pct. i maj ifølge de foreløbige tal. Den danske 
prisstigningstakt i april var den laveste i halvandet år. Det var først og 
fremmest en lavere stigning i priserne på energi og tøj, som trak stig-
ningstakten ned i forhold til måneden før.   

Set over det seneste år er priserne på tobak, cigaretter, vin og øl ste-
get med over 8 pct. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer er steget 
4,3 pct., især som følge af højere priser på kød og sukkervarer som 
marmelade, slik og is. Eksklusive afgifter er forbrugerpriserne det sene-
ste år steget 1,5 pct.  

Fremadrettet planlægges det at udvide afgiftsgrundlaget for sukker-
holdige fødevarer fra januar 2013. I forbindelse med energiaftalen fra 
marts i år blev det besluttet, at husholdningerne skal betale højere elaf-
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gifter, ligesom afgifterne for forsyningssikkerhed skal stige. Stigninger-
ne indfases i perioden 2013-20.  

De afgifter, der allerede er vedtaget, bevirker isoleret set, at forbru-
gerpriserne stiger med knap 0,5 procentpoint i 2012, knap 0,3 procent-
point i 2013 og 0,1 procentpoint i 2014. Regeringens forslag til skattere-
form indeholder yderligere afgiftsstigninger.   

Den underliggende inflation, kerneinflationen, der ekskluderer føde-
vare- og energikomponenterne i forbrugerprisindekset, var i april uænd-
ret omkring 1,5 pct. Det har været niveauet de seneste par år. Prisindek-
set for indenlandsk vareforsyning, engrosprisindekset, der belyser pris-
udviklingen i første omsætningsled og opgøres uden afgifter, lå i april 
2,2 pct. over niveauet et år før. Stigningen var hovedsagelig drevet af 
prisen på energi.  

Samlet set er der således ikke noget stærkt underliggende inflations-
pres i den danske økonomi, og prisstigningstakten ventes at aftage yder-
ligere i prognoseperioden. Inflationen skønnes at komme ned omkring 
1,8 pct. i 2013 og 2014, jf. tabel 5. 

 
De offentlige finanser 
Der er planlagt en væsentlig lempelse af finanspolitikken i år. Det skyl-
des primært mulighed for frivillig, skattefri udbetaling af efterlønsbi-
drag som vedtaget med finansloven for 2012 samt fremrykninger af 
offentlige investeringer. Hertil kommer eventuelt effekten af den fore-

PRISUDVIKLINGEN Figur 19 
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slåede skattereform, der, hvis den gennemføres som foreslået, isoleret 
øger aktiviteten med 0,1 pct. af BNP i år og 0,4 pct. i 2013 ifølge rege-
ringens skøn.  

Samtidig sker der en underliggende konsolidering af de offentlige fi-
nanser, bl.a. i form af lav vækst i det offentlige forbrug og fastfrysning 
af indkomstskattegrænserne i perioden 2011-13. I prognosen ventes det 
reale offentlige forbrug at stige med 0,9 pct. i 2012 efter et fald på 1 
pct. i 2011. I 2013 ventes en vækst på 0,6 pct., mens væksten i 2014 
skønnes til 0,7 pct. Disse vækstrater er betydeligt lavere end set de sene-
ste ti år.  

Den beherskede vækst i det offentlige forbrug de seneste år tyder på, 
at den sanktionsmekanisme, som blev indført over for kommunernes 
budgetoverskridelser, har haft den ønskede effekt. Med den nye bud-
getlov, der forventes at være fuldt indfaset i 2014, forbedres mulighe-
derne yderligere for, at budgetterne holdes. Med budgetloven viderefø-
res sanktionsmekanismen over for kommunerne, ligesom den også ind-
føres for regionerne. Derudover indføres øget økonomisk opfølgning i 
løbet af året. Se artiklen "Styring af de offentlige udgifter i Danmark" i 
denne Kvartalsoversigt.  

Underskuddet på den offentlige saldo ventes at blive 63 mia. kr. i år 
svarende til 3,4 pct. af BNP. I forhold til 2011 er det en forværring på 
knap 30 mia. kr. Der er dog ikke alene tale om en underliggende for-
værring, men om en række midlertidige forhold, herunder den nævnte 
skattefri udbetaling af efterlønsbidrag til dem, som ønsker at træde ud 
af ordningen. I 2013 og 2014 forventes den offentlige saldo at blive 
gradvist forbedret. Næste år ventes et underskud på 2,0 pct. af BNP. 
Forbedringen kan henføres til bedre konjunkturer, den fortsatte konso-

FORBRUGERPRISER Tabel 5 

2012  
 
Pct., år-år 

 
 

Vægt1 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. apr. maj jun. 

HICP ...................  2,7 2,3 1,8 1,8 2,7 2,1 2,3 2,3 2,2 2,4 

Nettoprisindeks . 100 2,6 1,8 1,5 1,7 2,4 1,5 1,7 1,6 1,4 1,7 
Eksogene: ..........     
   Energi ............. 8,5 12,5 0,8 -2,1 -0,4 6,9 1,5 -0,8 2,5 0,6 1,7 
   Fødevarer ....... 13,6 3,8 2,4 2,0 2,2 3,3 1,5 2,3 1,9 1,5 1,4 
   Adm. priser ..... 4,6 2,4 2,1 2,7 2,6 1,9 2,0 2,3 2,0 2,1 1,9 
   Husleje ............ 21,8 2,9 2,7 2,4 2,5 2,8 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 
Ekskl. eksogene . 51,6 0,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,0 1,5 0,8 1,0 1,4 
   Import ............. 14,7 3,9 1,6 2,5 2,2 1,1 0,7 1,9 0,4 0,6 1,1 
   IMI ................... 36,9 -0,9 1,4 1,0 1,1 1,3 1,1 1,3 1,0 1,1 1,5 

Anm.: Seneste faktiske tal er april 2012. 
1 Vægt i nettoprisindekset, procent. 
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lidering af de offentlige finanser og tilbagerulningen af de midlertidigt 
forøgede offentlige investeringer i 2012.  

Med det skønnede underskud for 2013 opfylder Danmark henstillin-
gen fra EU om at nedbringe underskuddet på den offentlige saldo til 
under 3 pct. af BNP i 2013. Desuden vil den strukturelle balance ifølge 
regeringen være i balance næste år. Hermed er kravet om en gennem-
snitlig strukturel forbedring på 0,5 pct. af BNP pr. år i 2011-13 også op-
fyldt. Endelig betyder forbedringen, at balancereglen i finanspagten vil 
være opfyldt. Ifølge balancereglen skal den strukturelle offentlige saldo 
være over minus 0,5 pct. af BNP, jf. artiklen "Finanspolitik i EU – Hvad 
har vi lært af krisen?" i denne Kvartalsoversigt.  

 
Hvor stor er den ledige kapacitet? 
Ved fastlæggelsen af den økonomiske politik og især finanspolitikken er 
det afgørende at have et retvisende billede af, hvordan kapacitetspres-
set er i økonomien, herunder presset på arbejdsmarkedet. Det danske 
arbejdsmarked er nærmere analyseret i artiklen "De seneste års udvik-
ling på det danske arbejdsmarked" i denne Kvartalsoversigt. 

Kapacitetspresset i den danske økonomi kan bl.a. vurderes ud fra pro-
duktionsgabet, der viser, hvor meget den faktiske produktion afviger fra 
den potentielle, jf. figur 20. Det er den produktion, der på sigt er for-
enelig med en balanceret vækst i økonomien. Produktionsgabet var 
positivt og meget stort under den seneste højkonjunktur, men faldt brat 
i kølvandet på tilbageslaget og blev klart negativt. Aktuelt vurderer 
Nationalbanken produktionsgabet til minus 2,4 pct. af BNP, som ventes 
at blive reduceret frem mod udgangen af 2014, i takt med at væksten 
tager til. 

Det negative produktionsgab afspejler, at produktiviteten i de priva-
te byerhverv efter et stort fald i 2006-09 endnu ikke er nået tilbage til 
sin trend, og at arbejdsstyrken vurderes at ligge under sit strukturelle 
niveau. Derimod skønnes ledigheden at ligge tæt på sit holdbare ni-
veau. 

For arbejdsmarkedet kan omfanget af den ledige kapacitet illustreres 
ved hjælp af de såkaldte gab for beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledig-
hed, dvs. afvigelsen mellem de faktiske niveauer og de estimerede struk-
turelle niveauer. Nationalbanken skønner, at det aktuelle arbejdsmar-
kedsgab, også kaldet beskæftigelsesgab, i 2012 er på ca. 55.000 perso-
ner, mens regeringens og De Økonomiske Råds skøn ligger i intervallet 
70-90.000, dvs. ca. 25.000 højere. Gabet er et estimat for den fremgang i 
beskæftigelsen, som med de nuværende strukturer på arbejdsmarkedet 
kan finde sted uden et fornyet lønpres. Det forudsætter, at også ar-
bejdsstyrken normaliseres. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 33 

Det er vigtigt ikke at overvurdere omfanget af ledig kapacitet på ar-
bejdsmarkedet og dermed undervurdere behovet for reformer, der kan 
øge det holdbare, strukturelle, niveau for beskæftigelsen. Beskæftigel-
sen er aktuelt på omtrent samme niveau som ved årsskiftet 2005/06, dvs. 
umiddelbart før den kraftige overophedning for alvor satte ind. Samti-
dig er niveauet for både ledighed og beskæftigelse rimeligt i sammen-
ligning med de nordeuropæiske lande, der er kommet bedst igennem 
krisen. Efter Nationalbankens vurdering var det midlertidige løft i ar-
bejdsstyrken under overophedningen, jf. figur 21, venstre, af en karak-
ter, som ikke kan gentages, uden at der opstår en ny situation med kraf-
tigt lønpres og forværring af konkurrenceevnen. Løftet afspejlede bl.a. 
et ekstraordinært fald i studieaktiviteterne og en fremgang i grænsear-
bejde mv. 

Lønkvoten, dvs. lønnens andel af erhvervenes værditilvækst, er faldet 
siden overophedningen, men er stadigt på et relativt højt niveau i for-
hold til gennemsnittet af de seneste årtier, jf. figur 21, højre. Lønstig-
ningstakten er aftaget mærkbart til under det historiske gennemsnit, 
men har omvendt kun i få kvartaler ligget lavere end i udlandet og med 
en forskel på kun ca. ½ pct. i årsstigningstakt. Det bekræfter, at der er 
ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, jf. figuren, men også at størrelses-
ordenen ikke skal overvurderes.  

Givet den omfattende forringelse af konkurrenceevnen over de foregå-
ende 15 år er det en afgørende forudsætning for nye holdbare stigninger 

PRODUKTIONSGAB  Figur 20

-6

-4

-2

0

2

4

6

Pct. af BNP

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

 
Anm.: 
Kilde: 

Produktionsgab viser forskellen mellem faktisk og potentiel produktion i pct. af BNP. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

  

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 34 

i beskæftigelsen, at konkurrenceevnen ikke forringes yderligere, men 
tværtimod forbedres gradvist. I lyset af den seneste lønudvikling, jf. oven-
for, fremstår det ikke realistisk, at en kraftig beskæftigelsesfremgang 
drevet af en isoleret dansk stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft vil 
kunne realiseres, uden at lønstigningerne atter presses op til eller over 
udlandets. Ambitionsniveauet for reformer bør derfor indrettes efter, at 
arbejdsudbuddet øges, og den strukturelle ledighed reduceres i et tempo, 
der er på forkant med en løbende fremgang i beskæftigelsen. 

 
Økonomisk politik 
Selv om fremgangen i økonomien tegner til at blive langsom til moderat, 
er det vigtigt at holde fast i den planlagte konsolidering af de offentlige 
finanser i 2013. Økonomien er nu stabiliseret oven på tilbageslaget i køl-
vandet på finanskrisen, og der er brug for at genskabe en holdbar balan-
ce mellem den offentlige og den private efterspørgsel. Konsolidering i 
2013 er en vigtig forudsætning for den ro og stabilitet i dansk økonomi, 
som kan sikre holdbar fremgang i den private efterspørgsel.   

Regeringen fremlagde i maj en opdateret 2020-plan, der opridser de 
langsigtede udfordringer for dansk økonomi. Ifølge planen er der behov 
for at konsolidere de offentlige finanser med 7 mia. kr. for at opnå struk-
turel balance i 2020. Samtidig foreslås der imidlertid en række nye udgif-
ter, så der i alt skal findes 17 mia. kr. i 2020. En væsentlig del heraf skal 
dækkes af en permanent udvidelse af arbejdsstyrken med 60.000 personer 
gennem nye reformer. Det er en ambitiøs, men rigtig målsætning.  

For at løse udfordringerne for dansk økonomi har regeringen lagt en 
omfattende reformdagsorden. Der pågår for øjeblikket forhandlinger 
om en skattereform, hvoraf et delelement om lempeligere afskrivnings-
vilkår for virksomhederne allerede er aftalt mellem Folketingets partier. 

STRUKTUREL OG FAKTISK ARBEJDSSTYRKE SAMT LØNKVOTE OG 
LØNSTIGNINGSTAKT  Figur 21
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På dagsordenen er også reformer af bl.a. kontanthjælps- og førtidspen-
sionssystemet. Det ligger ud over effekten af tilbagetrækningsreformen, 
der blev vedtaget i slutningen af 2011 med et stort flertal i Folketinget.  

Nationalbanken finder på det foreliggende grundlag, at tegningen i 
reformforslagene som helhed vil være vægtige bidrag til at adressere 
dansk økonomis udfordringer på kortere og lidt længere sigt. En snarlig 
afslutning af forhandlingerne vil mindske usikkerheden hos husholdnin-
gerne og virksomhederne og dermed gavne væksten i forbrug og inve-
steringer. Omvendt vil et langtrukket forløb med politisk usikkerhed om 
gennemførelsen af reformer kunne bidrage til uvished om de fremtidige 
vilkår, i tillæg til den usikkerhed, der kommer fra udlandet. Dette vil 
være negativt for dansk produktion og beskæftigelse. 
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APPENDIKS 1: ANTAGELSER I PROGNOSEN FOR DANSK ØKONOMI 

Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model 
MONA1

 og tager udgangspunkt i den foreliggende konjunkturstatistik, 
herunder Danmarks Statistiks foreløbige kvartalsvise nationalregnskab 
for 1. kvartal 2012. 

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

 
International økonomi 
De internationale organisationer forventer en svag aktivitetsfremgang i 
den globale økonomi i 2012 og lidt stærkere i 2013. Euroområdet for-
ventes at være i en mild recession i første del af 2012. Væksten hos 
Danmarks vigtigste samhandelspartnere, bl.a. Tyskland, vurderes at blive 
lidt stærkere. På den baggrund antages afsætningsmarkedet for den 
danske eksport at vokse med beskedne 2,6 pct. i 2012, hvorefter væk-
sten ventes øget til knap 5,4 pct. i 2014, jf. tabel 6.  

De svage vækstudsigter betyder, at de udenlandske priser ventes at sti-
ge ganske lidt i år, hvorefter stigningstakten øges til godt 2 pct. i 2014. 
Det samme gælder for prisudviklingen på eksportmarkedet. Lønnen i 
udlandet skønnes kun at stige lidt gennem fremskrivningsperioden som 
følge af svage arbejdsmarkeder i de fleste lande. 

 
Renter, valuta og oliepris 
Udviklingen i de korte og lange renter i prognosen er baseret på de 
forventninger til den fremtidige udvikling, der kan udledes af rentekur-
ven på de finansielle markeder. Den korte danske rente antages at følge 
pengemarkedsrenterne i euroområdet. 3-måneders-pengemarkedsren-
ten målt ved Cita-swaprenten var i begyndelsen af juni 2012 0,0 pct. og 
ventes at falde svagt til -0,1 pct. i 2014. 

Den gennemsnitlige obligationsrente er defineret som et gennemsnit 
af de effektive renter på udestående stats- og realkreditobligationer. 
Den gennemsnitlige obligationsrente var i begyndelsen af juni 1,4 pct.; 
den ligger dermed lavere end ved tidspunktet for udarbejdelsen af sid-
ste prognose. Den ventes at stige gennem fremskrivningsperioden til 2,6 
pct. i slutningen 2014. 

Den effektive kronekurs er svækket de seneste måneder. Det dækker 
over en generel svækkelse af euroen og dermed også den danske krone 
over for en række valutaer. I fremskrivningen antages dollarkursen og 

 1
 Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003. 
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den effektive kronekurs at holde sig konstant på niveauet fra begyndel-
sen af juni.  

Prisen på olie lå ved prognosens udarbejdelse på 100 dollar pr. tønde. I 
fremskrivningen antages olieprisen at følge futurepriserne, så den falder 
til ca. 94 dollar pr. tønde i 2014.  

 
Finanspolitiske forudsætninger 
Finanspolitikken i prognosen tager udgangspunkt i den annoncerede 
finanspolitik, herunder finansloven for 2012 og den nye politiske aftale 
om lempeligere afskrivning af investeringer i 2012-13. Det reale offent-
lige forbrug antages i år at stige 0,9 pct., jf. tabel 6. I 2013 og 2014 for-
ventes forbrugsvæksten at blive henholdsvis 0,6 pct. og 0,7 pct. De of-
fentlige investeringer ventes at stige godt 6 pct. i år, hvorefter de næste 
år reduceres i takt med, at det midlertidigt forhøjede investeringsniveau 
udfases.  

 

 

OVERSIGT OVER PROGNOSENS ANTAGELSER Tabel 6

 2011 2012 2013 2014 

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

Finansielle forhold mv.:     
  3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a.  0,9 0,0 -0,2 -0,1 
  Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a. .  2,7 1,8 2,1 2,6 
  Effektiv kronekurs, 1980 = 100 ...................  103,6 100,9 100,5 100,5 
  Dollarkurs, kroner pr. dollar .......................  5,4 5,8 5,9 5,9 
  Oliepris, Brent, dollar pr. tønde ..................  110,8 105,8 96,0 93,8 

Finanspolitik:      
  Offentligt forbrug, pct. år-år ......................  -1,0 0,9 0,6 0,7 
  Offentlige investeringer, pct. år-år ............  3,8 6,2 -10,6 -0,4 
  Offentlig beskæftigelse, 1.000 personer ....  828,9 829,3 834,9 839,9 
1 Sammenvejet importpris for de lande, Danmark eksporterer til. 
2 Sammenvejet eksportpris for de lande, Danmark importerer fra. 
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APPENDIKS 2: REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE 

Den skønnede BNP-vækst for prognoseperioden, som rækker frem til og 
med 2014, er uændret i forhold til marts-prognosen. Det fremgår af 
tabel 7, hvor revisionerne i BNP og forbrugerpriser er dekomponeret på 
vigtige baggrundsfaktorer.  

De uændrede vækstskøn for 2012-13 dækker over flere modsatrettede 
ændringer i grundlaget for prognosen. Eksportmarkedsvæksten er ned-
revideret i lyset af de seneste måneders udvikling i de europæiske øko-
nomier, hvilket trækker i retning af lavere BNP-vækst. Samtidig har ud-
viklingen på de finansielle markeder svækket kronen og forårsaget et 
meget lavt renteniveau i Danmark, hvilket alt andet lige medvirker til at 
løfte den økonomiske vækst. Hertil kommer, at olieprisen i fremskriv-
ningen er faldet betydeligt i forhold til marts-prognosen, hvilket også 
bidrager til højere vækst. Ikke mindst de lave renter afspejler imidlertid 
en øget usikkerhed om den økonomiske udvikling i Europa, hvorfor 
gennemslaget på BNP-væksten er dæmpet. Dette forhold ligger bl.a. 
bag det negative vækstbidrag under posten "Andre faktorer", som også 
indeholder revisioner af det historiske forløb i 2011. 

Stigningerne i forbrugerpriserne er revideret ned i år og uændrede i 
2013-14. De lavere oliepriser i prognoseperioden dæmper prisstignings-
takten mærkbart i år og næste år, mens den svagere effektive kronekurs 
øger prisen på importerede varer, hvilket dæmper effekten fra oliepri-
sen. 

 

 
 

 

REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE Tabel 7

 BNP Forbrugerpriser, HICP 

Pct., år-år 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Prognose fra marts 2012 ................  1,2 1,6 1,7 2,5 1,8 1,8 

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

Denne prognose .............................  1,2 1,6 1,7 2,3 1,8 1,8 

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer helt. Posten "Andre
faktorer" omfatter også datarevisioner. 
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Familiernes formue og gæld 

Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Niel-
sen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg, 
Statistisk Afdeling og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen 

 
 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Sammenlignet med andre lande har de danske husholdninger en meget 
stor gæld i forhold til deres indkomst. Det har tiltrukket en betydelig 
opmærksomhed hos bl.a. Den Internationale Valutafond, IMF, og kre-
ditvurderingsbureauerne. Europa-Kommissionen (2012) har for nyligt 
fremhævet husholdningernes store bruttogæld som et faresignal, idet 
man dog også anerkender, at det delvis afspejler en meget stor pen-
sionsopsparing og et udstrakt socialt sikkerhedsnet.  

På makroniveau har disse forhold for nyligt været belyst i Kvartals-
oversigten, dels af Isaksen mfl. (2011), dels af Kramp mfl. (2012). Samlet 
set modsvares den store bruttogæld af store aktiver, bl.a. via udbredel-
sen af arbejdsmarkedspensioner, men det kan ikke afgøres med tal for 
den samlede økonomi, om de personer, der har stor gæld, også har sto-
re aktiver. Hvis det er tilfældet, er udviklingen mindre bekymrende, end 
hvis det er forskellige personer, der overvejende har henholdsvis gæld 
og aktiver. 

I denne artikel refererer vi hovedresultater fra en undersøgelse på fa-
milieniveau af, hvordan bruttogælden er sammensat på familier i for-
skellige indkomstintervaller og aldersgrupper, og i hvilken grad gælden 
modsvares af forskellige typer af aktiver. Sammenlignet med andre un-
dersøgelser, fx De Økonomiske Råd (2008) og Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet (2010), er der mere fokus på gældens fordeling. Resultaterne er 
dokumenteret i en artikel i del 2 af denne Kvartalsoversigt.   

De danske familiers store bruttogæld vidner om, at de af mange 
grunde er flittige brugere af det finansielle system, da bruttogælden 
generelt modsvares af endnu større aktiver. Balancen mellem brutto-
gæld og aktiver kan især forklares med udgangspunkt i familiernes ind-
komst, alder, boligpriserne og pensionssystemets indretning.  

Familierne er overvejende brugere af det finansielle system, ikke mis-
brugere. Dette generelle billede kan dog ikke skjule, at nogle familier er 
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forgældede i den forstand, at de med egen indkomst må vurderes at få 
svært ved at håndtere deres gæld. Gældsproblemerne i familier med 
nettogæld er øget i perioden, men faldet i det generelle renteniveau og 
den øgede udbredelse af rentetilpasningslån har mindsket rentebyrden. 
Med de gældende økonomiske udsigter kan omfanget af de gældsatte 
familier dog ikke anses for en trussel mod hverken husholdningssekto-
ren eller den finansielle sektor. 

I forhold til den finansielle sektors sundhed underbygger resultaterne, 
at forholdet mellem gæld og indkomst i familierne er sådan, at det ikke 
er fra familierne, man finder de største trusler mod den finansielle stabi-
litet. Den finansielle sektors tab knyttet til husholdningskunder har hid-
til været beskedne trods den stigende bruttogæld og nogle år med sti-
gende arbejdsløshed. Som ventet fremgår det dog også tydeligt, at fa-
milier med længere arbejdsløshedsperioder er i en mere sårbar situation 
end andre. Hvis der opstår en mere udbredt arbejdsløshed end nu, må 
tabene på de private kunder derfor ventes at stige.  

 
BRUTTOGÆLDENS FORDELING PÅ INDKOMST- OG ALDERSGRUPPER 

De danske familiers internationalt set store bruttogæld er koncentreret 
hos familierne med de højeste indkomster. Opdeles familierne efter de-
res indkomst efter skat, havde de 20 pct. af familierne, der havde de 
højeste indkomster efter skat i 2010, således omkring 53 pct. af familier-

 

BRUTTOGÆLDSMASSE FORDELT PÅ INDKOMSTDECILGRUPPER Figur 1 
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Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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nes samlede bruttogæld. Den halvdel, der havde de laveste indkomster, 
havde i alt 14 pct. af bruttogælden, jf. figur 1. 

Forholdet mellem bruttogælden og indkomsten efter skat, brutto-
gældskvoten, stiger med stigende indkomst, jf. figur 2. Det er et mar-
kant træk i datamaterialet, uanset supplerende inddelinger, at familier-
ne med størst indkomst har mest bruttogæld.  

Blandt familierne med de højeste indkomster er bruttogældskvoten 
højest i de familier, hvor den ældste person er i trediverne. Herefter 
aftager bruttogældskvoten generelt med alderen, jf. figur 3.  

I de enkelte aldersgrupper er bruttogældskvoten som hovedregel hø-
jere, jo højere familiens indkomst er. Det er et tegn på, at gælden ofte 
er stiftet for at finansiere køb af en større bolig eller egentlige luksus-
goder.  

Hovedindtrykket er således, at de familier, der har gælden, også har 
indkomsten til at betale de tilknyttede ydelser. 

Den procentvise ændring i bruttogælden fra 2002 til 2010 er størst for 
de ældste aldersgrupper i undersøgelsen, men i nogen grad også for fa-
milier i de laveste indkomstgrupper. Målt i kroner har stigningen dog 
været klart størst for familier med høj indkomst og i midten af alders-
fordelingen.   

FORDELING AF FAMILIERNES BRUTTOGÆLDSKVOTE PÅ TVÆRS AF 
INDKOMSTDECILGRUPPER, 2010 Figur 2 
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Grupperingen af familier i indkomstdecilgrupper er foretaget ud fra indkomsten efter skat. 
Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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AKTIVER OG NETTOGÆLD UDEN HENSYN TIL PENSIONSFORMUER 

De samlede aktiver for de over 2,5 millioner familier, der indgår i analy-
sen, udgjorde ved udgangen af 2010 næsten 3.400 mia. kr., når familier-
nes pensionsformuer ikke tælles med. Denne værdi er omtrent det dob-
belte af bruttogælden, og fast ejendom i Danmark for ca. 2.600 mia. kr. 
er det dominerende aktiv. Ud over den udeladte pensionsformue indgår 
en række andre aktiver ikke i opgørelsen på grund af manglende oplys-
ninger. Det drejer sig bl.a. om kontantbeholdningerne og værdien af 
familiens varige forbrugsgoder i form af biler, både, indbo mv. Værdien 
af private andelsboliger er heller ikke oplyst.  

Fordelingen af aktiverne er i lighed med fordelingen af bruttogælden 
meget skæv. Det er overvejende familier med stor bruttogæld, der har 
aktiver af stor værdi. I gruppen af familier helt uden bruttogæld er der 
dog også en række familier med betydelige aktiver.  

BRUTTOGÆLDSKVOTE FORDELT EFTER ALDER OG 
INDKOMSTKVARTILGRUPPER, 2010 Figur 3 
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Selv om værdien af aktiverne er næsten dobbelt så stor som bruttogæl-
den, er der alligevel tale om, at mere end hver tredje familie i 2010 hav-
de nettogæld.  

Blandt familierne med nettogæld er nettogælden koncentreret i fami-
lierne med højest indkomst, jf. figur 4. 

I de ældste aldersgrupper er forekomst af nettogæld ikke udbredt.  Til 
gengæld er det mere end hver anden familie i aldersgruppen 25-34 år, 
der har nettogæld, uanset indkomstens størrelse, hvilket bl.a. må tilskri-
ves gæld stiftet i forbindelse med uddannelse.   

 
BRUTTO- OG NETTOGÆLD MED PENSIONSFORMUER INDREGNET 

De fleste familier med nuværende eller tidligere tilknytning til arbejds-
markedet vil have et aktiv i form af en opsparing til pensionsformål. Det 
opsparingsbaserede pensionssystem er fortsat under udbygning, så pen-
sionsformuerne er vokset en del mere end indkomsterne gennem de 
seneste årtier.  

Familiens pensionsformue vil generelt være mindre likvid end de øvri-
ge aktiver, men viden om, at der spares op til pension, må ventes at ind-
gå i familiens øvrige dispositioner. Således vil familier i pensionsalderen i 
stigende grad kunne betale renter og afdrag på gæld uden at lide af-

FORDELING AF FAMILIERNES NETTOGÆLD, KUN FAMILIER MED 
NETTOGÆLD, 2010 Figur 4
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Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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savn, og dermed vil det i højere grad end tidligere være uproblematisk 
at have en vis bruttogæld, når pensionsalderen nås.  

Pensionsformuen beskattes i modsætning til de fleste andre aktiver, 
når den gøres disponibel. Efter en skønnet beskatning udgjorde famili-
ernes pensionsformue, ekskl. værdien af tjenestemandspensioner, ved 
udgangen af 2010 omkring 1.500 mia. kr.  En tredjedel af familierne 
havde en pensionsformue efter skat på mere end 1 mio. kr.   

Figur 5 viser, at bruttogælden overvejende findes blandt de familier, 
der har flest finansielle aktiver, inklusive pensionsformue efter skat. 
Tendensen var en del kraftigere i 2010 end i 2003. Det bekræfter bille-
det af, at gælden generelt set er koncentreret i de familier, der har mid-
lerne til at overholde de medfølgende forpligtelser. 

Tages der hensyn til pensionsformuen, er det mindre end hver fjerde 
familie, der har nettogæld. Nettoformuen stiger kraftigt med alderen, 
jf. figur 6. Halvdelen af familierne i aldersgruppen 60-64 år har en netto-
formue, der er mere end fem gange så stor som deres årlige indkomst 
efter skat, og for en fjerdedel af familierne i denne aldersgruppe er net-
toformuen mere end otte gange årsindkomsten.  

BRUTTOGÆLDSMASSE FORDELT EFTER FAMILIERNES AKTIVER, INKL. 
PENSIONSFORMUE EFTER SKAT, EKSKL. BOLIGER I DANMARK Figur 5 
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Kilde: 

Pensionsformuen er opgjort efter skat, dvs. med fradrag af den skønnede fremtidige indkomstskat af udbetalin-
gerne. Dermed er værdien af pensionsformuen for familierne gjort sammenlignelig med den øvrige finansielle
opsparing, der ikke er fradragsberettiget og derfor heller ikke skattepligtig. 
Registerdata fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Danmarks konkurrenceevne og 
eksportformåen – sammenfatning 

Christian Helbo Andersen, Jacob Isaksen og Morten Spange, Økonomisk 
Afdeling 

 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Dansk økonomi er karakteriseret ved at være tæt integreret med om-
verdenen. Det gælder både på det finansielle og det realøkonomiske 
plan. Summen af Danmarks im- og eksport er på niveau med det samle-
de bruttonationalprodukt, BNP, og omtrent hvert fjerde job er direkte 
eller indirekte afhængigt af eksport. Selv om Danmarks eksport af varer 
og tjenester opgjort i mængder er fordoblet siden 1995, er eksportens 
andel af det samlede importmarked imidlertid faldet. En del af dette 
fald afspejler, at vækstøkonomiernes andel af verdenshandlen er steget, 
men udviklingen i den danske konkurrenceevne spiller også en rolle. Del 
2 af denne Kvartalsoversigt indeholder en større artikel om Danmarks 
konkurrenceevne og eksportformåen. Denne artikel sammenfatter de 
vigtigste pointer og konklusioner. 

Eksporten afspejler forskellen mellem på den ene side tilgangen af re-
surser (produktion og import) og på den anden side den indenlandske 
anvendelse (forbrug og investeringer). I perioder med stærk indenlandsk 
efterspørgsel vil der være en mindre andel af produktionen til overs til 
eksport sammenlignet med en normal konjunktursituation. Det var fx 
tilfældet under højkonjunkturen i midten af 2000'erne. 

Perioder med stor indenlandsk efterspørgsel afspejler sig som regel i et 
stramt arbejdsmarked. Det fører normalt til lønstigninger, som oversti-
ger, hvad der er basis for på baggrund af produktivitetsudviklingen. 
Dermed svækkes konkurrenceevnen, og eksporten bliver klemt. Danske 
virksomheder har da også de senere år tabt konkurrenceevne over for 
udlandet, når denne opgøres på baggrund af de relative enhedslønom-
kostninger. Det afspejler både, at de danske lønninger er steget mere 
end i udlandet, og at produktivitetsudviklingen har været svagere. 

I et fastkursregime som det danske, hvor pengepolitikken tilrettelæg-
ges ud fra hensynet til kronekursen, er finanspolitikken det primære 
instrument til at styre den indenlandske efterspørgsel. Konkurrenceev-
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nen opgjort som produktionsomkostningerne relativt til udlandets af-
hænger således af den førte finanspolitik. 

Et lands eksportpræstation afhænger ikke kun af virksomhedernes ev-
ne til gennem lave produktionsomkostninger at konkurrere med de 
udenlandske producenter. Eksportens sammensætning på tværs af vare-
grupper og aftagerlande spiller også en rolle. Ved at være til stede på 
hurtigt voksende markeder kan Danmarks andel af verdens eksport vok-
se, selv hvis markedsandelen på de enkelte delmarkeder er uændret. Vi 
finder, at vareeksportens sammensætning på tværs af produktgrupper 
siden 1995 har bidraget moderat positivt til Danmarks markedsandel på 
de otte største eksportmarkeder. Sammensætningen på tværs af lande 
har haft et stort set neutralt bidrag til markedsandelen set over perio-
den som helhed. 

Danmark har en stor andel af såkaldt lavteknologiske produkter i sin 
eksport sammenlignet med de øvrige OECD-lande. Det afspejler bl.a. en 
specialisering i fødevarer, drikkevarer og tobak. Omvendt er danske 
virksomheder underspecialiserede i højteknologiske produkter. Det af-
gørende er, at Danmark er til stede i brancher, hvor der er muligheder 
for at drage fordel af et højt vidensniveau og dermed at få dækket de 
høje lønninger. Det kan godt lade sig gøre også inden for andre bran-
cher end de højteknologiske. Fx kan det teknologiske niveau i fremstil-
lingsprocessen være højt inden for produktion af lavteknologiske pro-
dukter. Evnen til gennem fleksibilitet og omstillingsevne at kunne være 
til stede på de hurtigst voksende markeder er også et udtryk for konkur-
renceevne. Denne evne fremmes bedst gennem strukturpolitiske tiltag, 
der sikrer fri konkurrence og et fleksibelt arbejdsmarked. 

Danmarks konkurrenceevne er traditionelt blevet forbundet med pris-
konkurrenceevnen, der opgøres på basis af priserne på dansk producerede 
varer relativt til varer produceret i konkurrentlandene. I de senere år er der 
imidlertid kommet stigende fokus på landenes evne til at konkurrere på 
andre faktorer end prisen. Et lands ikke-priskonkurrenceevne er vanskelig 
at måle, og som regel vurderes den derfor på baggrund af indikatorer. 
Eksempler er udgifter til forskning og udvikling, antal tildelte patenter og 
arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Vurderet på basis heraf er Danmarks 
ikke-priskonkurrenceevne god sammenlignet med andre vestlige lande. 
Det afspejles i en forbedring af bytteforholdet over for udlandet. 

For at belyse, hvad der har drevet eksportmarkedsvæksten for en 
gruppe OECD-lande, opstiller vi en økonometrisk model. I modellen for-
klares eksporten både ud fra pris- og ikke-prisfaktorer. Mens der er en 
klar sammenhæng mellem udviklingen i et lands priskonkurrenceevne 
og dets eksportformåen, er effekten af ikke-priskonkurrence mindre 
tydelig. Der er dog en tendens i retning af, at lande, hvor udgifterne til 
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forskning og udvikling er steget relativt meget, har klaret sig bedre. 
Analysen bekræfter også, at priskonkurrenceevnen for Danmarks ved-
kommende har hæmmet eksporten, mens ikke-priskonkurrenceevnen 
har bidraget positivt. 

På trods af tabet af markedsandele er dansk økonomi fortsat i en re-
lativt gunstig position. Der er overskud på betalingsbalancen, og den 
strukturelle ledighed er moderat. For at denne udvikling kan fortsæt-
te, er det afgørende, at finanspolitikken og de øvrige økonomiske po-
litikker tilrettelægges på en måde, så den indenlandske efterspørgsel 
udvikler sig i overensstemmelse med økonomiens produktionspotentia-
le. Det giver de bedste forudsætninger for en stabil fremgang i ekspor-
ten sammen med lønstigninger, der følger udviklingen i produktivite-
ten. 

Der kan desuden være en gunstig effekt af at være til stede på de 
markeder, der vokser hurtigst. Det gælder både på tværs af lande og på 
tværs af varegrupper. Den danske eksports sammensætning på tværs af 
lande og markeder er i stort omfang et resultat af vores erhvervsstruk-
tur, som kun udvikler sig langsomt over tid. 

Det er vanskeligt at forudsige, hvilke markeder der fremadrettet vil 
opleve den kraftigste vækst i efterspørgslen. Det er imidlertid vigtigt at 
fokusere på bevægeligheden og omstillingsevnen i dansk økonomi, så 
produktionsresurserne kan søge mod de brancher, hvor der er mulighed 
for at konkurrere internationalt. Endelig kan evnen til at konkurrere på 
andre faktorer end prisen søges bedret, fx ved at satse mere på forsk-
ning og uddannelse. Mens den gunstige effekt af en finanspolitik, der er 
tilpasset konjunkturudviklingen, er klar, er der mere usikkerhed forbun-
det med de øvrige veje til at fremme konkurrenceevnen. 

 
EKSPORTMARKEDSANDELE OG PRISKONKURRENCEEVNE 

Et lands markedsandel er et udtryk for udviklingen i dets eksport i for-
hold til dets eksportmarkeder. Danmark har i lighed med Frankrig, Sve-
rige og Storbritannien ikke fastholdt sine markedsandele for vareeks-
porten i mængder siden 1995, jf. figur 1. Tabet af markedsandele er dog 
knap så udtalt, når tjenesteeksporten inkluderes. Det afspejler, at mar-
kedsandelen for den samlede eksport bliver holdt oppe af fremgangen i 
eksporten af søtransport. 

Danmarks tab af markedsandele i mængder afspejler, at udlandets 
import er vokset hurtigere end dansk eksport. I en periode med øget 
international arbejdsdeling og integration af fx BRIK-landene i verdens-
økonomien afspejler generelt faldende markedsandele for vesteuropæi-
ske lande og USA ikke nødvendigvis en forværring af konkurrenceev- 
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nen.1 Danmarks tab af markedsandele i mængder er dog relativt stort i 
forhold til andre vesteuropæiske lande. Over perioden svarer tabet i 
mængder til godt 30 pct., jf. figur 1, mens det opgjort i værdi har været 
lidt mindre, jf. figur 2. 

Lønomkostningerne udgjorde i 2011 omtrent en tredjedel af de dan-
ske virksomheders samlede produktionsomkostninger og to tredjedele 
af bruttoværditilvæksten. Når priskonkurrenceevnen vurderes ud fra 
omkostningssiden, er det derfor centralt at betragte lønudgifterne ved 
at producere en enhed af en given vare, de såkaldte enhedslønomkost-
ninger, i fælles valuta. Herved tages hensyn til udviklingen i såvel løn-
omkostninger, valuta og produktivitet på tværs af lande. Over perioden 
1995-2010 er enhedslønomkostningerne steget mere i Danmark end i de 
fleste sammenlignelige lande, jf. figur 3. Det afspejler, at lønningerne er 
steget betydeligt mere end i udlandet, men også at produktivitetsud-
viklingen har været svag. Stigningen i enhedslønomkostningerne er en 
væsentlig faktor bag faldet i Danmarks markedsandele. 

 1
 BRIK-landene, der omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina, fremhæves ofte som eksempler på 

lande, hvis betydning i verdensøkonomien er steget markant i de senere år. 

MARKEDSANDELE FOR VAREEKSPORT I MÆNGDER Figur 1
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Kilde: 

Årlige observationer. Seneste observation er 2010. 
Markedsandelene er beregnet som landets eksport af varer i forhold til dets eksportmarked for varer. Eksport-
markedet fremkommer som et vægtet gennemsnit af modtagerlandenes samlede vareimport. Som vægte
anvendes afsenderlandets markedsandel i det pågældende land i år 2005. 
OECD, International Trade Statistics, OECD, National Accounts, og egne beregninger. 
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MARKEDSANDELE FOR VAREEKSPORT I VÆRDI Figur 2
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Anm.: 
Kilde: 

Se anmærkning til figur 1. 
OECD, International Trade Statistics, og egne beregninger. 

 

 

 

ENHEDSLØNOMKOSTNINGER FOR FREMSTILLING OPGJORT I DOLLAR Figur 3
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Kilde: 

Årlige observationer. Seneste observation er 2010 med undtagelse af Frankrig, hvor seneste observation er 2008. 
OECD, Main Economic Indicators. 
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DISAGGREGERET ANALYSE AF DANSK EKSPORTFORMÅEN 

Danmarks eksportformåen afhænger ikke kun af vores evne til at kon-
kurrere med udenlandske producenter inden for de enkelte produkt-
grupper. Eksportens sammensætning på tværs af produkter og aftager-
lande spiller også en rolle. Ved at være til stede på hurtigt voksende 
markeder kan Danmarks samlede markedsandel vokse, selv hvis mar-
kedsandelen på de enkelte delmarkeder er uændret. Evnen til gennem 
fleksibilitet og omstillingsevne at kunne være til stede på disse markeder 
er således også et udtryk for konkurrenceevne. 

Betydningen af eksportens sammensætning analyseres på baggrund af 
detaljerede data for handel med Tyskland, Frankrig, Storbritannien, 
Italien, Holland, Norge, Sverige og USA. Tilsammen har disse otte lande 
siden 1995 aftaget ca. 60 pct. af Danmarks vareeksport. Vi anvender 
data opdelt på varer efter Standard International Trade Classification, 
SITC, på 2-cifret niveau. 

For at undgå at resultaterne domineres af de senere års store udsving i 
energipriserne, udelukkes hovedgruppen "Mineralske brændsels- og 
smørestoffer o.l." Desuden ser vi bort fra kategorien "Diverse varer og 
transaktioner, der ikke er medtaget andetsteds". Det giver os 59 forskel-
lige varegrupper. Data findes kun i værdi. Dermed kan en stigning i 
Danmarks markedsandel både afspejle, at eksporten i mængder har 
udviklet sig stærkt, og at bytteforholdet er blevet forbedret. 

Udviklingen i Danmarks samlede markedsandel dekomponeres i to 
overordnede effekter, henholdsvis struktureffekten og delmarkedsan-
delseffekten.1 Struktureffekten angiver, hvor meget den samlede eks-
portandel ville have ændret sig, hvis Danmarks markedsandel havde 
været uændret på tværs af produktgrupper og destinationslande. Del-
markedsandelseffekten er forskellen mellem den samlede ændring i 
markedsandel og struktureffekten. Effekten udtrykker dermed, hvor 
godt eksportørerne klarer sig på de enkelte delmarkeder. Delmarkeds-
andelseffekten har klart bidraget negativt til udviklingen i markedsan-
delen side 1995, jf. figur 4. Bidraget fra struktureffekten har varieret 
over tid og er nu moderat positivt i forhold til 1995. 

Struktureffekten kan yderligere opdeles i tre komponenter. Produkt-
effekten, som måler, hvordan eksportformåen er påvirket af eksportens 
sammensætning på tværs af produkter. Landeeffekten, som måler, 
hvordan eksporten er påvirket af dens sammensætning på tværs af lan-
de. Desuden er der en komponent, som opfanger interaktionen mellem  

 1
 En tilsvarende dekomponering foretages i ECB (2005). Finansministeriet har tidligere lavet lignende 

analyser, se fx Finansministeriet (1986). 
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produkt- og landeeffekten. Denne komponent betegnes den blandede 
struktureffekt. 

Den positive struktureffekt afspejler, at dansk eksport er koncentreret 
på varegrupper, hvor aftagermarkedet siden 2000 er vokset relativt til 
det samlede eksportmarked, jf. figur 5. Eksportens sammensætning på 

UDVIKLING I MARKEDSANDEL, VARER Figur 4 
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UDVIKLING I MARKEDSANDEL, VARER, STRUKTUREFFEKT Figur 5 
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tværs af de otte lande bidrog negativt til udviklingen i dansk eksport fra 
1995-2000. Det skyldes især, at importen i USA i denne periode voksede 
markant hurtigere end i de europæiske lande. Da Danmark er relativt 
svagt repræsenteret på det amerikanske marked, trækker det i retning 
af at reducere vores samlede markedsandel. 

Sammenlignet med resten af OECD har landbrugsvarer traditionelt 
udgjort en stor andel af dansk eksport, jf. figur 6. Denne tendens er 
fortsat til stede, om end i mindre omfang end tidligere. Derimod er 
Danmark underspecialiseret i medium- og højteknologiske produkter, jf. 
figur 7. Den negative specialisering i medium teknologiske produkter 
afspejler især, at Danmark ikke har en produktion af biler. Vi er dog 
specialiserede i fremstilling af maskiner til produktion sammenlignet 
med OECD som helhed. Den negative specialisering i højteknologisk 
produktion er bredt funderet på brancherne "Videnskabeligt udstyr" og 
"Elektriske maskiner". 

På grund af det høje danske omkostningsniveau er det afgørende, at 
danske virksomheder producerer varer med høj værditilvækst. Den rela-
tive specialisering i lavteknologiske produkter kunne på den baggrund 
forekomme betænkelig. Der er imidlertid ikke en entydig sammenhæng 
mellem en sektors værditilvækst og det teknologiske niveau for dens 
produktion. Således har forbedringer i produktionsteknologien medført, 

DANMARKS RELATIVE SPECIALISERING I LAVTEKNOLOGISKE PRODUKTER Figur 6 
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Kilde: 

Søjlerne angiver forskellen mellem en sektors andel af dansk eksport og dens andel af OECD-landenes eksport
opgjort som periodegennemsnit. En høj værdi angiver, at Danmark er relativt specialiseret i den pågældende
sektor. BMA: Fremstillede metalprodukter, BMI: Metaller, FOD: Fødevarer, drikkevarer og tobak, MNM: Ikke-
metalliske mineralprodukter, PAP: Papir og papirprodukter, TEX: Tekstiler mv., WOD: Træ og træprodukter. 
OECD og egne beregninger. 
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at væksten i arbejdsproduktiviteten inden for fx landbruget i mange år 
har ligget over økonomiens gennemsnitlige produktivitetsvækst. Det har 
resulteret i en høj værditilvækst inden for branchen, selv om den er ka-
tegoriseret som lavteknologi. Overordnet er Danmarks relative eksport-
specialisering således hverken entydigt god eller dårlig. 

 
IKKE-PRISKONKURRENCEEVNE 

Konkurrenceevne forbindes ofte med priskonkurrenceevnen, der fx kan 
opgøres på baggrund af de relative enhedslønomkostninger. Konkur-
renceevnen afhænger dog af flere faktorer end priser, lønninger og 
produktivitet. En virksomhed kan fx forbedre sin konkurrencesituation 
gennem kvalitetsforbedringer eller en udvidelse af sit sortiment. 

Differentiering på andre parametre end prisen er vanskelig at måle, 
og det er derfor nødvendigt at benytte indikatorer. Nogle af indikato-
rerne for ikke-priskonkurrenceevne er virksomhedsspecifikke, mens an-
dre er af mere strukturel karakter. De virksomhedsspecifikke indikatorer 
dækker bl.a. over teknologi, forskning og udvikling samt antallet af 
patenter. De strukturelle indikatorer inkluderer uddannelsesniveau, 
infrastruktur, eksportbarrierer osv. Hvor de strukturelle indikatorer må-

DANMARKS RELATIVE SPECIALISERING I MEDIUM- OG HØJTEKNOLOGISKE 
PRODUKTER Figur 7 
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Kilde: 

Søjlerne angiver forskellen mellem en sektors andel af dansk eksport og dens andel af OECD-landenes eksport
opgjort som periodegennemsnit. En høj værdi angiver, at Danmark er relativt specialiseret i den pågældende
sektor. CHE: Kemiske produkter, MTR: Fremstilling af transportmidler, MAI: Fremstilling af maskiner til produktion,
MIO: Professionelt og videnskabeligt udstyr, MEL: Elektrisk udstyr. 
OECD og egne beregninger. 
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ler, i hvilket omfang virksomhederne i et land generelt har forudsæt-
ninger for at kunne producere produkter af højere kvalitet og afsætte 
disse på eksportmarkederne, er de virksomhedsspecifikke et udtryk for 
den enkelte virksomheds konkurrenceposition på eksportmarkedet. 

Danmark bruger i lighed med fx Sverige og Finland en relativt stor an-
del af BNP på forskning og udvikling, jf. figur 8. Sammenlignet med 
1995 er udgifterne i Danmark steget med mere end 1 procentpoint. Det 
har medført, at vi er gået fra at ligge under gennemsnittet for OECD-
landene til at ligge over. Det er en mulig indikation på, at ikke-pris-
konkurrenceevnen er forbedret. Danmarks ikke-priskonkurrenceevne 
har også udviklet sig positivt, når den opgøres på baggrund af antallet 
af patentansøgninger ved de internationale patentkontorer. Desuden er 
andelen af den danske befolkning med en videregående uddannelse 
gennem det seneste årti steget lidt mere end i en række sammenligneli-
ge lande. Overordnet har Danmark således klaret sig relativt godt målt 
på nogle gængse indikatorer for ikke-priskonkurrenceevne. 

For at få et klarere indtryk af, hvad der har drevet udviklingen i eks-
porten fra 1995 til 2010, opstiller vi en økonometrisk model, som estime-
res på baggrund af data for 17 OECD-lande. Modellen forklarer eksport-
udviklingen ud fra pris- og ikke-prisfaktorer. Mens der er en klar sam-
menhæng mellem udviklingen i et lands priskonkurrenceevne og dets  

UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING Figur 8
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Kilde: 

Figuren viser et lands udgifter til forskning og udvikling i procent af BNP som gennemsnit for årene 1995-97 og
2006-08. For Mexico og New Zealand er benyttet gennemsnit for årene 2005-07 i stedet for 2006-08 på grund af
datatilgængelighed. 
OECD. 
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eksportformåen, er effekten af ikke-priskonkurrence mindre tydelig. Der 
er dog en tendens i retning af, at lande, hvor udgifterne til forskning og 
udvikling er steget relativt meget, har klaret sig bedre. Resultaterne 
understøtter, at ikke-priskonkurrenceevnen har bidraget positivt til Dan-
marks eksport, mens priskonkurrenceevnen har trukket ned, jf. figur 9. 
Den del af eksportudviklingen, der ikke kan forklares af modellen, varie-
rer på tværs af landene, og for Danmark er den relativt stor. Det er et 
udtryk for, at der er faktorer med betydning for et lands eksport, som 
ikke opfanges af modellen. 

Som vist ovenfor ligger Danmark i bunden, hvad angår udviklingen i 
priskonkurrenceevne. Baseres sammenligningen på indikatorer for ikke-
priskonkurrenceevne, ligger Danmark bedre, og vores position er blevet 
styrket over de seneste 15 år. Det kan bidrage til at forklare, at Dan-
marks bytteforhold er blevet forbedret. Generelt er der dog stor usik-
kerhed forbundet med effekten af ikke-priskonkurrenceevne. 

DEKOMPONERING AF DEN TRENDRENSEDE UDVIKLING I 
EKSPORTFORMÅEN Figur 9 
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Kilde: 

Dekomponeringen er foretaget omkring den negative fælles trend og viser således, om de to mål for konkurren-
ceevne har trukket op eller ned i landenes eksportformåen i forhold til trendniveauet.  Udviklingen er fra den
gennemsnitlige værdi for perioden 1995-97 til 2008-10. Luxembourg er fra 2000-02 til 2008-10, Schweiz er 1996-98
til 2006-08 og USA 1995-07 til 2007-09. 
OECD og egne beregninger. 
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Finanspolitik i EU – hvad har vi lært af 
krisen? 

Jens Bech Agerholm, Uffe Mikkelsen og Karoline Garm Nissen, Økono-
misk Afdeling 
 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Den økonomiske og finansielle krise har gjort det tydeligt, at udviklin-
gen i eurolandenes offentlige finanser i årene op til krisen var uholdbar. 
Mange lande benyttede ikke de gunstige konjunkturforhold til at kon-
solidere de offentlige finanser og havde derfor et dårligt udgangspunkt, 
da krisen ramte. Alligevel lempede de fleste lande i 2009 finanspolitik-
ken som led i en fælles europæisk indsats for at modvirke de negative 
effekter af krisen på vækst og beskæftigelse. Det medførte, at de of-
fentlige finanser blev yderligere svækket, og for en række eurolande 
udviklede det sig til en regulær statsgældskrise. I mange lande er en 
lempelig finanspolitik i højkonjunkturen op til krisen nu blevet afløst af 
kraftige konsolideringer. Finanspolitikken har dermed forstærket kon-
junkturudsvingene frem for at dæmpe dem. 

For en række lande skyldtes det dårlige udgangspunkt for de offent-
lige finanser, at de fælles finanspolitiske spilleregler i stabilitets- og 
vækstpagten ikke blev overholdt og håndhævet tilstrækkeligt. Andre 
lande overholdt dem langt hen ad vejen, men oplevede alligevel krafti-
ge forværringer af de offentlige finanser i løbet af krisen. Disse lande 
havde opbygget store makroøkonomiske ubalancer, som i årene op til 
krisen bidrog positivt til de offentlige finanser via bl.a. indtægter fra 
stigende aktivpriser. Da krisen brød ud, blev det klart, at disse indtæg-
ter fejlagtigt var blevet opfattet som strukturelle. Samtidig var det un-
derliggende produktionspotentiale blevet overvurderet, og højkon-
junkturen dermed undervurderet. Tilsammen betød disse forhold, at 
den reelle underliggende position for de offentlige finanser – målt ved 
den såkaldte struktursaldo – blev vurderet bedre, end den faktisk var i 
årene op til krisen. Finanspolitikken burde i det lys have været mindre 
lempelig. 

Krisen har udstillet mindst to grundlæggende svagheder ved det øko-
nomiske samarbejde i EU. For det første var incitamenterne til at udøve 
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budgetdisciplin utilstrækkelige. For det andet var det ensidige fokus på 
finanspolitikken for snævert. Der var behov for at udbrede den makro-
økonomiske overvågning for at danne et helhedsbillede af landenes 
økonomiske situation. 

EU-landene har de seneste år vedtaget en række nye regler, som har 
til hensigt at rette op på disse svagheder. Vedtagelsen af finanspagten 
indebærer fx, at landene fremover skal sikre, at det årlige underskud på 
den strukturelle saldo – dvs. den faktiske saldo renset for midlertidige 
faktorer – maksimalt må udgøre 0,5 pct. af bruttonationalproduktet, 
BNP. Det skærper kravene til den finanspolitiske disciplin, men reducerer 
omvendt den finanspolitiske fleksibilitet. EU-landene har desuden ved-
taget regler for overvågning af makroøkonomiske ubalancer, der inde-
bærer, at Europa-Kommissionen skal overvåge, om et land er ved at 
opbygge uforholdsmæssigt store ubalancer. 

Disse nye tiltag til styrket økonomisk samarbejde er et vigtigt skridt i 
retning af at øge budgetdisciplinen og udbrede den makroøkonomiske 
overvågning. Afgørende er dog fortsat den politiske vilje til at sikre, at 
den førte finanspolitik ikke i fremtiden forstærker konjunkturudsvinge-
ne i samme grad som det har været tilfældet i årene op til og under 
krisen. I den forbindelse er det vigtigt, at EU-landene ikke baserer deres 
finanspolitik på urealistiske forudsætninger om vækst, beskæftigelse 
mv., da det slører de reelle krav til finanspolitikken. 

Krisen har vist, at der er behov for at forbedre beregningen af struk-
tursaldoen, herunder at korrigere bedre for udsving i aktivpriser. Ligele-
des er det relevant at supplere udviklingen i landenes struktursaldi som 
mål for den førte finanspolitik med en opgørelse af effekten af landenes 
konkrete finanspolitiske tiltag. Det giver et bedre helhedsbillede af de-
res finanspolitik. 

 
DET FINANSPOLITISKE SAMARBEJDE I EU FØR DEN ØKONOMISKE OG 
FINANSIELLE KRISE – REGLER OG OVERHOLDELSE 

Stabilitets- og vækstpagten før krisen 
Det finanspolitiske samarbejde i EU er forankret i stabilitets- og vækst-
pagten, der uddyber og præciserer EU-traktatens grundlæggende be-
stemmelser om at sikre budgetdisciplin i medlemslandene (undgå "ufor-
holdsmæssigt store underskud"). 

Pagten består af to elementer – en forebyggende og en korrigerende 
del. Den forebyggende del indeholder retningslinjer for EU-landenes 
mellemfristede finanspolitik, herunder at de på mellemlangt sigt skal 
have tæt på balance eller overskud på de offentlige finanser. Tanken 
er, at landene skal opbygge et råderum til, at de automatiske stabilisa-
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torer kan virke frit i en normal lavkonjunktur uden at komme i konflikt 
med 3-pct.-grænsen for offentlige underskud. 

Den korrigerende del iværksættes, hvis et EU-land overskrider EU-
traktatens grænser for det offentlige underskud og bruttogælden på 
henholdsvis 3 og 60 pct. af BNP. I praksis har kun kravet til underskuddet 
været håndhævet. Det pågældende land modtager en henstilling om at 
korrigere underskuddet inden for en given frist, og eurolande kan i sid-
ste ende blive pålagt bøder, hvis de ikke overholder reglerne. 

Stabilitets- og vækstpagten stammer fra 1997 og blev ændret i 2005. 
Den korrigerende del af pagten blev lempet, hvorimod den forebyg-
gende del blev strammet op. Muligheden for at undtage lande fra un-
derskudsproceduren i tilfælde af lav økonomisk vækst blev udvidet, og 
det blev muligt at give flerårige tidsfrister for at korrigere uforholds-
mæssigt store underskud. Omvendt blev der i den forebyggende del 
bl.a. indført mere specifikke krav til finanspolitisk konsolidering for lan-
de, der ikke opfyldte deres mellemfristede mål, MTO. Disse lande skulle 
sikre, at den strukturelle saldo – dvs. offentlig saldo renset for konjunk-
turer og andre midlertidige faktorer – årligt blev forbedret med som 
udgangspunkt 0,5 pct. af BNP, indtil MTO var opnået. Der blev endvide-
re indført landespecifikke MTO'er, som blev differentieret efter offentlig 
gæld og potentiel vækst. De skulle også differentieres efter landenes 
finanspolitiske holdbarhed.1 For eurolande og lande i det europæiske 
valutakurssamarbejde, ERM2, skulle MTO ligge inden for intervallet -1 
pct. af BNP og balance eller overskud. 

Ændringerne i 2005 var bl.a. en konsekvens af, at en række eurolande 
i årene forinden havde haft problemer med at overholde reglerne i sta-
bilitets- og vækstpagten. I praksis var reglerne blevet anvendt mere 
lempeligt, og regelsættet blev i en vis forstand tilpasset til denne virke-
lighed. Kritikere bemærkede, at ændringerne ikke ville løse problemer-
ne med at implementere pagten, men tværtimod øge risikoen for sti-
gende budgetunderskud og gældskvoter på mellemlangt sigt (fx 
Deutsche Bundesbank (2005)).  

 
Overtrædelser af stabilitets- og vækstpagten før krisen 
Til at vurdere, hvilke eurolande der overholdt reglerne i stabilitets- og 
vækstpagten i årene op til krisen, tager vi udgangspunkt i offentlige 
underskud, gældsniveauer og strukturelle saldi målt i realtid – dvs. 
skønnet for størrelsernes niveau i de pågældende år. For et givet år vil 
realtidsmålet for fx det offentlige underskud derfor vise underskuddet, 

 1
 MTO'erne blev i 2009 også differentieret efter landenes finanspolitiske holdbarhed. De nye MTO'er 

blev implementeret i forbindelse med stabilitets- og konvergensprogrammerne for 2009-10. 
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som det blev skønnet i Europa-Kommissionens økonomiske prognoser i 
det givne år.  

I årene før finanskrisen havde mange eurolande en offentlig gæld og 
et offentligt underskud, der (målt i realtid) oversteg pagtens grænse-
værdier på henholdsvis 60 og 3 pct. af BNP, jf. figur 1. I 2004, hvor flest 
lande overskred grænserne, havde halvdelen af eurolandene et under-
skud på mere end 3 pct. af BNP, og i 7 ud af 12 eurolande var den of-
fentlige gæld over 60 pct. af BNP. For euroområdet som helhed var det 
offentlige underskud 2,8 pct. af BNP og gælden ca. 70 pct. af BNP. Bud-
getunderskuddene blev større, og den offentlige gæld voksede i flere af 
landene trods gunstige konjunkturer i tiden op til krisen. 

Som svar på krisen vedtog EU-landene i efteråret 2008 den såkaldte 
europæiske genopretningsaftale (European Economic Recovery Plan), 
hvor landene koordinerede en finanspolitisk stimulus på samlet 1,5 pct. 
af EU's BNP. I takt med at landene førte en aktiv lempelig finanspolitik, 
lod de automatiske stabilisatorer virke og implementerede finansielle 
redningspakker, steg gæld og underskud kraftigt i mange af dem efter 
2008. 

 

OFFENTLIG GÆLD OG BUDGETSALDO FOR UDVALGTE LANDE, 2002-08 
(MÅLT I REALTID) Figur 1
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Kilde: 

I figuren vises landenes underskud og gæld målt i realtid. For et givet år benyttes et simpelt gennemsnit af Euro-
pa-Kommissionens forårs- og efterårsprognosers estimat af underskud og gæld. 
Europa-Kommissionens prognoser 2002-08. 

Kravet i pagtens forebyggende del om tæt på balance eller overskud 
på det offentlige budget på mellemlangt sigt blev også i vidt omfang 
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overskredet. I knap halvdelen af eurolandene viste den strukturelle sal-
do i årene op til krisen (målt i realtid) underskud på 2-4 pct. af BNP,  
jf. figur 2. Tyskland og Frankrig var blandt de lande, der i en årrække  

STRUKTUREL SALDO FOR UDVALGTE LANDE (MÅLT I REALTID) Figur 2
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Kilde: 

I perioden 2002-05 approksimeres den strukturelle saldo ved den cyklisk justerede saldo. 
Europa-Kommissionens prognoser 2002-11. 

  

 

ÆNDRING I STRUKTURSALDO FOR EURO12, MÅLT I REALTID Tabel 1

Pct. af BNP 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Portugal (EDP: 2002-08) ......... -0,8 0,6 0,4 -2,6 0,7 1,2 0,4 
Tyskland (EDP:2003-07) ......... -0,8 -0,4 -0,2 0,1 0,5 1,8 -0,3 
Frankrig (EDP: 2003-07) ......... -0,8 -1,4 0,3 0,5 0,5 0,3 -0,8 
Grækenland (EDP: 2004-07) ...  -0,4 -1,1 -2,9 -0,1 1,5 0,4 0,3 
Italien (EDP: 2004-08) ............. -0,2 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 1,8 -0,4 
Holland (EDP: 2004-05) .......... -0,7 -0,7 -0,6 0,9 0,7 -0,9 1,0 

Østrig ................................ -0,3 0,0 -0,1 -0,8 0,3 0,2 -0,2 
Irland ................................ -2,5 0,2 0,6 0,2 1,4 -0,2 -4,4 
Belgien ............................. 0,5 0,3 -0,3 0,2 -0,3 0,6 -0,4 
Luxembourg ..................... -1,4 0,0 -2,3 -0,6 -0,2 2,0 1,7 
Spanien ............................. 0,1 0,1 0,1 0,2 1,5 0,0 -1,9 
Finland ................................. -0,2 -0,2 -0,8 -0,3 0,8 1,1 0,8 

Simpelt gennemsnit -0,6 -0,3 -0,5 -0,3 0,6 0,7 -0,3 

Anm.: Fra 2002-06 angiver tabellen ændringen i den cyklisk justerede saldo og fra 2007-08 ændringen i struktursaldoen. 
Rød skrift markerer, at landet ikke – som ellers påkrævet – konsoliderede med 0,5 pct. af BNP strukturelt. Grå 
baggrund markerer, at landet overholdt sit MTO. Den stiplede linje angiver overgangen til implementeringen af
2005-revisionen af stabilitets- og vækstpagten. Ud for de enkelte lande er angivet, i hvilke år de var i underskuds-
proceduren, EDP. 

Kilde: Europa-Kommissionens prognoser 2001-09. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 64 

ANNONCERET OG FAKTISK BUDGETSALDO FOR UDVALGTE LANDE Figur 3
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Kilde: 

De gule linjer angiver den planlagte udvikling i den faktiske saldo som angivet i landenes stabilitetsprogrammer,
SP, mens den blå linje angiver den realiserede udvikling. Der blev i 2009 foretaget en kraftig statistisk revision af
Grækenlands budgetunderskud for de år, der er illustreret i figuren.  
Europa-Kommissionens forårsprognose 2012, samt de enkelte landes stabilitetsprogrammer 2002-08. 
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VÆKSTFORUDSÆTNINGER OG FAKTISK REAL BNP-VÆKST FOR UDVALGTE 
LANDE 

Figur 4
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Kilde: 

De gule linjer angiver den forventede udvikling i BNP-væksten i landenes stabilitetsprogrammer, SP, mens den blå
linje angiver den realiserede udvikling. Der blev i 2009 foretaget en kraftig statistisk revision af Grækenlands BNP
for de år, der er illustreret i figuren.  
Europa-Kommissionens forårsprognose 2012, samt de enkelte landes stabilitetsprogrammer 2002-08. 
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efter euroens indførelse havde store strukturelle underskud. Andre lande, 
såsom Irland og Spanien, havde små strukturelle overskud, som imidlertid 
hurtigt vendte til store underskud (8-10 pct. af BNP) i løbet af krisen. 

Til trods for, at halvdelen af eurolandene i perioder var i underskuds-
proceduren, og endnu flere lande havde store strukturelle underskud, 
var den finanspolitiske konsolidering i euroområdet beskeden i 2002-05, 
jf. tabel 1. Det blev dog tilsyneladende bedre efter 2005, hvor det med 
de nye regler blev fastslået, at lande, der ikke overholdt deres MTO eller 
var i underskudsproceduren, i udgangspunktet skulle forbedre deres 
strukturelle saldo med mindst 0,5 pct. af BNP om året. De fleste lande 
forbedrede den, om end ikke alle med 0,5 pct. af BNP. Data kan dog 
være sløret af, at højkonjunkturen i 2005-07 og de stigende aktivpriser 
fik forbedringen i struktursaldoen til at se større ud, end den førte fi-
nanspolitik i årene afspejler. 

 
Stabilitetsprogrammer og urealiserede vækstforudsætninger 
Eurolandene specificerer årligt i deres stabilitetsprogrammer strategien 
for den finanspolitiske tilpasning mod deres MTO og mod at rette op på 
evt. uforholdsmæssigt store underskud. I bl.a. Frankrig, Italien, Portugal 
og Grækenland var de realiserede budgetunderskud op til krisen gene-
relt større end forudsat i programmerne, jf. figur 3. Andre lande, såsom 
Spanien og Irland, har i årene op til krisen overholdt målene i deres pro-
grammer. Det skal dog ses i lyset af, at i netop de to lande nød de of-
fentlige budgetter i disse år godt af høje indtægter fra især meget kraf-
tige boligprisstigninger, jf. ECB (2008). 

En væsentlig årsag til, at landenes budgetunderskud ikke udviklede sig 
som planlagt i stabilitetsprogrammerne, er, at de vækstforudsætninger, 
der blev lagt til grund for programmerne, ofte var mere optimistiske 
end de realiserede vækstrater, jf. figur 4. I bl.a. Frankrig, Italien, Portu-
gal og til dels Tyskland var programmerne baseret på en forventning 
om, at BNP-væksten ville stige til 2,5-3 pct. i løbet af et par år og forblive 
på det niveau. For Spanien, Irland og Grækenland blev den forudsatte 
vækst derimod realiseret. En række lande havde således et optimistisk 
syn på den potentielle vækst. Det var givetvis en medvirkende årsag til, 
at landene ikke iværksatte en tilstrækkelig finanspolitisk konsolidering 
til at ruste deres offentlige finanser mod en pludselig forværring. 

 
USIKKERHED VED DEN STRUKTURELLE SALDO SOM STYRINGSMÅL 

At måle den finanspolitiske konsolidering (eller mangel herpå) alene ved 
at beregne ændringen i den strukturelle saldo er behæftet med væsent-
lig usikkerhed og giver ikke nødvendigvis et fuldkomment billede af den 
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førte finanspolitik. Den strukturelle saldo beregnes residualt ved at fra-
trække konjunkturdrevne offentlige indtægter og udgifter (dvs. cykliske 
komponenter såsom højere udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse i en 
recession) samt andre midlertidige forhold fra den faktiske budgetsaldo, 
jf. Winther (2011). I beregningen af den cyklisk justerede – eller kon-
junkturrensede – saldo tages der kun højde for cykliske forhold. 

 
                    Cyklisk justeret saldo 

 
Strukturel saldo = Faktisk saldo – Cyklisk komponent – Midlertidige forhold 

 
En eventuel fejlvurdering af den strukturelle saldo vil skyldes, at enten 
den faktiske saldo, den cykliske komponent, eller midlertidige statslige 
indtægter eller udgifter fejlvurderes. 

 
Undervurdering af konjunkturerne i årene op til krisen 
Den offentlige saldos cykliske komponent beregnes ud fra en vurdering 
af konjunktursituationen målt ved det såkaldte produktionsgab. I årene 
op til den finansielle krise blev det i en række lande opgjort til i realtid 
at være negative. Det vil sige, at der var tegn på, at landene befandt sig 
i en lavkonjunktur. For de samme år opgjort i 2012 havde en række lan-
de imidlertid store positive produktionsgab, jf. figur 5. Det vil sige, at 
der var en kraftig højkonjunktur. Denne undervurdering af produk-

 

VURDERING AF PRODUKTIONSGAB, 2005-07 Figur 5

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

TY GR SP FR IT IR TY GR SP FR IT IR TY GR SP FR IT IR

2005 2006 2007

Produktionsgab, opgjort i realtid Produktionsgab, opgjort 2012 Undervurdering af produktionsgab

Pct. af BNP

 
Kilde: Europa-Kommissionens prognoser 2005-12. 
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tionsgabene udgjorde for flere lande op til 3-4 pct. af BNP. Det afspejler 
bl.a., at det er vanskeligt at beregne det, når der er en kraftig vending i 
konjunkturerne, jf. Andersen og Rasmussen (2011). 

Undervurderingen af eurolandenes produktionsgab, og dermed af 
konjunktursituationen, medførte tilsvarende, at budgetsaldoens cykliske 
komponent blev undervurderet. Det betød isoleret set, at den struktu-
relle saldo generelt blev vurderet til at være bedre, end den i virkelighe-
den var, jf. figur 6. I modsat retning trak dog, at den faktiske saldo – 
med undtagelse af Grækenland – samtidig blev undervurderet. Dermed 
blev den samlede overvurdering af den strukturelle saldo mindre end 
det direkte bidrag fra fejlvurderingen af konjunktursituationen. 

 
Strukturelle indtægter viste sig at være midlertidige 
I beregningen af den strukturelle saldo fratrækkes foruden den cykliske 
komponent som nævnt også andre midlertidige forhold, fx privatise-
ringsindtægter, udgifter i forbindelse med naturkatastrofer mv. Hvis 
sådanne midlertidige indtægter (eller udgifter) ikke fratrækkes, vil de 
fejlagtigt indgå som strukturelle. 

Der er dog en række midlertidige indtægter, som ikke fratrækkes i 
Kommissionens beregning af struktursaldoen. Det drejer sig først og 
fremmest om overnormale skatteindtægter som følge af midlertidige og 
unormalt store stigninger i aktivpriser såsom boligpriser og aktiekurser. 

OVERVURDERING AF CYKLISK JUSTERET SALDO, 2005-07 Figur 6
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Kilde: 

I figuren er anvendt cyklisk justeret saldo for landene, fordi der ikke findes data fra Kommissionen for 2012-
estimater af struktursaldoen i 2005-07. 
Europa-Kommissionens prognoser 2005-12. 
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Kanda (2010) beregner struktursaldoen for Irland ved en metode, der 
korrigerer for budgeteffekten af boligboblen. Herved når han frem til, 
at struktursaldoen havde været negativ i årene op til krisen, og at Irland 
i 2007 havde et strukturelt underskud på 7 pct. af BNP. Den seneste op-
gørelse heraf for 2007 var ifølge Kommissionen 1,8 pct. af BNP, og i real-
tid blev den strukturelle saldo vurderet til at være i overskud med 1,5 
pct. af BNP. 

De store fald i struktursaldoen i Irland og Spanien i 2007-09, jf. figur 
2, illustrerer, hvor vanskeligt det kan være at vurdere den strukturelle 
saldo i realtid. I de to lande blev den forværret med ca. 10 pct. af BNP 
som følge af krisen. Disse fald skyldes ikke, at finanspolitikken blev 
lempet diskretionært i de lande, men snarere at de strukturelle niveau-
er for de offentlige indtægter og udgifter blev fejlvurderet. 

 
Konsolidering målt ved konkrete finanspolitiske tiltag 
Usikkerheden ved at måle den strukturelle saldo betyder, at den ikke 
nødvendigvis giver det fulde billede af den førte finanspolitik. Som al-
ternativ til at vurdere finanspolitikken ved at måle ændringen i den 
strukturelle saldo ("top-down") kan budgeteffekten af konkrete diskre-
tionære finanspolitiske tiltag kvantificeres ("bottom-up"). I eurolande-
nes stabilitetsprogrammer angives de konkrete tiltag, og Kommissionen 
vurderer løbende effekten af disse tiltag på tværs af EU-landene. Effek-
ten af de faktiske tiltag er i princippet en mere ideel metode til at vur-
dere den faktisk førte finanspolitik. Metoden kræver imidlertid både en 
meget detaljeret og retvisende information fra landene om deres fi-
nanspolitiske tiltag samt en præcis vurdering af effekterne af dem. Pro-
blemerne med at vurdere niveauet for den strukturelle saldo løses dog 
ikke alene ved at vurdere de konkrete tiltag og vil i alle tilfælde bero på 
en vurdering af landenes produktionsgab. 

De diskretionære tiltag tegner et andet billede af den førte finanspo-
litik i euroområdet i perioden op til krisen, end hvad ændringen i 
struktursaldoen angiver. I fx Irland og Spanien viser tiltagene, at fi-
nanspolitikken blev lempet med ca. 1 pct. af BNP årligt fra 2005-08, jf. 
figur 7. Til sammenligning var ændringerne i den strukturelle saldo 
svagt positive og gav dermed et billede af, at der skete en lille finans-
politisk konsolidering i disse år, jf. tidligere i tabel 1. De ekspansive 
tiltag i de to lande skal ses i lyset af, at begge havde kraftig økonomisk 
vækst i årene op til krisen. Væksten blev på det tidspunkt vurderet til 
at afspejle strukturelle faktorer frem for konjunkturforhold. Det ses 
ved de stærkt undervurderede produktionsgab i de to lande i de år, jf. 
tidligere i figur 5. Opfattelsen var derfor, at der var råderum til at 
lempe finanspolitikken. 
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For Italien og til dels Portugal er billedet det modsatte. De diskretionære 
tiltag viser fx for Italien tegn på finanspolitiske stramninger på omkring 
1 pct. af BNP årligt i 2005-07. Til trods for, at landene strammede finans-
politikken i årene op til krisen, blev den strukturelle saldo først forbed-
ret i 2006-07, og stramningerne var ikke tilstrækkelige til at sikre, at de 
offentlige finanser var tilstrækkeligt rustede, da krisen brød ud. En mu-
lig forklaring på, at den strukturelle saldo ikke blev forbedret, kan være 
en svag potentiel vækst, som har forringet den underliggende stilling på 
de offentlige finanser i netop disse to lande. For Tyskland og Frankrig 
viser begge metoder, at finanspolitikken var omtrent neutral i 2005-07. 

Den kumulerede effekt af finanspolitiske tiltag over tid for de to be-
regningsmetoder viser, at Irland og Spanien i perioden 2004-08 lempede 
finanspolitikken svarende til 4-6 pct. af BNP, når den opgøres ved at 
optælle de direkte diskretionære tiltag, mens den kumulerede ændring i 
struktursaldoen lå nogenlunde fladt, jf. figur 8. Da krisen ramte Irland 
og Spanien, gav det sig udslag i kraftige fald i den strukturelle saldo, og 
allerede i 2009 var den kumulerede ændring i struktursaldoen større end 
den kumulerede ændring i de diskretionære tiltag. At de strukturelle 
saldi i 2009-10 blev kraftigt forværret trods omfattende finanspolitisk 
konsolidering i Irland og omtrent neutral finanspolitik i Spanien, afspej-
ler formentlig, at en række midlertidige indtægter faldt bort, som i ti-
den op til krisen blev opfattet som strukturelle. 

DISKRETIONÆRE FINANSPOLITISKE TILTAG I UDVALGTE LANDE Figur 7 
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Kilde: 

De diskretionære finanspolitiske tiltag er beregnet ved at summere budgeteffekten af de konkrete finanspolitiske
tiltag, der specificeres i Kommissionens årlige vurderinger af landenes stabilitetsprogrammer. 
Europa-Kommissionens årlige publikation, Public finances in EMU, samt Kommissionens vurderinger af landenes
stabilitetsprogrammer. 
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Som nævnt tidligere blev EU-landene i slutningen af 2008 enige om en 
koordineret finanspolitisk lempelse svarende til i alt 1,5 pct. af EU's BNP. 
I 2009 viser de diskretionære finanspolitiske tiltag derfor, at finanspoli-
tikken blev lempet betydeligt i de fleste lande, om end bl.a. Irland 
strammede kraftigt op. Da den finansielle krise i 2010 udviklede sig til 
en statsgældskrise i en række eurolande, blev det klart, at flere af dem 
ikke havde haft et tilstrækkeligt finanspolitisk råderum. Landene har i 
kølvandet på den kraftige diskretionære finanspolitiske ekspansion i 

KUMULERING AF DISKRETIONÆRE FINANSPOLITISKE TILTAG OG ÆNDRING I 
STRUKTURSALDO I UDVALGTE LANDE Figur 8
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Kilde: 

Den gule linje angiver den kumulerede ændring i struktursaldoen (målt i realtid), mens den blå linje angiver de
kumulerede diskretionære finanspolitiske tiltag (bottom-up). De diskretionære finanspolitiske tiltag er beregnet
ved at summere budgeteffekten af de konkrete finanspolitiske tiltag, der specificeres i Kommissionens årlige
vurderinger af landenes stabilitetsprogrammer. 
Europa-Kommissionens årlige publikation, Public finances in EMU samt Kommissionens prognoser. 
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2009 derfor måttet stramme finanspolitikken kraftigt i 2010, jf. figur 7. 
Især Spanien og Portugal måtte gennemføre omfattende offentlige 
besparelser. Set i det lys burde den koordinerede finanspolitiske lempel-
se i EU derfor have været mere differentieret på tværs af landene.  

De finanspolitiske stramninger i euroområdet er fortsat i 2011 og 
2012, og der er også planlagt omfattende finanspolitiske konsoliderin-
ger i de kommende år. I en række eurolande er lempelig finanspolitik i 
højkonjunkturen op til krisen således blevet afløst af omfattende konso-
lidering. Finanspolitikken har dermed forstærket såvel højkonjunkturen 
som den efterfølgende lavkonjunktur.  
 
STYRKELSE AF REGLERNE FOR DET ØKONOMISKE SAMARBEJDE I EU 

Krisen udstillede mindst to grundlæggende svagheder ved det økonomi-
ske samarbejde i EU. For det første har der ikke været tilstrækkeligt inci-
tament for landene til at konsolidere de offentlige finanser og opbygge 
et finanspolitisk råderum til at kunne imødegå effekterne af en større 
økonomisk nedtur. Reglerne i stabilitets- og vækstpagten blev ikke til-
strækkeligt håndhævet, og svag markedsdisciplin betød, at markederne 
ikke straffede lande med uholdbare offentlige finanser. 

For det andet var det ensidige fokus på finanspolitikken for snævert.  
Selv om reglerne i pagten blev overholdt, formåede lande som fx Spanien 
og Irland at opbygge alvorlige makroøkonomiske ubalancer, og krisen 
ramte derfor disse lande særligt hårdt, jf. tidligere. Der var derfor behov 
for at udbrede den makroøkonomiske overvågning af EU-landene for at 
danne et helhedsbillede af landenes økonomiske situation. 

Krisen gjorde det altså klart, at der var behov for såvel at skærpe de 
finanspolitiske spilleregler som at styrke og udvide det økonomiske 
samarbejde i EU. Behovet for at genetablere troværdighed om den lang-
sigtede holdbarhed af de offentlige finanser og stabilisere de finansielle 
markeder betød, at der denne gang var bred politisk opbakning i EU til 
at stramme reglerne. Det førte i første omgang til en reform af stabili-
tets- og vækstpagten, og at der blev indført overvågning af makroøko-
nomiske ubalancer – den såkaldte "Six Pack" fra 2011.1 

 
Reform af stabilitets- og vækstpagten 
Reformen af stabilitets- og vækstpagten bygger oven på det eksisteren-
de regelsæt, så reglerne bliver strammere og sanktionerne stærkere. En 
af de væsentligste ændringer i den forebyggende del af pagten er, at 
vurderingen af tilpasningen mod MTO fremover skal foretages på bag-

 1
 For en uddybende gennemgang af elementerne i Six Pack, se Gade og Thuesen (2010). 
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grund af en helhedsvurdering med struktursaldoen som referenceværdi. 
Derudover skal lande med en offentlig gæld på over 60 pct. af BNP fore-
tage en hurtigere tilpasning mod MTO. Samtidig kan et EU-land frem-
over få en henstilling, hvis det afviger mærkbart fra tilpasningen. I den 
korrigerende del af pagten er den væsentligste ændring, at gældskrite-
riet operationaliseres. EU-lande med en offentlig gæld over 60 pct. af 
BNP skal fremover som hovedregel reducere forskellen mellem det aktu-
elle gældsniveau og de 60 pct. af BNP med en tyvendedel årligt (målt i 
gennemsnit over tre år). Lande, der ikke overholder denne regel, kan 
komme i underskudsproceduren, selv om deres faktiske underskud ikke 
overskrider 3 pct. af BNP. 

For eurolandene skærpes sanktionsregimet både i den forebyggende 
og den korrigerende del. Samtidig indføres der mere automatik, og der-
med mere effektivitet i at vedtage sanktioner, idet beslutninger om 
økonomiske sanktioner fremover vil blive truffet via "omvendt kvalifice-
ret flertal", så det bliver sværere at vedtage undtagelser for sanktioner. 
Det styrker pagten og gør det mere sandsynligt, at der anvendes sankti-
oner. 
 
Overvågning af makroøkonomiske ubalancer 
For at udvide den makroøkonomiske overvågning vedtog EU-landene 
regler for at overvåge makroøkonomiske ubalancer. Reglerne indebæ-
rer, at Kommissionen på baggrund af en række indikatorer – som bo-
ligpriser, betalingsbalance, udlandsgæld, kreditgivning og den private 
sektors gæld – skal overvåge, om et EU-land er ved at opbygge ufor-
holdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer. Et land kan i sidste 
ende modtage en henstilling fra Rådet om at korrigere ubalancerne, 
og eurolande kan pålægges bøder, hvis de ikke efterlever en henstil-
ling. 

Udbredelsen af den makroøkonomiske overvågning er et vigtigt sup-
plement til den finanspolitiske overvågning. Det skal ses i lyset af, at 
makroøkonomiske ubalancer langt fra altid i tide kan ses på de offentli-
ge saldi eller gæld. Ubalancer kan i lige så høj grad stamme fra den pri-
vate sektor og give sig udslag i fx uholdbare boligprisstigninger, svæk-
ket konkurrenceevne, store underskud på betalingsbalancen og opbyg-
ning af udlandsgæld. Når der samtidig er en betydelig usikkerhed for-
bundet med beregningen af struktursaldoen, indebærer ensidig fokus 
på strukturelle saldi en risiko for, at finanspolitikken tilrettelægges 
uhensigtsmæssigt. Doseres finanspolitikken derfor på baggrund af årlige 
vurderinger af den strukturelle saldo som reference, medfører det en 
risiko for, at landene fører en politik, der ikke er passende i forhold til 
konjunktursituationen. 
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Finanspagten 
I løbet af efteråret 2011 eskalerede statsgældskrisen, og det stod klart, 
at de finansielle markeder – på trods af styrkelsen af stabilitets- og 
vækstpagten mv. – fortsat tvivlede på den politiske indsats for at sikre 
holdbare offentlige finanser, især i visse eurolande. Som konsekvens 
heraf indgik eurolandene i begyndelsen af december 2011 en mellem-
statslig aftale om at skærpe det finanspolitiske samarbejde – finanspag-
ten (Fiscal Compact) – med mulighed for, at ikke-eurolande kunne til-
slutte sig aftalen.1  Mange af elementerne i finanspagten svarer til 
grundlæggende elementer i stabilitets- og vækstpagten, men finanspag-
ten skærper bl.a. en række bestemmelser og indeholder også helt nye 
tiltag. 

Hovedelementet i finanspagten er en finanspolitisk regel om, at der 
skal være balance eller overskud på de offentlige finanser. Reglen anses 
for opfyldt, hvis den årlige strukturelle saldo ligger på det landespecifik-
ke MTO, der ikke må overstige et underskud på 0,5 pct. af BNP (dog 1 
pct. af BNP for lande med lav gæld og lave udfordringer for den finans-
politiske holdbarhed). Reglen ligger på linje med reglerne i stabilitets- 
og vækstpagtens forebyggende del, men det er en skærpelse, at den 
strukturelle saldo årligt ikke må overstige MTO. Reglen styrker kravene 
til den finanspolitiske disciplin, men reducerer omvendt den finanspoliti-
ske fleksibilitet. Som noget nyt skal budgetreglen indskrives i national 
lovgivning, helst på forfatningsniveau, og EU-domstolen vil kunne verifi-
cere implementeringen af lovgivningen på nationalt niveau. Det er en 
klar opstramning. 

Kravene til beregningen af struktursaldoen forstærkes af finanspag-
tens krav om årligt at overholde MTO. Konsekvensen er, at landene bør 
sigte mod at have en bedre struktursaldo end det maksimalt tilladte 
underskud på 0,5 pct. af BNP. Dermed kan det undgås, at beregnings-
usikkerheder leder til, at finanspolitikken doseres forkert. 

Den finanspolitiske regel skal suppleres med en automatisk korrekti-
onsmekanisme, der træder i kraft, hvis reglen fraviges. Hensigten er i 
højere grad at automatisere finanspolitisk konsolidering, end det er 
tilfældet i stabilitets- og vækstpagten. De konkrete elementer kendes 
imidlertid ikke på nuværende tidspunkt, da Kommissionen endnu ikke 
har fremsat forslag til implementering af mekanismen. En risiko er, at 
mekanismen bl.a. vil komme til at indeholde en række undtagelsesbe-
stemmelser, som i praksis vil udvande den nye budgetregel og dermed 
slække på den finanspolitiske disciplin. 

 1
 Alle EU-lande undtagen Storbritannien og Tjekkiet deltager i finanspagten. Den træder i kraft, når 

mindst 12 eurolande har ratificeret den. 
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Et andet nyt element i finanspagten er, at eurolandene politisk forplig-
ter sig til at vedtage Kommissionens forslag eller anbefalinger vedrø-
rende eurolande i underskudsproceduren, medmindre et kvalificeret 
flertal er imod. Denne stemmeregel blev som nævnt introduceret med 
reformen af stabilitets- og vækstpagten, men udbredes og styrkes her-
med i finanspagten. 
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Styring af de offentlige udgifter i Danmark 

Pernille Bomholdt Nielsen og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk 
Afdeling 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Der er i Folketinget politisk enighed om en budgetlov. Med loven indfø-
res 4-årige rullende udgiftslofter i stat, regioner og kommuner. Lofterne 
dækker størstedelen af de offentlige udgifter, herunder offentligt for-
brug og overførsler. Samtidig indføres der en balanceregel som krævet i 
finanspagten. 

Det har været nødvendigt med nye og forbedrede redskaber til at sty-
re de offentlige udgifter. Det skyldes, at væksten i det offentlige for-
brug gentagne gange i de seneste knap 20 år har ligget over det plan-
lagte. Det betød bl.a., at der kom yderligere pres på økonomien i årene 
2005-08, hvor der var højkonjunktur i Danmark. På længere sigt betyder 
overskridelserne, at de offentlige finanser er dårligere rustede til at 
håndtere de fremtidige udfordringer, herunder flere ældre og færre i 
den erhvervsaktive alder. Statsgældskrisen har desuden betydet, at der i 
finansmarkederne er kommet øget fokus på finans- og udgiftspolitik-
ken. 

Overskridelserne i det offentlige forbrug skyldtes i høj grad, at kommu-
nerne brugte flere penge end aftalt i økonomiaftalerne med regeringen. I 
en lang årrække fik overskridelserne ikke konsekvenser. Folketinget 
skærpede imidlertid ad flere omgange fra 2008-10 sanktionerne over for 
kommunerne, hvis deres samlede udgifter overskred det aftalte niveau. 
Skærpelserne og øgede krav til den løbende økonomistyring synes at ha-
ve virket. Væksten i det offentlige forbrug var i 2011 således lavere end 
planlagt. Det er derfor positivt, at sanktionsmekanismerne er blevet vide-
reført i forbindelse med den nye budgetlov og også kommer til at gælde 
for regionerne.  
 
UDVIKLINGEN I DET OFFENTLIGE FORBRUG 

Det offentlige forbrug var i 2011 509 mia. kr., svarende til 28,5 pct. af 
bruttonationalproduktet, BNP. Dermed udgjorde det lidt under halvde-
len af de offentlige udgifter, som også omfatter indkomstoverførsler, jf. 
figur 1. I 2011 stod kommunerne for knap halvdelen af det offentlige 
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forbrug, regionerne for godt 20 pct. og staten for knap 30 pct. Kommu-
nernes andel dækker udgifter til bl.a. skoler, dagtilbud og ældrepleje. 
Regionernes udgifter er primært knyttet til sundhedsvæsenet. Statens 
forbrug inkluderer bl.a. udgifter til de videregående uddannelser, for-
svar, politi og statsadministration. 

Et centralt mål i styringen af de offentlige udgifter i bl.a. de mellem-
fristede planer har været væksten i det offentlige forbrug. Det er derfor 
bemærkelsesværdigt, at væksten i de seneste knap 20 år gentagne gan-
ge har været højere end planlagt. De årlige overskridelser var i gennem-
snit 1,5 procentpoint i perioden 1993-99 og 1 procentpoint i 2000-10, jf. 
figur 2. 

FORDELING AF OFFENTLIGE UDGIFTER OG FORBRUG I 2011 Figur 1

Indkomstoverførsler Investeringer Øvrige udgifter Forbrug
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Kilde: Danmarks Statistik. 

  

 
UDVIKLING I OFFENTLIGT FORBRUG Figur 2 
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Kilde: 

Realvæksten i det offentlige forbrug kan være overvurderet i første halvdel af 1990'erne, jf. Sysser Davidsen og
Nathalie Tuxen Hanus, Analyse af det offentlige forbrug siden 1992, Finansministeriet arbejdspapir, nr. 1, 2001. 
Danmarks Statistik, Finansministeriets Budgetredegørelse 2004, 2005-planen, 2010-planen, 2015-planen, Lavere
skat på arbejdsindkomst og Økonomisk Redegørelse, august 2010. 
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En overskridelse et enkelt år kan være velbegrundet og have begrænset 
effekt på de offentlige finanser. Men hvis overskridelserne sker år efter 
år, tyder det på, at de er af strukturel karakter. Desuden vil gentagne 
budgetskred summe op til en egentlig belastning for de offentlige fi-
nanser, som dermed vil være ringere rustede til at klare de fremtidige 
udfordringer, herunder en aldrende befolkning. 

 
Budgetoverskridelser i kommunerne 
En stor del af de samlede budgetoverskridelser har fundet sted i kom-
munerne. Det skal ses i sammenhæng med, at de står for ca. halvdelen 
af det offentlige forbrug. Når der tages højde for, at kommunernes ud-
gifter er blevet påvirket af, at de er blevet pålagt eller frataget opgaver 
efter budgetlægningen, har de i årene 2000-10 overskredet deres bud-
getter i 10 ud af de 11 år, jf. figur 3. 

Kommunernes anlægsudgifter, der dækker investeringerne, har over-
skredet budgettet i hvert år fra 2000-09. Det gælder også, når der korri-
geres for meropgaver. Dermed har kommunerne ikke finansieret et 
budgetskred i det offentlige forbrug ved at bruge færre penge end 
budgetteret på investeringer. I stedet har begge poster bidraget til høje-
re udgifter end planlagt. 

 

KOMMUNALE BUDGETOVERSKRIDELSER SOM ANDEL AF SAMLEDE 
BUDGETTEREDE UDGIFTER TIL SERVICE OG ANLÆG Figur 3
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Kilde: 

Forskel mellem budgetterede og realiserede udgifter. De budgetterede udgifter er korrigeret for pris- og lønud-
vikling samt opgaveændringer. Opgørelsen inkluderer kun KL-kommunerne, dvs. frem til 2006 er Københavns og
Frederiksberg Kommune ikke inkluderet.  
Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
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Overskridelserne hos kommunerne frem til 2011 er fortrinsvis sket i ud-
gifterne til beskæftigelse og sociale opgaver, der bl.a. inkluderer ældre-
pleje og tilbud til personer med særlige behov. Også budgetskredene 
inden for skole og kultur har været af permanent karakter, jf. figur 4. 
Den samlede overskridelse har dog været mindre, da udgifter til admini-
stration mv. systematisk har været overbudgetteret de senere år. Det 
indikerer, at budgetlægningen ikke har afspejlet den faktiske priorite-
ring i løbet af året. Kravene til detaljeringsgraden i budgettet er dog 
lavere end i regnskabet. Det gør det vanskeligt at sammenligne de to.  

Strukturreformen, der blev indført med virkning fra 2007, har tilsynela-
dende ikke haft effekt på budgetoverskridelserne, da de fortsat har fun-
det sted efter reformen. Der synes heller ikke at være nogen specifikke 
karakteristika knyttet til de kommuner, som overskrider deres budgetter 
gang på gang i hvert af årene fra 2007-10. Således er der ikke en stor 
overrepræsentation af kommuner, der har overskredet budgettet, når de 
inddeles efter niveauet for serviceudgifter, skatteprocent, indbyggeran-
tal eller befolkningstæthed, jf. figur 5. Der er dog tegn på, at de kom-
muner, der ligger højest målt på indbyggertal og befolkningstæthed, har 
været bedre til at overholde budgettet. Desuden tyder det på, at kom-

KOMMUNERNES BUDGETOVERSKRIDELSER INDEN FOR SERVICEUDGIFTER 
FORDELT PÅ OPGAVER  Figur 4
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Kilde: 

For 2007 og 2008 er budget og regnskab korrigeret for pris- og lønudvikling samt meropgaver. Det er ikke tilfæl-
det for 2009-11, hvor korrektionerne til gengæld er begrænsede. Der er ikke direkte overensstemmelse med de
samlede budgetoverskridelser i figur 3, idet de her kun er i forhold til de budgetterede serviceudgifter. Dekompo-
neringen af serviceudgifterne følger Danmarks Statistiks opdeling, hvor der dog ses bort fra tjenestemandspensio-
ner vedr. forsyningsområdet. Fællesudgifter og administration omfatter bl.a. politisk og administrativ organisati-
on, erhvervsudvikling, turisme og lønpuljer.  
Danmarks Statistik, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (daværende) og Indenrigs- og Socialministeriet (daværende).  
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muner med høje serviceudgifter og dertilhørende høje skattesatser har 
nået et niveau, hvor udgifterne holder sig inden for det budgetterede.  

De planlagte kommunale udgifter er blevet forhandlet årligt mellem 
KL og regeringen, jf. boks 1. I forhandlingerne har parterne i høj grad 
taget udgangspunkt i de faktiske og ikke i de planlagte udgifter året 
før. Dermed er budgetoverskridelserne i praksis blevet accepteret af 
begge parter. Dvs. merforbruget ét år er ikke blevet modsvaret af et 
tilsvarende lavere forbrug et andet år. Overskridelserne er således kom-
met til at bidrage til et permanent højere udgiftsniveau.  

 
Incitamenter til overholdelse af aftaler i kommunerne 
Inden for de seneste år er sanktionerne over for kommunerne blevet 
strammet. Fra og med kommunernes budgetlægning for 2009 blev 1 
mia. kr. af statens bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetter 
holdt sig inden for rammen i økonomiaftalen. Sanktionerne synes at 
have virket, da kommunerne i hvert af budgetterne for 2009-12 har sat 
deres udgifter lavere end den aftalte ramme, jf. figur 6. 

KOMMUNEKARAKTERISTIKA Figur 5 
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Kilde: 

Budgetoverskridelserne vedrører nettodriftsudgifterne. I 2008, hvor korrektionen for meropgaver inden for
serviceudgifterne var stor, er der taget højde herfor. Nøgletallene, der angiver kommunernes karakteristika, er fra
2009. For figurerne med indbyggertal og befolkningstæthed er de to kommuner med de højeste værdier udeladt.
I begge tilfælde overholder de to kommuner budgettet. Bruttodriftsudgifter pr. indbygger dækker regnskabets
hovedkonti 0-6, dvs. bruger- og skattefinansierede serviceydelser. 
Danmarks Statistik, Velfærdsministeriet (daværende) og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
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UDGIFTSSTYRING I KOMMUNERNE Boks 1 

Regeringen og KL har siden slutningen af 1970'erne forhandlet økonomiaftaler. De 

har været et centralt element i styringen af de kommunale udgifter. Ved forhandlin-

gerne bliver rammeaftalen for den kommunale økonomi for det næste kalenderår 

fastsat. Parterne enes typisk om et niveau for de samlede udgifter til service og an-

lægsinvesteringer, samtidig med at rammen for de kommunale skattesatser bestem-

mes. Det statslige bloktilskud beregnes ud fra de aftalte udgifter.  

Regeringen og KL aftaler i juni en ramme for kommunernes økonomi set under ét. 

Dernæst lægger de enkelte kommuner deres foreløbige budgetter. Hvis den aftalte 

ramme herefter er overskredet, giver det mulighed for, at kommunerne kan justere 

deres budgetter, således at landsresultatet overholdes.  

Når de enkelte kommuner har vedtaget deres endelige budget, vurderer regerin-

gen, om økonomiaftalen er overholdt. Hvis det ikke er tilfældet, kan regeringen bede 

kommunerne genåbne deres budgetter. Regeringen kan også acceptere overskridel-

serne. Det kan ske på betingelse af, at overskridelserne genoptages i forbindelse med 

næste års forhandlinger. Det var fx tilfældet i 2008.  

Rammeaftalerne mellem regeringen og KL er ikke juridisk bindende. Det betyder, 

at kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtede af aftalerne. Systemet er dermed af-

hængigt af gensidig enighed om, at aftalerne overholdes. I 2008-10 skete der dog 

lovmæssige ændringer i reglerne for bloktilskuddet. Her blev det bl.a. indført, at sta-

ten kunne reducere tilskuddet, hvis udgifterne overskred det aftalte niveau.  

 

 

BUDGETTETS OVERSKRIDELSE I FORHOLD TIL RAMMEAFTALERNE Figur 6
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Kilde: 

Aftaleniveauet for serviceudgifterne er korrigeret i forhold til pris- og lønudvikling samt meropgaver. Den stiplede 
linje angiver, hvornår det betingede bloktilskud blev indført.  
Velfærdsministeriet (daværende), Indenrigs- og Sundhedsministeriet (daværende) og KL. 
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I 2010 blev sanktionsmekanismerne skærpet yderligere. Det skete i for-
bindelse med genopretningsaftalen. Her var en meget begrænset 
vækst i det reale offentlige forbrug et centralt punkt i at konsolidere de 
offentlige finanser. Det var derfor essentielt med en stram styring af de 
kommunale udgifter. 3 mia. kr. af bloktilskuddet blev gjort betinget af, 
at kommunerne ikke overskred det aftalte niveau for serviceudgifterne. 
Det var både tilfældet, når budgetterne blev fastlagt, og når regnskabet 
ville foreligge. Det betingede bloktilskud blev også gjort gældende for 
anlægsinvesteringerne, hvis regeringen ville vælge at inkludere et an-
lægsloft i økonomiaftalerne. Skærpelserne fik virkning fra økonomiafta-
len for 2011 og gælder fortsat. 

Det betingede bloktilskud betyder, at hvis kommunerne budgetterer 
med højere udgifter end i rammeaftalen, sker der en kollektiv modreg-
ning i deres bloktilskud. Når kommunernes regnskaber er klar i maj, laver 
regeringen en foreløbig vurdering af, om budgetterne er holdt. Hvis det 
ikke er tilfældet, vil der ske en modregning i bloktilskuddet, så det redu-
ceres i årets tre sidste måneder. Modregningen er fordelt med 40 pct. 
kollektivt, mens resten modregnes individuelt i de kommuner, hvor regn-
skaberne har overskredet budgetterne. Det tilskynder de enkelte kom-
muner til at holde deres budgetter. De skærpede sanktionsmekanismer 
kombineret med politisk vilje til at følge reglerne ser ud til at have virket, 
idet kommunerne i 2011 holdt sig inden for budgettet, jf. figur 3. 

I forbindelse med genopretningsaftalen blev økonomistyringen desu-
den skærpet. Kommunerne skal lave et halvårsregnskab, som skal god-
kendes af kommunalbestyrelsen i september. Dermed vil kommunerne 
allerede inden for samme år kunne følge op på budgetafvigelser. 
 
BUDGETREGLER 

Som et led i styringen af de offentlige finanser er der gennem en årræk-
ke blevet indført regler i budgetprocessen. Som beskrevet ovenfor har 
de dog – bortset fra de seneste par år – ikke været i stand til at sikre, at 
væksten i det offentlige forbrug har fulgt det planlagte forløb. 

En budgetregel opfattes i denne artikel som en regel, der sætter betin-
gelser for budgetbeslutningernes indhold1. Det kan fx være en grænse for 
gælden, underskuddet på den offentlige saldo eller specifikke regler for 
det offentliges indtægter og udgifter. En regel kan som udgangspunkt 
ikke fraviges. Alternativet til en regel er målsætninger, der løbende kan 
ændres. Det er mere fleksibelt end situationen med en regel, men øger 

 1
 Alternativt kan en budgetregel defineres mere bredt, nemlig som de grundlæggende regelsæt, der 

er forbundet med processen for at fastlægge de offentlige udgifter og indtægter. 
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også muligheden for at gennemføre beslutninger, der nok er optimale på 
det korte sigt, men som er skadelige på længere sigt. Det kan fx være et 
ønske om ufinansieret at øge det offentlige forbrug, hvilket giver højere 
skatter eller lavere offentligt forbrug i fremtiden.  

Én type budgetregel sætter grænser for centrale budgetstørrelser som 
offentlig gæld eller saldo. I forbindelse med stabilitets- og vækstpagten 
har Danmark siden 1999 fx forpligtet sig til at holde det offentlige un-
derskud under 3 pct. af BNP og bruttogælden lavere end 60 pct. af BNP.  

Formålet med reglerne har været at sikre en sund og holdbar udvikling 
i de offentlige finanser, og i Danmark har finanspolitikken været plan-
lagt i overensstemmelse med reglerne. Genopretningsaftalen fra 2010 
skal bl.a. ses i lyset af, at Danmark modtog en EU-henstilling om at ned-
bringe det offentlige underskud. Det skyldtes, at Europa-Kommissionen 
på daværende tidspunkt vurderede, at underskuddet ville overstige refe-
rencegrænsen. Det samme gjorde en række nationale og internationale 
institutioner, men det har dog endnu ikke været tilfældet. Bortset fra de 
senere år har 3-pct.-reglen ikke været en egentlig bindende begræns-
ning, jf. figur 7. Gældsreglen er det fortsat ikke. Reglerne i stabilitets- og 
vækstpakken har derfor ikke hidtil fordret en stram udgiftsstyring. 

Budgetregler kan også være bundet til det offentliges indtægter eller 
udgifter. Hvis fx indtægterne pålægges begrænsninger, og en aktiv for-
bedring af den offentlige saldo er nødvendig, må det ske ved at mindske 
udgifterne. På den måde kan indtægtsreglen virke som et indirekte sty-
ringsinstrument for udgifterne. Skattestoppet, som trådte i kraft i 2002, 
og som blev definitivt afskaffet i 2011, kan ses som en sådan regel. Skatte-
stoppet udgjorde imidlertid ikke en bindende begrænsning, da indtæg-
terne steg kraftigt som følge af stærke konjunkturer. I de fleste kommu-
ner var skattestoppet heller ikke en bindende begrænsning. I budgetterne 

 

OFFENTLIG BRUTTOGÆLD SAMT FAKTISK OG STRUKTUREL OFFENTLIG SALDO Figur 7
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Kilde: 

Den strukturelle saldo er givet ved Finansministeriets beregninger. Grænsen for den strukturelle saldo på 0,5 pct.
af BNP angiver balancekravet i den nye budgetlov. 
Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
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var der med uændrede skattesatser overskud på driften. Dermed betød 
skattestoppet ikke noget for forbruget i de fleste kommuner, da et højere 
forbrug end budgetteret kunne finansieres på anden måde. 

I stedet for regler kan der også anvendes mål i finans- og udgiftspoli-
tikken. Modsat regler er mål ikke bindende, men vejledende. I Danmark 
har Finansministeriet siden første halvdel af 1980'erne anvendt mål. Det 
skete først i Finansredegørelserne og senere i de mellemfristede planer 
for de offentlige finanser. Økonomiaftalerne med kommunerne og am-
terne, senere regionerne, har taget afsæt i disse mål.  

Den første mellemfristede plan blev fremlagt i 1997 og satte mål frem 
til 2005. Siden er der fulgt andre mellemfristede planer, senest 2020-
planen fra maj 2012. Planerne har alle indeholdt mål for den faktiske eller 
strukturelle saldo, der renser for effekten af konjunkturudsving og andre 
midlertidige forhold vedrørende de offentlige finanser. I 2020-planen er 
målet, at det årlige underskud på den strukturelle saldo ikke må overstige 
0,5 pct. af BNP, og at der skal være balance i 2020. De planlagte vækstra-
ter i det offentlige forbrug har bl.a. været fastsat under hensyn til disse 
mål. I praksis har de mellemfristede mål dermed virket som en udgifts-
ramme, der har kunnet fraviges uden egentlige konsekvenser. 

Afvigelserne fra planerne har medvirket til, at det offentlige forbrug 
som andel af potentielt BNP1 er steget støt siden årtusindskiftet, jf. figur 8. 

 
1 Potentielt BNP er det underliggende BNP renset for udsving i konjunkturerne. 

NOMINELT OFFENTLIGT FORBRUG OG INVESTERINGER SOM ANDEL AF 
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24

25

26

27

28

29

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0

1

2

3

4

5

Offentligt forbrug, andel af potentielt BNP

Offentlige investeringer, andel af potentielt BNP (højre akse)

Pct. af pot. BNP Pct. af pot. BNP

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

  

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 86 

Potentielt BNP kan ses som en indikator for den produktion, der på 
længere sigt skal finansiere det offentlige forbrug. I 2020-planen vil 
de målsatte vækstrater i det offentlige forbrug bevirke, at det i 2020 
vil udgøre 27 pct. af BNP. Det vil kræve en stram styring af udgifterne 
i de kommende år. I modsætning til det offentlige forbrug har de 
offentlige investeringer ligget stort set konstant i forhold til potenti-
elt BNP.  

 
BUDGETLOV 

Et flertal i Folketinget blev i foråret 2012 enige om en budgetlov, der 
bl.a. skal sikre en mere effektiv styring af de offentlige udgifter. Loven 
ventes at være fuldt implementeret fra 2014 og har til formål at sikre 
balance eller overskud på de offentlige finanser samt en hensigtsmæssig 
udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.  

Balancereglen er en udmøntning af, at Danmark deltager i finanspag-
ten. I praksis betyder reglen, at underskuddet på den strukturelle saldo 
ikke må overstige 0,5 pct. af BNP. Grænsen er bl.a. fastsat ud fra en vur-
dering af gældsniveauet og den langsigtede økonomiske situation. Den 
strukturelle saldo afspejler den underliggende stilling for de offentlige 
finanser og har betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Hvis fi-
nanspolitikken styres efter den strukturelle saldo, vil det dermed føre til 
en hensigtsmæssig økonomisk situation på langt sigt. 

Der er imidlertid usikkerhed forbundet med opgørelsen af den 
strukturelle saldo, da der kan komme markante revisioner af den, jf. 
artiklen Finanspolitik i EU – hvad har vi lært af krisen? i denne Kvar-
talsoversigt. Ud fra de data, der er tilgængelige på et givet tids-
punkt, kan den strukturelle saldo blive opgjort til et niveau, hvor 
balancereglen kræver en strammere finanspolitik. Senere revisioner 
kan dog vise, at det ikke havde været nødvendigt at stramme fi-
nanspolitikken. Såfremt det strukturelle underskud ligger tæt på 0,5 
pct. af BNP, vil det betyde, at balancereglen ofte vil kræve flere ju-
steringer i finanspolitikken end nødvendigt. Det er også en risiko, at 
den opgjorte strukturelle saldo ikke indeholder forværringer, som 
ellers er permanente. Dermed vil finanspolitikken reagere forsinket 
på disse. 

I de mellemfristede planer har der som nævnt også været mål for sal-
doen. Målene har været mere ambitiøse end et strukturelt underskud, 
der ikke må overstige 0,5 pct. af BNP. Selv om de er blevet overholdt, 
har det ikke bevirket en stram styring af de offentlige udgifter, heller 
ikke i perioden med skattestoppet. Det skyldtes til dels, at indtægterne 
fra Nordsøen steg i samme periode. 
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Udgiftslofter 
Med budgetloven indføres der rullende 4-årige lofter for de offentlige 
udgifter. Det vil sige, at Folketinget vedtager et øvre beløb for, hvor 
store de udgifter, som er dækket af lofterne, må være i henholdsvis sta-
ten, kommunerne og regionerne det kommende og de tre følgende år. 

Udgiftslofterne kommer til at gælde for det offentlige forbrug, men 
også for størstedelen af de statslige indkomstoverførsler, fx folkepensi-
on, efterløn, SU og boligstøtte, jf. figur 9. Ledighedsrelaterede udgifter, 
dvs. dagpenge og udgifter til beskæftigelsesindsats, er holdt ude. Det 
skyldes, at disse udgifter er meget konjunkturafhængige. De automati-
ske stabilisatorer kan dermed fortsat virke gennem disse udgifter. 

Styringen af de offentlige udgifter har ikke tidligere haft stærkt fokus 
på overførslerne, heller ikke selv om de udgør knap en tredjedel af de 
offentlige udgifter. Det kan være svært løbende at styre udgifterne til 
overførslerne, da størstedelen af dem er lovbundne. Det vil sige, at sat-
serne er givet på forhånd, og at borgerne har retskrav på at modtage 
overførslerne, hvis de lever op til kravene. Kun ved at ændre på loven 
kan udgifterne hertil blive ændret. 

Da overførslerne er inkluderet i det statslige udgiftsloft, betyder det, 
at politikerne er nødt til at reagere, hvis udgifterne til en ordning vurde-
res at være permanent højere end ventet. Det skal ske ved enten at re-
ducere udgifterne til den eller andre ordninger, så det samlede loft for 
overførslerne ikke overskrides. Dermed undgås en situation med perma-
nent højere udgifter til overførsler. 

Hvert udgiftsloft for stat, regioner og kommuner skal holdes. Det be-
tyder, at hvis en af sektorerne bruger færre penge end tilladt, så kan en 
af de andre sektorer ikke bruge tilsvarende flere penge. I regionerne og 
staten er udgiftsloftet splittet op i to dellofter, som også hver især skal 
overholdes. I staten er der fx et delloft til forbrug og et andet til over-

 

UDGIFTER OMFATTET AF UDGIFTSLOFTERNE Figur 9
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udenfor.  
Finansministeriet. 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 88 

førsler. Hvis udgifterne til overførslerne ligger under loftet, og dette 
råderum vurderes som midlertidigt, kan det derfor ikke benyttes til at 
finansiere et højere statsligt forbrug. Det skærper statens fokus på at 
styre både forbrug og overførsler. 

 
Sanktioner 
De nye udgiftslofter skal sættes ud fra de finans- og udgiftspolitiske mål 
i de mellemfristede planer. Det Økonomiske Råd får her til opgave at 
vurdere, om lofterne er afstemt med planerne. I den seneste plan må 
det reale offentlige forbrug vokse med 0,8 pct. årligt i 2014-20. Det skal 
udgiftslofterne understøtte. En stram styring af udgifterne er derfor 
nødvendig. 

De hidtidige erfaringer viser, at lofterne skal suppleres med sanktioner 
for at blive overholdt. For kommunernes vedkommende bliver sankti-
onsmekanismerne i høj grad, som de er i dag, jf. ovenfor. Den enkelte 
kommune får i budgetloven desuden forstærket sit incitament til at 
styre sine udgifter stramt. Det sker ved, at modregningen i bloktilskud-
det skal kunne ske helt eller delvis individuelt hos de kommuner, der er 
årsag til, at kommunernes samlede budget overskrider den aftalte ram-
me. Derudover medvirker de skærpede regler til, at den enkelte kom-
mune sætter sine udgifter lavt, når den lægger budget og derefter 
overholder budgettet. 

Disse sanktioner udvides til også at gælde for regionerne. Det betin-
gede bloktilskud er her 1 mia. kr. Regionerne er i dag ikke underlagt 
direkte sanktioner, hvis de overskrider økonomiaftalen. Der er dermed 
tale om en betydelig skærpelse. 

I staten er kravet, at en overskridelse ét år skal modsvares af tilsvaren-
de lavere udgifter i året efter. Det forhindrer en permanent effekt på 
gælden. 

For at sikre, at de kommunale og regionale investeringer styres bedre, 
giver budgetloven mulighed for et særskilt betinget bloktilskud vedrø-
rende anlægsudgifter. Der kan ske en kollektiv modregning på op til 1 
mia. kr. i kommunerne og 0,5 mia. kr. i regionerne, hvis de budgetterer 
over den ramme, som regeringen kan vælge at aftale med dem. Det 
styrker styringen af udgifterne til investeringer, hvor der ligesom ved 
forbruget også tidligere har været gentagne overskridelser i forhold til 
det planlagte. 

Når de endelige regnskaber er færdige, skal Det Økonomiske Råd vur-
dere, om de offentlige udgifter rent faktisk har holdt sig under lofterne. 
Dermed bliver den endelige vurdering foretaget af en uafhængig insti-
tution. 

 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 89 

De seneste års udvikling på det danske 
arbejdsmarked 

Peter Beck Nellemann og Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

I årene op til den økonomiske krise var der en del fokus på det danske 
arbejdsmarkeds funktionsmåde, også internationalt. Den danske tilgang 
benævnes "flexicurity-modellen"1. Denne artikel analyserer, hvordan det 
danske arbejdsmarked har klaret overophedningen af økonomien og 
den seneste lavkonjunktur.  

Under højkonjunkturen nåede ledigheden væsentligt under det struk-
turelle niveau, dvs. ledigheden ved en normal konjunktursituation, uden 
at lønudviklingen kom ud af kontrol. Først da økonomien blev overop-
hedet, og den faktiske ledighed kom markant under det strukturelle 
niveau, førte det til meget store lønstigninger.  

Siden 2008, hvor lavkonjunkturen satte ind, er både beskæftigelsen og 
arbejdsstyrken faldet. Faldet i arbejdsstyrken har betydet, at ledigheden 
ikke er steget lige så meget, som beskæftigelsen er faldet.  

Den stigende ledighed synes ikke at have medført en højere strukturel 
ledighed, og langtidsledigheden er meget lav set i et længere perspek-
tiv. Udfordringen ved det nuværende tilbageslag er derfor i højere grad, 
at nogle permanent forlader arbejdsmarkedet, end at ledigheden stiger 
varigt.  

Det er afgørende, at tilknytningen til arbejdsmarkedet fastholdes for 
så mange som muligt, fordi en lavere arbejdsstyrke fremadrettet vil 
medføre lavere vækst. Det er bl.a. vigtigt, at kriterierne for, at en person 
bliver tildelt offentlig forsørgelse uden at skulle stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, ikke svækkes. Det gælder fx kriterierne for, hvornår 
kontanthjælpsmodtagere bliver vurderet til at være ikke-arbejdsmar-
kedsparate. 

Den strukturelle ledighed er faldet markant over de seneste to årtier, 
også i perioder med stigende ledighed. For at fastholde en lav ledighed 
fremover er det afgørende, at den aktive arbejdsmarkedspolitik fasthol-
des. Der har under lavkonjunkturen været en tendens til at fokusere på 

 1
 Flexicurity-modellen er nærmere beskrevet i Pedersen og Riishøj (2007). 
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jobformidling og aktivering af nye ledige, mens indsatsen over for kon-
tanthjælpsmodtagerne er blevet svækket.  

Det er karakteristisk for den danske arbejdsmarkedsmodel, at omsæt-
ningen på arbejdsmarkedet er høj også i en lavkonjunktur. Virksomhe-
derne tør ansætte i forvisning om, at de kan komme af med medarbej-
deren igen, hvis efterspørgslen svigter. Denne dynamik gør det lettere 
for ledige at komme i beskæftigelse i en lavkonjunktur.  

Det er samtidig en konsekvens af modellen, at virksomhederne i en 
lavkonjunktur fyrer medarbejdere snarere end anvender arbejdsdeling. 
Det giver alt andet lige perioder med højere faktisk ledighed. Hertil 
kommer, at den høje kompensationsrate for nogle grupper giver incita-
ment til at forblive på dagpenge. Det modvirkes af rådighedskrav, akti-
vering, krav til opkvalificering osv. 

Analysen viser endvidere, at den danske arbejdsmarkedspolitik er me-
get omkostningstung for de offentlige kasser, særligt i perioder med høj 
ledighed. Danmark er et af de OECD-lande, hvor de offentlige finanser 
er mest følsomme over for, om folk er i arbejde.   
 
DEN DANSKE ARBEJDSMARKEDSMODEL OG KONJUNKTURUDVIKLINGEN 

Flexicurity-modellen 
Det danske arbejdsmarked baserer sig i høj grad på aftaler mellem ar-
bejdsmarkedets parter frem for på lovgivning. Det er denne samling af 
aftalte regler suppleret med lovgivning, der danner grundlaget for flexi-
curity-modellen. En sådan tilgang er mulig, fordi organisationsgraden er 
høj. 

Modellen består af tre hovedelementer: Fleksibilitet i forhold til an-
sættelse og afskedigelse, et socialt sikkerhedsnet i tilfælde af ledighed 
og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. De tre elementer indgår i en balance, 
hvor det er svært at justere ét element, uden at de andre påvirkes. 

Den store fleksibilitet i arbejdsgivernes ret til at afskedige medarbej-
dere betyder, at beskyttelsen mod ledighed for personer i arbejde er for-
holdsvis lav herhjemme i international sammenligning, jf. figur 1. På det 
område minder den danske model om arbejdsmarkederne i USA og 
Storbritannien, uden dog at være helt så vidtgående. 

Arbejdstagerne er parate til at acceptere den forholdsvis lave sikker-
hed i ansættelsen, mod at der er en høj grad af økonomisk tryghed, 
hvis de skulle miste deres arbejde. For at kunne modtage dagpenge 
kræves medlemskab af en arbejdsløshedskasse, hvilket er frivilligt. 
Dagpengene udgør op til 90 pct. af indkomsten i perioden op til ledig-
hedsperioden, dog maksimalt 17.000 kr. om måneden. Loftet gør, at 
kompensationsgraden falder med stigende indkomst, og det er kun for 
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lavindkomstgrupper, at den danske kompensationsgrad er høj i inter-
national sammenligning. Det er muligt på privat basis at tegne en til-
lægsforsikring i et privat forsikringsselskab. Den forholdsvis lave kom-
pensationsgrad for højindkomstgrupper er med til at holde den struk-
turelle ledighed nede.  

Det tredje element i flexicurity-modellen er en aktiv arbejdsmarkeds-
politik, hvor de ledige støttes via aktivering, opkvalificering, støttet be-
skæftigelse osv. Danmark anvender mange økonomiske resurser på ar-
bejdsmarkedspolitikken i forhold til andre sammenlignelige lande, jf. 
figur 2.   

 
Udviklingen i flexicurity-modellen  
Hovedelementerne i flexicurity går langt tilbage, men er løbende blevet 
justeret. Siden midten af 1990'erne er der gennemført en række refor-
mer, som har gjort arbejdsmarkedspolitikken mere aktiv og øget incita-
menterne til at komme ud af ledighed ved hjælp af aktiv jobsøgning. 
Rådighedsreglerne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er blevet 
strammet, og det samme er reglerne for genoptjening af retten til dag-
penge. Dagpengeperioden er blevet forkortet ad flere omgange, senest 
fra fire til to år. Dog er den efterfølgende blevet midlertidigt forlænget 
med seks måneder for personer, som ville opbruge deres dagpengeret i 
2. halvår 2012. 

GRADEN AF SIKKERHED I ANSÆTTELSEN, 2008 Figur 1 
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Anm.: 
Kilde: 

Skalaen går fra 0 (mindst beskyttelse) til 6 (mest beskyttelse). 
OECD, stats.oecd.org. 
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Den kortere dagpengeperiode giver ligesom den aktive arbejdsmar-
kedspolitik ledige incitament til hurtigere at finde beskæftigelse, hvil-
ket sænker den strukturelle ledighed, jf. Rosholm og Svarer (2004). I 
modsat retning trækker, at de offentlige ydelser for visse grupper 
uden for arbejdsmarkedet er blevet forhøjet (fx er starthjælpen blevet 
afskaffet). 

Ved de seneste par overenskomster har der været en udvikling hen 
imod at gøre det dyrere at skille sig af med arbejdskraft. Det giver min-
dre fleksibilitet på arbejdsmarkedet og kan dermed føre til, at den 
strukturelle ledighed stiger. Samtidig er reglerne for arbejdstidens pla-
cering over året dog blevet mindre stive, ligesom der er blevet afsat 
flere midler til efteruddannelse. Hertil kommer, at løndannelsen siden 
midten af 1990'erne er blevet mere decentral.  

De senere års markante udsving i den økonomiske aktivitet har været 
en form for stresstest af den danske arbejdsmarkedsmodel. Den har vist, 
hvordan flexicurity-systemet i praksis har håndteret en periode med 
lavkonjunktur efter en tid med stærkt stigende aktivitet. Under højkon-
junkturen nåede ledigheden væsentligt under det strukturelle niveau, 
uden at lønudviklingen kom ud af kontrol. Først da økonomien blev 
overophedet, og den faktiske ledighed kom markant under den struktu-
relle, blev lønstigningerne meget store. Aktuelt er det væsentlige, om 
det store fald i den strukturelle ledighed siden 1990'erne er robust over 
for en kraftig nedgang i den økonomiske aktivitet.  

UDGIFTER TIL AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK I 2009 Figur 2 
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HVORDAN ER DET DANSKE ARBEJDSMARKED KOMMET IGENNEM 
LAVKONJUNKTUREN? 

Det økonomiske tilbageslag har ført til et markant fald i bruttonational-
produktet, BNP, efter overophedningen af økonomien i 2006-08. Det 
sæsonkorrigerede BNP toppede i 2. kvartal 2008 og faldt med ca. 8 pct. i 
løbet af det følgende år, hvorefter der har været en svag stigning, jf. 
figur 3. Beskæftigelsen er ligeledes faldet siden 2008 ledsaget af en lidt 
større nedgang i antallet af præsterede timer. Den gennemsnitlige ar-
bejdstid er dermed kun reduceret lidt. Det er, hvad man ville forvente på 
et arbejdsmarked, hvor det er let at skille sig af med overflødig arbejds-
kraft. I nogle lande, hvor afskedigelser er forbundet med større omkost-
ninger for arbejdsgiverne, har der i højere grad været tale om at behol-
de medarbejderne, men på nedsat tid. Det har i udpræget grad været 
den tyske tilgang, kaldet "kurzarbeit".  

En væsentlig fordel ved den danske model er, at dens succes ikke som 
den tyske kræver, at stigningen i beskæftigelsen, når konjunkturerne 
vender, sker i de samme virksomheder og sektorer, som blev ramt af 
lavkonjunkturen. Derimod gør den det i højere grad muligt at reallokere 
arbejdskraftresurserne. Herhjemme var det især byggebeskæftigelsen, 
som steg under overophedningen, og arbejdskraften herfra har efter-
følgende i væsentlig grad måttet søge beskæftigelse i andre brancher.   

 

BNP OG BESKÆFTIGELSE Figur 3 
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Kilde: 

Sæsonkorrigerede tal. Antallet af præsterede timer er derudover handelsdagsjusteret.  
Danmarks Statistik. 
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Da lavkonjunkturen satte ind, faldt BNP hurtigere end beskæftigelsen 
og antallet af præsterede timer, dvs. at timeproduktiviteten målt ved 
BNP pr. præsteret time faldt. Efter ca. to år var timeproduktiviteten 
imidlertid genetableret og har siden været relativt konstant. Det skal 
dog ses i lyset af, at produktiviteten normalt vokser over tid.  

Faldet i produktiviteten i begyndelsen af lavkonjunkturen kan være et 
resultat af, at virksomhederne var tilbageholdende med at afskedige 
medarbejdere af frygt for, at de ville have svært ved at finde tilstrække-
lig arbejdskraft i tilfælde af, at efterspørgslen igen ville stige. Tendensen 
til at holde på arbejdskraft af den grund kaldes "labour hoarding".  

Virksomhedernes ønske om at holde på medarbejderne skal ses i sam-
menhæng med den meget store efterspørgsel efter arbejdskraft i perio-
den op til lavkonjunkturen, som gjorde det svært for dem at skaffe de 
medarbejdere, som de havde brug for. Det er også en klar indikation på 
labour hoarding, at afgangen fra arbejdsmarkedet til ledighed eller 
anden offentlig forsørgelse var relativt beskeden i 2009-10 set i et læn-
gere perspektiv, jf. figur 4.  

Det er karakteristisk for det danske arbejdsmarked, at omsætningen af 
medarbejdere er stor uanset konjunktursituationen. En væsentlig forskel 
på bevægelserne på arbejdsmarkedet under høj- og lavkonjunkturen var 
imidlertid, at mens mange under højkonjunkturen skiftede direkte fra ét 
 
BEVÆGELSER MELLEM BESKÆFTIGELSE OG OFFENTLIG FORSØRGELSE Figur 4
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Kilde: 

Tilgang til beskæftigelse måler antallet af gange, en person er gået fra at være offentligt forsørget i en uge til
ikke at være offentligt forsørget i den næste. Samme person kan således tilgå beskæftigelse flere gange i løbet af
et år. Det er en potentiel fejlkilde, at personer, som ikke er offentligt forsørgede, ikke nødvendigvis er i beskæfti-
gelse. Figuren dækker alle personer over 18 år. Afgang fra beskæftigelse skyldes derfor bl.a., at personer går på
folkepension. Ledighedsberørte måler antallet af personer, som har været berørt af ledighed inden for et år.  
Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase, DREAM, og Danmarks Statistik. 
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job til et andet uden at gå ledig indimellem, er flere blevet ramt af le-
dighed mellem to job i forbindelse med konjunkturtilbageslaget.  

Antallet af personer, som skiftede fra offentlig forsørgelse til beskæf-
tigelse og omvendt, faldt frem til 2008 for så at stige i 2009, hvor kon-
junkturerne bundede. Herefter faldt både tilgangen og afgangen fra 
beskæftigelse igen, jf. figur 4. Udviklingen skal ses i lyset af udsvingene i 
antallet af ledige og dermed antallet af personer, som forsøger at gå fra 
offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Se boks 1 for en oversigt over for-
skellige opgørelser af ledighed. 

Under overophedningen var der relativt få afskedigelser, og arbejdsløs-
heden var lav. Det lave antal ledige betød, at der var relativt få, som for-
søgte at gå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, hvilket pressede 
tilgangen til beskæftigelse fra ledighed ned. Under lavkonjunkturen var 
der flere, som mistede deres job, og ledigheden steg. Det større antal le-
dige betød, at der var flere, som forsøgte at gå fra offentlig forsørgelse til 
beskæftigelse, hvilket medvirkede til, at tilgangen til beskæftigelse steg.  

Virksomhedernes personaleomsætning har også været påvirket af kri-
sen. Personaleomsætningen omfatter ud over personer, som går fra 
offentlig forsørgelse til beskæftigelse eller omvendt, også personer, der 
skifter fra ét job til et andet. Både tilgang og afgang af personale steg 
fra 2005 og frem til 2007 som følge af, at arbejdsmarkedet blev styrket 
under højkonjunkturen. Fra 2007 faldt afgangen af medarbejdere lang-
somt fra det historisk høje niveau. Tilgangen af medarbejdere faldt der-
imod drastisk frem til 2009, men steg i 2010, jf. figur 5. Det store fald i 
tilgangen af medarbejdere i perioden 2007-09 skal dog ses i lyset af det 
høje udgangspunkt.  

Tilgangen af medarbejdere til virksomheder har udviklet sig anderle-
des end tilgangen til arbejdsmarkedet fra offentlig forsørgelse. Mens 
tilgangen af medarbejdere til virksomheder var høj under overophed-
ningen, jf. figur 5, var tilgangen fra offentlig forsørgelse til beskæftigel-
se relativt lav og faldende, jf. figur 4. Det skyldes, at mange skiftede fra 
ét job til et andet, mens få skiftede fra offentlig forsørgelse til beskæfti-
gelse, bl.a. som følge af den lave ledighed.  

Det forholdt sig lige omvendt i 2009. Mens flere gik fra offentlig for-
sørgelse til beskæftigelse og omvendt, faldt personaleomsætningen i 
danske virksomheder, dvs. færre skiftede fra ét job til et andet. De færre 
jobskift fik både tilgang og afgang af medarbejdere i virksomheder til at 
falde. Faldet var dog klart størst for tilgangen, bl.a. fordi afgangen blev 
holdt oppe af afskedigelser.  

Den faldende beskæftigelse siden 2008 har givet sig udslag i en stigen-
de ledighed, og samtidig er arbejdsstyrken faldet, dvs. faldet i beskæfti-
gelsen har været større end stigningen i ledigheden, jf. figur 6. Det står i  
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BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE Figur 6 
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Kilde: 

Der skete et strukturelt brud i kilden til opgørelsen af antal beskæftigede og antal personer i arbejdsstyrken i
2008. Den nye kilde til beskæftigelse bygger på antallet af job og ikke antallet af beskæftigede. Da udbredelsen af
bijob er konjunkturafhængig, kan udsvingene i beskæftigelsen derfor være overvurderet. I så fald vil faldet i
arbejdsstyrken, som er summen af ledige og beskæftigede, også være overvurderet.  
Danmarks Statistik. 

PERSONALEOMSÆTNING PÅ DA-OMRÅDET Figur 5 
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Kilde: 

Figuren viser personaleomsætningen i virksomheder. For at indgå i statistikken i et givet år skal virksomheden
have eksisteret både i det pågældende år og i året før. Nystartede virksomheder og virksomheder, der lukker,
tæller ikke med i statistikken. Statistikken bygger på lønindberetningerne til DA's StrukturStatistik. Tallene omfat-
ter hele DA-området.  
DA's personaleomsætningsstatistik. 
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OPGØRELSER AF LEDIGHED Boks 1  

Nettoledighed: Angiver antallet af personer, som modtager dagpenge eller kontant-

hjælp, ikke er i aktivering og vurderes til at være arbejdsmarkedsparate, jf. figur 7. 

Tallet er omregnet til fuldtidspersoner. Nettoledighed blev tidligere kaldt registreret 

ledighed.  

 

Bruttoledighed: Defineres som nettoledighed plus antal arbejdsmarkedsparate aktive-

rede.  

 

LEDIGHEDSMÅL Figur 7 
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Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelsesministeriet og Det Økonomiske Råd (2011). 

 

AKU-ledighed: I modsætning til brutto- og nettoledighed, der er registerbaserede, er 

AKU-ledighed opgjort på baggrund af en stikprøve. AKU-ledigheden måler antal per-

soner, der ikke har et job, men som ønsker at få et, uanset hvor få timer personen øn-

sker at arbejde. AKU-ledigheden overvurderer således potentialet for antallet af fuld-

tidsbeskæftigede, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Optællingen af registre-

rede ledige og ledige i AKU-statistikken er forskellig, da den registrerede ledighed 

opgøres i fuldtidspersoner, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer. Brutto- og 

AKU-ledigheden dækker kun delvis de samme personer. Typiske grupper, som indgår i 

AKU-ledigheden, men ikke bruttoledigheden, er studerende og selvforsørgende. Det 

er heller ikke alle, der indgår i bruttoledigheden, som også indgår i AKU-ledigheden, 

da arbejdskraftundersøgelsen viser, at en del af de personer, som modtager dagpenge 

eller kontanthjælp og vurderes at være arbejdsmarkedsparate, ikke står til rådighed 

for arbejdsmarkedet. Bruttoledigheden må vurderes at komme tættest på et dæk-

kende mål for antallet af ledige resurser – og dermed graden af pres – på arbejdsmar-

kedet.   

 

Langtidsledighed: Langtidsledighed er defineret som antallet af personer, der har 

indgået i bruttoledigheden i mere end 80 pct. af de seneste 52 uger. 
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kontrast til tidligere lavkonjunkturer, hvor ledigheden reagerede krafti-
gere. Arbejdsstyrken har således været mere konjunkturfølsom under 
den nuværende lavkonjunktur og den forudgående højkonjunktur.  

Den stigende ledighed siden 2008 skyldes både, at flere er blevet be-
rørt af arbejdsløshed, og at den gennemsnitlige arbejdsløshedsperio-
de er blevet længere. Der har været relativt stor tilgang fra ledighed 
til beskæftigelse under lavkonjunkturen, hvilket har været med til at 
holde den gennemsnitlige ledighedsperiode nede. Når virksomheder i 
Danmark tør ansætte i en lavkonjunktur, skyldes det bl.a., at de som 
nævnt har let ved at komme af med arbejdskraften igen, hvis det skul-
le blive nødvendigt. Det er samtidig værd at bemærke, at langtidsle-
digheden er meget lav set i et længere perspektiv og kun har været 
lavere i forbindelse med overophedningen af økonomien. Langtidsle-
digheden udgør i begyndelsen af 2012 lidt under 2 pct. af arbejdsstyr-
ken, jf. figur 7.  

 
Udvikling i ledigheden fordelt på alder, køn og brancher 
Siden 2008, hvor ledigheden nåede sit lavpunkt, er den steget for alle 
aldersgrupper. Stigningen i ledigheden har været særligt stor for de 25-
29-årige, jf. figur 8. Det kan skyldes, at det under en lavkonjunktur er 
svært at komme ind på arbejdsmarkedet, hvilket rammer denne gruppe 
særligt hårdt. Når ledigheden blandt de 25-29-årige er væsentligt højere 
end blandt de 16-24-årige, kan en årsag være, at flere af de 16-24-årige 
har valgt at påbegynde en uddannelse, mens der blandt de 25-29-årige 
er mange nyuddannede.  

Ledigheden blandt personer over 60 år ligger under gennemsnittet. 
Det afspejler, at en del af de personer i denne aldersgruppe, som mister 
deres arbejde, vælger at gå på efterløn eller pension frem for at gå le-
dig. Ledigheden for de 50-59-årige er på niveau med ledigheden for 

 

NETTOLEDIGHED FORDELT PÅ ALDER OG KØN Figur 8 
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Kilde: 

Nettoledighed omfatter arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i aktivering.  
Danmarks Statistik, egen sæsonkorrektion. 
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befolkningen som helhed efter at have ligget en smule over i perioden 
2000-07. 

Stigningen i ledigheden har ramt bredt på arbejdsmarkedet, men for-
skellige faggrupper er blevet påvirket i forskelligt omfang. Da ledighe-
den begyndte at stige i 2008, var det særligt grupper, som typisk arbej-
der i den private sektor, der blev berørt af ledighed. Eksempelvis har a-
kasserne for 3F og byggefagene været hårdt ramt. Ledigheden for disse 
grupper faldt dog i løbet af 2010 og frem til begyndelsen af 2012, hvor-
efter den igen er begyndt at stige, jf. figur 9.  

For grupper, som typisk beskæftiger sig med omsorg og undervisning, 
har tendensen været, at ledigheden er steget gradvis lige siden 2008. 
For akademikere steg ledigheden fra midten af 2008 og frem til udgan-
gen af 2009, hvorefter den stagnerede. 

Ledigheden for de forskellige faggrupper påvirker ledigheden fordelt 
på køn, jf. figur 8. Da ledigheden begyndte at stige, blev typiske mande-
fag, i særlig grad berørt af ledighed. Derfor steg mændenes ledighed 
kraftigt fra 2008 og frem til begyndelsen af 2010, hvorefter den begynd-
te at falde. Derimod har kvindernes ledighed været støt stigende siden 
2008 og er nået op på niveau med mændenes. Det skyldes hovedsage-

 

LEDIGHED FORDELT PÅ A-KASSER Figur 9
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Kilde: 

Ledigheden måles her som antallet af dagpengemodtagere i de respektive a-kasser som andel af det samlede
antal medlemmer i a-kasserne. 
A-kassen 3F indeholder a-kasserne for SiD, KAD, RestaurationsBranchen og Træ, Industri og Byg, som i løbet af
perioden er blevet lagt sammen med 3F a-kasse. Byggefag dækker over Byggefagene, El-Faget og Blik og Rør samt
Malerfaget og Maritim som blev lagt sammen med byggefagene i løbet af perioden. Omsorg og undervisning
dækker over a-kasserne for FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL og Danske Sundhedsorganisationer. Akademike-
re dækker over IAK, AAK og MA.   
Danmarks Statistik, egen sæsonkorrektion. 
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ligt, at den offentlige beskæftigelse i denne periode faldt. Historisk har 
kvindernes ledighed ligget en smule over mændenes.  

 
KONSEKVENSER FOR DEN STRUKTURELLE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 

En potentiel risiko ved et konjunkturtilbageslag som det nuværende er, 
at det kan påvirke arbejdsmarkedet på en måde, som begrænser mulig-
hederne for vækst på længere sigt. Det vil ske, hvis de personer, som 
mister deres job, ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, når deres 
arbejdskraft igen bliver efterspurgt, eller ved at nogle personer aldrig 
kommer ind på arbejdsmarkedet.1  

Den strukturelle ledighed, dvs. den ledighed som er forenelig med en 
balanceret udvikling i økonomien ved en neutral konjunktursituation, 
har været faldende siden begyndelsen af 1990'erne, men i aftagende 
tempo, jf. figur 10. Hovedårsagen hertil er arbejdsmarkedsreformerne 
fra midten af 1990'erne og frem sammen med en mere decentral løn-
dannelse.2 

Den potentielle fare ved det nuværende tilbageslag er snarere, at nog-
le personer permanent forlader arbejdsstyrken, end at den strukturelle 
ledighed stiger. Den arbejdsstyrke, som er forenelig med en balanceret 
udvikling i økonomien ved en neutral konjunktursituation, kaldes den 
strukturelle arbejdsstyrke. Forskellen mellem henholdsvis faktisk ledig-
hed og arbejdsstyrke og de respektive strukturelle niveauer betegnes 
som ledigheds- og arbejdsstyrkegab. Ifølge Nationalbankens beregnin-
ger er ledighedsgabet i 1. kvartal 2012 tæt på nul, mens arbejdsstyrke-
gabet er lidt under 60.000 personer.  

 
Lavkonjunkturens betydning for den strukturelle ledighed 
Antallet af ikke-aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedspa-
rate kontanthjælpsmodtagere er steget, jf. tabel 1. På trods heraf er 
antallet af ledige, som svarer, at de ikke kan eller vil arbejde, kun steget 
ganske svagt. Det underbygger, at de ledige rent faktisk står til rådighed 
for arbejdsmarkedet, og at den strukturelle ledighed derfor ikke er på-
virket synderligt.  
 
Lavkonjunkturens betydning for den strukturelle arbejdsstyrke 
En del af faldet i arbejdsstyrken siden 2008 skyldes et stigende antal stu-
derende uden beskæftigelse. Hvis personer på SU ikke er i beskæftigelse, 
indgår de ikke i arbejdsstyrken, uanset om de ønsker et job eller ej.  

 1
  Det kaldes for en hysteresiseffekt. Med hysteresis menes, at historiske og midlertidige bevægelser i 

ledigheden kan have permanente effekter.  
2
  Se Det Økonomiske Råd (2007). 
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Antallet af personer på SU steg med ca. 70.000 fra 4. kvartal 2008 til 4. 
kvartal 2011, og arbejdskraftundersøgelsen viser, at antallet af studeren-
de, som søger job, er steget med ca. 24.000 personer i samme periode.  

Antallet af offentligt forsørgede personer uden for arbejdsstyrken har 
været relativt konstant siden 2007, men der er sket en ændring i sam-
mensætningen. Antallet af efterlønsmodtagere er faldet, hvilket i over-
vejende grad kan forklares af faldende efterlønsfrekvenser, dvs. andelen 
af en årgang, som går på efterløn. Omvendt er antallet af ikke-arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere steget, jf. figur 11.  

Det er en problematisk udvikling, da ikke-arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere potentielt kan stå til rådighed for arbejdsmarke-
det i mange år. Hvis disse personer ikke kommer tilbage til arbejdsstyr-
ken, vil det sænke den strukturelle arbejdsstyrke og dermed vækstpo-
tentialet fremadrettet.  

STRUKTUREL LEDIGHED SAMT ARBEJDSSTYRKE- OG LEDIGHEDSGAB Figur 10 
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Anm.: 
Kilde: 

For en nærmere redegørelse se Andersen og Rasmussen (2011). 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 

  

 

LEDIGE I ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN Tabel 1 

1.000 personer 2007 2008 2009 2010 2011 

Nettoledighed, berørte i alt ..............................  94 60 109 122 118 
Nettoledighed, berørte, som ikke vil eller  
kan arbejde ........................................................  16 9 10 11 13 

Anm.: Nettoledighed omfatter arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i aktivering. I 
AKU-statistikken er personer, som ikke kan eller vil arbejde, defineret som personer, der enten ikke ønsker et ar-
bejde, ikke er aktivt jobsøgende eller ikke kan tiltræde et job inden for 14 dage. Den årlige ledighed er udregnet 
som gennemsnittet af den kvartalsvise ledighed.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Lønudviklingen 
Overophedningen af økonomien i 2006-08 og den efterfølgende lavkon-
junktur har præget lønudviklingen. Presset på arbejdsmarkedet under 
højkonjunkturen gav sig udslag i en højere vækst i timelønningerne, 
herunder i de konkurrenceudsatte fremstillingserhverv, jf. figur 12. Stig-
ningstakten toppede med 4,5 pct., lige inden økonomien vendte i efter-
året 2008. Danmark har i perioden tabt konkurrenceevne – i størrelses-
ordenen 20 pct. målt på relative enhedslønomkostninger. Det skyldes 
dog først og fremmest, at væksten i produktiviteten har været lav. 

Faldet i produktionen under den seneste lavkonjunktur førte til, at 
medarbejderstaben i mange virksomheder blev reduceret, men ikke 
mere end at lønkvoten, dvs. lønnens andel af produktionsværdien, 
umiddelbart steg markant, jf. diskussionen om "labour hoarding" oven-
for. Lønkvoten er siden faldet igen, men ligger fortsat forholdsvis højt 
set i et længere perspektiv.  

Årsvæksten i timelønningerne i fremstillingssektoren er reduceret til i 
underkanten af 2 pct. Forårets overenskomster på det private arbejds-
marked tyder på lønstigninger i samme lave størrelsesorden de kom-
mende to år. Det er lavt set i lyset af et ledighedsgab tæt på nul, men 
dog ikke lavere, end at de danske lønninger fortsat stiger på linje med 
udlandets. Lønstigningstakten er således næppe lav nok til for alvor at 

OFFENTLIGT FORSØRGEDE UDEN FOR ARBEJDSSTYRKEN Figur 11 
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Kilde: 

Kontanthjælp dækker ikke-arbejdsmarkedsparate dagpengemodtagere, som ikke er i aktivering. Andet dækker
introduktionsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt sygedagpenge og barselsdagpenge for personer
uden job.  
Danmarks Statistik. 
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indhente noget af det akkumulerede tab af konkurrenceevne i den for-
udgående periode.  

 
HVORDAN HAR ARBEJDSFORMIDLINGSSYSTEMET REAGERET PÅ 
LAVKONJUNKTUREN? 

Risikoen for, at nogle personer permanent ender på offentlig forsørgel-
se uden for arbejdsstyrken, eller at den strukturelle ledighed stiger, af-
hænger bl.a. af, om arbejdsformidlingssystemet er i stand til at håndtere 
det større antal ledige. Op til lavkonjunkturen blev af arbejdsmarkeds-
politikken løbende strammet, bl.a. i form af jobsamtaler med jobcenter 
og tilbud om aktivering tidligt i ledighedsforløbet. Da lavkonjunkturen 
satte ind, og ledigheden steg, faldt andelen af dagpengemodtagere, 
som relativt hurtigt kom til jobsamtale eller fik tilbudt aktivering, men 
kun ganske kortvarigt, jf. figur 13. Ud fra dette kriterium er arbejdsmar-
kedspolitikken således ikke blevet lempet under lavkonjunkturen. 

Udviklingen synes dog i et vist omfang at være udtryk for, at resurser-
ne under lavkonjunkturen i stigende grad er blevet koncentreret om 
jobformidling og aktivering af nye ledige, mens indsatsen over for kon-
tanthjælpsmodtagerne er blevet slækket det seneste år, jf. figur 14.  

Tendensen til, at en lavere andel af kontanthjælpsmodtagerne har 
været i aktivering, genfindes i alle matchgrupper. I samme retning træk- 

VÆKST I TIMELØN OG LØNKVOTE Figur 12
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Kilde: 

Lønstigning viser udviklingen i timelønsindekset for fremstillingserhverv. Lønkvote viser lønsummens andel af
produktionsværdien i de private byerhverv.  
Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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ker, at stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i stor udstræk-
ning er sket i matchgruppe 2 og 3, dvs. de ikke-arbejdsmarkedsparate. 
Det kan afspejle en svækkelse af arbejdsmarkedspolitikken, som vil re-
ducere den strukturelle arbejdsstyrke fremadrettet.  

JOBSAMTALE OG AKTIVERING AF DAGPENGEMODTAGERE Figur 13
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AKTIVERINGSBERØRTE Figur 14 
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Kilde: 

Figuren viser andelen af alle modtagere af de pågældende ydelser, som har været i aktivering i en given måned.  
Jobindsats.dk, egen sæsonkorrektion. 
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Omkostninger ved betalinger med kort og 
kontanter i Danmark 

Johan Gustav Kaas Jacobsen og Anders Mølgaard Pedersen, Betalings-
formidlingskontoret 
 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Når forbrugerne køber varer i forretninger, medfører betalingen og 
dens afledte aktiviteter hos bl.a. pengeinstitutter omkostninger for sam-
fundet som helhed. Ifølge en nylig undersøgelse udgjorde disse omkost-
ninger i Danmark i 2009 ca. 9 mia. kr., jf. Danmarks Nationalbank (2011). 
Heraf kunne knap to tredjedele henføres til kontantbetalinger, mens 
betalinger med dankort og internationale kort som Visa og MasterCard 
tegnede sig for resten. 

I denne artikel præsenteres resultaterne af en opdeling af disse om-
kostninger i faste og variable omkostninger, hvilket ikke var en del af 
den oprindelige undersøgelse.1 Analysen viser bl.a., at kontantbetalinger 
har lavere omkostninger end andre betalingsformer ved små beløb, 
mens det for beløb over 29 kr. er billigst for samfundet, hvis forbrugerne 
betaler med dankort. Betalinger med kreditkort har for alle beløb større 
omkostninger end dankortbetalinger. 

Resultaterne er i overensstemmelse med undersøgelser i andre lande. 
Fx viste et svensk studie baseret på data fra 2002, at kontantbetalinger 
er den billigste betalingsform for beløb op til 71 svenske kroner, mens 
betalinger med debetkort har lavere omkostninger for betalinger over 
dette beløb, jf. Bergman mfl. (2007). En nyere hollandsk undersøgelse 
konkluderede, at kontantbetalinger har de laveste omkostninger for 
beløb op til 5 euro, jf. Bolt mfl. (2008). 

Analysen giver også mulighed for at vurdere konsekvenserne af skift 
mellem forskellige betalingsformer. Fx kan den bruges til at beregne 
effekterne på de samfundsmæssige omkostninger af at erstatte et givet 
antal kontantbetalinger med betalinger ved hjælp af dankort. Disse 
effekter vil generelt afhænge af betalingernes størrelse, men ved substi-
tution af store betalinger kan der potentielt være betydelige sam-
fundsmæssige besparelser.     

 1
 For en mere detaljeret beskrivelse af analysen og resultaterne i denne artikel henvises til Jacobsen 

(2012). 
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Tilsvarende kan de ændrede regler for kortgebyrer, der trådte i kraft 
sidste år, beregnes at føre til en mindre reduktion af de samlede om-
kostninger ved betalinger i Danmark. Med de nye regler er det blevet 
tilladt for forretninger at opkræve gebyrer af forbrugerne ved betaling 
med alle typer af kreditkort, inkl. danskudstedte kort. Det kan ventes at 
føre til en nedgang i brugen af disse kort til fordel for betalinger med 
især dankort. 
 
BAGGRUND OG METODE 

Nationalbanken offentliggjorde i ovennævnte rapport et skøn for de 
samfundsmæssige omkostninger ved betalinger med kontanter og for-
skellige typer af betalingskort i danske forretninger. Omkostningerne 
består af det samlede resurseforbrug for alle involverede parter, dvs. 
forbrugere, forretninger, pengeinstitutter mv., men ikke gebyrer mellem 
parterne. Resultaterne er samlet i tabel 1, der for hver betalingsform 
viser omkostningerne pr. betaling og pr. betalt krone. 

Ved fortolkning af disse resultater bør der tages højde for, at beta-
lingsformidling er forbundet med store faste omkostninger. Det inde-
bærer, at omkostningerne pr. betaling er et mål, som i høj grad afhæn-
ger af antallet af betalinger. Betalingsformer, der er kendetegnet ved et 
stort antal betalinger som kontantbetalinger og betalinger med dan-
kort, vil således alt andet lige have lave omkostninger pr. betaling, som 
det også fremgår af tabel 1. 

Et alternativt mål er omkostningerne for samfundet ved en yderligere 
betaling, dvs. de marginale omkostninger. For at beregne disse kræver 
det imidlertid, at der foretages en opdeling på faste og variable om-
kostninger, som i mange tilfælde er en vanskelig sondring. Fx kan nogle 
omkostninger være springvis variable, hvilket betyder, at de er faste, 
 

SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK, 2009 Tabel 1 

Betalinger Omkostninger  
 
 
 Antal  

(mio. stk.) 

 
Værdi  

(mia. kr.) 

 
Gns. værdi

(kr.) 

 
I alt  

 (mia. kr.) 

 
Pr. betaling 

(kr.) 

Pr. betalt 
krone 
(øre) 

Kontanter .........................  786,3 150,5 191 5,78 7,36 3,8 
Dankort ............................  790,5 253,1 320 2,51 3,15 1,0 
Internationale debetkort  39,9 6,8 173 0,46 11,89 6,9 
Internationale kreditkort  17,4 9,3 534 0,36 21,17 4,0 
I alt ....................................  1.633,5 419,7 257 9,11 - - 

Anm.: Omkostningerne er opgjort inkl. forbrugernes omkostninger. Internationale debetkort er fx Visa Electron og Master-
Card Debet. Ved betalinger med denne type kort hæves pengene på forbrugerens konto, umiddelbart efter at beta-
lingen er foretaget. Internationale kreditkort er fx MasterCard, American Express og Diners Club. I forbindelse med be-
talinger med disse kort hæves pengene først på forbrugerens konto efter nogen tid, typisk en gang om måneden. 

Kilde: Danmarks Nationalbank (2011). 
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indtil antallet af betalinger når et bestemt niveau, fx en kapacitetsgræn-
se, hvorefter de stiger. 

Med inspiration fra Brits og Winder (2005) er der til brug for denne ar-
tikel blevet foretaget en opdeling af omkostningerne ved betalinger i 
tre typer: 
 Faste omkostninger, dvs. dem, der ikke påvirkes af, at der gennemfø-

res en yderligere betaling. Eksempler herpå er pengeinstitutternes 
omkostninger til systemudvikling, produktion og udsendelse af beta-
lingskort, indsamling og transport af kontanter samt afskrivninger på 
pengeautomater. Forretninger har bl.a. faste omkostninger i form af 
udgifter til kasseudstyr og tidsforbrug ved at afhente byttepenge og 
aflevere dagens omsætning i døgnboks.  

 Variable transaktionsafhængige omkostninger, dvs. dem, der varierer 
med antallet af betalinger. De omfatter bl.a. pengeinstitutternes om-
kostninger ved at godkende og gennemføre betalinger og håndtere 
kundehenvendelser. For forretningerne er en væsentlig omkostning af 
denne type løn til kassemedarbejdere for betalingstiden, dvs. tids-
rummet, fra kunden bliver oplyst om beløbets størrelse, til ekspeditio-
nen er afsluttet.  

 Variable beløbsafhængige omkostninger, dvs. dem, som afhænger af 
størrelsen af de beløb, der betales. For pengeinstitutterne kan det væ-
re løn til medarbejdere, der tæller, pakker og sorterer kontanter og 
påfylder pengeautomater. Forretningerne har omkostninger af denne 
type i form af det procentvise gebyr, de betaler pengeinstitutterne for 
at modtage betalinger med internationale kort, og deres tidsforbrug 
ved afstemning af kassen.   
 

I artiklens appendiks er der redegjort nærmere for denne opdeling for 
hver af parterne, der er involveret i en betaling.  
 
RESULTATER OG FORTOLKNING   

I tabel 2 er vist det samlede resultat af en opdeling af omkostningerne i 
Danmarks Nationalbank (2011) som beskrevet ovenfor. For hver beta-
lingsform er desuden angivet de variable transaktionsafhængige om-
kostninger pr. betaling og de variable beløbsafhængige omkostninger 
pr. betalt krone. Resultaterne i tabellen kan benyttes til forskellige for-
mer for analyser.  

 
Beløbets størrelse 
For det første kan en opdeling som i tabel 2 bruges til at illustrere, hvor-
dan de samfundsmæssige omkostninger ved en yderligere betaling med 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 110 

en given betalingsform afhænger af beløbets størrelse. Dette er gjort i 
figur 1 for betalingsformerne, der er omfattet af undersøgelsen, dvs. 
betalinger med kontanter, dankort og internationale kort. I figuren er 
udeladt de faste omkostninger, som ikke påvirker omkostningerne ved 
en yderligere betaling. 

For hver betalingsform begynder omkostningerne i figuren på den 
lodrette akse ved de beregnede transaktionsafhængige omkostninger 
pr. betaling. De angiver de samlede omkostninger ved at gennemføre 
en yderligere betaling, hvis beløbet hypotetisk var 0 kr. Disse omkost-
ninger stiger så med hældningen på den rette linje, der for hver beta-
lingsform svarer til de beregnede beløbsafhængige omkostninger pr. 
betalt krone. 

I praksis er det kun de samfundsmæssige omkostninger for en kon-
tantbetaling, som stiger med betalingens værdi, jf. figuren. Det skyldes, 
at større kontantbetalinger medfører øget tidsforbrug i pengeinstitutter 
og forretninger til at håndtere kontanter. Ved kortbetalinger er parter-
nes tidsforbrug derimod uafhængigt af beløbets størrelse, idet disse 
betalinger som hovedregel gennemføres elektronisk uden involvering af 
arbejdskraft.  

Figur 1 viser, at det ved mindre betalinger er billigst for samfundet, 
når forbrugerne vælger at betale med kontanter. Det gælder ifølge 
beregningerne for beløb op til 29 kr. For alle større beløb har betalinger 
med dankort lavere samfundsmæssige omkostninger end de øvrige be-
talingsformer. Set i forhold til betalinger med internationale debet- og 
kreditkort har kontantbetalinger lavere omkostninger for beløb op til 
henholdsvis 114 og 238 kr. 

Når betalinger med internationale kort for alle beløbsstørrelser er en 
dyrere betalingsform for samfundet end betalinger med dankort, skyl-
des det flere forhold. En væsentlig årsag er det store antal betalinger 

OPDELING AF OMKOSTNINGERNE VED BETALINGER I DANMARK, 2009 Tabel 2

 
Mio. kr.  

 
Kontanter 

 
Dankort 

Int. 
debetkort 

Int. 
kreditkort 

Omkostninger i alt .......................................  4.817,5 2.223,5 528,5 464,2 
   Heraf gebyrer og overførsler ................... 382,0 375,6 93,0 110,2 
Samfundsmæssige omkostninger ............... 4.435,5 1.847,8 435,5 354,0 
   Faste omkostninger .................................. 2.720,4 905,3 368,6 310,6 
   Variable transaktionsafh. omkostninger 769,3 916,5 66,0 42,8 
      Pr. betaling (kr.) ..................................... 0,98 1,16 1,68 2,46 
   Variable beløbsafh. omkostninger .......... 945,8 26,1 0,9 0,6 
      Pr. betalt krone (øre) .............................  0,63 0,01 0,01 0,01 

Anm: Omkostninger i alt er summen af alle aktørers, ekskl. forbrugernes, omkostninger, mens de samfundsmæssige 
omkostninger er omkostninger i alt fratrukket gebyrer og andre overførsler.  

Kilde: Jacobsen (2012).  
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med dankort, der i kraft af stordriftsfordele ved nogle aktiviteter med-
fører lavere transaktionsafhængige omkostninger pr. betaling. Derud-
over er håndteringen af betalinger med kreditkort grundlæggende me-
re resursekrævende end for dankort. 

Disse resultater er i overensstemmelse med undersøgelser i andre lan-
de, jf. boks 1. De konkluderer også, at kontantbetalinger for mindre 
beløb har lavere samfundsmæssige omkostninger end betalinger med 
debet- og kreditkort, og at betalinger med debetkort er den billigste af 
disse betalingsformer over et vist beløb. Undersøgelserne indikerer des-
uden, at dette beløb kan ventes at falde i takt med den teknologiske 
udvikling, der vil reducere omkostningerne ved kortbetalinger.  

 
Forbrugernes omkostninger 
Forbrugerne har ofte mulighed for at vælge mellem forskellige beta-
lingsformer. Ud over kontanter tager praktisk talt alle forretninger i 
Danmark imod betalinger med dankort, og et stort antal accepterer 
også internationale kort. Forbrugernes valg afhænger bl.a. af deres om-
kostninger ved at foretage betalingen. Det er derfor interessant at un-
dersøge, om disse omkostninger harmonerer med de samfundsmæssige 
omkostninger.  

SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER VED EN YDERLIGERE BETALING 
MED FORSKELLIGE BETALINGSFORMER, 2009 Figur 1 
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Anm.: 
 
 
Kilde: 

De samfundsmæssige omkostninger er opgjort ekskl. forbrugernes omkostninger. For hver betalingsform svarer
skæringen med den lodrette akse til de transaktionsafhængige omkostninger pr. betaling, mens hældningen er lig
med de beløbsafhængige omkostninger pr. betalt krone, jf. tabel 2. 
Jacobsen (2012). 
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UNDERSØGELSER I ANDRE LANDE Boks 1 

I en række andre lande er det efter samme metode som i denne artikel blevet bereg-

net, hvordan de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger afhænger af beløbets 

størrelse. Det er bl.a. gjort i undersøgelser i Sverige, Holland, Belgien og Australien. 

De konkluderer alle, som i denne undersøgelse, at kontantbetalinger ved små beløb 

har lavere omkostninger end betalinger med debet- og kreditkort, og at betalinger 

med debetkort ved større betalinger er den billigste af disse betalingsformer.  

Resultaterne af undersøgelserne er samlet i tabel 3, der skal læses sammen med fi-

gur 2. I andre lande skærer omkostningerne for betalinger med kontanter og debet-

kort hinanden ved højere beløb end i Danmark. Det afspejler, at dankortet er et ef-

fektivt betalingsinstrument, men kan også skyldes, at de andre undersøgelser er æl-

dre, idet der i takt med den teknologiske udvikling kan ventes et større fald i resurse-

omkostningerne ved at håndtere kortbetalinger end kontantbetalinger. Det sidste be-

kræftes af undersøgelser i Holland.     

 

SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER VED EN YDERLIGERE BETALING 
MED FORSKELLIGE BETALINGSFORMER – DET TYPISKE BILLEDE Figur 2 

Værdi af
betaling

Omkostninger

Kontanter Debetkort Kreditkort

 1  2

 
 

SKÆRINGSPUNKTER FOR DE SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER 
IFØLGE FORSKELLIGE UNDERSØGELSER Tabel 3 

Danske kroner 1 2 

Danmark (2009) .........................................  29 238 
Sverige (2002) .............................................  58 127 
Holland (2002) ............................................  86 1.159 

Holland (2006) ............................................  37 - 
Belgien (2003) ............................................  76 452 
Australien (2006).........................................  224 > 2.000 

Anm.: Tabellen viser, ved hvilke beløb de samfundsmæssige omkostninger for kontantbetalinger skærer de tilsva-
rende omkostninger for betalinger med henholdsvis (1) debetkort og (2) kreditkort. Ved omregningen til
danske kroner er anvendt gennemsnitlige valutakurser for de pågældende år. 

Kilde: Jacobsen (2012), Bergman mfl. (2007), Brits og Winder (2005), Bolt mfl. (2008), National Bank of Belgium
(2005) og Schwartz mfl. (2007).  
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I figur 3 er vist, hvordan forbrugernes omkostninger ved de enkelte be-
talingsformer afhænger af betalingens størrelse. Forbrugerne har for 
alle beløb de laveste omkostninger ved at betale med kreditkort, når der 
ses bort fra eventuelle kortgebyrer. Årsagen er, at de her opnår en ren-
tefri kredit, som har en værdi, der stiger med beløbets størrelse. Det 
sidste forklarer også, hvorfor forbrugernes omkostninger ved at betale 
med kreditkort aftager med beløbets størrelse. 

Uden kortgebyrer er der således ikke overensstemmelse mellem for-
brugernes og de samfundsmæssige omkostninger. Det ændres imidler-
tid, hvis forretningerne vælger at opkræve kortgebyrer af forbrugerne, 
som der blev givet mulighed for i 2011 med den såkaldte splitmodel, jf. 
boks 2. Med kortgebyrer, der beregnes som en procentsats af beløbet, 
bliver betalinger med kreditkort for alle beløb en dyrere betalingsform 
for forbrugerne end betalinger med dankort. 

Det skal understreges, at forbrugernes valg af betalingsform også 
afhænger af andre faktorer end deres omkostninger, herunder beta-
lingsvaner. Det forklarer, hvorfor brugen af kreditkort i Danmark også 
før splitmodellen var ganske beskeden, selv om det var en økonomisk 
fordel for den enkelte forbruger. Gennem mange år har forbrugerne 
vænnet sig til at benytte deres dankort til dagligdags køb, og den 
store udbredelse af kreditkort er et relativt nyt fænomen.  

FORBRUGERNES OMKOSTNINGER VED EN YDERLIGERE BETALING MED 
FORSKELLIGE BETALINGSFORMER, 2009 Figur 3 
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Kilde: Jacobsen (2012). 
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Skift mellem betalingsformer 
En opdeling af omkostningerne som i denne artikel kan også bruges til 
at beregne et skøn for konsekvenserne for omkostningerne af et givet 
skift fra fx kontantbetalinger til betalinger med dankort. I henhold til 
beregningerne ovenfor vil en sådan substitution indebære en sam-
fundsmæssig besparelse for beløb over 29 kr. Effekten på de samfunds-
mæssige omkostninger vil være større, jo større beløb og jo flere beta-
linger, der er omfattet af denne substitution. 

Kontanter anvendes primært til mindre betalinger, men knap en fjer-
dedel af alle kontantbetalinger skønnes at være beløb over 200 kr., jf. 
figur 4. Hvis det fx blev antaget, at en fjerdedel af sidstnævnte betalin-
ger i stedet blev udført med dankort, ville det give en samfundsmæssig 
besparelse på 145 mio. kr. Beregningen forudsætter, at de faste om-
kostninger ved både kontant- og dankortbetalinger ikke påvirkes af et 
sådant skift.  

En opdeling af omkostningerne som ovenfor kan også benyttes til at 
vurdere effekterne af splitmodellen, der må formodes at føre til en 
nedgang i brugen af kreditkort til fordel for andre betalingsformer. 
Ifølge undersøgelser vil forbrugere, der fravælger at betale med kredit-
kort, i stedet benytte deres dankort og ikke fx kontanter.1 Det afspejler, 
at de fleste forbrugere, der har et kreditkort, også har et dankort, og at 
kreditkort især anvendes til større betalinger. 

I tabel 4 er vist de beregnede konsekvenser for de samfundsmæssige 
omkostninger af en given substitution fra betaling med kreditkort til 
betaling med dankort eller kontanter. Ifølge tabellen vil splitmodellen 
mest sandsynligt føre til en beskeden samfundsmæssig besparelse. Fx vil  

 1
 Se fx Jacobsen og Nielsen (2011). 

NYE DANSKE REGLER FOR KORTGEBYRER – SPLITMODELLEN Boks 2  

De danske regler for kortgebyrer blev ændret med virkning fra 1. oktober 2011. Tidli-

gere var det i såkaldt fysisk handel, dvs. handel, hvor både køber og sælger er til ste-

de, ikke tilladt for forretningerne at opkræve det gebyr, de betaler til pengeinstitut-

terne ved brug af danskudstedte kort, af forbrugerne. Desuden var dette gebyr regu-

leret ved et loft på 0,75 pct. af beløbet ved betaling med internationale kreditkort og 

0,40 pct., dog højst 4 kr., ved brug af internationale debetkort. 

Med ændringen af reglerne blev loftet på gebyret til pengeinstitutterne fjernet. 

Derudover blev reglerne om forretningernes opkrævning af gebyrer fra forbrugerne 

gjort afhængig af typen af kort. Ved betaling med debetkort som dankort, Visa 

Electron og MasterCard Debit må forretningerne ikke opkræve et gebyr af forbruger-

ne, mens det fremover er tilladt, når der anvendes kreditkort som MasterCard, Ameri-

can Express og Diners Club – deraf navnet splitmodellen.   
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et scenario, hvor henholdsvis 40 og 10 pct. af betalingerne med kredit-
kort i stedet gennemføres med dankort respektive kontanter, reducere 
de samfundsmæssige omkostninger med 7 mio. kr. på årsbasis. 

 

ÆNDRING I DE ÅRLIGE SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER  
VED SUBSTITUTION AF KREDITKORTBETALINGER, 2011, MIO. KR. Tabel 4 

Kontanter
pct.

Dankort, pct. 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  

0 .....................  - 4,7 9,4 14,0 18,7 23,4 28,1 32,8 37,5 42,1 46,8 
10 ...................  -3,0 1,7 6,4 11,1 15,8 20,4 25,1 29,8 34,5 39,2 - 
20 ...................  -5,9 -1,3 3,4 8,1 12,8 17,5 22,1 26,8 31,5 - - 
30 ...................  -8,9 -4,2 0,4 5,1 9,8 14,5 19,2 23,9 - - - 
40 ...................  -11,9 -7,2 -2,5 2,2 6,8 11,5 16,2 - - - - 
50 ...................  -14,9 -10,2 -5,5 -0,8 3,9 8,5 - - - - - 
60 ...................  -17,8 -13,1 -8,5 -3,8 0,9 - - - - - - 
70 ...................  -20,8 -16,1 -11,4 -6,8 - - - - - - - 
80 ...................  -23,8 -19,1 -14,4 - - - - - - - - 
90 ...................  -26,7 -22,1 - - - - - - - - - 
100 .................  -29,7 - - - - - - - - - - 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Tabellen viser ændringen i de samfundsmæssige omkostninger, såfremt x pct. af betalingerne med kreditkort i 
stedet gennemføres med dankort (rækkerne i tabellen) og y pct. i stedet foretages med kontanter (kolonnerne i 
tabellen). Negative værdier angiver et fald i de samlede omkostninger. Husholdningernes omkostninger indgår 
ikke i beregningerne.  
Jacobsen (2012). 

 
 
 

FORDELINGEN AF KONTANTBETALINGER EFTER BELØB, 2009 Figur 4 
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Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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APPENDIKS – OPDELING PÅ FASTE OG VARIABLE OMKOSTNINGER 

Resultaterne, der præsenteres i artiklen, er baseret på en opdeling af 
omkostningerne i Danmarks Nationalbank (2011) på faste omkostninger 
og omkostninger, der afhænger af henholdsvis antallet af betalinger og 
beløbets størrelse. Her redegøres nærmere for denne opdeling for pen-
geinstitutter, forretninger, kortselskaber og forbrugere. 
  
Pengeinstitutternes omkostninger 
Pengeinstitutternes samlede omkostninger ved at udføre betalingstjene-
ster i forbindelse med betalinger i forretninger udgjorde i 2009 3,2 mia. 
kr. Heraf kunne knap to tredjedele henføres til kontantbetalinger, mens 
dankortbetalinger stod for 20 pct. og betalinger med internationale kort 
for 14 pct. af omkostninger, jf. tabel 5.  

En række af institutternes omkostninger er faste, fx afskrivninger på 
it-udstyr, omkostninger til systemudvikling, udgifter til husleje og løn til 
personale, der udfører administrative opgaver. Omkostninger til indsam-
ling og transport af kontanter samt udstedelse af betalingskort betrag-
tes også som faste omkostninger.  

Andre af pengeinstitutternes omkostninger varierer med omfanget af 
betalinger. Det gælder bl.a. løn til personale, der behandler hævninger 
og indskud af kontanter og håndterer kortbetalinger og henvendelser 
om disse betalinger. En række institutter betaler desuden et gebyr pr. 
kortbetaling til Nets for udført kortudstederservice.  

Pengeinstitutternes variable omkostninger ved kontanthævninger er 
opdelt ligeligt i transaktions- og beløbsafhængige omkostninger. Det 
afspejler, at en hævning af et givet beløb kan ses at skulle dække såvel 
et vilkårligt antal betalinger af et fast beløb som et fast antal betalinger 
af et vilkårligt beløb. 

Institutternes variable omkostninger ved kontantindskud er derimod 
alene defineret som en beløbsafhængig omkostning. Det skyldes, at 
disse indskud primært foretages af forretninger, og at det afledte tids-

 

PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER, 2009 Tabel 5

 
Mio. kr.  

 
Kontanter 

 
Dankort 

Int. 
debetkort 

Int. 
kreditkort 

Omkostninger i alt ...................................... 2.144,4 595,0 240,2 196,3 
Faste omkostninger .................................... 1.250,2 306,0 205,6 153,3 
Variable omkostninger ............................... 894,2 289,0 34,6 43,0 
   Transaktionsafhængige omkostninger .. 220,7 289,0 34,6 32,2 
   Beløbsafhængige omkostninger ............ 673,5 - - 10,8 

Kilde: Jacobsen (2012). 
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forbrug i institutterne ikke afhænger af antallet af betalinger i forret-
ningerne, men af beløbenes størrelse. 

Endelig lider pengeinstitutterne et rentetab på deres kontantbehold-
ning og har desuden som kortudsteder en renteudgift ved betalinger 
med kreditkort. Begge typer omkostninger er henført til de beløbsaf-
hængige omkostninger.    

  
Forretningernes omkostninger 
Forretningernes samlede omkostninger ved at modtage betalinger ud-
gjorde 4 mia. kr. i 2009, hvoraf knap 60 pct. skyldtes kontantbetalinger, 
mens betalinger med dankort stod for lidt over en tredjedel af omkost-
ningerne, jf. tabel 6.  

Halvdelen af forretningernes omkostninger ved at modtage kontant-
betalinger kan henføres til tiden, der bruges på interne arbejdsgange. 
En del af disse er aktiviteter, der ikke afhænger af omfanget af betalin-
ger, fx klargøring af kasse og aflevering af dagens omsætning i døgn-
boks. Lønudgifterne hertil betragtes som faste omkostninger. 

Hovedparten af forretningernes tidsforbrug i forbindelse med kon-
tantbetalinger vedrører dog aktiviteter, der varierer med omfanget af 
betalinger, fx afstemning af kasse samt sortering og pakning af kontan-
ter. Lønudgifterne til disse aktiviteter er medregnet som beløbsafhæn-
gige omkostninger.  

Derudover har forretningerne en række andre omkostninger ved kon-
tantbetalinger, der også anses som beløbsafhængige. Det drejer sig bl.a. 
om rentetabet ved at opbevare kontanter natten over, valørtabet ved 
først at modtage rente på indsatte kontanter én eller to dage efter be-
talingen samt tab som følge af kassedifferencer. 

Forretningernes omkostninger ved betalingstiden, dvs. løn til kasse-
medarbejdere for tiden, de bruger på selve betalingen, er transaktions-
afhængige omkostninger. Bag beregningen af disse omkostninger ligger 
et tidsstudie, der viser, at det i gennemsnit tager ca. 15 sekunder at 
gennemføre både en kontant- og en kortbetaling. 

 

FORRETNINGERNES OMKOSTNINGER, 2009 Tabel 6

 
Mio. kr.  

 
Kontanter 

 
Dankort 

Int. 
debetkort 

Int. 
kreditkort 

Omkostninger i alt ........................................ 2.383,9 1.415,1 94,3 112,5 
Faste omkostninger ...................................... 1.426,4 756,9 32,4 15,8 
Variable omkostninger ................................. 957,6 658,1 61,8 96,8 
   Transaktionsafhængige omkostninger. .... 548,6 600,2 29,3 13,5 
   Beløbsafhængige omkostninger .............. 408,9 58,0 32,5 83,3 

Kilde: Jacobsen (2012). 
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En betydelig omkostning for forretningerne er det gebyr, de betaler 
pengeinstitutterne for at modtage kortbetalinger. For dankortet er der 
tale om et årligt abonnement, dvs. en fast omkostning. Ved betalinger 
med internationale kort beregnes gebyret som en procentsats af beta-
lingens værdi og er således en beløbsafhængig omkostning. 

Som ved kontantbetalinger lider forretningerne ved kortbetalinger et 
valørtab, idet pengene typisk først indsættes på forretningernes konti 
én eller flere dage efter, at varerne er solgt, uden at forretningerne i 
den mellemliggende periode modtager rente. Dette tab er ligesom for 
kontantbetalinger en beløbsafhængig omkostning.  

Derudover har forretningerne bl.a. omkostninger i form af afskrivnin-
ger på kasse- og sikkerhedsudstyr, udgifter til ekstern kontanthåndte-
ring, primært i form af betaling for ydelser leveret af kontanthåndte-
ringsselskaber, og udgifter til betalingsterminaler og dataforbindelse. 
Disse omkostninger betragtes alle som faste omkostninger. 
 
Kortselskabernes omkostninger 
Kortselskaber kan udstede kort, udføre kortudstederservice og indløse 
kortbetalinger. I 2009 havde de omkostninger for knap 650 mio. kr., 
hvoraf ca. en tredjedel kan henføres til dankortet og resten til internati-
onale kort, jf. tabel 7.  

En kortindløser er et selskab, der tager imod forretningernes kortbeta-
linger, sender dem videre til udsteder og garanterer betalingerne. Den 
største indløser i Danmark er Nets, der er ene om at indløse dankortbe-
talinger og via datterselskabet Teller står for at indløse hovedparten af 
betalingerne med internationale kort. 

En stor del af indløsernes omkostninger består af det gebyr, de betaler 
kortudstederne pr. betaling. Ved betalinger med dankort er det et fast 
gebyr pr. transaktion, dvs. en transaktionsafhængig omkostning, mens 
det ved betalinger med internationale kort er en procentsats af betalin-
gens værdi, dvs. en beløbsafhængig omkostning. 

 

KORTSELSKABERNES OMKOSTNINGER, 2009 Tabel 7

Kortudstedelse Kortindløsning 

Mio. kr.  
Dankort Int. kort Dankort Int. kort 

Omkostninger i alt ......................................... 102,1 262,2 111,3 169,9 
Faste omkostninger ....................................... 58,6 230,1 34,2 85,5 
Variable omkostninger .................................. 43,5 32,1 77,1 84,4 
   Transaktionsafhængige omkostninger ..... 43,5 32,1 77,1 4,0 
   Beløbsafhængige omkostninger ............... - - - 80,3 

Anm.: Kortudstedelse omfatter også omkostninger afholdt af selskaber, der udfører udstederservice. 
Kilde: Jacobsen (2012).   
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Nets leverer også kortudstederservice til danske pengeinstitutter. Det 
består bl.a. i at udsende kort og pinkoder, håndtere korttransaktioner 
og overvåge misbrug. Omkostningerne ved disse aktiviteter betragtes 
som transaktionsafhængige, hvis de vurderes at variere med antallet af 
betalinger, eller faste. 
 
Forbrugernes omkostninger 
Forbrugernes omkostninger ved betalinger består hovedsageligt af de-
res tidsforbrug på relaterede aktiviteter. Det er fx den tid, de bruger på 
at hæve kontanter, betale i forretninger og kontrollere kontoudtog. I 
2009 udgjorde disse omkostninger ca. 2,4 mia. kr., hvoraf mere end 60 
pct. skyldtes betalinger med kontanter, jf. tabel 8. 

Den primære omkostning for forbrugerne ved kontantbetalinger er 
tiden, de bruger på at hæve kontanter i pengeautomater eller ved kas-
sen i pengeinstitutternes filialer. Disse omkostninger er opdelt ligeligt i 
transaktions- og beløbsafhængige omkostninger efter samme argument 
som ved fordelingen af pengeinstitutternes omkostninger.  

Forbrugernes øvrige tidsforbrug på betalinger, som primært er beta-
lingstiden og tiden, de bruger på at kontrollere kontoudtog, betragtes 
som transaktionsafhængige omkostninger. Endelig betaler forbrugerne 
for nogle betalingskort et årligt abonnement, der i analysen indgår som 
en fast omkostning.    

 

 

FORBRUGERNES OMKOSTNINGER, 2009 Tabel 8

Mio. kr.  Kontanter Dankort 
Int. 

debetkort 
Int. 

kreditkort 

Omkostninger i alt......................................... 1.523,4 721,5 76,8 88,0 
Faste omkostninger ....................................... - 81,7 45,0 73,9 
Variable omkostninger.................................. 1.523,4 639,9 31,8 14,1 
   Transaktionsafhængige omkostninger ..... 876,3 639,9 31,8 14,1 
   Beløbsafhængige omkostninger ............... 647,2 - - - 

Kilde: Jacobsen (2012).   
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Nils Bernsteins indlæg ved Realkredit-
foreningens årsmøde 29. marts 2012 

Den globale økonomi blev svækket i sidste halvdel af 2011, især som 
følge af gældskrisen i flere europæiske lande. I euroområdet faldt BNP i 
4. kvartal, men de økonomiske nøgletal viser tegn på stabilisering. 

I USA er der moderat vækst og en bedring af arbejdsmarkedet. Ledig-
heden i euroområdet stiger derimod fortsat, men der er store forskelle 
på tværs af landene. I Tyskland falder arbejdsløsheden. 

Inflationen er aftaget som følge af bortfald af år til år-effekterne af 
tidligere stigninger i energipriserne, men den seneste tids stigning i olie-
prisen udgør en risiko i den henseende. 

Rentespændene til Tyskland er faldet efter de seneste foranstaltninger 
fra Den Europæiske Centralbank, og skærpede tiltag til strammere fi-
nanspolitik og strukturreformer i de mest gældsudsatte lande. 

Vækstudsigterne er afdæmpede. De seneste konsensusskøn og prog-
noser fra de internationale organisationer indregner, at BNP i euroom-
rådet fortsat falder lidt i første del af 2012, mens de øvrige avancerede 
økonomier ventes at have moderate vækstrater. Der er en betydelig 
finanspolitisk konsolidering undervejs i Europa for at genoprette tilliden 
til de offentlige finanser og skabe forudsætningen for holdbar vækst. 
Pengepolitikken er derimod meget lempelig og understøtter den øko-
nomiske aktivitet i alle de avancerede økonomier. 

Efter et svagt efterår hvor dansk økonomi nærmest bevægede sig side-
læns, præget bl.a. af faldende offentligt forbrug og hvor forventnin-
gerne blev dannet under indtryk af den europæiske gældskrise, synes 
der nu at være en vis bedring på vej. 

Vi forventer i vor seneste prognose en vækst i produktionen på lidt 
over en procent i år. Det er ikke prangende, men dog højere end for-
ventningerne til væksten i euroområdet. 

Fremgangen forventes først og fremmest at komme fra den inden-
landske del af økonomien. 

Husholdningerne og virksomhederne har i en periode konsolideret sig 
i stor stil. Det skyldes for husholdningernes vedkommende bl.a. de tab, 
de har haft, på boliger og aktier, hvortil kommer beskæftigelsessituati-
onen. Virksomhederne har på deres side være tilbageholdende med at 
investere, og niveauet for erhvervsinvesteringerne er kommet meget 
langt ned. 
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Den høje opsparing fører til, at formuen på et tidspunkt vil nå en stør-
relse, som husholdninger finder passende set i lyset af de formuetab, der 
har været. En normalisering af den lave forbrugskvote udgør et betyde-
ligt forbrugspotentiale, da det private forbrug repræsenterer ca. halvde-
len af den samlede efterspørgsel. 

Når jeg mener, at der er basis for at hævde, at dansk økonomi nu be-
væger sig langsomt fremad, skyldes det også, at de grundlæggende 
balancer i dag er sunde. Vi har et stort overskud på betalingsbalancen 
og et forholdsvis stærkt arbejdsmarked. Den strukturelle ledighed er lav 
– og kun lidt under den aktuelle arbejdsløshed. Vi har en historisk lav 
rente og underliggende stabile priser. 

Huspriserne derimod er i gennemsnit faldet 20 pct. siden toppunktet i 
2007, heraf et fald på 8 pct. gennem 2011. Omsætningen er nået ned 
på et lavt niveau. Det er sket trods en historisk lav rente, og det er som 
om, at markedet er gået i baglås. De aktuelle rente- og indkomstfor-
hold tilsiger efter Nationalbankens opfattelse ikke så lave boligpriser, 
som vi oplever i øjeblikket. Prisfald kan være selvforstærkende, hvis det 
får køberne til at vente med køb i forventning om yderligere prisfald. 
Det er derfor svært at spå om det præcise tidspunkt for en vending, 
men det er erfaringen fra tidligere konjunkturvendinger både her-
hjemme og i udlandet, at når først tingene begynder at vende, så kan 
det gå stærkt. 

En vigtig medvirkende årsag til de store udsving i boligpriserne, vi har 
set siden midten af 00'erne, er boligbeskatningens indretning. Ved at 
fastlåse ejendomsværdiskatten i kroner, som det er sket, opnår man, at 
den effektive beskatning mindskes, når huspriserne stiger, og øges, når 
huspriserne falder. Det har sammen med de afdragsfri lån været med til 
at forstærke udsvingene i boligpriserne. I samme retning trækker loftet 
over stigningen i grundskylden. Det betyder, at indfasningen af beskat-
ningen af de store værdistigninger under højkonjunkturen først sker nu, 
hvor priserne falder og dermed er med til at forstærke faldet. 

Løsningen for ejendomsværdibeskatningen er i princippet enkel. Fast-
lås beskatningsprocenten i stedet for kronebeløbet. Det vil – med de 
udsigter der er for boligmarkedet – ikke betyde en skattestigning nu og 
her. Det vigtige er, at en hensigtsmæssig boligbeskatning vil hjælpe med 
at dæmpe udsvingene på markedet, udsving som for det første er sam-
fundsmæssigt skadelige, og som for det andet vanskeliggør udførelsen 
af den økonomiske politik. Danske husholdningers store balancer med 
høj bruttogæld og modsvarende store aktiver tilsiger også, at udsvinge-
ne i boligpriserne bør begrænses. 

Det er nu ved at være fire år siden, at den internationale finansielle 
krise for alvor fik tag i Danmark. Krisen har i den forløbne periode givet 
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anledning til fem bankpakker, som hver især har sigtet på at løse kon-
krete problemer. 

Derudover har Nationalbanken i en række tilfælde tilpasset sit instru-
mentarium til markedssituationen og givet kreditinstitutterne øgede 
muligheder for at låne i Nationalbanken. Med det seneste skud på 
stammen – muligheden for at optage 3-årige lån – har kreditinstitutter-
ne fået en ekstra kilde til længere finansiering. Det svarer på mange 
måder til de muligheder, som europæiske institutter har fået i ECB. Der 
har været stor efterspørgsel efter ECBs 3-årige lån. 800 europæiske ban-
ker deltog ved seneste tildeling. 

Det er i morgen, at vi i Danmark har første tildeling af 3-årige lån. Da 
vi har en yderligere tildeling til september, tror jeg, det er klogt at se de 
to tildelinger under ét. Interessen afhænger i sagens natur af situatio-
nen i det enkelte kreditinstitut og udviklingen på de private kapitalmar-
keder. Det er nu op til de enkelte institutter at beslutte sig for, om de vil 
deltage. Set fra Nationalbankens side er der ikke noget der taler imod at 
benytte sig af denne mulighed, hvis der er et forretningsmæssigt grund-
lag herfor. 

En finansiel krise har direkte omkostninger i form af fx kredittab, men 
også indirekte omkostninger fx på væksten. Det har været kendeteg-
nende for de danske bankpakker, at det indtil nu er sektoren selv, der 
har båret de direkte omkostninger ved bankpakkerne. Det er et godt 
princip, som har medvirket til at begrænse de negative følger for stats-
finanserne. Det forløb, som vi har været igennem i Europa i det seneste 
år, har understreget vigtigheden af at fastholde sunde offentlige finan-
ser. Det er et meget vigtigt grundvilkår for os alle, at den danske stat 
internationalt fremstår som meget kreditværdig. 

Jeg mener også, at man kan konstatere, at vi i Danmark har fået ryddet 
op, efterhånden som problemerne er opstået. Hermed mener jeg, at pro-
blembanker er kommet frem i lyset, og der er fundet løsninger i form af 
afvikling via Finansiel Stabilitet A/S, fusion med andre banker eller særli-
ge løsninger. Resultatet er en pengeinstitutsektor, som nu består af en 
række store pengeinstitutter og mange små pengeinstitutter. 

Der er fortsat problembanker i Danmark, og det vil også i den kom-
mende tid føre til en række fusioner og eventuelt afvikling af banker. 
Men det er min vurdering, at vi nu har fået problemerne ned i en stør-
relse, så de er håndterbare inden for de gældende rammer – med forbe-
hold for evt. nødvendige justeringer. Det er mit indtryk, at konstruktio-
nen med Finansiel Stabilitet har fungeret godt – med en robust og kon-
struktiv tilgang til løsning af problemerne. 

De største kreditinstitutter er dem, som vi betegner systemisk vigtige 
finansielle institutter, eller på moderne dansk, SIFI'er. Det er institutter, 
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som er vigtige for samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet. Af 
hensyn til almenvellet er det afgørende, at disse private virksomheder 
ikke kommer i uføre, så staten må tage over. Derfor skal vi fremover 
stille ekstra krav til forsvarsværkerne omkring disse store institutter. De 
skal fx have ekstra kapital, mulighed for at konvertere lånekapital til 
ansvarlig kapital, planer for genopretning, og de kan fx være omfattet 
af ekstra tilsyn. Formålet er at sikre, at de ikke bringer sig i en situation, 
hvor de bliver nødlidende. regeringen har nedsat et udvalg, som skal 
komme med anbefalinger for disse problemstillinger. Det er et arbejde, 
som bør have høj prioritet. 

Med til gruppen af store kreditinstitutter hører også realkreditinstitut-
terne. I er allerede omfattet af en særlig lovgivning, som skal medvirke 
til at sikre, at tilliden til realkreditsystemet til enhver tid er opretholdt. 
Det er et system, der – som vi ofte hører fra jer selv – har stået sin prøve 
gennem et par hundrede år. Ikke mindst gennem den forløbne finans-
krise og de seneste fire års turbulente markedsforhold har danske real-
kreditobligationer bevist deres høje kvalitet og likviditet. 

Jeg mener, at SIFI-udvalget er en passende anledning til et serviceef-
tersyn af, om realkreditlovgivningen, i yderste fald, bidrager tilstrække-
ligt og hensigtsmæssigt til forsvarsværkerne for realkreditobligationer. 

Når man argumenterer for det danske realkreditsystems styrke med et 
historisk tilbageblik, skal man inddrage de væsentlige ændringer, der er 
sket inden for de seneste ti år. For det første er mængden af rentetil-
pasningslån steget kraftigt. Det har skabt en refinansieringsrisiko, fordi 
30-årige realkreditlån finansieres med korte, ofte etårige, obligationer. 
For det andet har muligheden for afdragsfrihed gjort låntagere i stand 
til at låne mere med samme ydelse. Det har bidraget til store boligpris-
stigninger og en øget sårbarhed blandt låntagere og institutter. For det 
tredje har kravet om at skulle stille supplerende sikkerhed for SDO i for-
bindelse med ejendomsprisfald givet realkreditinstitutterne en ekstra 
forpligtelse. Et krav som også ratingbureauerne bidrager til. 

Det er forhold, som vi tidligere har påpeget og opfordret jer til at fin-
de løsninger på. Jeg vil gerne kvittere for, at I har taget tænkehatten 
på. 

Der er fremlagt en række gode forslag og ideer, som jeg vil benytte 
lejligheden til at kommentere. Der er flere hensyn at tage, når de mest 
hensigtsmæssige tiltag skal findes. Tiltag, der samtidig respekterer en 
vis grad af standardisering på obligationssiden, som øger likviditeten i 
serierne og gør markedet mere gennemskueligt for investorerne. To 
primære succeskriterier er håndteringen af refinansieringsrisikoen og 
behovet for supplerende sikkerhed, men hensynet til stabile rammebe-
tingelser for boligmarkedet er også væsentlige i den nuværende situa-
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tion. Desuden tror jeg, at I vil stå jer godt ved allerede nu at overveje, 
hvordan I bedst kan tage højde for de fremtidige internationale likvidi-
tetskrav. 

Tolagsbelåning og konservativ låneudmåling vil på sigt reducere be-
hovet for supplerende sikkerhed i perioder med faldende boligpriser. 
Tolagsbelåning vil hurtigere få effekt end konservativ låneudmåling. Jeg 
forstår, at jeres udfordringer på dette område er forskellige, og det kan 
derfor være naturligt, at I vælger forskellige løsninger. 

En anden og mere indirekte måde at reducere det potentielle behov 
for supplerende sikkerhed er, som Nationalbanken tidligere har foreslå-
et, at afdragsfriheden på realkreditlån på sigt gradvist udfases med 
henblik på at dæmpe udsving i boligpriserne. Tilbageholdenhed med 
afdragsfrihed bidrager samtidig til at gøre både låntagerne og realkre-
ditinstitutterne mere robuste. 

I relation til refinansieringsrisikoen er der i overensstemmelse med vo-
res aftale gjort en indsats for at sprede auktionerne over rentetil-
pasningslån. Ved at sprede auktionerne vil der være en mindre mængde 
af obligationer, der skal refinansieres på givne tidspunkter. Dermed vil 
en eventuel fejlslagen auktion, hvor der ikke er tilstrækkeligt med inve-
storer, være lettere at håndtere. Et institut har allerede en næsten jævn 
fordeling på tre terminer. De øvrige institutter er i gang og har fra 2011 
til 2012 øget andelen af obligationer bag rentetilpasningslån, som ikke 
udløber ved årsskiftet, fra 14 til 23 pct. 

Men der kan og bør gøres mere for at reducere refinansieringsrisiko-
en. Fx: 
- En løbende spredning af refinansieringen gennem hele året, og gen-

nemførsel af refinansieringerne i god tid reducerer konsekvenserne af 
et korterevarende chok på de finansielle markeder betydeligt. 

- Anvendelse af længere finansiering reducerer den samlede mængde 
lån, som skal refinansieres i et givet tidsrum. Det giver en øget robust-
hed. 

Desuden kan den enkelte låntagers evne til at bære refinansieringsrisi-
koen øges. Hvis det enkelte lån finansieres med flere obligationer med 
forskellige restløbetider, vil en kortvarig markedsuro kun påvirke en 
mindre del af det enkelte lån. Herved styrkes investorernes tillid selv i en 
situation, hvor renterne kortvarigt stiger kraftigt. 

Jeg ser ikke noget påtrængende behov for yderligere specifik lovgiv-
ning på disse områder, når I selv med tilstrækkelig seriøsitet adresserer 
udfordringerne. 

Lad mig resumere: 
Løsningerne kan være forskellige men skal opfylde følgende formål i 

uprioriteret rækkefølge: 
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- refinansieringsrisikoen skal reduceres, - behovet for at stille suppleren-
de sikkerhed skal være imødekommet før det i givet fald måtte blive 
aktuelt, - boligfinansieringens procykliske virkninger skal dæmpes, - og 
boligejernes sårbarhed over for ekstraordinære ændringer i finansie-
ringsvilkår skal nedsættes. 
Det er en ordentlig mundfuld, men jeg synes, I er vel på vej – god 

vind! 
Tak for opmærksomheden. 
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Pressemeddelelser 

 
 

DEN 24. MAJ 2012: RENTENEDSÆTTELSE  

Med virkning fra 25. maj 2012 nedsættes Nationalbankens udlånsrente, 
renten på indskudsbeviser og foliorenten med 0,10 procentpoint. Dis-
kontoen er uændret.  

Rentenedsættelsen sker efter Nationalbankens køb af valuta i marke-
det.  

Nationalbankens rentesatser er herefter:  
Udlånsrenten: 0,60 pct.  
Renten på indskudsbeviser: 0,20 pct.  
Foliorenten: 0,15 pct.  
Diskontoen: 0,75 pct.  

 
 
25. MAJ 2012: FÆRGEN KONG FREDERIK IX PÅ NY SKIBSMØNT 

Nationalbanken udsender tirsdag den 29. maj 2012 en ny 20-krone 
mønt, som har færgen Kong Frederik IX som motiv. Det er den elvte 
temamønt i serien med skibe, der er udvalgt, så de dækker en bred del 
af dansk søfartshistorie. Motivet på mønten er udarbejdet af billedhug-
geren Elisabeth Toubro. 

Færgen Kong Frederik IX blev bygget på Helsingør Værft og var, da 
den blev sat i drift 16. december 1954, verdens største færge. Den sejle-
de på flere ruter bl.a. mellem Danmark og Tyskland og på Storebælt. I 
1997 blev færgen taget ud af drift, og den var i nogle få år derefter 
museumsfærge i Nyborg. I 2005 blev færgen ophugget. 

Mønten har samme størrelse og er af samme materiale som de almin-
deligt cirkulerende 20-krone mønter. På møntens forside ses Dronning 
Margrethes portræt. 

Den nye temamønt sættes i omløb fra den 29. maj. Den kan købes i 
de fleste pengeinstitutter og i Nationalbankens Hovedkasse. Mønten 
kan desuden bestilles på Den Kgl. Mønts hjemmeside, www.kglmoent. 
dk. 

Den tolvte og sidste mønt i serien med skibe har en fiskekutter som 
motiv og udsendes i efteråret 2012. 
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31. MAJ 2012: RENTENEDSÆTTELSE  

Med virkning fra 1. juni 2012 nedsættes Nationalbankens udlånsrente, 
renten på indskudsbeviser og foliorenten med 0,15 procentpoint. Dis-
kontoen nedsættes med 0,50 procentpoint.  

Rentenedsættelsen sker efter Nationalbankens køb af valuta i mar-
kedet.  

Nationalbankens rentesatser er herefter:  
Udlånsrenten: 0,45 procent  
Renten på indskudsbeviser: 0,05 procent  
Foliorenten: 0,0 procent  
Diskontoen: 0,25 procent  

Nationalbanken har instrumenterne til at håndtere eventuelle negative 
renter. Pengepolitiske instrumenter er nærmere beskrevet på 
www.nationalbanken.dk/pengepolitik/pengepolitiske instrumenter.  

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 

11-06-2012 07:58:00    Antal sider: 28   Rev. nr. 9   H:\kvo\dan\2012\2. kvartal, del 

1\faerdige\tabtill_2kvt_.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

Tabelafsnit 

 
Renter og aktiekursindeks ........................................................................  1 
 
Udvalgte poster fra Nationalbankens balance .......................................  2 
 
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkredit-  
institutternes nettostilling over for Nationalbanken .............................  3 
 
Udvalgte poster fra MFI-sektorens konsoliderede balance ...................  4 
 
Pengemængden ........................................................................................  5 
 
Udvalgte poster fra pengeinstitutternes balance ...................................  6 
 
Udvalgte poster fra realkreditinstitutternes balance .............................  7  
 
Penge- og realkreditinstitutternes udlån til indlændinge .....................  8 
 
Realkreditinstitutternes udlån fordelt på lånetype ................................  9 
 
Pengeinstitutternes effektive rentesatser ...............................................  10  
 
Nationalbankens udlånsundersøgelse .....................................................  11 
 
Udvalgte poster fra investeringsforeningernes balance ........................  12 
 
Indenlandske værdipapirer fordelt på ejers hjemland ...........................  13 
 
Husholdningernes finansielle aktiver og passiver ..................................  14 
 
Virksomhedernes finansielle aktiver og passiver ....................................  15 
 
Betalingsbalancens løbende poster (nettoindtægter) ...........................  16 
 
Betalingsbalancens hovedposter (netto fra udlandet) ...........................  17 
 
Betalingsbalancens porteføljeinvesteringer (netto fra udlandet) .........  18  
 
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet ....................................  19 
 
Nationalregnskabets forsyningsbalance .................................................  20 
 
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) og  
underliggende inflation (IMI) ..................................................................  21 
 
Udvalgte månedlige økonomiske indikatorer ........................................  22 
 
Udvalgte kvartalsvise økonomiske indikatorer .......................................  23 
 
Valutakurser ..............................................................................................  24 
 
Effektiv kronekurs .....................................................................................  25 
 
Nationalbankens statistiske publikationer 

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012 - Del 1



 

11-06-2012 07:58:00    Antal sider: 28   Rev. nr. 9   H:\kvo\dan\2012\2. kvartal, del 

1\faerdige\tabtill_2kvt_.doc  Oprettet af Palle Lorentzen    

Kilde- og signaturforklaring 
 
0 Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed. 
… Tal foreligger ikke eller er uden større interesse. 
 
Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 7. juni 2012. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-15, 17-19 og 24-25, dog 
er Nasdaq OMX Copenhagen kilde til serierne over obligationsrenter og 
aktiekursindeks i tabel 1. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 16 og 
20-23. Beregningerne i tabel 21 og 25 er foretaget af Danmarks Natio-
nalbank på basis af data fra Danmarks Statistik og OECD.  
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RENTER OG AKTIEKURSINDEKS  Tabel 1

Nationalbankens 
rentesatser 

ECB's
rente-

sats 

Effektive 
obligationsren-

ter 

Udlån 

Ind-
skuds-
beviser Folio 

Diskon-
to 

Primæ-
re 

mar-
keds- 

opera-
tioner, 

fast 
rente 1

Penge-
mar-
keds-
rente,
3 må-
neders 
usikret

10-årig
stat 

30-årig 
realkre-

dit 

Aktie- 
kurs 

indeks 
OMXC20 

(tidl. 
KFX) 

Gældende 
ultimo 
året/fra Procent p.a. Ultimo Procent p.a. 

3.7.89 
=100 

 
2007 ........ 4,65 4,48 5,61 464,14 
2008 ........ 4,20 3,31 6,21 247,72 
2009 ........ 0,85 3,62 5,19 336,69 
2010 ........ 0,87 2,98 4,53 457,58 
2011 ........ 0,62 1,58 3,94 389,95  

maj 11 ... 1,04 3,03 5,11 456,25 
jun 11 ... 1,15 2,98 5,16 431,06 
jul 11 ... 1,22 2,80 5,04 420,54 
aug 11 ... 1,36 2,35 4,88 359,41 
sep 11 ... 0,97 2,06 4,15 350,34 
okt 11 ... 1,15 2,33 4,26 362,77 
nov 11 ... 1,10 2,04 4,21 385,19 
dec 11 ... 0,62 1,58 3,94 389,95 
jan 12 ... 0,60 1,75 4,01 408,53 
feb 12 ... 0,75 1,78 3,98 453,77 
mar 12 ... 0,75 1,82 3,96 444,71 
apr 12 ... 0,77 1,63 4,00 458,75 
maj 12 ... 0,40 1,08 3,96 432,26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Til og med 7. oktober 2008 minimumsbudrente. 

2007  ............. 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 
2008  ............. 3,75 3,75 3,50 3,50 2,50
2009  ............. 1,20 0,95 0,85 1,00 1,00
2010  ............. 1,05 0,70 0,60 0,75 1,00
2011  ............. 0,70 0,30 0,25 0,75 1,00

2010   29 okt 1,05 0,70 0,60 0,75 1,00 

2011     8 apr 1,30 0,95 0,85 1,00 1,25 
              8 jul 1,55 1,20 1,10 1,25 1,50
          26 aug 1,55 1,10 1,00 1,25 1,50
           16 sep 1,55 1,00 0,90 1,25 1,50
            4 nov 1,20 0,65 0,55 1,00 1,25
            9 dec 0,80 0,40 0,30 0,75 1,00
          16 dec 0,70 0,30 0,25 0,75 1,00

2012  25 maj 0,60 0,20 0,15 0,75 1,00 
             1 jun 0,45 0,05 0,00 0,25 1,00
   
   
             7 jun 0,45 0,05 0,00 0,25 1,00 
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UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 2 

Penge- og realkreditinstitutternes 
nettostilling over for Nationalbanken 

Pengepolitiske 
indlån 

Valuta-
reserven

Seddel-
og mønt-

omløb 

Statens 
inde- 

stående i 
National-
banken 

Indskuds-
beviser 

Nettoin-
deståen-

de på 
foliokonti 

Pengepo-
litiske lån 

Netto-
stilling 

i alt 

Ultimo Mia. kr. 
 
2007 ................................... 168,8 61,6 89,9 200,5 9,4 216,8 -6,9 
2008 ................................... 211,7 61,3 262,8 118,5 9,7 240,9 -112,7 
2009 ................................... 394,5 60,8 212,4 166,2 22,1 104,2 84,1 
2010 ................................... 428,7 62,5 179,4 132,5 14,5 9,3 137,8 
2011 ................................... 491,9 62,4 225,8 150,0 23,2 24,0 149,1  
maj 11 ............................ 453,4 62,0 245,4 79,4 17,2 0,3 96,4 
jun 11 ............................ 456,8 62,4 252,2 93,7 13,4 13,9 93,3 
jul 11 ............................ 456,9 61,8 229,5 101,8 15,3 0,6 116,5 
aug 11 ............................ 475,7 60,5 265,9 82,9 17,2 0,8 99,3 
sep 11 ............................ 490,3 60,5 287,0 80,8 12,1 3,9 89,0 
okt 11 ............................ 489,9 60,5 294,5 66,1 17,0 3,6 79,4 
nov 11 ............................ 467,7 61,0 256,4 89,3 14,3 0,2 103,4 
dec 11 ............................ 481,7 62,4 223,5 150,0 23,2 24,0 149,1 
jan 12 ............................ 492,6 60,2 219,7 137,7 19,5 0,4 156,8 
feb 12 ............................ 498,7 60,1 274,4 100,6 10,4 0,4 110,7 
mar 12 ............................ 483,0 60,7 214,3 165,9 17,2 23,2 159,9 
apr 12 ............................ 482,0 61,7 208,5 166,2 16,2 20,0 162,4 
maj 12 ............................ 502,4 63,3 217,7 180,1 13,8 20,0 173,9 
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FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT- 
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 3 

Statsfinanserne 
Nationalbankens  
nettovalutakøb 

Penge- og real-
kreditinstitut-
ternes netto-

stilling over for 
Nationalbanken 

Inden-
landsk 
brutto-
finan-

sierings- 
behov 

Salg af 
inden-
landske 
stats- 

papirer 
mv. 

Likvi-
ditets-
påvirk-

ning 

Interven-
tionskøb 
af valuta, 

netto Andet I alt 

Natio-
nalban-

kens 
netto-
obliga-
tions-
køb 

Andre 
faktorer

Æn-
dring Ultimo 

 Mia. kr. 

2007  ............... -26,1 2,9 -29,1 -1,7 7,2 5,5 -0,4 -1,4 -25,3 -6,9 
2008  ............... -11,9 99,6 -111,5 -19,9 0,1 -19,8 0,6 24,9 -105,8 -112,7 
2009  ............... 178,6 123,8 54,8 153,6 17,1 170,7 6,5 -35,3 196,8 84,1 
2010  ............... 169,6 160,7 8,8 45,7 4,3 50,0 -0,4 -4,7 53,7 137,8 
2011  ............... 93,9 143,8 -49,9 53,3 2,5 55,8 0,9 2,7 11,4 149,1  
maj 11 .......... 9,1 9,5 -0,3 0,0 -0,7 -0,7 0,5 0,3 -0,3 96,4 
jun 11 .......... 10,1 14,2 -4,0 0,0 0,6 0,6 0,9 -0,5 -3,0 93,3 
jul 11 .......... 38,2 15,8 22,4 0,0 0,5 0,5 -0,1 0,3 23,2 116,5 
aug 11 .......... -14,8 14,4 -29,2 11,2 0,5 11,7 -1,3 1,7 -17,2 99,3 
sep 11 .......... 0,5 21,4 -20,8 14,0 0,5 14,5 0,8 -4,8 -10,3 89,0 
okt 11 .......... 19,2 26,5 -7,4 0,0 -0,4 -0,4 0,1 -1,8 -9,6 79,4 
nov 11 .......... 13,0 6,9 6,1 10,7 -0,8 9,9 -0,3 8,3 24,0 103,4 
dec 11 .......... 24,0 -4,2 28,2 17,8 -0,9 16,9 -0,1 -1,1 45,7 149,1 
jan 12 .......... 14,3 10,8 3,6 0,0 1,2 1,2 -0,2 3,2 7,6 156,8 
feb 12 .......... -32,6 19,3 -51,9 0,0 3,3 3,3 0,2 2,3 -46,1 110,7 
mar 12 .......... 34,1 -11,6 45,8 0,0 -1,2 -1,2 0,1 4,5 49,2 159,9 
apr 12 .......... 24,4 19,2 5,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,1 -2,1 2,6 162,4 
maj 12 .......... 4,4 22,1 -17,7 29,6 -0,5 29,1 0,5 -0,4 11,5 173,9 
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UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE Tabel 4 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån
Indenlandske 
 værdipapirer 

Balance-
sum 

Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Inden-
landske 
indlån 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 

Uden-
landske 
netto-

aktiver1 

Ultimo Mia. kr. 

2007  ..................  5.446,3 117,5 3.356,1 43,3 63,5 1.224,8 1.505,2 -304,5 
2008  ..................  6.286,4 129,1 3.724,3 40,6 56,7 1.487,5 1.508,4 -407,9 
2009  ..................  5.968,5 135,9 3.647,9 78,2 65,5 1.442,8 1.650,9 -417,6 
2010  ..................  6.159,1 146,6 3.696,6 41,8 87,9 1.410,1 1.660,4 -397,7 
2011  ..................  6.310,3 148,8 3.640,2 45,1 82,4 1.430,5 1.740,0 -330,9   
apr 11  ............  6.062,1 145,5 3.660,0 49,5 92,1 1.463,0 1.683,1 -264,7 
maj 11  ............  6.063,8 143,6 3.638,1 58,6 88,2 1.465,2 1.712,0 -250,5 
jun 11  ............  5.985,7 147,4 3.649,3 60,0 87,4 1.458,7 1.714,3 -254,7 
jul 11  ............  6.062,7 148,5 3.631,9 57,8 87,1 1.462,8 1.729,9 -260,0 
aug 11  ............  6.190,1 142,6 3.630,0 67,2 83,6 1.486,9 1.735,5 -247,3 
sep 11  ............  6.360,4 143,3 3.657,2 69,2 79,9 1.511,6 1.736,0 -261,3 
okt 11  ............  6.255,6 144,6 3.647,3 72,8 81,4 1.509,5 1.726,8 -246,0 
nov 11  ............  6.225,2 145,1 3.630,6 51,5 82,7 1.460,1 1.757,0 -245,8 
dec 11  ............  6.310,3 148,8 3.640,2 45,1 82,4 1.430,5 1.740,0 -330,9 
jan 12  ............  6.353,8 148,4 3.672,5 41,9 85,8 1.449,1 1.798,2 -281,8 
feb 12  ............  6.434,9 146,0 3.668,0 74,7 87,0 1.488,7 1.812,4 -242,8 
mar 12  ............  6.380,7 147,5 3.688,0 57,8 85,9 1.414,4 1.818,7 -282,2 
apr 12  ............  6.374,8 148,5 3.704,5 55,5 86,3 1.448,7 1.818,9 -264,6  
 Ændring i forhold til året før, pct. 

2007  ..................  ... 0,6 13,5 -16,4 5,2 13,5 5,0 ... 
2008  ..................  ... 9,8 11,0 -6,2 -10,7 21,4 0,2 ... 
2009  ..................  ... 5,3 -2,1 92,4 15,5 -3,0 9,4 ... 
2010  ..................  ... 7,9 1,3 -46,6 34,3 -2,3 0,6 ... 
2011  ..................  ... 1,5 -1,5 7,9 -6,3 1,4 4,8 ...  
apr 11  ............  ... 6,7 0,3 -34,0 32,6 2,4 0,6 ... 
maj 11  ............  ... 5,0 -1,1 -11,6 12,0 2,2 0,2 ... 
jun 11  ............  ... 4,7 -1,8 11,0 9,9 1,5 0,3 ... 
jul 11  ............  ... 3,4 -1,6 24,4 7,7 1,2 1,0 ... 
aug 11  ............  ... 2,7 -2,3 4,3 2,9 0,8 -1,1 ... 
sep 11  ............  ... 0,1 -1,5 6,7 -3,5 5,6 -0,5 ... 
okt 11  ............  ... 2,2 -1,5 33,1 -5,2 4,4 -1,6 ... 
nov 11  ............  ... 1,9 -1,9 75,7 -4,1 3,2 4,8 ... 
dec 11  ............  ... 1,5 -1,5 7,9 -6,3 1,4 4,8 ... 
jan 12  ............  ... 2,9 0,2 -2,2 -4,6 3,5 6,0 ... 
feb 12  ............  ... 2,1 0,5 63,0 -8,5 2,5 8,2 ... 
mar 12  ............  ... 1,1 0,4 25,2 -8,3 -2,3 8,4 ... 
apr 12  ............  ... 2,1 1,2 12,2 -6,3 -1,0 8,1 ... 
 
Anm.: MFI-sektoren omfatter danske monetære finansielle institutioner, dvs. penge- og realkreditinstitutter, andre 

kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Danmarks Nationalbank.  
1 MFI-sektorens udenlandske nettoaktiver er opgjort som differencen mellem alle aktiver og passiver, hvor MFI-sektorens 

modpart er udlænding. 
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PENGEMÆNGDEN Tabel 5 

Seddel- 
og 

 mønt-
omløb1 

Indlån 
på 

anfor-
dring M1 

Tidsind-
skud 

med opr. 
løbetid 
=<2 år 

Indlån 
med 

opsigel-
sesvarsel 

=< 3 
mdr. M2 

Genkøbs-
forret-
ninger 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 
med opr. 
løbetid 
=< 2 år M3 

Ultimo Mia. kr. 
 
2007 ............... 51,9 703,2 755,1 204,8 18,0 977,9 6,2 61,5 1.045,7 
2008 ............... 50,4 702,8 753,2 286,4 18,4 1.058,0 4,0 57,0 1.119,1 
2009 ............... 48,5 744,6 793,1 203,0 19,6 1.015,7 10,9 143,0 1.169,7 
2010 ............... 52,6 747,8 800,4 143,9 18,0 962,3 58,2 241,0 1.261,8 
2011 ............... 52,5 722,7 775,2 135,6 17,3 928,2 59,3 194,8 1.182,5  
apr 11   52,7 753,4 806,1 138,1 17,1 961,3 43,7 102,6 1.107,9 
maj 11 .......... 52,3 756,0 808,3 141,7 17,2 967,2 41,4 112,7 1.121,5 
jun 11 .......... 52,4 735,0 787,4 141,5 16,9 945,8 50,7 119,1 1.115,8 
jul 11 .......... 52,0 749,7 801,7 146,7 16,9 965,3 57,1 135,3 1.158,0 
aug 11 .......... 51,4 735,2 786,6 140,4 17,0 943,9 66,8 131,4 1.142,3 
sep 11 .......... 51,4 730,8 782,3 140,4 17,9 940,6 73,0 168,1 1.181,9 
okt 11 .......... 51,8 732,7 784,5 139,7 17,2 941,4 59,6 141,5 1.142,7 
nov 11 .......... 52,1 726,1 778,2 140,3 17,2 935,6 53,1 178,9 1.167,9 
dec 11 .......... 52,5 722,7 775,2 135,6 17,3 928,2 59,3 194,8 1.182,5 
jan 12 .......... 51,4 726,7 778,1 147,0 19,5 944,5 63,2 286,4 1.294,4 
feb 12 .......... 51,5 722,1 773,6 146,0 20,7 940,2 52,9 295,9 1.289,3 
mar 12 .......... 52,2 717,6 769,9 135,1 20,6 925,6 56,1 344,2 1.326,1 
apr 12 .......... 53,5 747,0 800,5 135,5 21,2 957,2 62,8 301,1 1.321,4  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2007 ............... ... ... 8,0 ... ... 13,3 ... ... 17,2 
2008 ............... ... ... -0,3 ... ... 8,2 ... ... 7,0 
2009 ............... ... ... 5,3 ... ... -4,0 ... ... 4,5 
2010 ............... ... ... 0,9 ... ... -5,3 ... ... 7,9 
2011 ............... ... ... -3,2 ... ... -3,5 ... ... -6,3  
apr 11 .......... ... ... -2,8 ... ... -5,3 ... ... -8,4 
maj 11 .......... ... ... -3,7 ... ... -5,8 ... ... -9,0 
jun 11 .......... ... ... -4,7 ... ... -5,1 ... ... -8,7 
jul 11 .......... ... ... -4,9 ... ... -5,4 ... ... -10,9 
aug 11 .......... ... ... -6,2 ... ... -6,9 ... ... -12,7 
sep 11 .......... ... ... -4,2 ... ... -2,7 ... ... -5,2 
okt 11 .......... ... ... -4,8 ... ... -6,1 ... ... -9,9 
nov 11 .......... ... ... -4,7 ... ... -4,9 ... ... -6,8 
dec 11 .......... ... ... -3,2 ... ... -3,5 ... ... -6,3 
jan 12 .......... ... ... -2,1 ... ... -0,9 ... ... 14,6 
feb 12 .......... ... ... -2,7 ... ... -1,5 ... ... 14,0 
mar 12 .......... ... ... -1,3 ... ... -1,6 ... ... 15,5 
apr 12 .......... ... ... -0,7 ... ... -0,4 ... ... 19,3 
 
1  Seddel og møntomløb eksklusive pengeinstitutternes beholdning. 
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UDVALGTE POSTER FRA PENGEINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 6 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer Indlån 

Ultimo Mia. kr. 

2007 ...................  3.940,0 924,3 1.333,6 557,4 551,8 1.065,8 1.433,5 1.353,9 
2008 ...................  4.568,5 974,6 1.546,3 586,8 603,3 1.092,1 1.444,2 1.424,2 
2009 ...................  4.147,6 876,1 1.359,1 575,7 529,7 1.203,5 1.168,8 1.427,4 
2010 ...................  4.197,4 902,7 1.334,6 570,2 494,7 1.157,1 1.118,3 1.489,7 
2011 ...................  4.234,7 841,3 1.230,0 562,0 430,4 1.151,6 1.052,5 1.483,6  
apr 11 .............  3.930,7 728,2 1.286,8 559,9 478,5 1.127,2 903,1 1.443,6 
maj 11 .............  3.909,1 740,1 1.258,5 556,0 462,0 1.112,7 831,5 1.496,1 
jun 11 .............  3.870,4 731,0 1.273,4 564,4 463,4 1.131,6 949,6 1.461,1 
jul 11 .............  3.923,9 723,1 1.253,8 560,4 449,4 1.146,8 937,7 1.493,2 
aug 11 .............  4.011,0 733,3 1.238,1 559,8 446,4 1.139,0 953,4 1.476,8 
sep 11 .............  4.159,8 758,7 1.264,2 566,9 453,0 1.120,1 989,2 1.486,5 
okt 11 .............  4.045,9 734,2 1.252,7 561,9 446,2 1.122,1 978,8 1.453,2 
nov 11 .............  4.022,8 747,5 1.229,4 556,6 445,6 1.119,1 977,6 1.462,2 
dec 11 .............  4.234,7 841,3 1.230,0 562,0 430,4 1.151,6 1.052,5 1.483,6 
jan 12 .............  4.237,3 762,8 1.258,4 553,8 427,1 1.169,4 1.051,2 1.491,8 
feb 12 .............  4.241,5 801,9 1.244,0 550,7 427,7 1.144,2 1.091,2 1.437,5 
mar 12 .............  4.288,8 843,4 1.262,6 558,4 433,6 1.192,9 1.192,8 1.436,5 
apr 12 .............  4.246,7 800,8 1.277,3 547,6 441,3 1.138,9 1.096,9 1.451,3  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2007 ................... ... 29,3 18,6 17,4 20,5 19,8 27,1 17,3 
2008 ................... ... 5,4 15,9 5,3 9,3 2,5 0,7 5,2 
2009 ................... ... -10,1 -12,1 -1,9 -12,2 10,2 -19,1 0,2 
2010 ................... ... 3,0 -1,8 -1,0 -6,6 -3,9 -4,3 4,4 
2011 ................... ... -6,8 -7,8 -1,4 -13,0 -0,5 -5,9 -0,4  
apr 11 .............  ... -20,5 -3,5 0,0 -9,4 -5,3 -20,8 -0,4 
maj 11 .............  ... -22,8 -7,0 -0,5 -12,3 -8,5 -29,1 2,2 
jun 11 .............  ... -20,4 -8,3 -0,9 -12,9 -11,3 -20,8 2,4 
jul 11 .............  ... -22,7 -7,9 -0,5 -12,0 -7,8 -18,4 0,0 
aug 11 .............  ... -24,0 -9,7 -0,6 -13,9 -6,8 -17,9 -4,4 
sep 11 .............  ... -16,6 -7,3 -0,7 -10,3 -8,5 -23,7 1,5 
okt 11 .............  ... -20,3 -7,1 -0,3 -10,1 -2,8 -16,6 -4,0 
nov 11 .............  ... -23,5 -8,2 -0,7 -10,6 -5,1 -20,9 -3,1 
dec 11 .............  ... -6,8 -7,8 -1,4 -13,0 -0,5 -5,9 -0,4 
jan 12 .............  ... -8,5 -3,2 -1,3 -12,6 0,8 0,1 1,1 
feb 12 .............  ... -3,6 -2,8 -1,4 -11,9 0,8 8,8 -1,9 
mar 12 .............  ... 5,9 -2,9 -1,2 -10,1 5,3 19,7 -0,4 
apr 12 .............  ... 10,0 -0,7 -2,2 -7,8 1,0 21,5 0,5 
 
Anm.:  Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 7 

Aktiver Passiver 

Indenlandske udlån 

Heraf: 

Balance-
sum 

Udlån til 
MFIer I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer 

Udstedte 
obliga-

tioner mv.

Ultimo Mia. kr. 

2007 ...................  3.088,2 362,8 2.015,5 1.549,2 404,0 649,2 344,2 2.495,2 
2008 ...................  3.322,7 428,5 2.164,6 1.629,6 466,7 633,5 474,4 2.582,3 
2009 ...................  3.827,1 512,2 2.278,8 1.712,2 501,0 927,6 539,3 3.048,3 
2010 ...................  4.009,6 572,6 2.347,1 1.749,2 532,0 976,9 632,1 3.139,3 
2011 ...................  3.996,4 602,9 2.396,2 1.775,5 558,1 869,9 660,9 3.135,3  
apr 11 .............  3.202,2 451,5 2.356,3 1.751,7 539,0 297,5 506,8 2.482,4 
maj 11 .............  3.227,5 453,5 2.363,0 1.754,5 542,7 305,7 515,0 2.503,8 
jun 11 .............  3.266,8 508,2 2.365,1 1.754,5 544,3 295,6 528,5 2.509,4 
jul 11 .............  3.256,6 481,8 2.368,2 1.756,3 545,4 300,7 530,9 2.516,0 
aug 11 .............  3.310,8 493,3 2.375,9 1.762,0 548,0 325,5 546,5 2.560,9 
sep 11 .............  3.494,0 574,1 2.375,7 1.760,1 549,0 433,9 597,5 2.693,1 
okt 11 .............  3.339,0 510,7 2.379,3 1.763,7 551,8 336,8 553,7 2.588,5 
nov 11 .............  3.439,7 517,8 2.385,3 1.768,0 554,2 417,8 554,7 2.690,6 
dec 11 .............  3.996,4 602,9 2.396,2 1.775,5 558,1 869,9 660,9 3.135,3 
jan 12 .............  3.377,5 543,8 2.398,1 1.777,8 558,4 321,6 569,3 2.635,9 
feb 12 .............  3.471,1 573,0 2.402,8 1.781,5 559,5 374,2 591,6 2.697,5 
mar 12 .............  3.733,1 674,0 2.407,9 1.782,3 561,8 535,0 644,9 2.890,4 
apr 12 .............  3.397,1 553,6 2.408,6 1.783,2 562,3 321,7 578,2 2.641,0  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

2007 ................... ... 48,0 9,9 9,1 12,8 13,1 52,0 8,6 
2008 ................... ... 18,1 7,4 5,2 15,5 -2,4 37,8 3,5 
2009 ................... ... 19,5 5,3 5,1 7,4 46,4 13,7 18,0 
2010 ................... ... 11,8 3,0 2,2 6,2 5,3 17,2 3,0 
2011 ................... ... 5,3 2,1 1,5 4,9 -11,0 4,6 -0,1  
apr 11 .............  ... 6,3 2,6 2,0 4,8 -0,1 2,9 1,2 
maj 11 .............  ... -1,4 2,6 1,9 4,9 1,9 0,4 0,5 
jun 11 .............  ... -2,9 2,3 1,6 5,0 -9,2 -3,0 -1,2 
jul 11 .............  ... 0,8 2,2 1,4 5,0 -7,7 0,1 0,0 
aug 11 .............  ... -1,9 2,1 1,3 5,4 -4,8 -0,6 -0,1 
sep 11 .............  ... -1,6 1,8 1,1 4,6 5,8 2,9 1,6 
okt 11 .............  ... 2,4 1,8 1,1 5,0 -3,1 3,2 0,9 
nov 11 .............  ... -1,3 1,7 1,1 4,8 -1,6 -2,5 2,2 
dec 11 .............  ... 5,3 2,1 1,5 4,9 -11,0 4,6 -0,1 
jan 12 .............  ... 19,7 2,2 1,8 4,7 4,6 7,5 6,3 
feb 12 .............  ... 25,9 2,3 1,9 4,6 19,7 12,6 8,5 
mar 12 .............  ... 32,2 2,3 1,9 4,2 15,0 14,6 9,7 
apr 12 .............  ... 22,6 2,2 1,8 4,3 8,2 14,1 6,4 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE Tabel 8 

Samlet udlån 
Pengeinstitutternes 

udlån 
Realkreditinstitutternes 

udlån 

I alt 

Hushold-
ninger 

mv. 
Erhverv 

mv. I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv.

Erhverv 
mv. I alt 

Hus-
holdnin-
ger mv. 

Erhverv 
mv. 

Ultimo Mia. kr. 

2007 ............  3.387,8 2.106,7 1.173,0 1.372,3 557,4 760,5 2.015,5 1.549,2 412,4 
2008 ............  3.787,5 2.216,4 1.456,4 1.622,9 586,8 978,3 2.164,6 1.629,6 478,1 
2009 ............  3.682,4 2.287,9 1.283,8 1.403,6 575,7 770,0 2.278,8 1.712,2 513,8 
2010 ............  3.704,3 2.319,4 1.281,8 1.357,2 570,2 738,6 2.347,1 1.749,2 543,1 
2011 ............  3.644,8 2.337,6 1.216,5 1.248,6 562,0 646,3 2.396,2 1.775,5 570,1  
apr 11 .......  3.660,7 2.311,6 1.254,7 1.304,4 559,9 704,3 2.356,3 1.751,7 550,3 
maj 11 .......  3.639,2 2.310,6 1.234,8 1.276,1 556,0 680,6 2.363,0 1.754,5 554,3 
jun 11 .......  3.656,1 2.318,9 1.237,2 1.291,0 564,4 681,2 2.365,1 1.754,5 556,0 

jul 11 .......  3.640,8 2.316,7 1.224,1 1.272,7 560,4 666,9 2.368,2 1.756,3 557,2 
aug 11 .......  3.632,9 2.321,8 1.220,0 1.257,0 559,8 660,0 2.375,9 1.762,0 560,0 

sep 11 .......  3.658,7 2.327,0 1.239,8 1.283,0 566,9 678,8 2.375,7 1.760,1 560,9 
okt 11 .......  3.650,5 2.325,6 1.234,3 1.271,3 561,9 670,5 2.379,3 1.763,7 563,8 

nov 11 .......  3.633,3 2.324,6 1.218,6 1.248,0 556,6 652,4 2.385,3 1.768,0 566,2 
dec 11 .......  3.644,8 2.337,6 1.216,5 1.248,6 562,0 646,3 2.396,2 1.775,5 570,1 

jan 12 .......  3.674,1 2.331,5 1.253,3 1.276,0 553,8 682,9 2.398,1 1.777,8 570,4 
feb 12 .......  3.664,4 2.332,2 1.246,1 1.261,6 550,7 674,2 2.402,8 1.781,5 571,9 

mar 12 .......  3.688,1 2.340,7 1.258,6 1.280,2 558,4 683,9 2.407,9 1.782,3 574,7 
apr 12 .......  3.703,5 2.330,8 1.283,9 1.294,9 547,6 708,5 2.408,6 1.783,2 575,4 
 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2007 ............  12,9 11,2 17,0 17,7 17,4 19,4 9,9 9,1 12,8 
2008 ............  11,8 5,2 24,2 18,3 5,3 28,6 7,4 5,2 15,9 
2009 ............  -2,8 3,2 -11,9 -13,5 -1,9 -21,3 5,3 5,1 7,5 
2010 ............  0,6 1,4 -0,2 -3,3 -1,0 -4,1 3,0 2,2 5,7 
2011 ............  -1,6 0,8 -5,1 -8,0 -1,4 -12,5 2,1 1,5 5,0  
apr 11 .......  0,0 1,5 -1,8 -4,3 0,0 -6,3 2,6 2,0 4,6 
maj 11 .......  -1,3 1,3 -5,0 -7,7 -0,5 -11,7 2,6 1,9 4,8 
jun 11 .......  -2,0 1,0 -6,6 -8,9 -0,9 -14,3 2,3 1,6 5,0 
jul 11 .......  -1,6 0,9 -5,3 -7,8 -0,5 -12,5 2,2 1,4 4,9 
aug 11 .......  -2,2 0,8 -6,7 -9,6 -0,6 -15,0 2,1 1,3 5,4 
sep 11 .......  -1,5 0,7 -4,3 -7,2 -0,7 -10,6 1,8 1,1 4,7 
okt 11 .......  -1,6 0,8 -4,7 -7,3 -0,3 -11,7 1,8 1,1 5,1 
nov 11 .......  -2,0 0,6 -5,8 -8,3 -0,7 -13,4 1,7 1,1 4,9 
dec 11 .......  -1,6 0,8 -5,1 -8,0 -1,4 -12,5 2,1 1,5 5,0 
jan 12 .......  0,2 1,0 -0,5 -3,3 -1,3 -4,5 2,2 1,8 4,8 
feb 12 .......  0,4 1,1 0,0 -2,9 -1,4 -3,7 2,3 1,9 4,7 
mar 12 .......  0,4 1,2 -0,4 -3,0 -1,2 -4,0 2,3 1,9 4,4 
apr 12 .......  1,2 0,8 2,3 -0,7 -2,2 0,6 2,2 1,8 4,6 
 
Anm.: Inklusive udlån i danske pengeinstitutters enheder i udlandet. "Erhverv mv." inkluderer ikke-finansielle selskaber, 

pensions- og forsikringsselskaber, andre finansielle formidlere og finansielle hjælpeenheder (men ikke penge- og 
realkreditinstitutter), samt ukendt sektor. 
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REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN FORDELT PÅ LÅNETYPE  Tabel 9 

Rentetilpasningslån Heraf: 

Indekslån

Fastfor-
rentede 

lån I alt 
Heraf 
=<1 år I alt 

Lån i 
valuta 

Afdragsfri 
lån1 

Ultimo Mia. kr. 
 
2007 ................................... 77,9 889,2 1.045,6 796,6 2.012,7 123,8 547,3 
2008 ................................... 72,4 903,9 1.189,1 900,3 2.165,4 155,3 626,4 
2009 ................................... 68,3 740,2 1.472,7 1.106,6 2.281,2 211,4 695,1 
2010 ................................... 63,9 644,1 1.641,0 1.190,5 2.349,0 232,3 740,6 
2011 ................................... 59,8 606,4 1.728,1 1.229,5 2.394,4 219,0 780,2  
apr 11 ............................ 64,4 633,4 1.660,4 1.197,0 2.358,1 230,8 751,2 
maj 11 ............................ 64,1 634,9 1.666,1 1.200,2 2.365,1 230,7 754,0 
jun 11 ............................ 62,2 634,0 1.670,4 1.202,8 2.366,7 231,3 757,1 
jul 11 ............................ 62,2 632,3 1.675,5 1.205,1 2.370,0 230,4 759,3 
aug 11 ............................ 62,2 636,1 1.679,5 1.206,3 2.377,8 230,4 762,9 
sep 11 ............................ 62,2 631,1 1.684,1 1.215,4 2.377,4 230,0 765,8 
okt 11 ............................ 62,3 627,1 1.691,7 1.207,6 2.381,1 227,8 769,5 
nov 11 ............................ 61,9 623,6 1.701,6 1.210,9 2.387,1 226,3 774,6 
dec 11 ............................ 59,8 606,4 1.728,1 1.229,5 2.394,4 219,0 780,2 
jan 12 ............................ 60,1 607,8 1.731,5 1.232,1 2.399,5 212,6 781,6 
feb 12 ............................ 60,3 606,3 1.737,8 1.229,5 2.404,4 211,9 784,6 
mar 12 ............................ 60,5 593,5 1.755,2 1.235,6 2.409,2 210,5 786,8 
apr 12 ............................ 60,7 583,7 1.765,6 1.254,5 2.410,1 208,9 789,5 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 7 og 8 omfatter samtlige indenlandske 

udlån fra realkreditinstitutter. 
1 Realkreditinstitutternes afdragsfri lån til ejerboliger og fritidshuse mv.  
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PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 10 

Udlån Indlån 

Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber

Finansiel-
le selska-

ber Samlet 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Finansiel-
le selska-

ber 

 Procent p.a. 

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

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

1. kvt. 09 .............. 6,0 7,4 6,3 4,0 3,3 2,8 3,2 4,1 
2. kvt. 09 .............. 5,1 6,4 5,4 2,7 2,2 2,0 2,0 2,6 
3. kvt. 09 .............. 4,5 6,0 5,0 2,1 1,7 1,7 1,5 1,9 
4. kvt. 09 .............. 4,1 5,6 4,6 1,7 1,4 1,5 1,1 1,5 

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

1. kvt. 11 .............. 3,8 5,2 4,2 1,3 1,0 1,1 0,7 0,9 
2. kvt. 11 .............. 4,0 5,3 4,3 1,6 1,1 1,2 0,8 1,1 
3. kvt. 11 .............. 4,2 5,6 4,6 1,7 1,2 1,3 0,9 1,3 
4. kvt. 11 .............. 4,2 5,8 4,7 1,5 1,1 1,3 0,8 1,0 

1. kvt. 12 .............. 4,0 6,0 4,7 1,0 0,9 1,2 0,6 0,6  
apr 11 ............... 4,0 5,2 4,4 1,5 1,0 1,1 0,8 1,1 
maj 11 ............... 4,1 5,3 4,4 1,6 1,1 1,2 0,8 1,2 
jun 11 ............... 4,0 5,3 4,4 1,6 1,1 1,2 0,9 1,1 
jul 11 ............... 4,1 5,5 4,5 1,7 1,2 1,3 0,9 1,3 
aug 11 ............... 4,3 5,6 4,7 1,8 1,2 1,3 1,0 1,3 
sep 11 ............... 4,2 5,7 4,6 1,6 1,2 1,3 0,9 1,3 
okt 11 ............... 4,2 5,7 4,7 1,6 1,2 1,3 0,9 1,2 
nov 11 ............... 4,3 5,8 4,8 1,5 1,1 1,3 0,8 1,0 
dec 11 ............... 4,1 5,7 4,6 1,3 1,0 1,2 0,7 0,9 
jan 12 ............... 3,9 5,8 4,6 1,1 0,9 1,2 0,6 0,7 
feb 12 ............... 4,0 6,1 4,8 1,0 0,9 1,2 0,6 0,7 
mar 12 ............... 4,1 6,1 4,8 1,0 0,9 1,2 0,6 0,6 
apr 12 ............... 4,1 6,3 4,9 1,1 0,9 1,2 0,5 0,5 
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NATIONALBANKENS UDLÅNSUNDERSØGELSE Tabel 11 

Ændring i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik 

Erhvervsudlån Udlån til private 

Udvikling i det 
pågældende  

kvartal 

Forventninger til 
udviklingen i det 

efterfølgende 
kvartal 

Udvikling i det 
pågældende  

kvartal 

Forventninger til 
udviklingen i det 

efterfølgende 
kvartal 

 Nettotal 
  
1. kvt. 09 ...............  -59,8 -27,6 -23,1 -5,2 
2. kvt. 09 ...............  -10,4 -6,7 -1,0 -5,0 
3. kvt. 09 ...............  -3,7 -0,9 -0,1 -4,7 
4. kvt. 09 ...............  2,4 -4,1 -4,5 0,0 

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

1. kvt. 11 ...............  -2,7 3,0 4,4 -5,7 
2. kvt. 11 ...............  -8,5 0,9 0,0 -4,4 
3. kvt. 11 ...............  -20,7 -1,9 -23,3 0,3 
4. kvt. 11 ...............  -4,2 -10,3 -6,0 -22,3 

1. kvt. 12 ...............  -5,6 -2,1 -25,0 -0,2 
 
Anm.: Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå

lån. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal, og det angiver derfor ikke udvik-
lingen i absolutte niveauer. For en mere detaljeret gennemgang se Carina Moselund Jensen og Tania Al-Zagheer 
Sass, Nationalbankens udlånsundersøgelse - Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kre-
ditpolitik, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2009. 
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UDVALGTE POSTER FRA INVESTERINGSFORENINGERNES BALANCE  Tabel 12 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning 

Medlemmernes formue 
fordelt på sektor 

Balance-
sum 

Obligati-
oner mv.

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

Forsik-
rings-

selskaber 
og pen-
sions-
kasser Øvrige Udland 

Ultimo Mia. kr. 
 
2007 ................................... 1.020,7 477,9 411,6 295,2 336,8 322,1 29,2 
2008 ................................... 773,2 425,3 222,5 211,4 266,9 238,1 14,6 
2009 ................................... 865,5 487,5 301,4 252,7 357,8 185,1 22,7 
2010 ................................... 1.287,6 768,8 385,9 299,1 653,1 235,5 25,2   
2011 ................................... 1.424,5 872,5 356,1 300,0 682,5 316,4 25,6  
apr 11 ............................ 1.295,4 775,2 386,7 298,4 662,6 240,4 25,9 
maj 11 ............................ 1.363,0 798,7 391,0 303,1 668,0 295,1 26,2 
jun 11 ............................ 1.348,3 784,4 380,9 301,0 655,2 295,1 26,3 
jul 11 ............................ 1.365,5 809,4 375,7 303,2 660,3 300,4 26,5 
aug 11 ............................ 1.340,2 822,3 333,5 292,4 646,8 295,8 23,8 
sep 11 ............................ 1.335,6 830,8 326,0 286,0 643,2 291,7 23,3 
okt 11 ............................ 1.383,4 836,8 364,3 292,9 660,5 300,5 24,7 
nov 11 ............................ 1.400,8 849,4 375,8 293,7 661,1 318,3 24,8 
dec 11 ............................ 1.424,5 872,5 356,1 300,0 682,5 316,4 25,6 
jan 12 ............................ 1.486,5 893,5 395,4 309,4 704,3 329,9 26,7 
feb 12 ............................ 1.511,8 902,8 409,9 314,5 714,8 333,7 27,3 
mar 12 ............................ 1.512,6 896,4 396,8 313,1 717,2 331,5 27,2 
apr 12 ............................ 1.531,1 910,8 392,3 317,3 711,2 346,7 27,7 
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INDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ EJERS HJEMLAND Tabel 13 

Obligationer mv. 

Heraf: 

I alt Statspapirer 
Realkredit-

obligationer Aktier 

Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet 

Ultimo Kursværdi, mia. kr. 

2007 ...................  2.701,2 475,8 301,9 176,2 2.247,1 287,7 996,1 445,4 
2008 ...................  2.981,3 405,0 363,1 158,5 2.419,4 227,4 529,9 244,4 
2009 ...................  3.414,8 431,8 394,1 159,8 2.802,7 252,0 641,0 347,5 
2010 ...................  3.540,3 549,9 473,9 173,1 2.834,9 352,5 784,5 545,5 
2011 ...................  3.547,8 639,0 515,5 261,4 2.835,6 361,7 646,4 471,9  
apr 11 .............  2.795,1 575,1 463,3 199,4 2.117,2 352,4 783,1 554,1 
maj 11 .............  2.815,7 582,0 477,6 197,6 2.125,2 364,3 767,7 538,7 
jun 11 .............  2.815,1 602,4 475,3 201,7 2.130,5 382,6 717,6 513,0 
jul 11 .............  2.828,4 598,8 493,0 209,9 2.132,3 371,4 699,5 503,5 
aug 11 .............  2.876,6 627,8 500,7 232,6 2.173,9 377,1 612,0 431,2 
sep 11 .............  3.035,9 642,6 511,3 256,9 2.324,3 366,1 593,8 425,1 
okt 11 .............  2.925,8 643,5 513,3 264,9 2.214,2 360,0 588,2 438,7 
nov 11 .............  3.109,9 657,8 497,5 262,3 2.416,8 378,7 640,8 454,7 
dec 11 .............  3.547,8 639,0 515,5 261,4 2.835,6 361,7 646,4 471,9 
jan 12 .............  2.952,4 650,6 517,6 255,8 2.243,8 379,4 658,3 489,6 
feb 12 .............  3.053,1 621,7 529,8 257,0 2.332,0 351,6 709,6 544,4 
mar 12 .............  3.243,6 600,7 519,7 236,2 2.543,5 351,0 695,3 535,4 
apr 12 .............  3.010,7 594,1 532,8 242,4 2.298,1 338,5 697,5 548,6 
  
Anm.: Omfatter noterede og unoterede værdipapirer registreret i Værdipapircentralen.  
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HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 14 

Aktiver  Passiver 

Kontan-
ter og 

bankind-
skud mv. 

Obligati-
oner mv.

Aktier og 
andele i 
investe-
ringsfor-
eninger 

mv. 

Opspa-
ring i 

livsforsik-
rings- og 
pensions-
ordninger 

mv. I alt Lån mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia. kr. 

2007 ...................  902 188 1.453 1.722 4.264 2.273 1.991 4.264 
2008 ...................  905 173 794 1.786 3.659 2.418 1.241 3.659 
2009 ...................  936 165 1.032 1.924 4.057 2.541 1.515 4.056 
2010 ...................  967 148 1.300 2.127 4.542 2.655 1.888 4.543 
2011 ...................  921 146 1.111 2.336 4.515 2.718 1.797 4.515  
4. kvt. 10 ............ 967 148 1.300 2.127 4.542 2.655 1.888 4.543 
1. kvt. 11 ............ 936 151 1.272 2.112 4.471 2.627 1.845 4.472 
2. kvt. 11 ............ 934 147 1.266 2.148 4.495 2.661 1.834 4.495 
3. kvt. 11 ............ 911 145 1.095 2.313 4.463 2.661 1.802 4.463 
4. kvt. 11 ............ 921 146 1.111 2.336 4.515 2.718 1.797 4.515 
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VIRKSOMHEDERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 15 

Aktiver Passiver 

Forpligtelser Kontan-
ter, 

bankind-
skud og 
afgivne 

kreditter 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Aktier  
og 

andele i 
investe-
ringsfo-
reninger 

mv. I alt Lån mv.

Udstedte 
obliga-
tioner 

mv. 

Udstedte 
aktier 
mv. 

Finansiel 
netto-

formue I alt 

Ultimo Mia. kr. 
 
2007 ............ 911 134 2.923 3.968 1.732 118 4.284 -2.166 3.968 
2008 ............ 1.048 106 1.788 2.943 1.936 108 2.518 -1.619 2.943 
2009 ............ 1.047 107 2.225 3.380 1.896 136 3.062 -1.714 3.380 
2010 ............ 1.100 124 2.777 3.999 1.919 142 3.904 -1.966 4.000 
2011 ............ 1.160 124 2.389 3.674 1.853 154 3.228 -1.561 3.674  
4. kvt. 10 ...... 1.100 124 2.777 3.999 1.919 142 3.904 -1.966 4.000 
1. kvt. 11 ...... 1.070 136 2.709 3.914 1.820 158 3.841 -1.905 3.914 
2. kvt. 11 ...... 1.051 130 2.727 3.909 1.866 150 3.755 -1.863 3.909 
3. kvt. 11 ...... 1.054 125 2.383 3.562 1.847 154 3.225 -1.664 3.562 
4. kvt. 11 ...... 1.160 124 2.389 3.674 1.853 154 3.228 -1.561 3.674 

Anm:  Virksomheder er defineret som ikke-finansielle selskaber.  
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BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 16 

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-

indkomst 
Løbende 

overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

 Mia. kr. 

2007 ................................... 2,1 40,3 42,5 9,7 -29,2 23,0 
2008 ................................... 4,2 52,1 56,3 23,0 -28,7 50,5 
2009 ................................... 41,8 24,0 65,8 17,8 -28,9 54,6 
2010 ................................... 48,5 48,1 96,6 32,6 -32,4 96,9 
2011 ................................... 51,8 45,8 97,6 50,3 -32,0 115,8  
apr 10 - mar 11 ................. 50,2 52,0 102,2 37,4 -31,7 107,9 

apr 11 - mar 12 ................. 45,6 43,3 88,9 49,8 -33,1 105,5  
mar 11 ............................. 7,1 2,8 9,9 1,0 -3,1 7,8 
apr 11 ............................. 4,7 4,4 9,1 2,7 -2,0 9,8 
maj 11 ............................. 3,4 2,4 5,8 6,4 -2,0 10,1 
jun 11 ............................. 4,1 3,7 7,8 5,4 -2,1 11,2 
jul 11 ............................. 4,0 2,8 6,8 5,4 -2,6 9,7 
aug 11 ............................. 4,9 4,8 9,7 4,8 -2,5 12,0 
sep 11 ............................. 4,0 5,2 9,2 5,0 -2,6 11,5 
okt 11 ............................. 3,5 4,2 7,7 3,2 -2,6 8,3 
nov 11 ............................. 5,5 4,5 9,9 3,5 -2,6 10,8 
dec 11 ............................. 1,7 4,6 6,3 4,1 -2,3 8,1 
jan 12 ............................. 2,3 2,6 4,9 4,6 -4,1 5,5 
feb 12 ............................. 3,6 2,4 6,0 4,3 -3,9 6,4 
mar 12 ............................. 3,9 1,8 5,7 0,2 -3,8 2,2 
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BETALINGSBALANCENS FINANSIELLE POSTER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 17 

Kapitalimport 

Direkte 
 investeringer 

Fordrings-
erhver-
velse, 
netto1 

Danske i 
udlandet

Uden-
landske i 
Danmark

Porteføl-
jeinveste-

ringer2 

Anden 
kapital-
import Andet3  

National-
bankens 
transakti-
oner med 
udlandet4 

 Mia. kr. 
 
2007 ................................... 23,3 -112,3 64,3 -32,0 56,5 -1,0 -1,2 
2008 ................................... 50,9 -67,6 9,3 52,7 -49,5 -67,1 -71,4 
2009 ................................... 54,4 -33,9 21,1 69,7 193,3 -16,6 288,0 
2010 ................................... 97,4 -19,5 -41,6 -16,0 93,8 -87,6 26,5 
2011 ................................... 120,1 -126,8 79,3 12,1 -48,8 20,2 56,1  
apr 10 – mar 11 ................. 108,5 -20,7 -36,6 49,2 -36,8 -30,9 32,8 

apr 11 - mar 12 ................. 109,9 -122,8 71,9 -51,1 0,2 14,6 22,7   
mar 11 ............................. 7,9 -3,9 4,5 3,4 0,3 -3,6 8,5 
apr 11 ............................. 9,8 -13,9 3,2 31,3 -2,8 -25,7 2,0 
maj 11 ............................. 10,2 -11,3 42,3 8,3 -48,6 1,6 2,5 
jun 11 ............................. 11,2 -21,1 2,5 13,7 15,8 -18,1 4,1 
jul 11 ............................. 13,3 -8,5 -3,4 -34,1 28,0 4,3 -0,4 
aug 11 ............................. 12,1 2,3 4,2 37,3 -17,4 -18,8 19,8 
sep 11 ............................. 11,6 -37,0 31,8 33,7 -41,7 14,3 12,8 
okt 11 ............................. 8,3 -4,5 7,7 -19,6 28,3 -20,5 -0,3 
nov 11 ............................. 10,9 -11,0 2,1 -59,9 2,5 32,1 -23,4 
dec 11 ............................. 8,1 3,6 -7,2 -27,5 22,1 12,9 12,1 
jan 12 ............................. 5,6 -7,3 -3,2 -40,7 41,3 4,3 0,0 
feb 12 ............................. 6,4 -16,4 -2,3 7,4 -45,0 57,0 7,2 
mar 12 ............................. 2,2 2,5 -6,0 -1,0 17,7 -29,0 -13,6 
 
1 Omfatter løbende poster i alt og kapitaloverførsler mv. 

2 Kan afvige fra totalen i Tabel 18, da porteføljeinvesteringer offentliggøres 1-2 uger tidligere end betalingsbalancens 
samlede finansielle poster. 

3 Omfatter fejl og udeladelser. 
4 Omfatter transaktioner i alle Nationalbankens udenlandske mellemværender og ikke alene ændring i de mellemvæ-

render, der indgår i valutareserven. Sidstnævnte offentliggøres ved pressemeddelelse 2. bankdag i måneden og frem-
går af tabel 2.  
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BETALINGSBALANCENS PORTEFØLJEINVESTERINGER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 18 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer

Obligationer 
i kroner 

Obligationer 
i valuta Aktier Obligationer Aktier I alt1 

 Mia. kr. 
 
2007 ....................... 26,2 73,1 15,0 -96,0 -49,8 -31,5 
2008 ....................... -59,8 142,1 11,3 -91,0 50,1 52,7 
2009 ....................... -4,3 162,3 38,0 -82,5 -43,8 69,7 
2010 ....................... 68,0 -39,5 40,1 -60,4 -24,1 -16,0 
2011 ....................... 65,8 -72,9 -12,4 36,7 -5,0 12,1  
apr 11 ................ 2,1 14,2 8,6 10,7 -4,3 31,3 
maj 11 ................ 5,0 11,5 -15,4 7,9 -0,8 8,3 
jun 11 ................ 14,0 -39,3 0,5 31,5 7,0 13,7 
jul 11 ................ -1,7 -24,6 0,4 -2,5 -5,7 -34,1 
aug 11 ................ 24,0 -10,2 -5,4 21,1 7,9 37,3 
sep 11 ................ 4,4 -11,7 0,1 36,9 4,0 33,7 
okt 11 ................ 8,4 -12,7 -1,2 -6,8 -7,2 -19,6 
nov 11 ................ 1,3 -31,0 1,8 -37,9 5,8 -59,9 
dec 11 ................ -19,5 -14,6 3,5 -4,6 7,7 -27,5 
jan 12 ................ 3,9 2,5 0,5 -34,9 -12,8 -40,7 
feb 12 ................ -6,4 -18,1 7,8 22,0 2,2 7,4 
mar 12 ................ -15,8 10,7 5,8 -6,5 0,5 -5,2 
apr 12 ................ 2,1 2,6 -6,7 9,8 2,9 10,7 

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

1 Kan afvige fra "Porteføljeinvesteringer" i Tabel 17, da betalingsbalancens samlede finansielle poster offentliggøres 
1-2 uger senere.  
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 19 

Direkte 
investeringer 

Portefølje-
investeringer Andre investeringer 

Egen-
kapital 

Koncern-
lån 

Aktier 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Finan-
sielle 

deriva-
ter, 

netto 

Han-
dels-

kredit-
ter 

Lån og 
indskud Andre 

Dan-
marks 
Natio-

nalbank I alt 

Ultimo Mia. kr. 

Aktiver           

2007 ................ 650 288 794 733 0 47 1.035 32 176 3.755 
2008 ................ 650 380 449 784 83 45 1.101 37 226 3.754 
2009 ................ 730 376 612 926 21 38 927 32 400 4.061 
2010 ................ 834 401 735 1.032 39 45 990 33 432 4.542 
2011 ................ 931 465 699 1.005 92 47 928 34 492 4.693 
           
4. kvt. 10 ......... 834 401 735 1.032 39 45 990 33 432 4.542 
1. kvt. 11 ........ 835 402 740 1.021 11 47 961 33 454 4.505 
2. kvt. 11 ........ 858 438 730 979 23 50 913 32 459 4.482 
3. kvt. 11 ........ 896 456 661 952 109 47 955 32 497 4.605 
4. kvt. 11 ........ 931 465 699 1.005 92 47 928 34 492 4.693  
Passiver       

  
  

2007 ................ 543 277 422 1.123 • 36 1.409 38 5 3.853 
2008 ................ 511 292 241 1.198 • 41 1.398 40 121 3.843 
2009 ................ 497 303 348 1.362 • 34 1.402 38 5 3.988 
2010 ................ 489 289 519 1.445 • 40 1.538 41 5 4.365 
2011 ................ 538 299 452 1.445 • 43 1.432 44 5 4.256 
           
4. kvt. 10 ......... 489 289 519 1.445 • 40 1.538 41 5 4.365 
1. kvt. 11 ........ 483 278 532 1.477 • 39 1.465 41 3 4.319 
2. kvt. 11 ........ 494 299 487 1.491 • 41 1.366 42 2 4.223 
3. kvt. 11 ........ 529 296 403 1.506 • 39 1.383 43 3 4.203 
4. kvt. 11 ........ 538 299 452 1.445 • 43 1.432 44 5 4.256  
Nettoaktiver 

2007 ................ 108 11 372 -390 0 11 -375 -6 171 -98 
2008 ............... 139 87 208 -415 83 4 -297 -3 105 -89 
2009 ............... 233 73 264 -436 21 3 -475 -6 395 73 
2010 ............... 345 112 216 -413 39 5 -547 -8 428 177 
2011 ............... 393 167 247 -440 92 5 -504 -10 487 437 
      
4. kvt. 10 ......... 345 112 216 -413 39 5 -547 -8 428 177 
1. kvt. 11 ........ 351 124 208 -456 11 9 -504 -9 452 186 
2. kvt. 11 ........ 363 139 242 -512 23 9 -453 -10 457 259 
3. kvt. 11 ........ 366 160 258 -554 109 8 -428 -11 494 403 
4. kvt. 11 ........ 393 167 247 -440 92 5 -504 -10 487 437 
 
Anm.:  Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 20 

Indenlandsk efterspørgsel 

Brutto-
national-
produkt 

Privat 
konsum 

Offent-
ligt 

konsum 

Faste 
brutto-
investe-
ringer 

Lager-
for- 

øgelser I alt 

Eksport 
af varer 

og 
tjenester 

Import 
af varer 

og 
tjenester 

 Mia. kr. 

2007 ...................  1.695,3 820,4 440,0 371,4 24,8 1.656,5 885,2 846,5 
2008 ...................  1.753,2 840,0 465,4 371,7 20,4 1.697,5 959,6 904,0 
2009 ...................  1.667,8 814,9 497,0 313,5 -20,1 1.605,2 793,7 731,1 
2010 ...................  1.754,6 850,9 510,2 305,1 -4,0 1.662,3 883,0 790,7 
2011 ...................  1.786,5 867,9 511,3 309,8 2,8 1.691,8 957,2 862,5  
1. kvt. 11 ............ 435,0 212,0 126,0 69,7 2,5 410,1 232,9 208,1 
2. kvt. 11 ............ 450,4 216,6 129,2 78,8 3,8 428,3 237,8 215,7 
3. kvt. 11 ............ 443,1 212,4 126,6 78,4 0,9 418,4 243,4 218,7 
4. kvt. 11 ............ 458,0 226,9 129,5 82,9 -4,4 435,0 243,1 220,0 
1. kvt. 12 ............ 441,0 219,0 126,4 77,2 2,3 424,9 239,8 223,6 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2007 ...................  1,6 3,0 1,3 0,4 ... 2,3 2,8 4,3 
2008 ...................  -0,8 -0,3 1,9 -4,1 ... -0,9 3,3 3,3 
2009 ...................  -5,8 -4,2 2,5 -13,4 ... -6,7 -9,8 -11,6 
2010 ...................  1,3 1,9 0,3 -3,7 ... 1,3 3,2 3,5 
2011 ...................  1,0 -0,5 -1,0 0,4 ... -0,1 6,8 5,2  
1. kvt. 11 ............ 1,9 -0,8 -1,0 0,4 ... 0,7 10,1 8,3 
2. kvt. 11 ............ 1,6 0,0 -0,2 -0,9 ... -0,2 7,8 4,6 
3. kvt. 11 ............ 0,1 -0,7 -1,4 0,6 ... 0,0 5,4 6,1 
4. kvt. 11 ............ 0,4 -0,5 -1,4 1,3 ... -0,7 4,1 2,2 
1. kvt. 12 ............ 0,2 0,8 -0,6 8,4 ... 1,6 0,6 3,3 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

1. kvt. 11 ............ 0,4 -0,8 -0,6 -4,5 ... -1,2 3,8 0,9 
2. kvt. 11 ............ 0,3 0,0 1,1 4,4 ... 1,2 -0,3 1,7 
3. kvt. 11 ............ -0,1 -0,5 -1,5 1,5 ... -0,3 0,4 0,9 
4. kvt. 11 ............ -0,2 1,3 -0,4 -0,2 ... -0,1 0,1 -1,2 
1. kvt. 12 ............ 0,3 0,3 0,2 2,3 ... 1,1 0,3 2,0 
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EU-HARMONISERET FORBRUGERPRISINDEKS (HICP) OG  
UNDERLIGGENDE INFLATION (IMI) Tabel 21 

HICP Nettoprisindeks1 

Delkomponenter: 

Administrerede 
priser Fordelt på4: 

Total Energi 
Føde-
varer 

Kerne-
infla-
tion2 Husleje

Offent-
lige 

ydelser

HICP 
ekskl. 

energi, 
føde-
varer 

og admi-
ni-

strerede 
priser3 

Netto-
pris-

indeks 
ekskl. 

energi, 
føde-
varer 

og admi-
ni-

strerede 
priser3 

Import 
input5 IMI6 

Vægtfordeling i pct. 

100 11,4 18,1 70,5 8,2 4,1 58,2 53,1 14,7 38,4 

 
Vækst i forhold til året før, pct. 

           

2007 ........... 1,7 0,3 3,7 1,3 2,1 0,6 1,2 1,4 1,4 1,4 
2008 ........... 3,6 7,7 6,7 2,1 2,8 3,5 1,9 2,1 4,0 1,1 
2009 ........... 1,1 -4,0 0,5 2,0 3,1 4,8 1,7 1,9 -4,3 5,1 
2010 ........... 2,2 9,2 2,1 1,2 2,8 3,9 0,8 0,9 1,7 0,5 
2011 ............ 2,7 8,9 4,0 1,4 3,0 2,4 1,1 0,9 4,8 -0,9 

1. kvt. 09 .... 1,7 -4,6 3,2 2,2 2,7 4,2 2,0 2,3 -1,9 4,4 
2. kvt. 09 .... 1,1 -5,5 0,7 2,2 3,1 5,0 1,9 2,1 -4,2 5,2 
3. kvt. 09 .... 0,6 -5,9 -0,5 2,0 3,5 5,1 1,6 1,9 -6,0 6,0 
4. kvt. 09 .... 0,9 0,3 -1,5 1,6 2,9 4,9 1,2 1,6 -5,0 4,9 

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

1. kvt. 11 .... 2,6 9,3 3,4 1,4 2,9 3,7 1,0 0,8 5,4 -1,3 
2. kvt. 11 .... 2,9 9,0 4,9 1,5 2,8 2,0 1,3 1,3 6,0 -0,9 
3. kvt. 11 .... 2,6 9,3 3,3 1,4 3,2 1,9 1,1 0,9 4,2 -0,7 
4. kvt. 11 .... 2,5 8,2 4,4 1,2 3,0 2,1 0,9 0,6 3,5 -0,7 

1. kvt. 12 .... 2,8 5,3 5,5 1,7 2,8 1,9 1,5 1,4 1,9 1,2 
 
Anm.: Vægtfordelingen afspejler vægtgrundlaget januar 2012.  
1 Nettoprisindekset er renset for moms, afgifter og pristilskud.   

2 Kerneinflationen er afgrænset som stigningen i HICP ekskl. energi og fødevarer. 
3 Varer og tjenester ekskl. energi, fødevarer og administrerede priser udgør 60,9 pct. af HICP's vægtgrundlag og 53,2

pct. af nettoprisindekset. Forskellen afspejler, at de samme varer og tjenester fylder forskelligt i de to indeks, og er 
ikke et udtryk for afgiftsindholdet i forbrugerpriserne. 

4 Opsplitningen af nettoprisindekset på import og IMI er baseret på Danmarks Statistiks input-output tabel. 
5 Import input omfatter et input af indirekte energiindhold. 
6 IMI udtrykker den indenlandske markedsbestemte inflation. For en detaljeret gennemgang af IMI, se Bo William

Hansen og Dan Knudsen, Indenlandsk markedsbestemt inflation, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 
2005. 
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UDVALGTE MÅNEDLIGE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 22 

Arbejdsløshed 

Pct. af arbejds-
styrken Mængdeindeks 

Sammensat konjunktur-
indikator for 

Tvangs-
auktio-

ner 

Nyregi-
strerin-
ger af

person-
biler 

 

For- 
bruger-
tillids-
indika-

tor Industri

Bygge-  
og  

anlægs-
virk- 

somhed Service 

 Brutto1 Netto 

Industri2

2005=100

Detail-
handel

2005=100 Stk. Nettotal 

2007 ........... 3,7 2,8 107,0 105,7 1.392 162.481 7,5 5 9 20 
2008 ........... 2,7 1,9 106,7 103,3 2.840 150.663 -7,7 -7 -16 3 
2009 ........... 4,9 3,6 88,2 99,4 4.140 112.249 -5,0 -14 -44 -13 
2010 ........... 6,3 4,4 90,6 97,9 5.222 153.612 1,8 3 -35 4 
2011 ........... 6,2 4,2 94,9 95,6 5.025 169.795 -1,9 4 -20 ...  
 Sæsonkorrigeret 

maj 11 ..... 6,1 4,1 98,4 95,6 403 14.985 0,7 12 -16 6 
jun 11 ..... 6,2 4,1 94,5 95,2 356 14.128 2,5 4 -20 9 
jul 11 ..... 6,2 4,1 97,9 94,8 393 14.103 -1,7 5 -18 9 
aug 11 ..... 6,2 4,2 94,2 95,1 415 13.743 -2,9 4 -20 0 
sep 11 ..... 6,2 4,2 94,8 94,9 446 13.630 -4,0 0 -16 -2 
okt 11 ..... 6,2 4,2 94,3 94,9 424 13.368 -5,6 -1 -17 -9 
nov 11 ..... 6,2 4,2 95,2 94,8 464 14.203 -8,2 2 -18 -4 
dec 11 ..... 6,1 4,1 96,0 94,9 464 14.553 -6,6 6 -22 0 
jan 12 ..... 6,1 4,1 94,9 94,2 405 13.848 -7,7 5 -21 -1 
feb 12 ..... 6,2 4,2 95,1 93,8 469 17.617 -4,2 8 -21 -3 
mar 12 ..... 6,2 4,3 93,6 94,3 487 12.222 1,7 2 -14 -8 
apr 12 ..... 6,2 4,4 93,6 93,3 398 11.886 -2,0 4 -16 -6 
maj 12 ..... ... ... ... ... 414 ... -2,2 -1 -21 -6 
 
1 Inklusive aktiverede. 
2 Eksklusive skibsværfter. 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 23 

Beskæftigelse Lønindeks  

I alt Privat 

Alle  
brancher 

i Danmark, 
totalt 

Industrien 
i Danmark

Industrien  
i udlandet 

 1.000 personer 1996=100 

Ejendoms-
priser  

(enfamilie- 
huse)  

i pct. af 
ejendoms- 
værdi 2006 

2007 ................................... 2.903 2.061 151,4 152,1 137,9 104,8 
2008 ................................... 2.952 2.114 158,1 158,5 142,6 100,1 
2009 ................................... 2.856 2.006 162,9 163,2 145,2 88,1 
2010 ................................... 2.793 1.932 166,6 167,4 149,1 90,5 
2011 ................................... 2.781 1.932 169,6 171,3 152,7 87,8  
 Sæsonkorrigeret 

1. kvt. 11 ............................ 2.781 1.928 168,6 170,1 151,3 89,4 
2. kvt. 11 ............................ 2.783 1.933 169,1 170,8 152,3 90,2 
3. kvt. 11 ............................ 2.783 1.937 169,8 171,9 153,2 87,4 
4. kvt. 11 ............................ 2.775 1.932 170,9 173,1 153,9 84,1 
1. kvt. 12 ............................ 2.766 1.926 ... 173,1 154,8 ...  
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2007 ................................... 2,8 4,1 3,8 4,0 3,0 4,6 
2008 ................................... 1,7 2,6 4,4 4,2 3,4 -4,5 
2009 ................................... -3,3 -5,1 3,0 2,9 1,8 -12,0 
2010 ................................... -2,2 -3,7 2,3 2,6 2,7 2,8 
2011 ................................... -0,4 0,0 1,8 2,3 2,4 -3,0    
1. kvt. 11 ............................ -0,4 -0,3 1,8 2,3 2,0 0,7 
2. kvt. 11 ............................ -0,6 -0,2 1,9 2,2 2,5 -0,9 
3. kvt. 11 ............................ -0,3 0,4 1,7 2,3 2,5 -4,3 
4. kvt. 11 ............................ -0,4 0,1 1,9 2,5 2,4 -7,5 
1. kvt. 12 ............................ -0,5 -0,1 ... 1,8 2,3 ... 
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VALUTAKURSER  Tabel 24 

EUR USD GBP SEK NOK CHF JPY 

Kroner pr. 100 enheder 

 Gennemsnit 

2007 ................................... 745,06 544,56 1.089,81 80,57 92,99 453,66 4,6247 
2008 ................................... 745,60 509,86 939,73 77,73 91,02 469,90 4,9494 
2009 ................................... 744,63 535,51 836,26 70,18 85,39 493,17 5,7296 
2010 ................................... 744,74 562,57 869,02 78,15 93,02 540,60 6,4299 
2011 ................................... 745,05 536,22 859,05 82,52 95,61 605,74 6,7378  
maj 11 ............................ 745,66 519,65 849,47 83,24 95,13 594,77 6,4033 
jun 11 ............................ 745,81 518,67 839,89 81,73 95,21 617,16 6,4487 
jul 11 ............................ 745,60 522,76 842,79 81,63 95,80 634,03 6,5852 
aug 11 ............................ 744,98 519,42 849,80 81,29 95,66 665,74 6,7465 
sep 11 ............................ 744,62 540,93 854,23 81,53 96,42 620,73 7,0446 
okt 11 ............................ 744,42 543,31 855,34 81,68 96,09 605,47 7,0880 
nov 11 ............................ 744,12 549,01 867,90 81,43 95,56 604,63 7,0872 
dec 11 ............................ 743,41 564,20 880,88 82,44 95,99 605,63 7,2509 
jan 12 ............................ 743,53 576,24 893,58 84,02 96,88 614,10 7,4870 
feb 12 ............................ 743,41 562,22 888,28 84,29 98,44 615,89 7,1696 
mar 12 ............................ 743,54 563,27 891,03 83,66 98,74 616,49 6,8302 
apr 12 ............................ 743,93 565,01 905,33 83,89 98,28 618,75 6,9535 
maj 12 ............................ 743,37 580,21 924,26 82,79 98,26 618,86 7,2792 
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EFFEKTIV KRONEKURS Tabel 25 

Forbrugerpriser 

Nominel 
effektiv 

kronekurs Danmark Udlandet 

Real 
effektiv 

kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
timeløn-
ninger 

Forbruger-
priser i 
euro-

området 

Gennemsnit 1980=100 2005=100 

2007 ................................... 103,2 250,5 238,7 108,3 113,1 104,4 
2008 ................................... 105,8 259,0 246,9 111,1 117,1 107,8 
2009 ................................... 107,8 262,4 247,3 114,9 121,0 108,1 
2010 ................................... 104,0 268,4 251,6 111,6 116,8 109,8 
2011 ................................... 103,6 275,8 258,5 111,1 116,1 112,8  
maj 11 ............................. 104,3 276,9 258,8 111,8 ... 113,1 
jun 11 ............................. 104,5 276,3 258,6 111,8 116,6 113,1 
jul 11 ............................. 104,1 276,0 258,7 111,3 ... 112,4 
aug 11 ............................. 104,2 276,0 259,1 111,3 ... 112,6 
sep 11 ............................. 103,4 276,9 259,8 111,0 116,3 113,5 
okt 11 ............................. 103,5 277,4 260,1 111,1 ... 113,9 
nov 11 ............................. 103,3 277,1 260,2 110,9 ... 114,0 
dec 11 ............................. 102,4 277,1 260,9 109,9 116,1 114,4 
jan 12 ............................. 101,4 278,0 260,6 109,4 ... 113,4 
feb 12 ............................. 101,7 281,5 262,1 110,3 ... 114,1 
mar 12 ............................. 101,9 282,8 263,4 110,5 114,1 115,5 
apr 12 ............................. 101,7 282,8 ... ... ... 116,0 
maj 12 ............................. 101,1 ... ... ... ... ... 
 
  

Ændring i forhold til året før, pct. 

2007 ................................... 1,6 1,7 2,3 0,9 2,5 2,2 
2008 ................................... 2,5 3,4 3,4 2,6 3,5 3,3 
2009 ................................... 1,9 1,3 0,2 3,4 3,3 0,3 
2010 ................................... -3,6 2,3 1,7 -2,8 -3,5 1,6 
2011 ................................... -0,3 2,8 2,7 -0,5 -0,6 2,7  
maj 11 ............................. 1,0 3,1 2,8 0,5 ... 2,7 
jun 11 ............................. 2,2 3,0 2,8 1,5 0,0 2,7 
jul 11 ............................. 1,1 2,9 2,9 0,6 ... 2,5 
aug 11 ............................. 1,4 2,6 2,9 0,6 ... 2,5 
sep 11 ............................. 0,6 2,5 3,0 0,1 0,4 3,0 
okt 11 ............................. -0,9 2,8 2,9 -0,6 ... 3,0 
nov 11 ............................. -0,5 2,6 2,8 -0,4 ... 3,0 
dec 11 ............................. -0,3 2,5 2,5 0,1 -0,1 2,7 
jan 12 ............................. -1,1 2,8 2,5 -0,3 ... 2,7 
feb 12 ............................. -1,1 2,8 2,5 -0,3 ... 2,7 
mar 12 ............................. -1,8 2,7 2,4 -0,8 -1,3 2,7 
apr 12 ............................. -2,9 2,3 ... ... ... 2,6 
maj 12 ............................. -3,0 ... ... ... ... ... 

Anm.: Indekset for den nominelle effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 27 af Danmarks 
vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. I beregningen af forbrugerpriser i udlandet samt 
den reale effektive kronekurs baseret på henholdsvis forbrugerpriser og timelønninger indgår dog kun 25 lande.  
Fra april 2010 er vægtgrundlaget baseret på industrivarehandelen i 2009, og tidligere på industrivarehandelen i 
2002.  
En stigning i et kronekursindeks er udtryk for en nominel eller real appreciering af kronen.    
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Nationalbankens statistiske publikationer 

 
Periodiske publikationer (elektroniske) 
Nationalbanken offentliggør ny finansiel statistik i elektroniske publika-
tioner umiddelbart efter udarbejdelse. En publicering af ny statistik for 
et område består af følgende to dele: 
 Nyt-publikation med tekst og figurer, der belyser udviklingstenden-

ser, samt en side med oversigtstabeller. 
 Tabeltillæg indeholdende tabeller med størst mulig detaljeringsgrad 

samt beskrivelser af de kilder og metoder, der ligger til grund for sta-
tistikkerne. 

 
Tabeltillæg samt kilder og metoder er oversat til engelsk. 
 
Statistikbank  
Ovennævnte statistiske publikationer suppleres af en database med alle 
tidsserier, der indgår i publikationerne. Tidsserierne i databasen opdate-
res samtidig med udsendelsen af de tilsvarende publikationer og inde-
holder data tilbage i tid så langt som muligt. Fra 1. oktober 2007 har 
Danmarks Statistik og Nationalbanken indledt et samarbejde, hvorefter 
Nationalbankens statistik offentliggøres via Danmarks Statistiks "Stati-
stikbanken". Nationalbankens del af "Statistikbanken" kan tilgås direk-
te via: nationalbanken.statistikbank.dk.   

 
Særlige opgørelser 
I særlige opgørelser offentliggøres statistikker af tematisk karakter, som 
ikke udarbejdes regelmæssigt. 

 
Udgivelseskalender 
En udgivelseskalender for de statistiske publikationer dækkende løben-
de måned samt følgende 3 måneder fremgår af Nationalbankens 
websted. 
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