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Aktuelle økonomiske og monetære 
tendenser 

SAMMENFATNING 

Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst i verdensøkonomien med sti-
gende aktivitet i de avancerede økonomier, mens vækstøkonomierne er 
bremset lidt op. Amerikansk økonomi voksede moderat i 1. halvår trods 
finanspolitiske opstramninger, og i euroområdet var der fremgang i 2. 
kvartal for første gang i halvandet år. I Japan er væksten relativt høj, 
men ventes dog at aftage i 2014 i takt med, at effekterne af de finans-
politiske lempelser aftager. 

De lange renter er steget i de fleste avancerede økonomier med und-
tagelse af Japan. Det skal ses i lyset af forventninger om en strammere 
pengepolitik fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Rente-
stigningerne har sammen med øget usikkerhed om vækstpotentialet i 
vækstøkonomierne ført til kapitaludstrømning og mærkbar svækkelse af 
en række vækstøkonomiers valutakurser. 

En klar vending i dansk økonomi efter tilbageslaget har trukket ud, 
men i de seneste kvartaler er stabiliseringen blevet stadig tydeligere og 
vil formentlig vise sig i en økonomisk fremgang fra 2. halvår 2013. Der 
kan spores en spirende bedring på dele af boligmarkedet. Væksten i 
bruttonationalproduktet (BNP) ventes at blive 0,3 pct. i år. I 2014 skøn-
nes væksten til 1,6 pct. og i 2015 til 1,7 pct. Prognosen indebærer, at 
fremgangen herhjemme i det kommende år kommer til at ligge over, 
hvad der er udsigt til i euroområdet, men på linje med Tyskland. Der 
ventes en stigning i beskæftigelsen i 2014 og 2015.    

Afstanden op til økonomiens potentiale er ikke voldsomt stor, og pro-
duktionsgabet vil i de kommende år delvist lukke sig. Vurderingen er, at 
arbejdsstyrken kan udvides med ca. 40.000 personer ved en normalise-
ring af konjunkturerne. Hertil kommer, at der skønsmæssigt er plads til, 
at ca. 15.000 flere ledige kan komme i arbejde uden at skabe pres i øko-
nomien. 

Ud fra et konjunkturmæssigt synspunkt er der ikke grundlag for dis-
kretionære lempelser i finanspolitikken. Der er en betydelig risiko for, at 
timingen bliver forkert, således at finanspolitikken kommer til at skubbe 
yderligere til en konjunktur, som allerede er på vej op. Det øger risikoen 
for en ny overophedning af økonomien.  
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Finanspolitikken er nu underlagt et sæt af rammebetingelser, som Dan-
mark har forpligtet sig til at følge, bl.a. som følge af EU-medlemskabet. 
Den planlagte finanspolitik er allerede så ekspansiv, som disse rammer 
tillader. Det er Nationalbankens vurdering, at en lempelse af finanspoli-
tikken ud over det, der allerede foreligger, hverken er hensigtsmæssig i 
den nuværende konjunktursituation eller forenelig med de vedtagne 
finanspolitiske rammebetingelser.  

Regeringen har i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virk-
somhed lagt op til, at erhvervs- og vækstministeren skal være udøvende 
myndighed for fx den modcykliske kapitalstødpude. Nationalbanken 
mener, at ansvaret bør tildeles Finanstilsynet eller Det Systemiske Risi-
koråd. Der er ellers risiko for, at makroprudentielle tiltag vil blive taget 
for sent eller være utilstrækkelige, da tiltagene ofte vil skulle iværksæt-
tes på et tidspunkt, hvor det kan være vanskeligt for offentligheden at 
se behovet herfor.  
 
INTERNATIONAL ØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER 

Konjunkturudviklingen i de avancerede økonomier 
Den internationale økonomi er i moderat fremgang. Hen over somme-
ren har der været tegn på en svag acceleration i aktiviteten i de avance-
rede økonomier, mens der er tegn på aftagende vækst i vækstøkonomi-
erne. 

Euroområdets økonomi voksede 0,3 pct. i 2. kvartal. Det var det før-
ste kvartal med positiv vækst siden 3. kvartal 2011. Fremgangen i 2. 
kvartal skyldtes især stærk vækst i Tyskland og Frankrig, men der var 
også tegn på en begyndende vending i flere af de sydeuropæiske lan-
de. BNP faldt dog fortsat i Italien og Spanien. De seneste nøgletal har 
generelt peget på en positiv udvikling i euroområdets økonomi i 3. 
kvartal, og det sammensatte Purchasing Managers' Indeks, PMI, som 
normalt giver en god indikation af den økonomiske udvikling, peger 
på en svag positiv vækst i 3. kvartal for euroområdet under ét, jf. figur 
1 (venstre).  

I Storbritannien har der også været tegn på fremgang. Økonomien 
voksede 0,7 pct. i 2. kvartal, og udviklingen var bredt funderet. For Sve-
rige og Norge var der derimod afmatning at spore i 2. kvartal, især fordi 
udviklingen i privatforbruget var svagere. I Norge steg BNP 0,2 pct., 
mens det i Sverige faldt 0,1 pct. 

USA havde moderat vækst i 1. halvår. Det skal dog ses i lyset af bety-
delige finanspolitiske stramninger. Voksende private formuer som følge 
af stigende aktiekurser og boligpriser har understøttet det private for-
brug, mens skattestigningerne har dæmpet væksten i indkomsterne. De  
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PMI OG BNP-VÆKST I EUROOMRÅDET (VENSTRE) OG USA (HØJRE) Figur 1  

  

Anm.: 
Kilde: 

Indeksene er det samlede PMI-indeks for fremstillings- og servicesektoren (composite output).  
Reuters EcoWin. 

   

fleste økonomiske indikatorer, herunder det sammensatte PMI-indeks, 
jf. figur 1 (højre), peger på tiltagende aktivitet i 3. kvartal. 

I Japan steg BNP i 2. kvartal 0,9 pct. Fremgangen i økonomien afspejler 
effekterne af den lempelige finans- og pengepolitik samt øget tillid hos 
virksomheder og forbrugere siden begyndelsen af året. 

Det private forbrug i euroområdet er faldet i de seneste år og ligger i 
dag under niveauet i 2008. Den svage udvikling skyldes bl.a., at hus-
holdningernes reale disponible indkomster er faldet siden 2008. Ind-
komstnedgangen har bevirket, at husholdningerne i dag forbruger en 
større del af deres indkomst, og forbrugskvoten er således steget, jf. 
figur 2 (venstre). Uden fornyet fremgang i de disponible indkomster vil 
privatforbruget næppe stige yderligere i den kommende tid. 

Virksomhedernes investeringer ligger markant under niveauet i 2008. 
Investeringskvoten er faldet de seneste år og ligger nu væsentligt under 
gennemsnittet for de sidste 10-15 år, jf. figur 2 (højre). Det lave investe-
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Anm.: 
Kilde: 

Den stiplede linje angiver gennemsnit for 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2013. 
Reuters EcoWin. 
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ringsniveau afspejler, at der er ledig kapacitet, og at de økonomiske 
udsigter er svage. Dertil kommer, at virksomhederne er i færd med at 
nedbringe deres gæld. Bedre økonomiske udsigter vil kunne føre til en 
vending i investeringskvoten. 

Opsvinget i den amerikanske økonomi har bidraget til en robust frem-
gang i beskæftigelsen, og ledigheden faldt til 7,3 pct. i august, jf. figur 3 
(venstre). Selv om ledigheden i USA er faldet i de seneste år, er den fort-
sat væsentligt over niveauet før krisen, og flere faktorer indikerer, at 
den reelle ledighed er højere. Navnlig er erhvervsfrekvensen reduceret 
betydeligt i de seneste år, hvilket både skyldes den demografiske udvik-
ling og påvirkningen fra konjunkturerne. Endvidere har en betydelig 
andel af de beskæftigede en lavere arbejdstid, end de ønsker.  

I euroområdet har arbejdsmarkedet i de seneste måneder vist begyn-
dende tegn på at stabilisere sig. Stigningen i ledigheden ser ud til at 
være ophørt, idet arbejdsløshedsraten har ligget konstant på 12,1 pct. 
fem måneder i træk, jf. figur 3 (højre). I Spanien faldt ledigheden en 
anelse både i maj og juni, om end den stadig ligger på et højt niveau. 
Den tyske ledighed har ligget fladt et års tid efter at være faldet kon-
stant siden midten af 2009.  

Prisudviklingen i de avancerede økonomier er afdæmpet på grund af 
den høje ledighed. I USA steg forbrugerpriserne 2,0 pct. i juli i forhold til 
samme måned året før, jf. figur 4 (venstre), mens kerneinflationen, pris-
stigningstakten renset for udviklingen i priserne på energi og fødevarer, 
var 1,7 pct.  

I euroområdet steg priserne 1,3 pct. i august i forhold til samme må-
ned året før, jf. figur 4 (venstre). Kerneinflationen udgjorde dog kun 1,1 
pct. Stigningerne er generelt højest i de nordeuropæiske eurolande og 
lavest i de sydeuropæiske eurolande. I flere af de sydeuropæiske euro- 
 

LEDIGHED I USA (VENSTRE) SAMT LEDIGHED I EUROOMRÅDET, TYSKLAND 
OG SPANIEN (HØJRE) Figur 3  

  
Kilde:  Reuters EcoWin. 
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lande holdes årsstigningstakten i forbrugerpriserne oppe af afgiftsfor-
højelser. 

Olieprisen (Brent) steg 10-15 dollar pr. tønde hen over sommeren, jf. 
figur 4 (højre), som følge af stærkere efterspørgsel i USA og Europa, 
produktionsforstyrrelser i en række ikke-OPEC-lande og geopolitiske 
risici fra især Syrien og Egypten. Prisen på den amerikanske oliestandard, 
WTI, er steget relativt til Brent og er nu kun få dollar pr. tønde billigere 
end Brent. I 2011 og 2012 var forskellen på 15-20 dollar pr. tønde. Pris-
forskellen er indsnævret, bl.a. fordi der i USA er blevet bedre mulighe-
der for at transportere og afsætte råolien.  
 
Konjunkturafmatning i vækstøkonomierne  
I vækstøkonomierne er BNP-udviklingen aftaget i forhold til de foregå-
ende år, jf. figur 5.  I Kina er den faldet til omkring 7,5 pct. år til år. Den 
lavere vækst skyldes nedgang i eksportvæksten samt effekterne af 
strammere kreditvilkår. Væksten har siden den globale finansielle krise 
været holdt oppe af kreditvækst, finanspolitiske lempelser og et højt 
investeringsniveau. Udlånet er ifølge IMF steget fra 129 pct. af BNP i 
2009 til 195 pct. af BNP i 1. kvartal 2013.  

Væksten i flere af de andre store vækstøkonomier er også aftaget. 
Økonomierne har generelt været præget af solid fremgang på trods af 
den svage vækst i de avancerede økonomier, Det skyldes bl.a. stigende 
indtægter fra råvareproduktion samt lempelig pengepolitik. Disse fakto-
rer vil frem over ikke kunne løfte væksten i samme grad. Dertil kommer, 
at den potentielle vækst i flere af landene begrænses af strukturelle 
problemer, heriblandt dårlig infrastruktur og kapacitetsbegrænsninger i 
vigtige sektorer. Kapitaludstrømning og stigende økonomiske ubalancer 
kan i nogle lande desuden indebære behov for at stramme den økono-
miske politik, og det vil reducere vækstudsigterne på kort sigt.  

FORBRUGERPRISUDVIKLINGEN I USA OG EUROOMRÅDET (VENSTRE) OG 
UDVIKLINGEN I OLIEPRISEN (HØJRE) Figur 4  

  
Kilde: Reuters EcoWin. 
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BNP-VÆKST I BRIK-LANDENE, INDONESIEN OG TYRKIET Figur 5   

 

Anm.: 
Kilde: 

BRIK-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 
Reuters EcoWin.  

 

Afmatningen i Indien skal eksempelvis ses i sammenhæng med, at de 
har vedvarende økonomiske balanceproblemer i form af store under-
skud på betalings- og budgetbalancerne og høj inflation på omkring 10 
pct. Det afspejler en lempelig finanspolitik. En udfordring for finanspoli-
tikken er de store udgifter til energi- og fødevaresubsidier. Landet har 
endvidere et betydeligt behov for strukturelle reformer for at kunne 
øge vækstpotentialet. 

I Brasilien voksede BNP i 2012 blot 0,9 pct., hvilket dog også delvist 
skyldes en dårlig høst. Kapacitetsbegrænsninger i form af bl.a. flaskehal-
se på arbejdsmarkedet og dårlig infrastruktur er med til at reducere 
vækstmulighederne. I Tyrkiet aftog væksten i 2012 som følge af en ned-
gang i den indenlandske efterspørgsel, der bl.a. skal ses i lyset af myn-
dighedernes indgreb over for den meget stærke kreditvækst. Under-
skuddet på betalingsbalancen blev derfor kraftigt indsnævret, men er 
dog fortsat højt på omkring 6 pct. af BNP. Indonesiens BNP-vækst har 
ligget på et højt niveau gennem hele perioden. 
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Øget usikkerhed om vækstpotentialet i vækstøkonomierne har sam-
men med stigninger i de lange renter i de avancerede økonomier, jf. 
nedenfor, medvirket til en vending i kapitalstrømmene.  Valutakurser-
ne for flere vækstøkonomier, herunder Brasilien, Indien, Indonesien og 
Tyrkiet, er i den forbindelse blevet svækket, jf. figur 6. Eksempelvis var 
indiske rupee medio september deprecieret med ca. 18 pct. over for  
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dollar siden begyndelsen af maj. I flere af vækstøkonomierne har cen-
tralbanken forsøgt at stabilisere valutakursen ved at intervenere på va-
lutamarkederne. Det afspejles i valutareserven, som de seneste måneder 
er faldet især i Indien og Indonesien. Udviklingen i valutakurserne skal 
også ses i forhold til de foregående års udvikling. Brasilianske real er 
således fortsat styrket i forhold til amerikanske dollar, når man sammen-
ligner med niveauet i januar 2005. 

Lande med underskud på betalingsbalancen og stor udlandsgæld er 
mere sårbare over for ændringer i finansieringsforholdene og for even-
tuel kapitaludstrømning. De nuværende niveauer for udlandsgælden i 
vækstøkonomierne er dog mindre end hos de kriseramte lande under 
Asien-krisen i anden halvdel af 1990'erne, jf. figur 7.  

Underskuddene på betalingsbalancerne er heller ikke så udtalte som i 
årene før Asien-krisen og udgør kun en mindre del af de globale uba-
lancer, hvilket skal ses i lyset af, at deres andel af verdens BNP stadig er 
begrænset, jf. figur 8. De stigende underskud i Indien og de vedvarende 
høje underskud i Tyrkiet kan dog indikere en større sårbarhed for kapi-
taludstrømning. En vedvarende kapitaludstrømning fra vækstøkonomi-
erne skønnes at føre til lavere vækst på trods af den stimulerende effekt 
fra valutadeprecieringerne på eksporten. Det skyldes, at den disponible 
indkomst falder som følge af højere importpriser og stigende renter.  

UDVIKLING I UDVALGTE VÆKSTØKONOMIERS VALUTAKURSER OVER FOR 
DOLLAR Figur 6  

 
Anm.: 
Kilde: 

Lokal valuta i forhold til dollar. 
Reuters EcoWin. 
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GÆLD TIL UDLANDET OG BETALINGSBALANCE 2012 OG 1996 FOR 
UDVALGTE VÆKSTØKONOMIER Figur 7  

 

Anm.: 
Kilde: 

Tallene for udlandsgæld er for 2011.  
Verdensbanken og IMF. 

 
Kapitalstrømme til og fra vækstøkonomierne giver udfordringer i for-
hold til pengepolitikken og øger kravene til finansielt tilsyn og makro-
prudentiel politik. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der i årene med kapital- 
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Anm.: 
 
Kilde: 

BIIT er Brasilien, Indien, Indonesien og Tyrkiet. Tallene på den vandrette akse angiver økonomiens andel af globalt 
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IMF, World Economic Outlook. 
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indstrømning har været en kraftig kreditvækst. Kreditvæksten har dog 
generelt været mindre end i årene før Asien-krisen i anden halvdel af 
1990'erne. Risici for den finansielle stabilitet synes umiddelbart størst i 
Indien, hvor andelen af nødlidende lån i den finansielle sektor er gået 
op fra 4 pct. af de samlede udlån i 2009 til omkring 9 pct. I Brasilien og 
Tyrkiet er denne andel forblevet på omkring 3 pct., mens den i Indonesi-
en er faldet til ca. 2 pct. 

 
Finansielle forhold 
Deprecieringen af vækstøkonomiernes valutaer skal også ses i lyset af, at 
flere af de store centralbanker er kommet med nye udmeldinger om 
deres pengepolitik hen over sommeren. Federal Reserve annoncerede 
19. juni, at det vil være passende at begynde at neddrosle obligations-
opkøbene senere på året, såfremt økonomien udvikler sig som forven-
tet, hvilket vil indebære at arbejdsmarkedet fortsat bedres, og at væk-
sten i økonomien øges. Udmeldingerne fik de finansielle markeder til at 
forvente en strammere pengepolitisk linje fra Federal Reserve, og futu-
resmarkedet indpriser nu renteforhøjelser i foråret 2015, jf. figur 9 (ven-
stre). Et flertal af medlemmerne af Federal Open Market Committee, 
FOMC, venter dog, at renten først sættes op senere i 2015, jf. de senest 
offentliggjorte prognoser fra FOMC i forbindelse med mødet i juni. For-
ventningen er bl.a. baseret på den høje ledighed og det lave prispres i 
amerikansk økonomi.  

Udmeldingerne fra Federal Reserve medførte øget volatilitet på de fi-
nansielle markeder og trak generelt de lange statsrenter op. Siden be-
gyndelsen af maj er fx renten på 10-årige statsobligationer nu steget 
med ca. 1 procentpoint i USA og ca. 0,5 procentpoint i euroområdet, jf. 
figur 9 (højre). Renten på 30-årige realkreditlån i USA er også steget 
med 1 procentpoint over samme periode. Forskellen i renteudviklingen  

FED FUNDS FUTURES (VENSTRE) OG RENTE PÅ 10-ÅRIGE 
STATSOBLIGATIONER I UDVALGTE LANDE (HØJRE) Figur 9  

  
Kilde: Bloomberg og Reuters EcoWin. 
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afspejler formentlig en forventning om tidligere og hurtigere rentestig-
ninger i USA end i euroområdet som følge af højere vækst i USA. 

De amerikanske aktiekurser er steget betydeligt i takt med fremgan-
gen i amerikansk økonomi og lempeligere finansielle vilkår. Det tone-
angivende aktieindeks i USA var således ved udgangen af august steget 
knap 40 pct. siden begyndelsen af 2011, jf. figur 10 (venstre). I euroom-
rådet og vækstøkonomierne har kursudviklingen over samme periode 
været markant svagere. Guldprisen er faldet betydeligt siden efteråret 
2012, jf. figur 10 (højre).  

På sit rentemøde i begyndelsen af juli benyttede ECB såkaldt "forward 
guidance", dvs. vejledning om fremtidig pengepolitik, for første gang. 
ECB meldte ud, at man vil holde de pengepolitiske renter på de nuvæ-
rende eller lavere niveauer i lang tid fremover. Der blev ikke angivet 
nogen konkret tidshorisont, og fremtidige opstramninger blev ikke 
knyttet op på udviklingen i makroøkonomiske variable, som fx Federal 
Reserve har valgt at gøre det, jf. boks 1. Udmeldingen var forventet af 
markederne. 

Bank of England, BoE, valgte også at introducere "forward guidance" i 
begyndelsen af august og har valgt en strategi, hvor udviklingen i den 
pengepolitiske rente forklares i forhold til udviklingen i ledigheden. Den 
pengepolitiske rente vil således blive holdt lav, indtil ledigheden kommer 
under 7 pct. betinget af, at 1. inflationen ikke ventes at være højere end 
2,5 pct. 18-24 måneder frem, 2. inflationsforventningerne på mellemlangt 
sigt er fastforankrede, og 3. Financial Policy Committee1 bedømmer, at 
pengepolitikken ikke udgør en risiko for den finansielle stabilitet.   

1
 Uafhængig komite i Bank of England, som bl.a. overvejer den finansielle stabilitet i Storbritannien. 

UDVIKLING I TONEANGIVENDE AKTIEINDEKS (VENSTRE) OG GULDPRISEN 
(HØJRE) Figur 10  

  
Anm.: 
Kilde: 

For aktiekurser er anvendt henholdsvis S&P 500, Eurozone Stoxx index og MSCI Emerging Markets. 
Reuters EcoWin. 
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"FORWARD GUIDANCE" – VEJLEDNING OM FREMTIDIG PENGEPOLITIK Boks 1 

Den økonomiske krise har medført, at de pengepolitiske renter har ramt den nedre 

nulgrænse i de vigtigste centralbanker som Federal Reserve, Fed, ECB og Bank of Eng-

land, BoE. Det betyder, at disse centralbanker har begrænsede muligheder for at sti-

mulere den økonomiske aktivitet via traditionel pengepolitik som fx en rentenedsæt-

telse. Centralbankerne har derfor anvendt ekstraordinære pengepolitiske tiltag såsom 

kvantitative lempelser. Et af de nyere tiltag benævnes "forward guidance" eller vej-

ledning om fremtidig pengepolitik. Både Fed og Bank of Japan, BoJ, har tidligere 

brugt forward guidance, og ECB og BoE har introduceret det over sommeren. 

Overordnet er forward guidance en kommunikationsstrategi. Centralbanken kan fx 

kommunikere, at den vil holde renten lav i en vis periode. Formålet er at påvirke de 

finansielle markeders forventninger til den fremtidige pengepolitik og fx skabe for-

ventninger om en mere lempelig pengepolitik, end det ellers ville være tilfældet. Cen-

tralbankerne har anvendt tre forskellige typer af forward guidance, henholdsvis en 

åben, en tidsafhængig og en tilstandsafhængig strategi, jf. tabel 1. Forskellen mellem 

de tre strategier er bl.a., om der er angivet et tidspunkt for, hvornår renten kan ven-

tes at stige. I den tilstandsafhængige strategi forklares en renteændring endvidere i 

forhold til udviklingen i en makroøkonomisk variabel, fx udviklingen i ledigheden.  

 

STRATEGIER FOR FORWARD GUIDANCE Tabel 1 

 
Strategi 

 
Eksempler på anvendelse 

Tidshorisont  
for lav rente 

Knyttet til  
makroøkonomisk  

variabel 

Åben 
Fed, marts 2009 
BoJ, april 2013 
ECB, juli 2013 

Ubestemt Nej 

Tidsaf-
hængig 

Bank of Canada, april 2009 
Riksbanken, april 2009 
Fed, august 2011 

Frem til 2. kvt. 2010 
Frem til primo 2011 
Frem til medio 2013 

Nej 

Tilstands-
afhængig 

Fed, december 2012 
BoE, august 2013 

Afhængig af udvik-
lingen i ledigheden 

Så længe ledighed > 6,5 pct.1 
Så længe ledighed>7 pct.2 

1 To andre betingelser er, at inflationen ikke skønnes at stige til mere end 2,5 pct. på 1-2 års sigt, og at de lang-
sigtede inflationsforventninger er fastforankrede. 

2 BoE benytter stort set de samme to betingelser som Fed, men har også en betingelse om, at pengepolitikken 
ikke må udgøre en trussel for den finansielle stabilitet. 

 

 

Samlet set er kreditvæksten i euroområdet negativ, fordi kreditgivnin-
gen i Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien er faldet markant, 
mens kreditvæksten i de nordeuropæiske eurolande er positiv. Den sva-
ge udvikling i kreditgivningen kan både henføres til svag efterspørgsel 
og stramninger i udbuddet af kredit. Ifølge ECB's udlånsundersøgelse 
blev kreditvilkårene over for ikke-finansielle virksomheder i euroområ-
det strammet igen i 3. kvartal. Derimod blev kreditvilkårene over for 
husholdningerne lempet for første gang siden slutningen af 2007. 

De europæiske banker er i færd med at nedbringe deres balancer og 
opbygge kapitalstødpuder. Kapitalopbygningen udfordres af, at indtje- 
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ningen er lav, jf. figur 11 (venstre). Den lave indtjening skyldes både den 
svage økonomiske situation, og at bankernes nettorenteindtægter er 
under pres på grund af det lave renteniveau og faldende udlån. Opbyg-
ningen af kapital har bidraget til, at kernekapitalen i forhold til risiko-
vægtede aktiver generelt er steget i eurolandene siden 2008, jf. figur 11 
(højre). 

Både i 2008 og i 2012 var de europæiske banker nogenlunde lige så 
velkapitaliserede som de amerikanske målt på kernekapital i procent af 
de risikovægtede aktiver, jf. figur 11 (højre). Den svage udvikling i den 
europæiske økonomi betyder dog, at de europæiske banker har udsigt til 
dårligere indtjening og større nedskrivninger end de amerikanske ban-
ker. De europæiske banker er endvidere mere sårbare med hensyn til 
likviditetsstress på grund af større afhængighed af markedsfinansiering.  

En anden indikator for bankernes sårbarhed er deres gearing. Styrkel-
sen af bankernes kapitalposition har medført en nedgang i bankernes 
gearing i både USA og Europa. Stigningen i kernekapitalen i pct. af risi-
kovægtede aktiver har generelt været større end nedgangen i gearin-
gen. Det afspejler bl.a., at sammensætningen af bankernes aktiver er 
gået i retning af aktiver med mindre risiko, og i nogle tilfælde at ban-
kerne har optimeret risikovægtningsmodellerne. De europæiske banker 
er dog stadig højere gearet end de amerikanske. Det skyldes bl.a., at de 
europæiske banker har større beholdninger af fx boliglån, som har lave-
re risiko end andre aktiver. Dertil kommer, at der er forskelle i den regn-
skabsmæssige behandling af afledte finansielle produkter. Forskellen i 
bankernes aktivsammensætning betyder således, at europæiske banker 
naturligt har en højere gearing end de amerikanske banker.  
 

BANKERNES EGENKAPITALFORRENTNING I USA OG EUROOMRÅDET 
(VENSTRE) OG BANKERNES GEARING OG KERNEKAPITAL I USA OG 
EUROOMRÅDET (HØJRE)  Figur 11  

  
Anm.: 
 
 
Kilde: 

GIIPSC er Grækenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien og Cypern. Egenkapital i procent af aktiver er justeret ved 
at tage beholdningen af afledte finansielle produkter væk for at øge sammenligneligheden mellem USA og 
Europa. 
IMF og Reuters EcoWin. 
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Mens den finansielle sektor i euroområdet stadig er i gang med en re-
strukturering, er USA's finansielle sektor stort set igennem krisen ifølge 
bl.a. IMF og Bank for International Settlements, BIS. Kreditvilkårene 
lempes generelt, og kreditvæksten er positiv. Samtidig stiger indtjenin-
gen i de amerikanske banker, jf. figur 11 (venstre). 
 
De internationale økonomiske udsigter  
Inflationspresset i euroområdet og USA skønnes at forblive afdæmpet i 
den kommende tid, selv om aktiviteten ventes at stige, jf. tabel 2. Det 
skal især ses i lyset af den høje arbejdsløshed i økonomierne. I Japan 
ventes en positiv inflationstakt i 2014, og der er således tegn på, at de 
seneste årtiers vedvarende deflation kan være brudt. Den lempelige 
pengepolitik føres med henblik på at undgå for lav eller negativ inflati-
on. Fremadrettet er det en udfordring at tilrettelægge tempo og dose-
ring i udfasningen af denne ekstraordinære konjunkturstimulans, så et 
opsving understøttes, men uden at der opstår risiko for en høj inflation 
eller udvikling af bobler i aktivpriser. 

Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst i verdensøkonomien med 
store forskelle på tværs af regioner. IMF nedjusterede i juli vækstskøn-
nene for de fleste økonomier med ca. 0,2 procentpoint, jf. tabel 3. Det 
afspejlede, at udviklingen i foråret og forsommeren var svagere end 
ventet i en række vækstøkonomier og euroområdet, samt forventninger 
om en strammere finanspolitik i USA, end IMF forventede i foråret.  

I USA ventes væksten at blive understøttet af privatforbruget. Det sti-
muleres af fremgangen på arbejdsmarkedet og stigende formuer som 
følge af højere aktiekurser og stigende boligpriser, der mere end opve-
jer effekten af den seneste tids rentestigninger. Det offentlige budget-
underskud ventes at blive kraftigt reduceret i de kommende år som føl-
ge af de betydelige finanspolitiske stramninger og fremgang i den øko-
nomiske aktivitet. IMF vurderer, at de offentlige finanser i USA konsoli- 

INFLATION OG KERNEINFLATION I EUROOMRÅDET, USA OG JAPAN Tabel 2  

Pct., år-år 2010 2011 2012 2013 2014 

Euroområdet       
Inflation. ........................................................  
  

1,6 2,7 2,5 1,5 1,2 
Kerneinflation  ..............................................  1,0 1,4 1,5 1,2 1,2 

USA      
Inflation. ........................................................  
  

1,6 3,1 2,1 1,6 1,9 
Kerneinflation  ..............................................  1,5 1,4 1,7 1,3 1,9 

Japan
     

Inflation. ........................................................  
  

-0,7 -0,3 0,0 -0,1 1,8 
Kerneinflation  ..............................................  -1,2 -0,9 -0,5 -0,5 1,7 

Anm.: Data for euroområdet er uden Cypern og Malta og er baseret på det harmoniserede indeks. Kerneinflationen er 
inflationen ekskl. energi, fødevarer, alkohol og tobak. 

Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2013. 
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VÆKSTSKØN Tabel 3  

Pct. 2012 2013 2014 

Ændring i forhold til 
april 2013 

2013 2014 

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

    Kina  ..........................................................  7,8 7,8 7,7 -0,3 -0,6 
    Brasilien  ....................................................  0,9 2,5 3,2 -0,5 -0,8 
    Rusland  .....................................................  3,4 2,5 3,3 -0,9 -0,5 
    Indien  .......................................................  3,2 5,6 6,3 -0,2 -0,1 

Kilde: IMF, World Economic Outlook Update, juli 2013. 

 
 

deres med 2,5 pct. af BNP i 2013 og henholdsvis 0,7 pct. af BNP og 0,2 
pct. af BNP i 2014 og 2015. Der udestår imidlertid forhandlinger om næ-
ste års finanslovsbevillinger og forhøjelse af gældsloftet, som ventes at 
binde i midten af oktober.  

For euroområdet er der udsigt til en gradvis tilbagevenden til positiv 
vækst, hvilket understøttes af den seneste tids positive tendenser i de 
makroøkonomiske indikatorer. Væksten trækkes af fremgang i den eks-
terne efterspørgsel og øgede private investeringer. Privatforbruget ven-
tes at udvikle sig svagt set i lyset af, at udviklingen i indkomsterne er 
svag og ledigheden høj. I nogle lande er husholdningerne endvidere 
stadig i færd med at nedbringe deres gæld og har udsigt til negative 
formueeffekter fra faldende boligpriser. Konsolideringen af de offentli-
ge budgetter vil fortsætte i den kommende tid, men hastigheden afta-
ger ifølge IMF fra 1,4 pct. af BNP i 2012 til 0,9 pct. af BNP i 2013 og 0,3 
pct. af BNP i 2014 målt ved ændringen i den strukturelle saldo. 

For Japans økonomi ventes væksten i 2013 at blive relativt stærk, men 
at mindskes i 2014 i takt med, at effekterne af de finanspolitiske lempel-
ser aftager. Fremadrettet står Japan over for betydelige finanspolitiske 
udfordringer med en offentlig bruttogæld, der i 2012 udgjorde ca. 240 
pct. af BNP.  

Den kinesiske økonomi vurderes ifølge IMF's seneste skøn fra juli at 
vokse 7,8 pct. i 2013 og 7,7 pct. i 2014. Det er en nedjustering i forhold 
til vurderingen fra april. Udsigterne for de øvrige vækstøkonomier er 
ligeledes blevet justeret ned som følge af voksende økonomiske ubalan-
cer og vending i kapitalstrømmene, der medfører stigende renter. 
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Låneprogrammerne for de kriseramte sydeuropæiske lande har generelt 
udviklet sig som aftalt. For Grækenlands program er der dog opstået et 
ekstra finansieringsbehov, som der skal findes en løsning på til efteråret. 
IMF vurderede i sin seneste programgennemgang, at der skal tilveje-
bringes yderligere finansiering for omkring 4,4 mia. euro i 2014, for at 
programmet kan fortsætte. Der kan derfor blive tale om krav om yderli-
gere konsolideringstiltag i Grækenland og/eller yderligere finansiering 
fra eurolandene.   

Kroatien blev medlem af Den Europæiske Union 1. juli. Ministerrådet 
vedtog 9. juli, at Letland fra 1. januar 2014 bliver det 18. land, der delta-
ger i eurosamarbejdet. 

  
PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Kronen har de seneste måneder ligget stabilt over for euroen på et ni-
veau tæt på centralkursen i ERM2, jf. figur 12. Kronen svækkedes mar-
ginalt i den første del af juni, som det ofte er tilfældet, når euroen styr-
kes over for dollaren. Tendensen til svækkelse skal ses i lyset af en bed-
ring i euroområdet, hvor usikkerheden relateret til statsgældskrisen er 
mindsket. Denne begyndende normalisering afspejles også i forventnin-
gerne til de fremtidige renter på pengemarkedet og statsobligationsren-
terne, som er steget de seneste måneder, mens de korte renter har væ-
ret stort set upåvirkede. Bevægelserne i kronekursen har i sommermåne- 
 

KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 12 

 
Anm.: 
Kilde: 

Omvendt skala. Seneste observation er 12. september 2013.  
Danmarks Nationalbank. 
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derne været præget af en forholdsvis lav likviditet i markedet, hvorved 
mindre transaktioner har kunnet påvirke kursen.  

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet siden januar 
2013. Valutareserven har været omtrent uændret i juni, juli og august 
og udgjorde ved udgangen af august 491,8 mia. kr. 

Siden de pengepolitiske modparters samlede folioramme blev nedju-
steret 7. juni 2013 i lyset af modparters indfrielse af 3-årige lån i Natio-
nalbanken, har Nationalbanken konverteret folioindskud til indskudsbe-
viser seks gange i løbet af juni, juli og august.1  

De korte danske pengemarkedsrenter har fulgt renterne i euroområ-
det og steg i løbet af juni på baggrund af markedsforventningerne oven 
på ECB's og Federal Reserves pengepolitiske møder. ECB's introduktion 
af vejledning om fremtidig pengepolitik (forward guidance) havde en 
dæmpende effekt på pengemarkedsrenterne, der var stabile gennem 
juli og august, jf. afsnittet om international økonomi. Det implicitte 
rentespænd mellem kroner og euro på FX swapmarkedet blev mere 
negativt i slutningen af juli, jf. figur 13. Det betød, at eurofinansiering 
via FX swaps med kroner blev dyrere relativt til direkte finansiering på 
det europæiske pengemarked. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, 
at overskudslikviditeten blandt euroområdets banker blev reduceret lidt 
i juli, hvilket kan have reduceret bankers villighed til at udlåne euro mod 
kroner, selv om overskudslikviditeten stadig er på et højt niveau. 

Det mere negative rentespænd mellem Danmark og euroområdet be-
tød, at det blev mere attraktivt for udenlandske aktører at indgå FX 
swaps og placere de modtagne kroner i skatkammerbeviser. Det medvir-
kede til en øget efterspørgsel ved skatkammerbevisauktionen 30. juli, 
hvor der blev udstedt for 8 mia. kr. Ved auktionen 29. august blev der 
udstedt for godt 12 mia. kr. til renter på henholdsvis -0,1 og 0,02 pct. for 
3- og 9-måneders papirer. Der blev ikke udstedt skatkammerbeviser med 
6 måneders løbetid. 
 
Kapitalmarkedet 
Den 10-årige danske statsobligationsrente er steget betydeligt siden 
udgangen af april i år, hvilket er på linje med udviklingen i en række af 
de øvrige europæiske lande. Renten på den danske 10-årige statsobliga-
tion var medio september 2,1 pct. Udviklingen har stort set fulgt den 
tilsvarende tyske rente, jf. figur 14. I juni faldt den tyske rente dog lidt 
mere end den danske, hvormed spændet igen blev positivt og var medio 
september 0,11 procentpoint.  

1
Konverteringerne fandt sted henholdsvis 7. juni, 14. juni, 2. juli, 5. juli, 2. august og 30. august. 
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RENTESPÆND MELLEM DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 13 

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

1 måneds løbetid for rente- og valutaswaps. Renteswaps er spændet mellem Cita og Eonia. Det pengepolitiske 
rentespænd er forskellen mellem Nationalbankens indskudsbevisrente og ECB's depositrente. Seneste observation 
er 12. september 2013. 
Reuters og Danmarks Nationalbank. 

 
 

Den implicitte markedsbaserede inflationsforventning, der kan udledes 
af renten på den 10-årige inflationsindekserede statsobligation og den 
tilsvarende nominelle obligation, faldt lidt i juni og lå medio august 
omkring 1,6 pct. Det indikerer, at markederne forventer en gennemsnit-
lig inflation på 1,6 pct. frem mod 2023. Niveauet er det samme som den 
tilsvarende tyske break-even-inflation.     

Renterne på korte og lange realkreditobligationer lå ultimo august på 
henholdsvis 0,3 og 3,7 pct. Sammenlignet med niveauet ved årsskiftet er 
den korte rente omtrent uændret, mens den lange rente er 0,5 procent-
point højere, jf. figur 14.  

I august og begyndelsen af september afholdt nogle realkreditinstitut-
ter auktioner for obligationer bag rentetilpasningslån med refinansie-
ring 1. oktober. Institutterne forventede forinden et samlet refinansie-
ringsbehov på knap 170 mia. kr. Renten på de 1-, 3- og 5-årige lån blev i 
gennemsnit henholdsvis 0,53, 1,06 og 1,78 pct. Den helt korte rente er 
steget 0,12 procentpoint siden rentetilpasningen året før, og renten på 
de 3- og 5-årige er steget henholdsvis 0,38 og 0,56 procentpoint. En del 
af renteudviklingen afspejler, at nogle institutter har forhøjet kursskæ-
ringen. De samlede låneomkostninger omfatter – ud over rente og kurs-
skæring – bidrag. Bidragssatserne er især steget på lån med kort rente-
binding, afdragsfrihed og høj belåningsprocent.  
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Erhvervs- og Vækstministeriet indgik i efteråret 2012 en aftale med de 
finansielle organisationer vedrørende etableringen af lån med Cita som 
referencerente. Ifølge aftalen skal de af Finansrådets, Realkreditrådets 
og Realkreditforeningens medlemmer, der tilbyder lån baseret på Cibor, 
senest henholdsvis 1. juli 2013 og 1. januar 2014 kunne tilbyde lån base-
ret på Cita som et alternativ. En række pengeinstitutter udbyder allere-
de udlån, hvis rente følger udviklingen i Cita. Nogle realkreditinstitutter 
har også introduceret Cita-baserede lån, hvor renten vil blive fastsat 
halvårligt og lånet refinansieret hvert tredje år.  

De ændrede prisstrukturer og nye produkter, som flere realkreditinsti-
tutter har annonceret og/eller indført gennem det seneste år, har bidra-
get til at skabe bedre overensstemmelse mellem lånenes pris og risiko. 
Dermed er den enkelte låntagers incitament til at optage lån fx med 
lavere refinansieringsrisiko blevet øget.  

Ser man på husholdningernes ydelse på realkreditgæld, har den over 
de seneste år været støt faldende på trods af, at udlånet er steget 12 
pct. fra udgangen af 2008 til ultimo 2. kvartal 2013. Den lavere ydelse 
skyldes overvejende, at renteniveauet er faldet. De lavere renter har 
samtidig betydet, at låntagere med rentetilpasningslån automatisk af-
drager mere, i takt med at refinansieringen af lånet er sket til en lavere 
rente, jf. figur 15. På det seneste har en del låntagere bevæget sig over  

RENTER PÅ REALKREDIT- OG STATSOBLIGATIONER Figur 14 

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Ugentlige data. Den korte rente er den 1-årige rente baseret på rentetilpasningsobligationer. Den lange rente er 
en gennemsnitlig effektiv rente baseret på 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Realkre-
ditrenter er ekskl. kursskæring og bidrag. Statsobligationsrenterne er parrenter. Seneste observation er uge 37. 
Nordea Analytics, Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank. 
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mod lån med længere rentebindingsperiode. For realkreditlån med sik-
kerhed i ejerboliger og fritidshuse er lån med rentebinding op til og med 
1 år faldet fra at udgøre 46 pct. af lånene ultimo april 2012 til at udgøre 
40 pct. ultimo juli 2013. Det skal bl.a. ses i lyset af den ovennævnte æn-
dring i bidragssatserne. Husholdningernes bidrag på realkreditlån steg 
godt 2 mia. kr. fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2013, jf. figur 15. 

På langt de fleste realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse bliver 
ydelserne betalt til tiden. Restanceprocenten er omtrent halveret i for-
hold til toppunktet under finanskrisen i 2009. Sammenlignet med be-
gyndelsen af 1990'erne er udbredelsen af restancer i dag på et markant 
lavere niveau. I artiklen "Restancer på realkreditlån blandt danske fami-
lier" i del 2 af denne Kvartalsoversigt vises, at selv ved et alvorligt tilba-
geslag for dansk økonomi vil stigningen i antallet af familier i restance 
være beskeden.  

Pengeinstitutternes udlånsrenter over for husholdninger og erhverv er 
faldet med henholdsvis 0,1 og 0,3 procentpoint over det seneste år og 
var ved udgangen af juli henholdsvis 5,4 og 4,0 pct. Faldet i udlånsren-
terne er sket, selv om Nationalbanken i januar satte indskudsbevisrenten 
op med 0,1 procentpoint til -0,1 pct. Over det seneste år er indlånsren-
terne til husholdninger faldet 0,1 pct., mens de var uændrede over for 
erhverv. Tendensen til stigende rentemarginaler i perioden fra foråret 
2011 til foråret 2012 ser dermed ud til at være afløst af en stabil rente-

HUSHOLDNINGERNES YDELSE PÅ REALKREDITLÅN Figur 15 

 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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marginal over for husholdninger og en svagt faldende marginal over for 
erhverv. 
 
Kreditudviklingen 
Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse var penge- og realkreditinsti-
tutternes kreditpolitik over for både private og erhverv nogenlunde uæn-
dret i 2. kvartal 2013 sammenlignet med det forudgående kvartal, jf. figur 
16. Nogle pengeinstitutter har dog reduceret renter og/eller gebyrer over 
for erhvervskunderne, mens realkreditinstitutterne derimod har øget bi-
dragssatserne på nogle låntyper. Institutterne forventer, at den udvikling 
vil fortsætte ind i 3. kvartal 2013. For private forventes kreditpolitikken at 
blive strammet en smule i det kommende kvartal. Det dækker over, at de 
mellemstore pengeinstitutter forventer at nedsætte renter og/eller geby-
rer over for private lidt, mens de store pengeinstitutter og realkreditinsti-
tutterne omvendt forventer at forhøje priserne. Penge- og realkreditinsti-
tutterne under ét angav som i de forrige kvartaler, at låneefterspørgslen 
steg i 2. kvartal. Både efterspørgslen fra private og erhverv kom især fra 
nye kunder, hvilket kan indikere, at kunderne løbende overvejer nye ud-
bydere og/eller nye låneprodukter. Stigningen i efterspørgslen efter er-
hvervslån var især markant for små og mellemstore virksomheder.   
      

ÆNDRING I KREDITPOLITIK OVER FOR ERHVERV OG PRIVATE Figur 16 

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Nettotallet kan ligge i intervallet -100 til 100. Et negativt nettotal betyder, at kreditcheferne i Nationalbankens 
udlånsundersøgelse samlet set har angivet, at kreditpolitikken er blevet strammet i forhold til kvartalet før. 
Omvendt angiver et positivt nettotal en lempelse. De skraverede serier angiver forventninger til det kommende 
kvartal. 
Danmarks Nationalbank.   
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Det sæsonkorrigerede udlån fra penge- og realkreditinstitutter til hus-
holdninger steg knap 6 mia. kr. i årets første syv måneder svarende til 
0,2 pct., mens udlånet til erhverv faldt godt 1 mia. kr. svarende til 0,2 
pct. Siden udgangen af 2008 har penge- og realkreditinstitutternes sam-
lede udlån til husholdninger og erhverv været nogenlunde uændret. Det 
dækker over, at udlånet til erhverv er faldet 99 mia. kr., mens udlånet til 
husholdninger er steget 142 mia. kr., jf. figur 17 (venstre). I samme peri-
ode er pengeinstitutternes udlån faldet 267 mia. kr., og realkreditinsti-
tutternes er steget 309 mia. kr. Godt 40 pct. af faldet i pengeinstitutter-
nes udlån kan tilskrives realiserede tab på udlån, samt at de fleste udlån, 
der er overtaget af Finansiel Stabilitet A/S, er udgået af udlånsopgørel-
sen.  

Omfordelingen af lån mellem penge- og realkreditinstitutter kan af-
spejle, at nogle pengeinstitutter oven på den finansielle krise har haft 
brug for at konsolidere sig og tilskyndet – især erhvervskunder – til at 
optage realkreditlån frem for lån i pengeinstitutter. Samtidig kan nogle 
virksomheder have fundet det mere attraktivt at optage realkreditlån, 
dels grundet de lave renter, dels fordi realkreditlån, i modsætning til lån 
i pengeinstitutter, er uopsigelige fra institutternes side. 

Faldet i erhvervsudlånet skal ses i sammenhæng med, at virksomhe-
derne, ud over lån hos danske penge- og realkreditinstitutter, har en 
række andre finansieringsmuligheder. Det er bl.a. intern finansiering via 
akkumuleret opsparing og ekstern finansiering via lån i udlandet, og for 
de større virksomheders vedkommende udstedelse af obligationer. Der-
til kommer, at den enkelte virksomhed kan opnå finansiering fra andre 
virksomheder ved at optage koncernlån samt sektorinterne lån og han-
delskreditter. Disse lån tilfører dog samlet set ikke kredit udefra til den 
ikke-finansielle sektor.  

Ser man på de eksterne finansieringskilder, er de danske ikke-
finansielle selskabers lån i udlandet faldet 72 mia. kr. siden udgangen af 
2008, hvilket overvejende skyldes lavere udenlandsk låntagning uden for 
koncernen, mens de koncerninterne handelskreditter fra udlandet er 
steget en smule. I samme periode er udestående erhvervsobligationer 
steget med 83 mia. kr. og udgjorde ved udgangen af juli 2013 godt 180 
mia. kr. Derudover er omfanget af sektorinterne lån og handelskreditter 
steget siden udgangen af 2008. Virksomhedernes opsparing er betyde-
ligt større end normalt, også i forhold til konjunktursituationen. Den 
akkumulerede nettofordringserhvervelse siden ultimo 2008 er 324 mia. 
kr., jf. figur 17 (højre).  

Tidligere konjunkturvendinger har vist, at virksomhederne typisk fi-
nansierer sig internt i begyndelsen af et opsving, mens de senere i høje-
re grad anvender lånefinansiering, jf. figur 18. Det underbygger, at låne- 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL ERHVERV (VENSTRE) 
OG ERHVERVSVIRKSOMHEDERNES ANDRE FINANSIERINGSKILDER (HØJRE) Figur 17 

  

Anm.: 
 
 
Kilde: 

Sæsonkorrigeret udlån. Seneste observation for udlån og udstedte erhvervsobligationer er juli 2013. Seneste 
observation for lån i udlandet, sektorinterne lån og handelskreditter samt nettofordringserhvervelse er 1. kvartal 
2013. 
Danmarks Nationalbank. 

  
 

finansieringen først øges, når mulighederne for intern finansiering bli-
ver mere begrænsede, og behovet for investeringer og finansiering her-
af stiger, fordi den ledige kapacitet efterhånden er udnyttet. Det sene-
ste opsving, der begyndte i 2003, adskilte sig fra de to foregående, idet 
kreditvæksten – både til husholdninger og erhverv – steg kraftigt og 
hurtigt. En del af forklaringen skal findes i, at den forudgående recessi-
on var kortvarig og mild, og virksomhederne konsoliderede sig derfor i 
mindre grad, hvorved behovet for låntagning i højere grad var til stede 
ved opsvingets begyndelse. 

 
Udøvende myndighed for makroprudentiel politik 
Som opfølgning på den finansielle krise arbejder mange lande på at 
fastsætte rammer for makroprudentiel politik. Makroprudentiel politik 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Pengeinstitutternes udlån til erhverv
Realkreditinstitutternes udlån til erhverv

Mia. kr.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Lån i udlandet Udstedte erhvervsobligationer

Akk. nettofordringserhvervelse Sektorinterne lån og handelskreditter

Mia. kr.

2009 2010 2011 2012 20132008

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL HUSHOLDNINGER 
(VENSTRE) OG ERHVERV (HØJRE) UNDER TRE HØJKONJUNKTURER Figur 18 

  
Anm.: 
Kilde: 

Tallene på den vandrette akse angiver, hvor mange år inde i opsvinget man er.  
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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skal bidrage til at forebygge og begrænse systemiske risici i det finan-
sielle system. Det kan fx ske ved at aktivere den modcykliske kapital-
stødpude.1 Makroprudentiel politik er et nyt politikområde, og Folke-
tinget vedtog i slutningen af 2012 at nedsætte Det Systemiske Risikoråd 
til at overvåge systemiske finansielle risici og henstille om tiltag, der kan 
forebygge og håndtere sådanne risici. Rådet er rådgivende. 

Folketinget skal ved indførelsen af de nye kapitaldækningsregler 
(CRR/CRD IV) bl.a. træffe beslutning om, hvem der skal være udøvende 
myndighed i Danmark for fx den modcykliske kapitalstødpude. Det kan i 
princippet være regeringen, Det Systemiske Risikoråd, Finanstilsynet 
eller Nationalbanken. I forslag til lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed foreslår regeringen, at erhvervs- og vækstministeren og 
dermed regeringen skal være udøvende myndighed i Danmark.  

Nationalbanken mener, at ansvaret bør tildeles Finanstilsynet eller Det 
Systemiske Risikoråd.2 Der er risiko for, at makroprudentielle tiltag bli-
ver taget for sent, at man politisk helt undlader at gøre noget, eller at 
det, der gøres, er utilstrækkeligt. Det skyldes, at tiltagene ofte vil skulle 
iværksættes på et tidspunkt, hvor det kan være vanskeligt for offentlig-
heden at se behovet herfor. Derfor bør den makroprudentielle myndig-
heds uafhængighed vægtes højt.  

Foreløbige meldinger fra andre lande i Europa tyder på, at langt ho-
vedparten vil tildele en uafhængig myndighed rollen som udøvende 
myndighed og dermed følge internationale anbefalinger, jf. boks 2. 

 
 

1
 Se fx Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, for en beskrivelse af den modcykliske kapi-

talstødpude og andre makroprudentielle instrumenter. 2
 Se også høringssvar, som Nationalbanken har afgivet i forbindelse med Finanstilsynets høring om 

ændring af lov om finansiel virksomhed mv. på: 
http://nationalbanken.dk/C1256BE200574B9C/side/Hoeringssvar_paa_Finanstilsynets_hoering_om_aen
dring_af_lov_om_finansiel_virksomhed_og_forskellige_andre_love. 
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PERSPEKTIVER PÅ EN UDØVENDE MAKROPRUDENTIEL MYNDIGHED Boks 2 

For at fremme en effektiv udøvelse af den makroprudentielle politik lægger interna-

tionale organisationer fx vægt på, at: 1 

• centralbanker bør have en væsentlig eller ledende rolle i makroprudentiel politik 

på grund af deres ekspertise og eksisterende ansvar vedrørende finansiel stabilitet 

• ministeriers deltagelse kan være nyttig, men en stærk rolle øger risikoen for at for-

sinke, undlade eller komme med utilstrækkelige tiltag 

• den makroprudentielle myndighed kan få adgang til alle relevante data, herunder 

oplysninger fra det finansielle tilsyn 

• samarbejde med øvrige myndigheder med ansvar for finansiel stabilitet er vigtigt 

for at identificere systemiske risici.  
 
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, henstiller, at den makroprudentiel-

le myndighed skal være politisk uafhængig, da der kan lægges pres på de makropru-

dentielle politiske beslutningstagere om ikke at stramme politikken under en kon-

junkturopgang. Det skyldes, at makroprudentiel politiks forebyggende karakter kan 

indebære, at der skal træffes beslutninger på et tidspunkt, hvor det kan være vanske-

ligt for offentligheden at se behovet. Gevinsten for samfundet i form af et mere 

holdbart bidrag fra den finansielle sektor til den økonomiske udvikling, herunder la-

vere risiko for finansiel ustabilitet, ses først i det lange løb. Politisk uafhængighed 

kendes fra Finanstilsynets bemyndigelse til at fastlægge det individuelle solvensbehov 

og fra Nationalbankens ansvar for at udøve pengepolitikken. 

Internationalt drages paralleller mellem makroprudentiel politik og pengepolitik.2 

Ud over risikoen for manglende, utilstrækkelig eller for sen handling vil der på begge 

områder være en række indikatorer, der kan pege i forskellige retninger, og som skal 

tages i betragtning for at vurdere behovet for tiltag. Det usikre informationsgrundlag 

og den forventelige politiske modstand taler i begge tilfælde endvidere for regelba-

serede beslutninger med mulighed for afvigelser.  
 
Kun et begrænset antal lande har endnu besluttet, hvem der skal være den udøvende 

myndighed. Planerne for at fastsætte den modcykliske kapitalstødpude er i de fleste til-

fælde de mest fremskredne, og kompetencen forventes placeret forskelligt fra land til 

land bl.a. afhængigt af organiseringen af tilsynsmyndigheden, jf. figur 19.  

I hovedparten af de europæiske lande ventes ansvaret fordelt på linje med anbefa-

lingerne fra de internationale organisationer, dvs. med uafhængige institutioner som 

udøvende myndighed. De fleste ventes koncentreret om tilsynsmyndighed, central-

bank eller centralbanker med tilsynsmyndighed. I tre af de tilfælde, hvor en regering 

tildeles en stærk rolle ved fastlæggelsen af den modcykliske kapitalbuffer, er det sam-

tidigt et formelt krav, at centralbanken eller det makroprudentielle råd udarbejder 

oplæg til regeringen. Det må forventes at være væsentligt for den forebyggende 

gennemslagskraft af dansk makroprudentiel politik, at ansvarsfordelingen bringes på 

linje med internationale anbefalinger. 

1 Nier, Erland W., Jacek Osiński, Luis I. Jácome og Pamela Madrid, Institutional models for macroprudential policy, 
IMF Staff Discussion Note, november 2011, og ESRB, Henstilling om de nationale myndigheders makroprudentiel-
le mandat, nr. 3, december 2011. 

2 Se fx Yellen, Janet L., Macroprudential supervision and monetary policy in the post-crisis world, bemærkninger 
ved the annual meeting of the National Association for Business Economics, oktober 2010, og Haldane, Andrew, 
Macroprudential policies – When and how to use them, papir præsenteret ved the Rethinking macro policy II: 
first steps and early lessons conference, april 2013. 
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FORTSAT Boks 2 

 

FORVENTET UDØVENDE MYNDIGHED OG ANSVARSFORDELING FOR 
DEN MODCYKLISKE KAPITALSTØDPUDE Figur 19 

 

Anm.: 
 
Kilde: 
* 
 
 
** 

Figuren viser den forventede udøvende myndighed og ansvarsfordeling, idet national lovgivning i mange 
tilfælde er under udarbejdelse. Fremstillingen omfatter 23 EU-lande og 2 europæiske ikke-EU lande. 
Nationale myndigheder og egne vurderinger. 
I det danske lovforslag kan erhvervs- og vækstministeren fastsætte den modcykliske kapitalstødpude på 
baggrund af henstilling fra Det Systemiske Risikoråd. I det andet land i denne kategori fastsætter tilsyns-
myndigheden kapitalstødpuden efter godkendelse af regeringen. 
Regeringen er udøvende myndighed. Centralbanken eller det makroprudentielle råd skal udarbejde oplæg 
til regeringens beslutning. 

 

 

DANSK ØKONOMI 

BNP steg 0,5 pct. i 2. kvartal 2013, når der korrigeres for prisudvikling og 
sæsonudsving, jf. tabel 4. Væksten var trukket af eksporten, faste brut-
toinvesteringer og offentligt forbrug, mens det private forbrug og im-
porten var uændret. Der var således en vækst i det offentlige forbrug, 
selv om lærerlockouten i foråret isoleret set trak ned. Stigningen kom 
efter et stort fald i det offentlige forbrug i 1. kvartal.   

Der var i 2. kvartal et negativt lagerbidrag til BNP-væksten. Det var en 
delvis reversering af 1. kvartal og afspejler, at mens der i 1. kvartal blev 
produceret til lager, blev der i 2. kvartal solgt fra lagrene.    

Det private forbrug har udviklet sig moderat de senere år. Det skal ses 
i lyset af en svag udvikling i husholdningernes disponible indkomster og 
formue. Formuen er godt nok steget siden sommeren 2011, men det 
skyldes først og fremmest, at pensions- og aktieformuerne er øget, og 
de har normalt en mindre effekt på forbruget end andre formuekompo- 
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nenter. Det lave renteniveau og dermed beskedne rentebetalinger er 
med til at holde hånden under de disponible indkomster.  

Forbrugskvoten, beregnet som husholdningernes forbrug i forhold til 
deres disponible indkomster før indbetalinger til og udbetalinger fra 
pensionsopsparing, lå i 1. kvartal 2013 lidt under det historiske gennem-
snit. I takt med at de disponible indtægter stiger, ventes i de kommende 
år en stærkere vækst i forbruget på omkring 1,5 pct. Det betyder, at 
forbrugskvoten forbliver på sit nuværende niveau. Ved udgangen af 
prognoseperioden vil det private forbrug ligge på højde med toppunk-
tet fra opsvinget i 2006-08, jf. figur 20. 

Virksomhedernes investeringer i maskiner, transportmidler, software 
mv. har de seneste par år fulgt en stigende tendens, når de ses i forhold 
til værditilvæksten i byerhvervene. I fremskrivningen løftes investerings-
kvoten yderligere en smule fra sit nuværende niveau. Kapacitetsudnyt-
telsen i industrien er godt nok fortsat lav, men investeringsvinduet i 
2012-13, der var en del af skatteaftalen fra sommeren 2012, ventes at 
understøtte investeringerne i resten af 2013. Samtidig gør det meget 
lave renteniveau det fordelagtigt for virksomhederne at investere.   

Erhvervsbyggeriet faldt yderligere gennem 2012 og ind i 2013 fra et i 
forvejen lavt niveau. Behovet for at bygge nyt begrænses af den lave 
aktivitet og et betydeligt antal ledige lokaler. Med baggrund i den lave 
rente ventes i prognosen en vis fremgang i erhvervsbyggeriet de kom- 

CENTRALE ØKONOMISKE STØRRELSER  Tabel 4 

Realvækst i forhold til perioden før, 
pct. 2012 2013 2014 2015 

2012/2013 

4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 

BNP  ...............................................   -0,4 0,3 1,6 1,7 -0,7 -0,2 0,5 
Privat forbrug  ..............................   0,5 0,4 1,5 1,7 0,7 -0,1 0,0 
Offentligt forbrug  .......................   0,7 0,4 0,7 0,7 1,4 -2,8 0,7 
Boliginvesteringer  ........................   -8,6 -1,5 4,7 2,4 -2,4 -2,2 2,5 
Offentlige investeringer  ..............   10,7 -4,5 0,3 0,9 -0,1 -5,3 6,1 
Erhvervsinvesteringer  ..................   1,4 3,0 5,2 4,4 3,5 0,1 -0,9 
Lagerinvesteringer1  ......................   -0,4 0,3 0,1 0,1 -1,0 1,6 -0,7 
Eksport  .........................................   0,2 0,9 3,5 3,2 -2,3 0,4 1,8 
   Industrieksport  ..........................   2,3 1,5 4,7 4,9 -4,3 1,3 1,4 
Import  ..........................................   1,0 1,8 4,2 3,6 -1,1 1,7 0,1 
        
Beskæftigelse, 1.000 personer  .....   2.729 2.729 2.742 2.755 2.727 2.726 2.717 
Ledighed, brutto, 1.000 personer .   162 153 148 140 163 156 154 
Ledighed, netto, 1.000 personer  .   118 118 117 111 123 120 117 
Betalingsbalance, pct. af BNP  ......   5,9 6,1 4,9 5,0 6,0 5,4 7,6 
Offentlig saldo, pct. af BNP  .........   -4,2 -1,5 -2,0 -2,9 -3,0 -1,1 -1,8 
Kontantpriser, pct. år-år  ..............   -3,2 2,5 2,3 2,5 0,7 2,2 2,9 
Forbrugerpriser, pct. år-år  ...........   2,4 0,6 1,8 1,8 2,1 0,9 0,5 
Timeløn, pct. år-år  .......................   1,8 1,7 2,2 2,7 1,7 1,5 1,7 

1 Bidrag til BNP-vækst. 
Anm.: Beregningerne er baseret på statistisk information til og med den 11. september 2013 
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BNP OG PRIVAT FORBRUG  Figur 20  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

BNP og privat forbrug er i mængder. De faktiske tal går til og med 2. kvartal 2013. Fremskrivningen i 2. halvår 
2013 er halvårsgennemsnit, mens 2014-15 er årsgennemsnit.  
Danmarks Statistik og egen prognose. 

 
 

mende år i takt med, at erhvervenes bruttoværditilvækst stiger. Også 
boligbyggeriet ventes at gå lidt frem. 

Den private finansielle nettoopsparing, dvs. forskellen mellem brutto-
opsparingen og investeringerne, har været høj i en årrække, især i de 
ikke-finansielle virksomheder. De har i perioden 2008-12 øget deres fi-
nansielle nettoopsparing med 7 pct. af BNP, således at den i 2012 ud-
gjorde 114 mia. kr. svarende til 6,3 pct. af BNP, jf. figur 21 (venstre). Ud-
viklingen skyldes både faldende investeringer og øget bruttoopsparing, 
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FINANSIEL NETTOOPSPARING FOR IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER Figur 21  

  
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Højre figur: "Investeringer" viser den øgede nettoopsparing som følge af fald i virksomhedernes investeringer 
målt i kroner som andel af BNP i 2012.  Hertil kommer øget opsparing som følge af sparede løn- og renteudgifter 
samt lavere dividendebetalinger, også som andel af BNP i 2012. "Investeringer" inkluderer lagerinvesteringer.   
"Andet" inkluderer bl.a. produktion og skatter.  
Danmarks Statistik.  
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der er resultatet af, at produktionen har været uændret, mens rente- og 
lønudgifter samt dividendeudbetalinger er faldet, jf. figur 21 (højre). 
Den store finansielle nettoopsparing er blevet placeret i forskellige akti-
ver, især udenlandske aktier, mens kun en lille del er blevet brugt til at 
nedbringe virksomhedernes gæld.  

Den samlede vareeksport har ligget stort set fladt det seneste år, 
hvor væksten på eksportmarkederne har været forholdsvis lav. Væk-
sten ventes dog at tiltage i 2. halvår 2013, og de kommende år ventes 
en stærkere fremgang i især industrieksporten i takt med, at verdens-
økonomien bedres. Dansk industris markedsandel har de seneste kvar-
taler været stort set uændret, men ventes i prognoseperioden igen at 
falde svagt.  

Som følge af ny information vedrørende tjenesteposterne har Dan-
marks Statistik opjusteret overskuddet på betalingsbalancens løbende 
poster med 8,5 mia. kr. i første halvår i forhold til det hidtil offentlig-
gjorte. Overskuddet i perioden januar til juli var 28,2 mia. kr., mod 21,6 
mia. kr. i samme periode sidste år.       

Aktiviteten i dansk økonomi ligger fortsat under potentialet. Tilpas-
ningen af balancerne i økonomien efter årene med overophedning og 
efterfølgende konjunkturtilbageslag skrider frem, og fundamentet til 
fornyet fremgang er til stede. Der er da også klare tegn i indikatorerne 
på en bedring af konjunkturerne, som ventes at slå igennem fra 2. halv-
år 2013, hvorved væksten bliver stærkere end i 1. halvår. Set under et 
ventes fremgangen i det reale BNP at blive 0,3 pct. i år. I 2014 øges væk-
sten til 1,6 pct. og i 2015 til 1,7 pct. Den gradvist højere vækst skyldes 
især, at privat forbrug og investeringer stiger. Prognosen indebærer, at 
væksten herhjemme det kommende år kommer til at ligge over, hvad 
der er udsigt til i euroområdet, men på linje med Tyskland. Den stærkere 
vækst medfører, at det negative produktionsgab gradvist mindskes, men 
det forventes ikke at være helt lukket ved udgangen af prognoseperio-
den i 2015. Produktionsgabet ventes i første omgang indsnævret ved, at 
produktiviteten løftes mod sit strukturelle niveau. Først senere vil be-
skæftigelsen begynde at stige, formentlig i løbet af 2014. 

Den ovennævnte korrektion af tjenestebalancen vil isoleret set løfte 
BNP gennem 2012 og 2013, således at BNP i 2. kvartal 2013 bliver 0,8 pct. 
højere end i prognosen, jf. appendiks 1 om antagelserne i prognosen. 

Risiciene for prognosen vurderes at være omtrent balancerede. Hvis de 
positive takter på boligmarkedet over det seneste år fortsætter, kan det 
fremskynde et løft i den private indenlandske efterspørgsel i forhold til 
forløbet i prognosen. En anden risiko knytter sig til effekterne af en 
hurtigere normalisering af renteniveauet. Siden juni er de lange renter 
steget mærkbart, mens de korte renter er forblevet på et lavt niveau. Da 
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de variabelt forrentede lån er så udbredte, er sidstnævnte vigtigt i for-
hold til at begrænse effekten af stigende renter på det private forbrug.     
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Værdien af vareeksporten ekskl. skibe og fly og efter sæsonkorrektion lå 
fladt i 2. kvartal 2013, mens værdien af importen faldt med 3,8 pct. 
Sidstnævnte skyldtes, at importen af brændsel er faldet. Det skal ses i 
lyset af, at de første tre måneder af 2013 var koldere end normalt for 
årstiden, hvilket øgede den indenlandske efterspørgsel efter energi. 
Omvendt steg importen af transportmidler betydeligt i 2. kvartal, især af 
skibe og fly. Renset for energi blev eksporten øget med 0,6 pct. i 2. kvar-
tal i forhold til 1. kvartal, mens importen faldt 0,2 pct. Stigningen i ek-
sporten ekskl. energi skyldtes øget industrieksport, især af transport- og 
lægemidler. I juli lå eksporten fladt, mens importen steg lidt. Efter dyk-
ket omkring årsskiftet er industrieksporten dermed tilbage på niveauet 
fra 3. kvartal 2012. 

I perioden april-juli 2013 har det sæsonkorrigerede månedlige han-
delsoverskud ekskl. skibe og fly ligget på ca. 7 mia. kr. Det er dermed 
igen på gennemsnittet gennem de senere år efter et dyk i 1. kvartal 
2013. 

Der forventes en gradvist stærkere fremgang på de danske eksport-
markeder de kommende år. Det betyder en moderat vækst i den danske 
eksport, som opgjort i mængder ventes at vokse med 0,9 pct. i år og 3-4 
pct. de næste par år. 

Set over de seneste 12 måneder til og med juli 2013 var overskuddet 
på betalingsbalancens løbende poster på 117 mia. kr., svarende til 6,3 
pct. af BNP. Det er lidt højere end overskuddet i de foregående 12 må-
neder. Det seneste år har der været et overskud på vare- og tjeneste-
handlen på 97 mia. kr. og et overskud på posten løn- og formueind-
komst på 56 mia. kr., hvilket er det største overskud nogensinde. De 
løbende overførsler, der bl.a. omfatter EU-betalinger og ulandsbistand, 
udviste et underskud på 36 mia. kr.    

Det vedvarende store overskud på betalingsbalancens løbende poster 
betyder, at der har været en underliggende vækst i Danmarks formue 
over for udlandet, som nu er oppe over 35 pct. af BNP, jf. figur 22. Ud-
viklingen kan på kort sigt være påvirket af positive eller negative værdi-
reguleringer. Værdireguleringerne har i en årrække været positive, men 
for 2013 er der med den seneste udvikling med stigende renter udsigt til 
en negativ værdikorrektion. Det skal ses i sammenhæng med pensions-
sektorens afdækning af renterisiko ved hjælp af derivater. Set over en 
længere periode har de årlige værdireguleringer haft en tendens til at 
udligne hinanden. Nettoafkastet på udlandsformuen har det seneste år  
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DANMARKS NETTOAKTIVER OVER FOR UDLANDET Figur 22  

 

Anm.: 
Kilde: 

Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

 

været omkring 3 pct. af BNP. Dermed er danskernes samlede indkomster 
(BNI) 3 pct. større end værdien af den indenlandske produktion (BNP).     

  
Boligmarkedet 
Der kan spores en spirende bedring på dele af boligmarkedet, hvor pri-
serne sæsonkorrigeret har været stigende siden foråret 2012. På lands-
plan lå huspriserne i 2. kvartal 2013 2,9 pct. over niveauet året før, mens 
lejlighederne i samme periode steg næsten 10 pct., jf. figur 23. De høje-
re priser skyldes hovedsageligt fremgang i og omkring hovedstaden og 
de større provinsbyer, mens priserne fortsat er vigende i andre dele af 
landet. I forhold til niveauet før tilbageslaget ligger de nominelle priser 
på huse og lejligheder på landsplan 15-20 pct. lavere.  

Undersøgelser viser, at husholdningerne gennem det seneste år er be-
gyndt at se mere positivt på boligmarkedet, og flere forventer stigende 
boligpriser. Samtidig har første udbudspris og handelspris nærmet sig 
hinanden siden begyndelsen af 2012. Det afspejler, at køber og sælger 
har nemmere ved at blive enige om prisen på boligen. Det gennemsnit-
lige afslag i udbudsprisen i forhold til først udbudte pris, inden handlen 
finder sted, er med 13 pct. i 1. kvartal 2013 dog stadig betragtelig for 
huse, mens det med 7 pct. er noget lavere for ejerlejligheder.     

Trods de stigende priser ser det endnu ikke ud til, at handelsaktivite-
ten er gået frem. Antallet af salg er fortsat lavt. Samtidig er udbuddet af  
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BOLIGPRISER Figur 23  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Seneste månedsobservation er juni 2013. Seneste kvartalsobservation er 1. kvartal 2013. Tallene er sæsonkorrige-
ret. 
Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. 

 

 

huse højt og har siden efteråret 2012 ligget nogenlunde konstant på lidt 
over 40.000 boliger. Den lave omsætning og store boligudbud medfører 
længere liggetider. Den sæsonkorrigerede liggetid for huse var i juli 300 
dage. For ejerlejligheder var den 185 dage. For både huse og lejligheder 
er der dog tale om et fald i forhold til for et halvt år siden. De korteste 
liggetider findes i hovedstadsregionen, hvor de for begge boligtyper er 
næsten en tredjedel under landsgennemsnittet.  

Fremgangen på markedet for ejerlejligheder skyldes i høj grad udvik-
lingen i København by, hvor priserne i 1. kvartal 2013 lå 10 pct. over 
samme periode et år før. Over 30 pct. af det samlede antal ejerlejlighe-
der i Danmark ligger her. Salget er steget 50 pct. siden bunden i slutnin-
gen af 2008, og udbuddet er faldet markant og ligger nu på samme lave 
niveau som i 2005. De seneste stigninger i de københavnske boligpriser 
må også ses i lyset af, at prisfaldet i kølvandet på finanskrisen var størst 
dér.   

De stigende priser på ejerlejligheder i København og de større pro-
vinsbyer forventes de kommende år til en vis grad at sprede sig til de 
omkringliggende områder. Priserne vil dog blive holdt tilbage af det 
fortsat høje boligudbud og udsigten til stigende lange renter. Hertil 
kommer, at en væsentlig del af fremgangen i København formentlig 
skyldes, at mennesker fra andre dele af landet flytter dertil, og at bolig-
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prisstigningerne dæmpes i de områder, de flytter fra. I artiklen "Lejlig-
hedspriser i nordeuropæiske hovedstæder" i denne kvartalsoversigt 
sammenlignes prisniveauet i København med en række andre hoved-
stæder. I prognosen skønnes, at fremgangen vil fortsætte den kommen-
de tid, med moderat stigende huspriser i lejet 2-3 pct. årligt for Danmark 
som gennemsnit.   

 
Løn 
Den danske lønstigningstakt er generelt faldet siden 2008. Niveauet er 
lavt set i et længere perspektiv. Ifølge opgørelsen fra Danmarks Statistik, 
der dækker hele det private arbejdsmarked, var lønstigningstakten på 
1,3 pct. i 2. kvartal 2013 i forhold til året før. Inden for den konkurren-
ceudsatte industrisektor var stigningen 1,7 pct., mens den i bygge- og 
anlægssektoren var nede på 0,5 pct. Lønningerne på området dækket af 
Dansk Arbejdsgiverforening, DA, voksede med 1,8 pct. år til år i 2. kvar-
tal 2013. Der er forskel i både dækning og metode mellem Danmarks 
Statistiks og DA's opgørelse af lønudviklingen.  

De danske lønninger stiger fortsat langsommere end et sammenvejet 
gennemsnit for de udenlandske konkurrenter, hvor industrilønningerne 
voksede med 2,1 pct. år til år i 2. kvartal. Det vil sige, at lønkonkurrenceev-
nen fortsat forbedres, sådan som det har været tilfældet de seneste par år.   

Lønstigningstakten på det offentlige område lå gennem det meste af 
2012 højere end på det private område. Reguleringsordningen, der sik-
rer, at lønudviklingen i det offentlige med en vis forskydning over tid er 
parallel med den private, har derfor medført, at lønstigningstakten på 
det offentlige område er aftaget markant i 2013. I 2. kvartal i år lå løn-
nen for de statsansatte 0,5 pct. over samme periode et år tidligere. I 
kommunerne var stigningstakten 0,3 pct. og i regionerne 0,2 pct. De 2-
årige overenskomster på det offentlige område, der trådte i kraft 1. 
april 2013, betyder lave offentlige lønstigninger også i de næste to år. 

I prognosen ventes lønstigningerne at forblive afdæmpede de kom-
mende år. Det skyldes, at presset på arbejdsmarkedet er lavt, og at de 
stigninger, der er aftalt inden for LO/DA-området frem til foråret 2014, 
er moderate. For 2013 under ét ventes lønnen at stige med 1,7 pct. og 
med 2,2 og 2,7 pct. i henholdsvis 2014 og 2015. Hermed vil lønnen de 
kommende år komme til at udgøre en vigende andel af værdiskabelsen i 
økonomien, hvor det modsatte var tilfældet under højkonjunkturen.  

Trods udsigt til en fortsat lav lønstigningstakt betyder den aktuelt 
endnu lavere prisstigningstakt, at reallønnen vokser for store grupper på 
arbejdsmarkedet. Det forventes at fortsætte de kommende år. Set over 
de seneste årtier har store nominelle lønstigninger ikke været garant for 
en positiv udvikling i reallønnen, tværtom, jf. figur 24.     
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INFLATION OG REALLØN Figur 24  

 

Anm.: 
Kilde: 

Lønudviklingen i industrien deflateret med forbrugerprisindekset. Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

 

Priser 
Inflationen målt som den årlige stigning i det EU-harmoniserede forbru-
gerprisindeks, HICP, faldt i begyndelsen af 2013 fra et niveau omkring 2 
pct. til ca. 0,5 pct. I august aftog stigningstakten yderligere til 0,1 pct., jf. 
figur 25. De lavere forbrugerprisstigninger skyldes især prisudviklingen 
på varer, men også på en række serviceydelser. Der har således været et 
prisfald på forsikringer samt et mindre bidrag fra bankgebyrer. Hertil 
kommer, at den såkaldte fedtafgift blev afskaffet ved årsskiftet, og af-
gifter på sodavand og øl blev nedsat pr. 1. juli 2013. HICP-inflationen 
trækkes aktuelt også ned af, at priserne på fødevarer kun stiger svagt, 
mens energipriserne er faldet over det seneste år. De lave bidrag til in-
flationen fra fødevarer og energi er atypisk i forhold til de senere års 
udvikling, hvor disse priser ofte har trukket HICP-inflationen op. Renset 
for afgifter steg priserne 0,5 pct. år til år i august. I euroområdet steg 
HICP med 1,3 pct. i august, og her trak afgiftsstigninger prisstigningstak-
ten op. 

Kerneinflationen, der viser prisstigningerne renset for energi- og fø-
devarepriser, var i august 0,4 pct. Indekset for den indenlandske mar-
kedsbestemte inflation, IMI, der afspejler udviklingen i lønninger og 
avancer, lå på 0,9 pct., jf. tabel 5. Årsstigningen i prisindekset for inden-
landsk vareforsyning, engrospriserne, var i juli 0,5 pct. Alt i alt vidner det 
om et fortsat lavt indenlandsk prispres på linje med udviklingen igen-
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nem 2012. Det hænger sammen med, at der fortsat er ledig kapacitet i 
økonomien. 

Forbrugernes forventninger til den fremtidige inflation indikerer, at 
den aktuelt meget lave inflation anses for midlertidig. Samme billede af 
de kortsigtede inflationsforventninger får man ved at spørge de profes-
sionelle investorer og analytikere. I Nationalbankens prognose ventes en 
årlig prisstigningstakt på 0,6 pct. i år stigende til i underkanten af 2 pct. i 
2014 og 2015.  

  

PRISSTIGNINGSTAKT I DANMARK  Figur 25  

 
Anm.: 
Kilde: 

HICP-inflation med forklaringsbidrag. 

Danmarks Statistik. 

 
 

Anm.: Seneste faktiske tal er august 2013. 
1 Vægt i nettoprisindekset, pct. 

FORBRUGERPRISER Tabel 5  

 
 
Pct., år-år 

 
 

Vægt1 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

2013 

2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. aug. sep. okt. 

HICP  ..................   2,4 0,6 1,8 1,8 0,5 0,3 0,6 0,1 0,3 0,4 

Nettoprisindeks   100 1,9 0,9 1,8 1,7 1,0 0,7 0,9 0,5 0,8 0,8 
Eksogene:            
   Energi  ............  7,6 3,2 -1,1 2,0 -1,6 -1,1 -2,6 -0,6 -3,9 -2,9 -2,2 
   Fødevarer  ......  13,7 2,5 2,1 2,3 2,3 2,3 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 
   Adm. priser  ....  4,5 2,3 2,6 1,5 2,5 2,5 2,9 2,2 3,0 2,9 2,6 
   Husleje  ...........  22,3 2,6 2,3 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 
Ekskl. eksogene   51,9 1,1 0,3 1,4 1,8 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 
   Import  ...........  14,7 0,8 -1,2 0,6 1,7 -1,3 -1,6 -2,1 -1,7 -1,8 -2,1 
   IMI  .................  37,2 1,2 0,9 1,7 1,8 1,0 0,9 1,4 1,0 1,1 1,3 
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Offentlige finanser 
Det reale offentlige forbrug skønnes at stige med 0,4 pct. i 2013 og 0,7 
pct. næste år. For 2013 er væksten lavere end budgetteret. De senere år 
har kommunerne holdt sig inden for budgetrammerne. Fra næste år 
fastsætter budgetloven 4-årige løbende udgiftslofter i stat, regioner og 
kommuner. Der er dermed håb om, at den lange periode op gennem 
2000'erne med systematiske overskridelser af de lagte budgetrammer 
ikke gentager sig.  

De reale offentlige investeringer ventes i år at falde med ca. 4 pct., 
men de er fortsat høje. Det vil også være tilfældet de kommende år. 

I 2012 var underskuddet på de offentlige finanser 4,2 pct. af BNP. Det 
betydelige underskud var bl.a. en følge af, at deltagere i efterlønsord-
ningen individuelt kunne få udbetalt de akkumulerede efterlønsbidrag. 
I år forventes et underskud på 28 mia. kr. svarende til 1,5 pct. af BNP, og 
det stiger til 2,0 pct. af BNP i 2014. Den offentlige saldo påvirkes i år og 
næste år af, at der åbnes for adgang til førtidig betaling af skatten på 
eksisterende kapitalpensioner med en skatterabat. I prognosen følges 
regeringens skøn på provenuet herfra på 20 mia. kr. i både 2013 og 
2014. Det mindsker alt andet lige underskuddet på de offentlige finan-
ser i de to år. Hertil kommer, at pensionsafkastskatten (PAL-skatten) 
skønnes at ligge højere end normalafkastet på ca. 1 pct. af BNP. Prove-
nuet fra både PAL-skatten og fremrykningen af beskatningen af de eksi-
sterende kapitalpensioner er forbundet med stor usikkerhed, men hol-
der skønnene, trækker begge dele i retning af betydelige ekstraordinæ-
re indtægter til staten i år og næste år og bidrager dermed til en midler-
tidig forbedring af den offentlige saldo, dvs. lavere budgetunderskud.  

Det ser ud til, at Danmark vil opfylde henstillingen fra EU om at ned-
bringe det offentlige underskud til under 3 pct. af BNP i 2013. Det gæl-
der også, såfremt det ekstraordinære provenu fra den førtidige skatte-
betaling på kapitalpensioner ikke medtages i opgørelsen af underskud-
det, men i så fald opfyldes 3-pct.-kravet kun med en meget snæver mar-
gin, jf. figur 26. Også kravet i EU-henstillingen om at forbedre den struk-
turelle saldo med 1,5 pct. af BNP i perioden 2011-13 ser ud til at blive 
opfyldt, men med en strukturel saldo næste år, som af Finansministeriet 
skønnes til et underskud på 0,4 pct. af BNP, er der heller ikke her meget 
råderum i forhold til grænsen på minus 0,5 pct. i budgetloven. Den 
strukturelle saldo forværres 0,2 procentpoint fra 2013 til 2014.   

Opfyldelse af EU-henstillingen er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig 
betingelse for, at Danmark kan komme ud af underskudsproceduren, 
hvor der fra EU's side sættes rammer på de tilladelige budgetunderskud 
for at sikre sunde offentlige finanser. For at komme ud af underskuds-
proceduren kræves også, at Europa-Kommissionen i sin forårsprognose  
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OFFENTLIGE SALDI Figur 26  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

"Strukturel saldo" er regeringens skøn. "Faktisk saldo" med og uden kapitalpensionsomlægning er Nationalban-
kens skøn. Provenuet fra kapitalpensionsomlægningen er antaget til 20 mia. kr. i både 2013 og 2014. 
Finansministeriet og egne beregninger. 

  

2014 vurderer, at Danmark ikke overskrider referencegrænsen på 3 pct. 
af BNP i henholdsvis 2014 og 2015. I Nationalbankens prognose skønnes 
underskuddet i de to år til henholdsvis 2,0 og 2,9 pct. af BNP.  
 
Arbejdsmarked og kapacitet 
Danmarks Statistik har nedjusteret beskæftigelsen med ca. 30.000 per-
soner i perioden 2009-13 i forbindelse med indarbejdelsen af det nye 
arbejdstidsregnskab, baseret på e-indkomstregistret, i nationalregnska-
bet. Udviklingen i perioden 2010-11 er blevet mere flad, og det generel-
le billede er nu, at den sæsonkorrigerede beskæftigelse er faldet svagt 
siden 2010. I 2. kvartal 2013 steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse 
inklusive personer på orlov ifølge nationalregnskabet med 9.400 perso-
ner. Ved at inkludere personer på orlov undgås effekten på beskæftigel-
sen af lockouten af lærerne i foråret.  

Bruttoledigheden, sæsonkorrigeret, faldt fra april til juli med sammen-
lagt 4.900 personer. Der var færre ledige dagpengemodtagere, mens 
antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvortil reg-
nes personer på uddannelsesydelse, var det højeste siden 2007. Fald i 
antallet af dagpengemodtagere og et stigende antal kontanthjælps-
modtagere har været tendensen siden nytår, hvor de første personer 
blev ramt af den forkortede dagpengeperiode.  

I prognosen forventes beskæftigelsen at stige fra 2014 og i 2015. Der 
kommer flere ind i arbejdsstyrken, og samtidig er bruttoledigheden 
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svagt faldende i prognoseperioden som følge af de forbedrede konjunk-
turer.  

Revisionen af beskæftigelsen har ikke flyttet på Nationalbankens vur-
dering af den ledige kapacitet i økonomien, og det negative produkti-
onsgab vurderes fortsat til omkring 2,5 pct. af BNP i 2. kvartal 2013. En 
del af den ledige kapacitet findes på arbejdsmarkedet.  

Omfanget af ledig kapacitet på arbejdsmarkedet kan bl.a. måles ved 
hjælp af det såkaldte arbejdsmarkedsgab. Det angiver, hvor meget be-
skæftigelsen kan stige, uden at der opstår et inflationært pres i økono-
mien. Nationalbanken skønner, at arbejdsmarkedsgabet i 2013 er 50-
60.000 personer, og vurderer således, at der er ledig kapacitet på ar-
bejdsmarkedet, men i mindre grad end vurderingerne fra Finansministe-
riet og De Økonomiske Råd. Finansministeriet vurderer, at beskæftigel-
sen ligger 88.000 personer under det strukturelle niveau. De Økonomi-
ske Råd vurderer, at beskæftigelsen ligger ca. 100.000 fuldtidspersoner 
under det strukturelle niveau i 2013. 

Nationalbankens skøn for arbejdsmarkedsgabet har først og fremmest 
baggrund i, at arbejdsstyrken kan udvides med ca. 40.000 personer (ar-
bejdsstyrkegabet), hvis konjunkturerne normaliseres. Hertil kommer, at 
der skønsmæssigt er plads til, at ca. 15.000 flere ledige kan komme i 
arbejde uden at skabe pres i økonomien (ledighedsgabet). Nationalban-
ken vurderer, at der ikke er noget stort potentiale for at øge den gen-
nemsnitlige arbejdstid, hvilket ville være en anden måde at øge kapaci-
teten på arbejdsmarkedet på, jf. figur 27 (venstre). Arbejdskraftunder-
søgelsen, AKU, viser, at andelen af de beskæftigede, som ønsker at ar-
bejde mere, har ligget stort set konstant på 6 pct. siden 2007, mens ande-
len, som er tilfredse med deres arbejdstid er steget, jf. figur 27 (højre). 
Blandt de AKU-ledige er det ca. trefjerdedele, som ønsker fuldtidsbe-

  

GENNEMSNITLIG ARBEJDSTID OG ØNSKE OM ARBEJDSTID FOR AKU-
BESKÆFTIGEDE Figur 27  

  
Anm.: 
Kilde: 

Venstre figur: Der er anvendt 4 kvartalers glidende gennemsnit.  
Danmarks Statistik. 

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

Gennemsnitlig arbejdstid Glidende gennemsnit

1990 1995 2000 2005 2010

Timer pr. person pr. kvartal

65

70

75

80

85

90

0

5

10

15

20

25

Vil arbejde mere Vil arbejde mindre Tilfreds med nuværende arbejdstid (højre akse)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pct. Pct.Ønske om arbejdstid

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



 38 

skæftigelse, mens resten ønsker deltidsbeskæftigelse. Denne fordeling 
har også været stort set uændret siden 2007. Det indikerer, at arbejdsti-
den er faldet fra et højt niveau under overophedningen til et mere nor-
malt niveau, og at der derfor ikke eksisterer nogen forskel mellem fak-
tisk og ønsket arbejdstid (timegab) af betydning.      

Erhvervsfrekvensen steg markant under det økonomiske opsving i pe-
rioden 2006-08 og faldt efterfølgende, da tilbageslaget satte ind, jf. 
figur 28. Hvor stor en del af disse udsving, der er strukturelt henholdsvis 
konjunkturbetinget, er vigtigt i vurderingen af arbejdsmarkedsgabet. 
Nationalbanken skønner, at den strukturelt betingede erhvervsfrekvens 
er faldet siden midten af 2000'erne. Det bygger på, at der i perioden 
2005-12 er sket en forskydning i befolkningens sammensætning på al-
der, køn og herkomst over imod grupper med lavere erhvervsfrekvens, 
bl.a. er gruppen af efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande 
vokset.  

Hertil kommer, at en højere andel af en ungdomsårgang i dag tager 
en uddannelse, noget der næppe fuldt redresseres under en fremtidig 
højkonjunktur. Studerende kan bidrage til at øge arbejdsudbuddet i den 
udstrækning, de tager arbejde ved siden af studierne. De søger dog 
typisk kun deltidsarbejde, så den potentielle arbejdskraftreserve målt i  
antallet af timer herfra er formentlig begrænset. Nationalbanken ser 
derfor et mindre potentiale end både De Økonomiske Råd og Finansmi-

  

ERHVERVSFREKVENS Figur 28  

 

Anm.: 
Kilde: 

Erhvervsfrekvensen er defineret som samlet arbejdsstyrke divideret med personer i aldersgruppen 16-64 år. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Faktisk erhvervsfrekvens Strukturel erhvervsfrekvens

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pct.

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



39 
 

nisteriet til at få flere unge ind i arbejdsstyrken i takt med, at konjunk-
turerne forbedres.    

De lave lønstigninger kunne være en indikation af, at der var megen 
ledig kapacitet i økonomien. Det vurderes imidlertid, at de lave lønstig-
ninger skal ses i lyset af, at lønkvoten ligger over sit historiske gennem-
snit. Ledigheden skønnes derfor kun at være lidt højere end sit struktu-
relle niveau. Det underbygges af, at antallet af virksomheder, som rap-
porterer om mangel på arbejdskraft, er steget svagt, ligesom et stigende 
antal udlændinge de seneste år har fundet vej til det danske arbejds-
marked. Det tyder ikke på en ledighed langt over sit strukturelle niveau. 
De sidste par årtiers arbejdsmarkedsreformer har reduceret niveauet for 
den strukturelle ledighed, og det er vigtigt at fastholde stramhedsgra-
den i arbejdsmarkedspolitikken, herunder i aktiveringsindsatsen, så det 
strukturelle ledighedsniveau ikke øges igen.  

Et potentiale for at øge beskæftigelsen kommer fra personer uden ar-
bejde, som ifølge arbejdskraftundersøgelsen angiver, at de ønsker og 
aktivt søger et og kan tiltræde inden for to uger. En del af disse perso-
ner indgår ikke i den almindelige definition af arbejdsstyrken, da de 
hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp. Nogle er studerende, 
hvor potentialet som nævnt vurderes at være begrænset. Blandt den 
resterende gruppe, de såkaldte "øvrige AKU-ledige", ønsker trefjerde-
dele fuldtidsbeskæftigelse, mens resten kun ønsker deltidsbeskæftigelse. 
Antallet af "øvrige AKU-ledige" er steget siden 2008 som følge af kon-
junkturtilbageslaget. Samtidig er der en klar tendens til, at gruppen er 
blevet bedre uddannet. Hvor den største del frem til og med 2008 var 
ufaglærte, er det i dag personer med kort eller mellemlang uddannelse. 
Det kan skyldes, at en del forholdsvis nyuddannede i disse år har svært 
ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Alt i alt udgør gruppen af 
"øvrige AKU-ledige" et potentiale til at øge arbejdsstyrken.  
 
Økonomisk politik 
Dansk økonomi gik ikke fri af det tilbageslag, der fulgte statsgældskri-
sen i en række sydeuropæiske lande i 2011-12. Det kom, inden økono-
mien fuldt ud havde overvundet konsekvenserne af overophedningen i 
dansk økonomi i årene 2006-08 og den efterfølgende finanskrise.  

En klar vending i dansk økonomi efter tilbageslaget har trukket ud, 
men i de seneste kvartaler er stabiliseringen blevet stadig tydeligere og 
vil formentlig vise sig i en økonomisk fremgang fra 2. halvår 2013. Af-
standen op til økonomiens potentiale er ikke voldsomt stor, og økono-
mien vil i de kommende år nærme sig dette potentiale. Hertil kommer, 
at pengepolitikken er særdeles lempelig samtidig med, at der er et be-
tydeligt opsparingsoverskud i den private sektor. Ud fra et konjunktur-
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mæssigt synspunkt er der derfor ikke grundlag for diskretionære lem-
pelser i finanspolitikken. Der er også en betydelig risiko for, at timingen 
bliver forkert, således at finanspolitikken kommer til at skubbe yderlige-
re til en konjunktur, som allerede er på vej op. Det øger risikoen for, at 
økonomien igen bliver overophedet.  

Finanspolitikken er nu underlagt et sæt af rammebetingelser, som 
Danmark har forpligtet sig til at følge, bl.a. som følge af EU-
medlemskabet. Underskuddet på den faktiske offentlige saldo må ikke 
overskride 3 pct. af BNP, og det strukturelle underskud må ikke oversti-
ge 0,5 pct. af BNP. Den anden betingelse er det bærende element i den 
nye budgetlov, som Folketinget har vedtaget som den danske imple-
mentering af EU's finanspagt. Den planlagte finanspolitik er allerede så 
ekspansiv, som disse rammer tillader. De senere år er de lagte budgetter 
blevet overholdt, og med budgetloven styrkes mulighederne for en fort-
sættelse af dette. Det er derfor vigtigt at sikre, at tilliden til den nye 
budgetlov fastholdes.         

Muligheden for i 2013 og 2014 førtidigt at betale skatten på kapital-
pensioner med skatterabat gør det meget usikkert, hvor stort et ekstra-
provenu staten får, og dermed hvor stort underskuddet på den offentli-
ge saldo bliver i år og næste år. Da omlægningen af kapitalpensionen 
blev introduceret, var forudsætningen, at provenuet udelukkende skulle 
bruges til at afdrage på statens gæld. Det er hensigtsmæssigt i og med, 
at der er tale om en engangsindtægt, som vil mangle engang i fremti-
den. Forudsætningen synes imidlertid allerede at skride med forårets 
reformer.       

Nationalbanken forventer et underskud på de offentlige finanser på 
2,0 pct. af BNP i 2014, når de skønnede 20 mia. kr. fra omlægningen af 
kapitalpensionerne medregnes. Uden den indtægt er underskuddet 3,0 
pct., hvorved der ikke efterlades plads til nogen lempelse. Også i 2015 er 
der udsigt til, at underskuddet kommer tæt på det tilladte.  

For så vidt angår den strukturelle saldo, lyder Finansministeriets sene-
ste skøn på et underskud på 0,4 pct. af BNP i 2014. Det er så tæt på 
grænsen, at det ud fra et almindeligt forsigtighedsprincip heller ikke 
efterlader noget rum for yderligere lempelser. 

Alt i alt er det Nationalbankens vurdering, at en lempelse af finanspo-
litikken ud over det, der allerede foreligger, hverken er hensigtsmæssig i 
den nuværende konjunktursituation eller foreneligt med de vedtagne 
finanspolitiske rammebetingelser.  

Selv om aktiviteten i samfundet er lavere i dag end før krisen, er det 
samlede udlånsomfang forblevet på et højt niveau. Samtidig viser udvik-
lingen gennem de seneste opsving, at det først er et stykke inde i et 
opsving, at virksomhederne får behov for kredit udefra, bl.a. fordi den 

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



41 
 

akkumulerede opsparing i de ikke-finansielle virksomheder her typisk er 
stor. Der er således ingen tegn på, at mangel på kredit skulle stå i vejen 
for et opsving.   
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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 2. kvartal 2013. Fremskrivningen bygger på en række antagelser om 
den internationale økonomi, de finansielle forhold og finanspolitikken. 

Efter offentliggørelsen af nationalregnskab for 2. kvartal har Dan-
marks Statistik udsendt en opgørelse af betalingsbalancen, som indebar 
en mærkbar opjustering af nettoeksporten af tjenester. Korrektionen er 
indarbejdet i prognosens opgørelse af betalingsbalancen i 2012 og 2013, 
men ikke i BNP og forsyningsbalancens øvrige poster. 

  
International økonomi 
De internationale organisationer forventer, at aktiviteten i den globale 
økonomi går svagt frem i år og lidt stærkere næste år. I euroområdet 
forventes væksten i år at blive negativ. Væksten hos Danmarks vigtigste 
samhandelspartnere, bl.a. Tyskland og Sverige, vurderes dog at blive 
positiv i år. På den baggrund antages afsætningsmarkedet for den dan-
ske eksport at vokse med moderate 2,4 pct. i år, hvorefter væksten stiger 
til godt 5 pct. i 2014 og 6 pct. i 2015, jf. tabel 6. 

De udenlandske priser ventes at stige moderat i år og frem mod 2015, 
hvor stigningstakten skønnes til 1,8 pct. Samme tendens gør sig gæl-
dende for priserne på eksportmarkedet. Lønnen i udlandet skønnes kun 
at stige lidt gennem fremskrivningsperioden som følge af fortsat 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 september 2013 lige 
over 0 pct. og ventes at stige svagt frem mod 2015. 

Den gennemsnitlige obligationsrente er defineret som et gennemsnit 
af de effektive renter på udestående stats- og realkreditobligationer. 
Den var i begyndelsen af september 1,7 pct. og ventes at stige til 2,7 pct. 
i 2015. 
 

1
 Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003. 
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OVERSIGT OVER PROGNOSENS ANTAGELSER Tabel 6  

 2012 2013 2014 2015 

International økonomi:      
  Eksportmarkedsvækst, pct. år-år  ................  1,8 2,4 5,3 6,0 
  Pris på eksportmarkedet1, pct. år-år  ...........  0,6 3,5 2,3 1,8 
  Udenlandsk pris2, pct. år-år  .........................  0,7 3,6 2,4 1,8 
  Udenlandsk timeløn, pct. år-år  ...................  2,5 2,0 2,3 2,6 

Finansielle forhold mv.:     
  3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a. .  0,1 0,0 0,1 0,5 
  Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a.  ..  1,7 1,6 2,1 2,7 
  Effektiv kronekurs, 1980 = 100  ...................  100,6 102,1 102,3 102,3 
  Dollarkurs, DKK pr. USD  ..............................  5,8 5,7 5,7 5,7 
  Oliepris, Brent, USD pr. tønde  ....................  111,6 109,8 105,9 99,0 

Finanspolitik:      
  Offentligt forbrug, pct. år-år  ......................  0,7 0,4 0,7 0,7 
  Offentlige investeringer, pct. år-år  .............  10,7 -4,5 0,3 0,9 
  Offentlig beskæftigelse, 1.000 personer  ....  831 827 835 839 

1 Sammenvejet importpris for de lande, Danmark eksporterer til. 
2 Sammenvejet eksportpris for de lande, Danmark importerer fra. 

 
Den effektive kronekurs er styrket lidt de seneste måneder. I fremskriv-
ningen antages dollarkursen og den effektive kronekurs at holde sig 
konstant på niveauet fra begyndelsen af september.  

Prisen på olie lå ved prognosens udarbejdelse på 115 dollar pr. tønde. I 
fremskrivningen antages olieprisen at følge futurepriserne, så den falder 
til ca. 99 dollar pr. tønde i 2015.  
 
Finanspolitiske forudsætninger 
Finanspolitikken i fremskrivningen tager udgangspunkt i den tilrettelag-
te finanspolitik, herunder finansloven for 2013 og finanslovforslaget for 
2014, de kommunale og regionale budgetter for 2013 samt aftalen mel-
lem Kommunernes Landsforening, KL, og regeringen om, at kommuner-
ne i år kan omprioritere op til 2 mia. kr. fra service- til anlægsudgifter. 
Aftalerne om Vækstplan DK er også indarbejdet i prognosen. 

Muligheden for at betale skat af eksisterende kapitalpensioner til re-
duceret skattesats antages at give 20 mia. kr. i fremrykket skatteprovenu 
i både 2013 og 2014, hvilket er lagt til grund i denne prognose. 

Det reale offentlige forbrug antages i år at stige 0,4 pct. I 2014 og 
2015 forventes forbrugsvæksten at blive 0,7 pct. De offentlige investe-
ringer ventes at falde 4,5 pct. i år, hvorefter de skønnes at stige mode-
rat. Den offentlige beskæftigelse i år er påvirket af lærerlockouten i 
foråret. 
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APPENDIKS 2: REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE 

Den skønnede BNP-vækst er revideret ned med 0,2 procentpoint i år og 
0,1 næste år til henholdsvis 0,3 og 1,6 pct., mens den i 2015 uændret er 
1,7 pct., når der sammenlignes med juni-prognosen. Det fremgår af ta-
bel 7, hvor revisionerne i BNP og forbrugerpriser er dekomponeret på 
vigtige baggrundsfaktorer. 

Det lavere vækstskøn i år skyldes hovedsageligt et svagere 1. halvår, 
hvor bl.a. eksportmarkedsvæksten udviklede sig svagere end ventet. Til 
gengæld er den internationale økonomi nu i bedring, hvilket giver et 
positivt vækstbidrag herhjemme fra efterspørgslen på eksportmarke-
derne i 2014. En styrket kronekurs dæmper eksporten og stimulerer im-
porten, hvilket trækker i retning af lavere vækst i år. Højere oliepriser 
dæmper den økonomiske vækst i 2014, mens højere renter medfører 
lavere vækst i 2015. De højere renter skal bl.a. ses i sammenhæng med 
det mere gunstige internationale konjunkturbillede; det er en del af 
grundlaget for, at rentegennemslaget på væksten modgås af andre fak-
torer i 2015. 

Stigningen i forbrugerpriserne (HICP) er nedjusteret med 0,2 procent-
point til 0,6 pct. i år og med 0,1 procentpoint i 2014 til 1,8 pct. Svagere 
udvikling i importpriserne er den primære årsag til den lavere prisstig-
ningstakt i år end skønnet i juni. Højere oliepriser øger energiprisstig-
ningerne herhjemme i år og næste år. 

 

 
 

 

REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE Tabel 7  

 BNP Forbrugerpriser, HICP 

Pct., år-år 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Prognose fra juni 2013  ...................  0,5 1,7 1,7 0,8 1,9 1,8 

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

Denne prognose  ............................  0,3 1,6 1,7 0,6 1,8 1,8 

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer. Posten "Andre faktorer" 
omfatter også datarevisioner. 
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Prisdannelsen i Danmark 

Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økono-
misk Afdeling 

 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig 
stabilt. Forbrugerpriserne sammenfatter prisudviklingen for flere tusinde 
varer og tjenester til en årlig stigningstakt, som kun kortvarigt har afve-
get fra et niveau omkring 2 pct. 

I del 2 af denne kvartalsoversigt analyserer vi prisdannelsen i Danmark 
med henblik på at kunne vurdere den løbende udvikling og identificere 
potentielle trusler mod det stabile inflationsregime. I denne oversigtsar-
tikel gives et ikke-teknisk sammendrag af analysernes vigtigste resulta-
ter og konklusioner. 

Stabile priser er en afgørende forudsætning for en velfungerende 
markedsøkonomi, og perioder med høj inflation har både i Danmark og 
i andre lande været forbundet med store samfundsøkonomiske om-
kostninger. Ikke mindst fordi høj inflation typisk følges af større varia-
bilitet. Inflation – forstået som en vedvarende stigning i det generelle 
prisniveau – har, når den ligger over et par procent årligt, en lang ræk-
ke negative konsekvenser for en markedsøkonomi. Det gælder bl.a. i 
form af utilsigtede omfordelinger mellem forskellige grupper i samfun-
det og øget usikkerhed i forbindelse med husholdningernes og virk-
somhedernes økonomiske beslutninger om opsparing, forbrug og inve-
steringer. 

Den primære risiko for en uønsket prisudvikling består i, at forskellige 
former for stød til prisdannelsen kan udløse en selvforstærkende pro-
ces, hvor højere prisstigninger fører til øgede lønkrav, som igennem 
øgede omkostninger for virksomhederne igen fører til højere prisstig-
ninger. Dermed er en ond cirkel startet, hvor priserne stiger mere end 
ønsket. 

En analyse af pris- og løndannelsen i årene 1975-2013 bekræfter, at 
der er en gensidig afhængighed mellem løn og priser, som potentielt 
kan føre til en løn-pris-spiral. Perioden siden 1990 har dog været kende-
tegnet ved lave prisstigninger, som løbende har været med til at sikre 
stabile inflationsforventninger. Det er centralt for prisdannelsen, bl.a. 
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fordi velforankrede forventninger mindsker risikoen for en selvforstær-
kende proces, som resulterer i store pris- og lønstigninger. 

Mikrodata for forbrugerpriserne viser meget stor forskellighed i pris-
sætningen for forskellige typer varer og tjenester. En analyse af mikro-
data viser desuden, at det først og fremmest er hyppigheden af pris-
ændringer, der afgør bevægelserne i inflationen. Når prisniveauet sti-
ger mere end ellers, er det normalt et resultat af, at flere priser stiger, 
og i mindre grad fordi den gennemsnitlige prisstigning er større. Det 
peger på, at det – ud over den overordnede prisstigningstakt – også 
kan være relevant at holde øje med, om der er flere priser, som justeres 
opad. 

I forbindelse med den løbende vurdering af, hvorvidt den aktuelle 
prisudvikling indebærer en risiko for uønsket inflation, er det relevant 
at kunne skelne mellem de bagvedliggende årsager til, at priserne sti-
ger. 

Et element er her at bruge den såkaldte kerneinflation til at skelne 
mellem midlertidige og permanente prisændringer. Midlertidige pris-
ændringer påvirker i mindre grad forventningerne til den fremtidige 
inflation, mens permanente prisudsving kan ændre forventningsdannel-
sen. På baggrund af en analyse af den danske prisudvikling – herunder 
de mikrodata, der udgør fundamentet for opgørelsen af den samlede 
forbrugerprisudvikling – opstilles flere forskellige udgaver af kerneinfla-
tionen. Den foretrukne version opgøres som udviklingen i det samlede 
forbrugerprisindeks fraregnet energi og uforarbejdede fødevarer, som 
både på mikro- og makroplan er kendetegnet ved hyppigere og større 
prisudsving end de fleste andre varer og tjenester. 

Et andet element er at vurdere hvor stor en del af prispresset, der 
kommer fra udlandet. Energipriserne skiller sig ud ved hovedsageligt at 
være bestemt på globale markeder, ligesom størstedelen af bevægelser-
ne i importpriserne er udenlandsk bestemt. Til at belyse det indenland-
ske prispres har Nationalbanken derfor siden 1984 opgjort et prisindeks 
for den indenlandsk markedsbestemte inflation, IMI. Hermed kan man 
bedre vurdere, hvor stor en del af inflationen der kan henføres til et 
indenlandsk prispres. Det indenlandske prispres er knyttet til den aktuel-
le kapacitetsudnyttelse i økonomien, og IMI kan således indgå i en vur-
dering af, om prisudviklingen er ved at komme så langt væk fra lige-
vægt, at der er behov for økonomisk politiske indgreb for at hindre en 
omkostningsfuld tilpasning efterfølgende. Analysen viser desuden, at 
IMI-indekset kan bidrage til at forudsige den fremtidige udvikling i for-
brugerpriserne. 

Den danske fastkurspolitik har – sammen med en stabilitetsorienteret 
finanspolitik – ført til en længerevarende periode med lav og stabil in-
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flation. Det har skabt en troværdig ramme for en stabil samfundsøko-
nomisk udvikling. Erfaringerne fra tidligere perioder og fra andre lande 
viser, at afvigelser fra et stabilt inflationsregime er forbundet med en 
omkostningsfuld tilpasning. 

 
PRISUDVIKLINGEN I DANMARK OG EUROOMRÅDET 

Et af Nationalbankens hovedformål er at sikre stabile priser, dvs. lav 
inflation. Det gøres ved at indrette pengepolitikken efter en fast krone-
kurs over for euroen. Fastkurspolitikken bevirker, at prisudviklingen på 
lidt længere sigt må være på linje med valutaankerets. Denne foran-
kring har sammen med en stabilitetsorienteret finanspolitik ført til en 
længere periode med prisstabilitet. Det skyldes ikke mindst, at velforan-
krede inflationsforventninger skaber udgangspunktet for en stabil løn-
dannelse. En mere stabil lønudvikling er med til at stabilisere virksom-
hedernes omkostninger og dermed priserne. Inflationsforventningerne 
bliver dermed i høj grad selvopfyldende. 

Danmark har betydelig samhandel med eurolandene, og bl.a. derfor 
har de danske konjunkturudsving siden euroens indførelse i 1999 været 
synkrone med udviklingen i valutaankeret. Det medvirker til, at priser og 
lønninger normalt udvikler sig i takt med euroområdets. Hvis prisudvik-
lingen i en periode afkobles fra euroområdet, vil en række økonomiske 
ligevægtsmekanismer med tiden bringe dem tilbage mod hinanden. 
Højere danske prisstigninger end i euroområdet vil fx forværre den dan-
ske konkurrenceevne. Det vil mindske eksporten og dermed også pro-
duktionen og beskæftigelsen. Herved vil presset på produktionsfakto-
rerne aftage, og prisstigningstakten reduceres. Denne tilpasning kan 
imidlertid være ganske omkostningsfuld, hvorfor der kan være grund til 
at undgå markante afvigelser i prisudviklingen. 

Det mest anvendte mål for prisudviklingen i Danmark er forbrugerpris-
indekset, som opgøres af Danmarks Statistik. Det måler prisen på en 
kurv af varer og tjenester, der afspejler det gennemsnitlige forbrug for 
en dansk husholdning. 

Forbrugerpriserne har i næsten to årtier udviklet sig i takt med priser-
ne i Tyskland/euroområdet, jf. figur 1. Sådan har det ikke altid været. I 
1970'erne varierede inflationen betydeligt mere fra år til år, og det var 
ikke unormalt med årlige prisstigninger over 10 pct. Den tyske inflation 
var dengang også højere end i dag, men dog væsentligt lavere end i 
Danmark. Igennem 1980'erne faldt prisstigningstakten markant i både 
Danmark og Tyskland. Siden 1990 har udsvingene været mindre, og der 
har ikke været nogen vedvarende forskel mellem prisstigningstakten i 
Danmark og Tyskland/euroområdet. 
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FORBRUGERPRISINDEKSETS SAMMENSÆTNING 

Udviklingen i det danske forbrugerprisindeks dækker over en bred vifte 
af meget forskelligartede varer og tjenester, som tilsammen giver et 
billede af, hvad det koster for en gennemsnitlig husholdning at købe 
den samme varekurv over tid. Figur 2 giver et indtryk af vægtenes sam-
mensætning i det nuværende forbrugerprisindeks med en nærmere 
angivelse af de vigtigste produkter inden for hver COICOP-kategori.1 

Hvis forbrugssammensætningen afviger væsentligt fra gennemsnittet, 
kan den enkelte forbruger opleve en anden prisudvikling end den, for-
brugerprisindekset viser. Desuden kan forbrugerne også opfatte prisud-
viklingen anderledes, hvis de i praksis er mere opmærksomme på priser-
ne på nogle bestemte produkter. Fx vægtes husleje og udgifter til an-
skaffelse og vedligeholdelse af personbiler mere end alle føde- og  

  

1
 Classification of individual consumption by purpose, COICOP, er en international klassificering base-

ret på varernes anvendelse. 

PRISUDVIKLING I DANMARK OG TYSKLAND HENHOLDSVIS EUROOMRÅDET Figur 1  

 
Anm.: 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 

CPI er det nationale forbrugerprisindeks, og HICP er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. De stiplede linjer 
angiver forskellige begivenheder i forbindelse med fastkurspolitikken. I september 1982 meddelte den tiltræden-
de regering, at den ville afstå fra de tidligere års devalueringer. Som konsekvens af de følgende års kursjusterin-
ger i Exchange Rate Mechanism, ERM, blev kronens værdi fastholdt i forhold til gennemsnittet i valutakurven, 
hvilket indebar mindre nedskrivninger over for D-mark. Sidste nedskrivning fandt sted i januar 1987. I januar 1999 
blev D-marken afløst af euroen, og fastkurspolitikken førtes derefter over for euro. Seneste observation er juli 
2013. 
Danmarks Statistik, Eurostat og Reuters EcoWin. 
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drikkevarer tilsammen.1 I dagligdagen konfronteres forbrugerne imid-
lertid langt hyppigere med priserne på føde- og drikkevarer end prisen 
på en ny bil, hvorfor de kan tænkes at tillægge dagligvarer en større 
betydning i deres vurdering af prisudviklingen. 

I perioden siden 1990 med en ellers stabil prisudvikling er der nogle 
priser, som har skilt sig ud. Det drejer sig først og fremmest om energi- 
og fødevarepriserne, som i perioder har stået bag en stor del af de sam-
lede stigninger i HICP, jf. figur 3. I 2008 blev årsstigningstakten i HICP fx 
trukket kraftigt op af priserne på både energi, føde- og drikkevarer 
samt tobak. Efterfølgende faldt energipriserne kraftigt, hvilket trak års-
stigningstakten ned i 2009. 

Den seneste udvikling igennem 2013 viser et atypisk lavt bidrag fra 
priserne på øvrige varer og tjenester, som ellers har været kendetegnet 
ved at stige forholdsvis jævnt over tid. Det kan bl.a. henføres til store 
prisfald på bilforsikringer og lavere prisstigninger på bankgebyrer sam-
menlignet med et år tidligere.   
 

1
 Det gælder i endnu højere grad i det nationale forbrugerprisindeks, hvor vægten på husleje er 21,2 

pct. Forskellen mellem det nationale og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks skyldes håndte-
ringen af ejerboliger. 

VÆGTE I FORBRUGERPRISINDEKS (HICP) Figur 2  

 

Anm.: 
Kilde: 

Vægtgrundlag for HICP-forbrugerprisindeks pr. december 2012. 
Danmarks Statistik. 
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KERNEINFLATIONEN 

Det er væsentligt at kunne skelne mellem midlertidige og permanente 
prisændringer. Fx må arbejdstagerne forventes at være mindre tilbøjeli-
ge til at kræve lønkompensation for midlertidige prisstigninger, så læn-
ge disse ikke rykker nævneværdigt ved inflationsforventningerne. Der-
med giver midlertidige udsving mindre anledning til øget risiko for en 
løn-pris-spiral. 

Den såkaldte kerneinflation frasorterer de mest volatile priser og kan 
benyttes som en indikator for den underliggende prisudvikling. Det er 
en balancegang at fjerne de produkter, hvis prisudvikling er for støjfyldt 
til, at de kan bidrage med information om den underliggende prisudvik-
ling, uden samtidig at fjerne vigtige prissignaler, som kan indikere, at 
prisudviklingen bevæger sig i en uønsket retning. 

I del 2 analyseres flere forskellige versioner af kerneinflationen. Den 
foretrukne version opgøres som den samlede forbrugerprisudvikling 
fraregnet prisudviklingen for energi- og uforarbejdede fødevarer, som 
både på mikro- og makroplan er kendetegnet ved hyppigere og større 
prisudsving end de fleste andre varer og tjenester. 

Kerneinflationen – der repræsenterer knap 84 pct. af varerne i forbru-
gerprisindekset – er mere stabil end HICP-inflationen, jf. figur 4. Den 
steg ganske kraftigt i 2008, så energi- og fødevarepriserne var ikke alene 
om at stige mere end normalt i denne periode. Sammen med høje løn- 

BIDRAG TIL ÅRSSTIGNINGTSTAKT I HICP Figur 3  

 

Anm.: 
Kilde: 

Bidrag til prisstigningstakterne er beregnet ud fra HICP og HICP-CT. Seneste observation er juli 2013. 
Danmarks Statistik. 
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stigninger medførte de stigende inputpriser, at virksomhedernes omkost-
ninger steg. Det pressede de øvrige priser op. Efterfølgende faldt HICP-
inflationen til et lavt niveau som følge af et kraftigt fald i olieprisen. 

En analyse gengivet i artiklens del 2 i denne kvartalsoversigt viser, at 
HICP-inflationen på langt sigt typisk tilpasser sig mod kerneinflationen – 
og ikke omvendt. Det underbygger kerneinflationens brug som indika-
tor for den underliggende pristrend. 

 
DET INDENLANDSKE PRISPRES 

Mens kerneinflationen bruges til at skelne mellem midlertidige og per-
manente prisændringer, dannes et indeks for den indenlandske mar-
kedsbestemte inflation, IMI, med henblik på at identificere det inden-
landske prispres. Her frasorteres prisændringer, der kommer udefra eller 
ikke er bestemt på markedet – fx afgiftsændringer eller offentligt admi-
nistrerede priser. IMI-indekset repræsenterer under halvdelen af priser-
ne i forbrugerprisindekset, hvilket bl.a. understreger, at Danmark som 
en lille åben økonomi er under kraftig påvirkning af prisudviklingen 
uden for landets grænser. 

IMI-indekset indeholder kun varer og tjenester, hvis pris er bestemt på 
det danske marked, og som anvendes til privat forbrug. Det er en rela-
tivt bred gruppe varer, der indgår i indekset, men da import- og energi-

HICP OG KERNEINFLATION Figur 4  

 
Anm.: 
Kilde: 

Seneste observation er juli 2013. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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indhold fratrækkes, er der et større tjenesteindhold end i forbrugerpris-
indekset. Fx indgår prisen på en bil i IMI-indekset, men både afgifterne 
og importindholdet er renset ud, og i realiteten er kun forhandleravan-
cen tilbage. 

I beregningen af IMI-indekset fratrækkes prisudviklingen for input af 
råvarer, dvs. energi og import. Dermed fås værditilvæksten. Den angi-
ver, hvad der er til rådighed til aflønning af produktionsfaktorerne, dvs. 
arbejdskraft og kapital, herunder profit. IMI modsvarer således udviklin-
gen i lønninger og bruttoavancer på de varer og tjenester, der indgår i 
indekset. Både løn og avancer er relateret til kapacitetsudnyttelsen i 
økonomien, og derfor er IMI-indekset en indikator for det aktuelle in-
denlandske prispres. 

IMI-indekset udviser noget større udsving end HICP, jf. figur 5. Der har 
siden 2001 været en tendens til en negativ korrelation mellem IMI-
indekset og HICP. Det sker i forbindelse med, at energi- og importpriser-
ne ofte ændres betydeligt. Disse prisændringer giver markante udsving i 
IMI, når de ikke sendes direkte videre til forbrugerne. På helt kort sigt er 
det ofte virksomhedernes bruttoavancer, der tilpasser sig, fordi virksom-
hederne fastholder salgsprisen over for forbrugerne, selv om inputpri-
serne har ændret sig. Hvis de ændrede import- eller energipriser er læn-
gerevarende, tilpasses avancerne mod det normale niveau. Det betyder, 

 

HICP OG INDENLANDSK MARKEDSBESTEMT INFLATION Figur 5  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Figuren viser den månedlige årsstigning i HICP og den indenlandsk markedsbestemte inflation, IMI. Seneste 
observation er juli 2013. 
Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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at ændringer i de eksogene priser i første omgang vil påvirke IMI-
indekset, som derefter vil tilpasse sig sit oprindelige niveau. 

Fx steg IMI-indekset kraftigt igennem 2009, fordi virksomhederne ikke 
satte priserne ned, i takt med at olieprisen faldt. Dernæst fulgte en pe-
riode igennem det meste af 2010-11, hvor en negativ årsstigning i IMI-
indekset viste et meget svagt indenlandsk prispres. 

I perioden januar 2001 til juli 2013 er HICP i gennemsnit vokset med 
2,0 pct. år til år. For varer og tjenester har stigningerne været på hen-
holdsvis 1,5 og 2,8 pct. år til år. Da IMI-indekset indeholder en forholds-
vis større andel af tjenester, kan man forvente, at IMI over tid vil stige 
mere end HICP. Det har imidlertid ikke været tilfældet i den analyserede 
periode, hvor årsstigningstakten for IMI i gennemsnit har været 1,6 pct. 
Det skyldes, at perioden har været domineret af store energiprisstignin-
ger (3,6 pct. år til år i gennemsnit), som er frasorteret i IMI. 

Årsstigningstakten i IMI-indekset har dermed over en længere periode 
svinget omkring et lavere niveau end HICP-inflationen, og det samme 
gør sig gældende for kerneinflationen (1,8 pct. år til år i gennemsnit). 
Det er vigtigt at være opmærksom på, når man fortolker disse prisindeks 
i forhold til udviklingen i HICP. 

 
PRISDANNELSEN PÅ MIKRONIVEAU 

Det danske forbrugerprisindeks opgøres på baggrund af indsamlingen 
af næsten 25.000 priser på forskellige varer og tjenester hver måned. 
Dermed sammenfatter indekset prisudviklingen på meget forskelligar-
tede varer og tjenester, jf. figur 6. De viste prisforløb er for en specifik 
vare solgt i en bestemt butik. 

Prisdannelsen i Danmark er generelt kendetegnet ved at være fleksi-
bel. Mange varepriser ændres løbende - både op og ned - i takt med 
ændringer i udbud og efterspørgsel. På mikroniveau er priserne specielt 
fleksible for de varer, hvor prisen ofte justeres midlertidigt i forbindelse 
med sæson og tilbud. Det er ikke entydigt, i hvilket omfang man kan 
fortolke fleksibilitet på mikroniveau som fleksibilitet på makroniveau. På 
makroniveau er prisernes træghed en vigtig byggesten for makroøko-
nomiske modeller, som bl.a. har afgørende implikationer for økonomi-
ens tilpasningshastighed, når den udsættes for stød. 

Der findes også en række varer og tjenester, hvor priserne typisk fast-
sættes for længere perioder af gangen. I gennemsnit ændres priserne 
ca. en gang årligt, men det dækker over meget store variationer pro-
dukterne imellem. De viste energipriser for fjernvarme og benzin følger 
fx den samme længerevarende trend, men benzinpriserne ændres langt 
hyppigere. 

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



 54 

Der er generelt længere imellem prisændringerne for tjenester. De to 
prisforløb for en herreklipning viser, at prisen justeres med et eller to års 
mellemrum. Tjenester er kendetegnet ved, at lønomkostningerne udgør 
en større andel af produktionsomkostningerne. Derfor vil lønudviklin-
gen (og produktiviteten) over tid være afgørende for tjenesteprisernes 
udvikling. 

Figur 6 illustrerer også, at det for nogle varer og tjenester er naturligt 
at følge prisudviklingen over tid, mens det for andre varer nødvendigvis 

EKSEMPLER PÅ PRISFORLØB Figur 6  

  

  

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Figuren viser eksempler på prisforløb for forskellige produkter. Farverne angiver, at der er tale om et prisforløb 
for en bestemt vare fra samme forretning. 
Egne beregninger på baggrund af mikrodata fra Danmarks Statistik. 
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bliver en syntetisk prisudvikling for en vare, hvis kvalitet har ændret sig 
betydeligt over tid. Det gælder bl.a. priserne på sæson- og tilbudsvarer  
med hyppige udsving og udskiftning af varer som fx prisen på en som-
mernederdel eller en engelsk bøf. 

Endelig viser det store prisfald for en flaske Gammel Dansk, at afgifter 
kan have stor betydning for varernes prisudvikling. 

En nærmere analyse af mikrodata for perioden januar 1997 – april 
2013 viser, at det først og fremmest er hyppigheden af prisændringer, 
der afgør bevægelserne i inflationen, jf. boks 1. Når prisniveauet stiger 
mere end ellers, er det normalt et resultat af, at flere priser stiger, og i 
mindre grad fordi den gennemsnitlige prisstigning er større. Det peger 
på, at det – ud over den overordnede prisstigningstakt – også kan være 
relevant at holde øje med, om der er flere typer priser, der justeres op-
ad. 

Desuden tyder resultaterne på, at prisdannelsen i Danmark er til-
standsafhængig. Virksomhederne vælger både, hvornår og hvor meget 
de vil ændre priserne. Ofte antager man ellers, at mange virksomheder 
under et stabilt inflationsregime kan klare den nødvendige pristilpas-
ning ved at ændre priserne på faste tidspunkter – fx årligt. 

 

BETYDNING AF PRISÆNDRINGERNES FREKVENS OG STØRRELSE Boks 1 

Prisstigningstakten kan grundlæggende ændre sig, hvis der er flere priser, som bliver 

justeret, eller hvis prisændringerne bliver større eller mindre. Analysen af mikrodata 

viser, at det først og fremmest er frekvensen af prisændringer, der har betydning for 

årsstigningstakten i HICP. 

Når prisstigningstakten ændres, er det normalt sammenfaldende med, at frekven-

serne bevæger sig, jf. figur 7. Fx var den markante stigning i HICP i perioden august 

2007 - august 2008 først akkompagneret af en stigning i frekvensen for prisstigninger. 

Prisstigningstakten steg frem mod januar 2008 fra 1 til 3 pct. uden væsentlige æn-

dringer i hyppigheden af prisfald eller størrelsen på de gennemsnitlige prisændringer. 

Dernæst var stigningen fra 3 til næsten 5 pct. år til år i august 2008 dog også påvirket 

af relativt større prisændringer. En mulig forklaring kunne være, at nogle virksomhe-

der enten selv valgte – eller først havde mulighed for – at hæve priserne med en vis 

forsinkelse. Til gengæld øgede de så prisen væsentligt mere end under normale om-

stændigheder. Det første varsel om en ændring i prisudviklingen var dog forekomsten 

af flere prisstigninger. 

Aktuelt har nedgangen i prisstigningstakten i begyndelsen af 2013 været sammen-

faldende med væsentligt færre prisstigninger og flere prisnedsættelser. Tilsvarende 

bevægelser ses også i tidligere perioder, hvor stigningstakten har ændret sig. Frekven-

serne varierer tæt sammen med prisstigningstakten. Korrelationen mellem frekvensen 

for prisstigninger og HICP-inflationen er 0,73, mens korrelationen med frekvensen for 

prisfald er -0,51. Størrelsen på prisstigninger og prisfald er derimod ikke korreleret 

med årsstigningen i HICP. 
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INFLATIONSFORVENTNINGER 

Forventninger til den fremtidige inflation spiller en vigtig rolle for den 
aktuelle prisudvikling. For det første fastsættes prisen på mange varer 
og tjenester med henblik på, at den som udgangspunkt ikke skal ændres 
inden for en given periode. Det kan fx skyldes, at det er omkostnings-
fuldt at ændre prisen. Derfor vil virksomhederne tage hensyn til den 
forventede generelle prisudvikling, når de fastsætter priser for deres 
varer. Derudover kan velforankrede inflationsforventninger mindske 
risikoen for, at midlertidige stød til prisudviklingen kan få længereva-
rende effekt. Forventningsdannelsen er derfor central i forbindelse med 
at sikre stabile priser. Endelig påvirker inflationsforventningerne hus-
holdningers og virksomheders beslutninger om forbrug, investeringer 
og opsparing. 

FORTSAT Boks 1 

 

HICP SAMT FREKVENS OG STØRRELSE AF PRISÆNDRINGER Figur 7 

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Figuren viser prisstigningstakten i HICP sammen med 12 måneders glidende gennemsnit af de månedlige 
frekvenser og størrelse af prisændringer opdelt på prisstigninger og prisfald. Frekvenserne og størrelserne 
for de enkelte varer og tjenester er sammenvejet på produktniveau med vægtene i HICP-indekset. De grå 
områder angiver perioder med markante ændringer. 
Danmarks Statistik og egne beregninger på baggrund af mikrodata fra Danmarks Statistik. 

 
I den udførlige analyse i artiklens del 2 foretages en egentlig dekomponering af pris-
stigningstakten i bidrag fra frekvenser og størrelse af prisændringer. Frekvensen for-
klarer 68 pct. af variationen i årsstigningstakten for HICP, mens den resterende del 
henføres til den gennemsnitlige prisændring. 
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Der findes overordnet set to tilgange til at måle forventet fremtidig 
inflation: spørgeskemaundersøgelser og information udledt fra de 
finansielle markeder. Spørgeskemaundersøgelser er typisk rettet mod 
forbrugere eller professionelle analytikere, mens information fra de 
finansielle markeder kan udledes fra finansielle produkter, som enten 
er direkte indekseret til prisudviklingen, eller hvor prisfastsættelsen 
indirekte afhænger af forventningerne til den fremtidige prisudvik-
ling. 

Adspurgt til den forventede inflation i det næste kalenderår indikerer 
analytikernes svar i stor udstrækning en ensartet inflationsudvikling i 
Danmark og euroområdet, jf. figur 8 (venstre). Sådan har det været, så 
længe forventningerne har været opgjort for euroområdet. 

Den Europæiske Centralbank, ECB, tilrettelægger pengepolitikken 
med henblik på at opfylde det traktatfæstede mål for prisstabilitet for 
euroområdet. ECB har defineret prisstabilitet som en årlig vækst i for-
brugerpriserne under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Danmark 
har i adskillige år ført en konsekvent fastkurspolitik over for først D-
marken og siden euroen, og den danske fastkurspolitik nyder stor tro-
værdighed. Danmark har dermed adopteret de lave inflationsforvent-
ninger i euroområdet. 

De seneste tal viser, at analytikerne trods en markant nedgang i den 
danske prisstigningstakt i begyndelsen af 2013 stadig forventer en årlig 
prisstigningstakt i 2014, som ligger meget tæt på 2 pct. 

Til at vurdere den forventede inflation på lidt længere sigt kan man 
udlede inflationsforventningerne fra de finansielle markeder. De bygger 
på faktiske handler, hvor investorerne har en direkte økonomisk tilskyn-
delse til at forudsige inflationen så præcist som muligt. Desuden kan 

 

INFLATIONSFORVENTNINGER Figur 8  

  

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Figur til venstre viser den forventede inflation i næste kalenderår som et gennemsnit for de analytikere, som 
deltager i Consensus Economics's månedlige spørgeskemaundersøgelse. Seneste observation er juli 2013. Figur til 
højre viser break-even-inflation beregnet som forskellen mellem nominelle og reale renter på statsobligationer 
med en løbetid på 10 år. Seneste observation er 30. august 2013. 
Consensus Economics og Bloomberg. 
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information fra de finansielle markeder løbende afspejle de seneste 
hændelser og dermed give et mere opdateret billede end spørgeskema-
undersøgelserne. 

Markederne for inflationsindekserede obligationer kan bruges til at 
udregne den såkaldte break-even-inflation ved at sammenligne den 
effektive rente på nominelle og inflationsindekserede obligationer. 
Break-even-inflationen er nærmere forklaret i artiklens del 2 og kan 
med visse forbehold fortolkes som forventet inflation. Også her viser 
den tætte sammenhæng med tilsvarende opgørelser for de to eurolande 
Tyskland og Frankrig, at de finansielle markeders forventninger til infla-
tionen i Danmark ligger tæt op ad forventningerne til euroområdet, jf. 
figur 8 (højre). 

Der er tale om et markant fald på næsten et halvt procentpoint i løbet 
af første halvdel af 2013. Hovedparten af faldet skyldes formentlig æn-
drede inflationsforventninger, men en ændret inflationsrisikopræmie 
kan også have haft betydning. I løbet af juli og august steg forventnin-
gerne en smule i takt med mere positive udsigter for økonomien end 
tidligere. Bedømt ud fra break-even-inflationen forventer markedet en 
gennemsnitlig inflation i Danmark i underkanten af 2 pct. frem mod 
2023.  

For euroområdet findes mere detaljerede opgørelser for inflationsfor-
ventningerne, som bl.a. også indeholder information om usikkerheden 
forbundet med den fremtidige udvikling. De viser en forøget usikkerhed 
i perioden efter finanskrisens udbrud. 

De forskellige opgørelser for inflationsforventningerne supplerer hin-
anden, da de måler forventninger hos forskellige aktører. Konklusionen 
på tværs af opgørelserne er, at inflationsforventningerne både i Dan-
mark og euroområdet i mere end et årti har været fast forankrede og 
meget stabile. De seneste års økonomiske forhold har generelt ført til 
mere fokus på halerisici, og den øgede usikkerhed omkring inflations-
forventningerne skal ses i denne sammenhæng. 

Den svage økonomiske udvikling har trukket i retning af en lavere in-
flation. Det er modgået med en lempelig pengepolitik, hvor flere cen-
tralbanker har benyttet ukonventionelle pengepolitiske tiltag, da mu-
ligheden for at understøtte økonomierne gennem rentenedsættelser var 
udtømt. Sammenlignet med en mere normal konjunktursituation med 
en neutral pengepolitik kan den nuværende situation være forbundet 
med større usikkerhed omkring inflationsudviklingen, fordi flere fakto-
rer trækker ganske kraftigt i hver sin retning. Dertil kommer usikkerhe-
den forbundet med udfasningen af de ukonventionelle pengepolitiske 
tiltag. Set i det lys er det ikke så overraskende, at udfaldsrummet for 
den forventede fremtidige inflation er udvidet. 
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SAMSPIL MED LØNDANNELSEN 

Aflønning af ansatte udgør en væsentlig del af virksomhedernes samle-
de omkostninger. Lønudviklingen vil derfor med tiden forplante sig i de 
priser, virksomhederne tager for deres varer og tjenester. Samtidig på-
virker den forventede prisudvikling løndannelsen, når arbejdstagere og 
virksomheder forhandler om den fremtidige løn. Forhandlingsparterne 
skuer frem i tiden, fordi lønnen typisk fastsættes for en flerårig periode. 
Højere priser kan således føre til større lønstigninger, ligesom højere 
lønninger kan føre til stigende priser. Den gensidige afhængighed giver 
risiko for, at stød til løn eller priser kan indlede en selvforstærkende 
proces, hvis forankringen af inflationsforventningerne ophører. Det kan 
bringe økonomien væk fra en stabil ligevægtskurs og medføre en om-
kostningsfuld tilpasning. 

Til at analysere prisernes samspil med løndannelsen opstilles i artiklens 
del 2 en model, der tager højde for den gensidige afhængighed mellem 
løn og priser. Modellen estimeres for perioden 1. kvartal 1975 – 1. kvar-
tal 2013 og giver anledning til en langsigtet sammenhæng mellem løn- 
og prisdannelsen.1 

Langsigtsrelationen for løndannelsen repræsenterer en reallønskurve, 
hvor den andel af værdiskabelsen, der tilfalder lønmodtagerne, lønkvo-
ten, på langt sigt følges med arbejdsløshedsraten. Ligevægtsniveauet for 
lønkvoten varierer med arbejdsløsheden, sådan at lønkvoten er høj, når 
ledigheden er lav, og omvendt, jf. figur 9 (venstre).  

Ifølge relationen modsvares prisstigninger fuldt ud i lønnen på langt 
sigt. I den teoretiske model afspejler det, at prisstigninger udløser højere 
nominelle lønkrav, da de ellers udhuler reallønnen. Ligeledes afspejles 
produktivitetsforbedringer fuldt ud i lønnen, fordi højere arbejdspro-
duktivitet gør virksomhederne mere tilbøjelige til at acceptere højere 
lønkrav i takt med, at rentabiliteten øges. Dermed bevares lønningernes 
andel af produktionsværdien uændret på langt sigt. 

I modellen er priserne på langt sigt bestemt af enhedslønomkostnin-
gerne samt importpriserne - med størst vægt på importpriserne, jf. figur 
9 (højre). Den større vægt på importpriserne er i overensstemmelse med 
opgørelsen af den indenlandsk markedsbestemte inflation, som repræ-
senterer mindre end halvdelen af forbrugerprisindeksets varer. 

Lønninger og priser optræder i begge relationer, og denne gensidige 
afhængighed kan give anledning til løn-pris-spiral-effekter. Hvis der 

1
 I modellen anvendes lønstigningerne i industrien, som er toneangivende for den private sektor og 

med en vis forsinkelse også for offentligt ansatte i kraft af reguleringsordningen. Priserne er den im-
plicitte forbrugsdeflator for privatforbruget i nationalregnskabet. Både disse og modellens øvrige 
variable er fra MONA's databank. 
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kommer et stød til enten lønninger eller priser, vil begge relationer blive 
bragt ud af ligevægt. Den efterfølgende tilpasning vil ud over løn og 
priser også involvere produktiviteten. Tilpasningen kan være ganske 
omkostningsfuld, hvis der har været et stød, som har bragt økonomien 
langt væk fra ligevægt, eller hvis tilpasningshastigheden ikke er til-
strækkeligt høj, hvorved økonomien i en længere periode er et stykke 
fra ligevægt. 

 
 

 

LØNKVOTE OG PRISUDVIKLING Figur 9  

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Venstre figur: Lønkvoten er lønsum i forhold til bruttoværditilvækst i de private byerhverv. Højre figur: Forbru-
gerprisen er den implicitte forbrugsdeflator for privatforbruget i det kvartalsvise nationalregnskab. Importprisen 
er fra prisindekset for indenlandsk vareforsyning. Enhedslønomkostningerne er lønomkostning pr. stk. i de private 
byerhverv. 
MONA's databank. 
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Restancer på realkreditlån 

Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapital-
markedsafdelingen 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler ydelserne på 
gælden til tiden. Antallet af familier med restancer på realkreditgælden 
er på et lavt niveau og har været det siden midten af 1990'erne. Selv 
den kraftige tilbagegang for dansk økonomi under finanskrisen resulte-
rede kun i en mindre stigning i omfanget af restancer på danske famili-
ers realkreditlån. 

Spørgsmålet er imidlertid, om restanceprocenten også fremover kan 
forventes at forblive på det nuværende lave niveau. Danske familier har 
i sammenligning med familier i andre lande meget høj gæld i forhold til 
deres indkomst. Det har blandt nogle observatører givet anledning til en 
vis bekymring for, om familierne vil kunne servicere gælden, særligt hvis 
dansk økonomi skulle blive ramt af en ny alvorlig modgang. Hvis til-
strækkeligt mange familier viser sig ikke at være i stand til at overholde 
deres forpligtelser over for realkreditinstitutterne, kan det svække tilli-
den til institutternes kreditværdighed. 

I del 2 af denne kvartalsoversigt belyser vi, hvordan familier med re-
stancer på realkreditgælden adskiller sig fra andre familier med realkre-
ditgæld, jf. Andersen og Duus (2013). Derudover estimerer vi, hvordan 
sandsynligheden for, at en familie kommer i restance på sit realkredit-
lån, afhænger af en række økonomiske nøglevariable for den pågæl-
dende familie. I denne sammenfatningsartikel giver vi et ikke-teknisk 
overblik over analysernes vigtigste resultater og konklusioner. 

Vores resultater viser, at der som forventet er en klar sammenhæng 
mellem en families økonomi og sandsynligheden for, at familien får 
restancer på realkreditgælden. Restancesandsynligheden øges, jo min-
dre familiens rådighedsbeløb er, jo større indkomstnedgang den har 
oplevet i de seneste år, jo større en andel af indkomsten efter skat den 
anvender på at servicere gælden, jo mindre dens beholdning af likvide 
aktiver og friværdi i boligen er, og jo mindre dens pensionsformue er. 
Størrelsen af effekterne er dog begrænset, og for de fleste familier vil 
selv betydelige forringelser i den økonomiske situation kun give anled-
ning til små stigninger i sandsynligheden for restancer. Det afspejler, at 
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restancer på realkreditgælden forekommer meget sjældent, selv blandt 
familier med en presset økonomi. 

På aggregeret plan indikerer disse resultater, at selv meget hård mod-
gang i dansk økonomi ikke kan forventes at føre til en stor stigning i 
antallet af familier med restancer på realkreditgælden. Den altoverve-
jende del af danske familier betaler ydelserne på deres realkreditgæld til 
tiden, selv når økonomien strammer til, og der er ingen tegn på, at det 
høje restanceniveau fra begyndelsen af 1990'erne vil vende tilbage, selv 
i tilfælde af en meget kraftig tilbagegang i dansk økonomi. Vi vurderer 
derfor, at der ikke er nogen alvorlig trussel mod realkreditsystemets tro-
værdighed fra denne kant. 

Der er dog ingen tvivl om, at et økonomisk tilbageslag af den størrel-
sesorden, vi betragter i vores stressscenarier, vil give anledning til bety-
delige nedskrivninger i den samlede finansielle sektor. Resultaterne in-
dikerer blot, at det ikke er i realkreditsektoren, at hovedparten af disse 
nedskrivninger vil finde sted. Forklaringen er, at realkreditlånet ofte er 
den sidste gældspost, en familie med presset økonomi vil vælge at mis-
ligholde. Inden da kan ydelserne på andre lån, herunder lån fra penge-
institutterne, være blevet misligholdt. Det kan bl.a. skyldes, at konse-
kvenserne for låntagere ved misligholdelse er større for realkreditlån 
end for lån fra pengeinstitutter. Pengeinstitutter er således mindre tilbø-
jelige til at begære en ejendom på tvangsauktion, fordi de kun har pant 
i den yderste del af ejendommens værdi, jf. Finanstilsynet (2011). Der er 
således ingen tvivl om, at pengeinstitutterne vil få betragtelige nedskriv-
ninger i de stressscenarier, vi betragter. Det understreger vigtigheden af, 
at danske pengeinstitutter er tilstrækkeligt kapitaliserede. 

 
KONSEKVENSER AF RESTANCER PÅ REALKREDITLÅN 

Restancer på realkreditlån kan medføre betydelige konsekvenser for 
både låntageren og realkreditinstituttet. Når en familie kommer bagud 
med betalingerne på realkreditgælden, kan det resultere i, at boligen 
bliver sat til salg på tvangsauktion. Hvis provenuet fra salget ikke er 
tilstrækkelig stort til at dække realkreditinstituttets tilgodehavende, vil 
instituttet blive påført et tab. Instituttet skal derfor i udgangspunktet 
foretage en nedskrivning af lånets værdi, når låntageren kommer i re-
stance. 

Sammenhængen mellem restancer på den ene side og tvangsauktio-
ner og nedskrivninger i realkreditsektoren på den anden side har i de 
seneste 20 år været tæt, jf. figur 1. I begyndelsen af 1990'erne, da antal-
let af familier i restance var markant højere end i dag, var både antallet 
af tvangsauktioner og realkreditinstitutternes nedskrivninger ligeledes  
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på et langt højere niveau end i dag. Tilsvarende blev stigningen i restan-
cerne i kølvandet på finanskrisen i 2008-09 fulgt af stigninger i både 
tvangsauktioner og nedskrivninger. Ingen af disse størrelser vendte dog 
tilbage til det høje niveau fra begyndelsen af 1990'erne. Den tætte 
sammenhæng mellem restancer og nedskrivninger indebærer, at om-
fanget af restancer er en relevant indikator for sundhedstilstanden i 
realkreditsektoren. 

Der er formentlig mange grunde til, at restancer på realkreditgælden 
er langt mindre udbredt i dag end i begyndelsen af 1990'erne. Den 
makroøkonomiske udvikling med lavere ledighed og faldende realrente 
har utvivlsomt spillet en stor rolle. Derudover kan nævnes en række 
strukturelle forhold, der bidrog til, at restanceprocenten var usædvanlig 
høj i begyndelsen af 1990'erne. Det gælder først og fremmest skattere-
formen i midten af 1980'erne som nedsatte skatteværdien af renteud-
gifter. Samtidig begrænsede man mulighederne for realkreditlångivning 
til ejerboliger til 20-årige mix-lån. Efterfølgende liberaliseringer af real-
kreditlovgivningen i 1992 og 1993 samt introduktionen af rentetilpas-
ningslån og lån med afdragsfrihed i henholdsvis 1996 og 2003 har for-
mentlig bidraget til det markante fald i restanceprocenten. Hertil kom-

RESTANCER, TVANGSAUKTIONER OG REALKREDITINSTITUTTERNES 
SAMLEDE NEDSKRIVNINGER Figur 1  

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Restanceprocenten angiver, hvor stor en del af de samlede ydelser, der ikke er betalt senest tre en halv måned 
efter terminen. I opgørelsen indgår alle realkreditinstitutternes udlån til private ejerboliger og fritidshuse. I 
opgørelsen af antallet af tvangsauktioner er kun enfamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse talt med. Samlede 
nedskrivninger omfatter udlån til private og erhverv og er angivet i procent af det samlede udlån og garantier. 
Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Danmarks Statistik. 
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mer, at realkreditinstitutterne strammede procedurerne over for kunder 
med betalingsvanskeligheder i begyndelsen af 1990'erne. Det kan mu-
ligvis have bidraget til en adfærdsændring blandt nogle realkreditkun-
der, da konsekvenserne ved misligholdelse af gælden nu blev større og 
hurtigere. 

Netop de hurtige og markante konsekvenser af misligholdelse er for-
mentlig en af de mest afgørende årsager til, at restancer på boliglån er 
mindre udbredt i Danmark end i de fleste andre lande. Danmark skiller 
sig således ud fra de fleste andre lande ved at have en hurtig og om-
kostningseffektiv juridisk procedure for behandling af misligholdte real-
kreditlån, jf. Duygan-Bump og Grant (2009). Hertil kommer, at danske 
realkreditinstitutter opretholder et krav mod låntageren, hvis provenuet 
fra et salg af boligen ikke er tilstrækkelig stort til at dække restgælden. 
Det er en markant forskel i forhold til fx store dele af det amerikanske 
boligmarked, hvor låntageren ikke hæfter personligt for lånet. Hvis bo-
ligens værdi er mindre end restgælden, kan der for en del amerikanske 
låntagere derfor opstå et økonomisk incitament til at misligholde lånet 
og lade långiveren overtage boligen, idet de dermed ikke længere hæf-
ter for restgælden. Danske låntagere har derimod stærke incitamenter 
til at servicere realkreditgælden og undgå tvangssalg, og det bidrager til 
robustheden i det danske realkreditsystem. 

 
SAMMENHÆNG MELLEM RESTANCER OG FAMILIENS ØKONOMI 

Analyserne i Andersen og Duus (2013) er baseret på detaljerede data fra 
realkreditinstitutterne koblet med registerdata fra Danmarks Statistik. 
Datamaterialet fra realkreditinstitutterne indeholder oplysninger om 
alle udestående realkreditlån til privatpersoner, opgjort ultimo året i 
2009, 2010 og 2011. For hvert lån oplyses bl.a., om låntageren havde 
restancer over 1.000 kr. på juniterminen.  

Ud af de godt 1 mio. familier, der havde realkreditgæld ved udgangen 
af 2011, var der ca. 3.350, som var mindst tre en halv måned bagud med 
betalingen af ydelsen for juni måned i dette år. Disse familier havde et 
lavere gennemsnitligt rådighedsbeløb pr. voksen end de øvrige familier 
med realkreditgæld, jf. figur 2. Rådighedsbeløbet er her beregnet som 
familiens samlede indkomst efter skat, fratrukket alle renteudgifter 
samt bidrag og eventuelle afdrag på realkreditgælden.1 13 pct. af fami-
lierne med restancer på juniterminen havde mindre end 50.000 kr. pr. 
voksen til rådighed i 2011. Blandt de familier, der betalte juniterminen  

1
 Evt. underholdsbidrag og tilbagebetalt kontanthjælp er også fratrukket i beregningen af rådigheds-

beløbet. Afdrag på andre former for gæld end realkreditgæld er ikke fratrukket på grund af mang-
lende oplysninger herom. 
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rettidigt, var det tilsvarende tal 2 pct. Lignende forskelle mellem de to 
grupper gjorde sig gældende i 2009 og 2010. 

Også på formuesiden er der stor forskel mellem de to grupper af real-
kreditkunder, jf. figur 3. Blandt de familier, der havde restancer på juni-
terminen i 2011, var det over halvdelen, der havde likvide aktiver for 
mindre end 50.000 kr. ved udgangen af året. Heri er medregnet en 
eventuel positiv friværdi i familiens belånte ejendom(me). Blandt de 
øvrige familier med realkreditgæld gjaldt det knap 20 pct. 

De familier, der i 2011 havde 105-dagesrestancer på juniterminen, 
havde i gennemsnit nogenlunde lige så stor restgæld på deres realkre-
ditlån som de øvrige familier med realkreditgæld. Spredningen i rest-
gældens størrelse var dog lidt større blandt restancefamilierne. Ser man 
på, hvordan restgælden er fordelt på forskellige låntyper blandt de to 
grupper, viser det sig, at afdragsfri lån er noget mere udbredt blandt 
familierne med restancer, jf. figur 4. Rentetilpasningslån er derimod 
nogenlunde lige udbredt i de to grupper af realkreditkunder. Den større 
udbredelse af afdragsfri lån blandt restancefamilierne kan skyldes, at en 
del af disse familier benytter afdragsfrihed som et middel til at modvirke 
midlertidige økonomiske vanskeligheder. En forudsætning for at kunne  

FORDELING AF RÅDIGHEDSBELØB PR. VOKSEN BLANDT FAMILIER MED 
REALKREDITGÆLD, 2011 Figur 2  

 
Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Rådighedsbeløbet pr. voksen er beregnet som familiens samlede årlige indkomst fratrukket skat, renteudgifter, 
underholdsbidrag, tilbagebetalt kontanthjælp, bidrag til realkreditinstituttet samt eventuelle afdrag på realkre-
ditgælden, divideret med antallet af voksne i familien. Familier med selvstændige erhvervsdrivende er ikke 
medtaget i figuren. Det samme gælder familier med medlemmer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, 
samt familier med årlig indkomst efter skat under 25.000 kr. 
Egne beregninger på data fra realkreditinstitutterne og Danmarks Statistik. 
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FORDELING AF LIKVIDE AKTIVER PLUS POSITIV FRIVÆRDI I BELÅNTE 
EJENDOMME BLANDT FAMILIER MED REALKREDITGÆLD, 2011 Figur 3  

 

Anm.: 
 
 
 
 
Kilde: 

Likvide aktiver består af familiens indestående i pengeinstitutter samt kursværdien af obligationer, pantebreve, 
aktier og investeringsbeviser i depot. Friværdien er beregnet som forskellen mellem 80 pct. af ejendommens 
vurderede værdi (60 pct. for fritidshuse) og størrelsen af realkreditgælden i ejendommen. Familier med selvstæn-
dige erhvervsdrivende er ikke medtaget i figuren. Det samme gælder familier med medlemmer, der ikke er fuldt 
skattepligtige til Danmark, samt familier med årlig indkomst efter skat under 25.000 kr. 
Egne beregninger på data fra realkreditinstitutterne og Danmarks Statistik. 

 

REALKREDITKUNDERS RESTGÆLD FORDELT PÅ LÅNTYPE, 2011 Figur 4  

 

Kilde: Egne beregninger på data fra realkreditinstitutterne og Danmarks Statistik. 
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gøre dette er dog naturligvis, at man ikke har udnyttet muligheden for 
afdragsfrihed fuldt ud, allerede inden problemerne opstår.  

I Andersen og Duus (2013) estimerer vi en økonometrisk model, der 
beskriver, hvordan sandsynligheden for, at en familie får restancer på 
realkreditgælden, afhænger af dens økonomiske situation. Der tages 
samtidig højde for en række øvrige forhold, herunder familiens størrelse 
og bopæl, alderen på dens ældste medlem, og om familien har været 
ramt af sociale begivenheder såsom sygdom eller skilsmisse.  

Estimationerne viser som ventet, at der er en klar statistisk sammen-
hæng mellem forekomsten af restancer på realkreditgælden og famili-
ens økonomi. Restancesandsynligheden øges, jo større indkomstned-
gang familien har oplevet i de seneste år, jo større en andel af indkom-
sten efter skat den anvender på at servicere gælden, og jo mindre dens 
pensionsformue er. Derudover er sandsynligheden højere, jo mindre 
familiens rådighedsbeløb pr. voksen er, og jo mindre dens beholdning af 
likvide aktiver plus positiv friværdi er, jf. figur 5. Der er desuden et sam-
spil mellem de to sidstnævnte variable: Størrelsen af rådighedsbeløbet 
har således en større betydning for restancesandsynligheden, hvis fami-

 

SAMMENHÆNG MELLEM ÅRLIGT RÅDIGHEDSBELØB, LIKVIDE AKTIVER 
PLUS POSITIV FRIVÆRDI OG SANDSYNLIGHED FOR RESTANCE I DET 
FØLGENDE ÅR Figur 5   

 
Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Figuren viser den gennemsnitlige beregnede restancesandsynlighed ved forskellige kombinationer af rådighedsbe-
løb og beholdningen af likvide aktiver plus positiv friværdi i belånte boliger. For hver kombination af rådigheds-
beløb og aktiver beregnes en estimeret restancesandsynlighed for hver enkelt familie, givet familiens øvrige 
karakteristika. Restancesandsynligheden beregnes under antagelse af, at familien har haft det pågældende 
rådighedsbeløb (eller mindre) i mindst tre år. Når restancesandsynligheden er beregnet, tages gennemsnittet over 
alle familier. 
Egne beregninger på data fra realkreditinstitutterne og Danmarks Statistik. 
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lien har en lav beholdning af likvide aktiver, end hvis den har en stor 
beholdning. Det afspejler, at likvide aktiver og positiv friværdi ofte kan 
fungere som en økonomisk stødpude. Familier med en stor likvid aktiv-
beholdning kan derfor bedre håndtere at have et beskedent rådigheds-
beløb.  

Det ovenstående eksempel illustrerer, at effekten på restancesandsyn-
ligheden af ændringer i de økonomiske nøglevariable varierer betragte-
ligt blandt familierne i analysen. For den gennemsnitlige familie ændres 
restancesandsynligheden dog ikke ret meget, når den økonomiske situa-
tion ændres. Hvis det årlige rådighedsbeløb mindskes med 10.000 kr. pr. 
voksen i familien, vil det fx kun øge restancesandsynligheden med 0,01 
procentpoint for gennemsnitsfamilien. Det svarer til, at kun én ud af 
10.000 familier ville gå i restance på realkreditgælden, hvis deres rådig-
hedsbeløb pr. voksen var 10.000 kr. mindre. Lignende resultater fås for 
de øvrige økonomiske nøglevariable. De små effekter afspejler, at ande-
len af familier med restancer på realkreditgælden er meget lille, selv 
blandt de grupper af familier, som kan siges at have en anstrengt øko-
nomi. 

 
FORVENTET RESTANCEUDVIKLING I STRESSSCENARIER FOR DANSK 
ØKONOMI 

Den estimerede model kan anvendes til at vurdere, hvordan antallet af 
familier i restance kan forventes at udvikle sig i forskellige scenarier for 
dansk økonomi. I artiklen i del 2 henter vi inspiration fra historiske cases 
til at opstille to scenarier, hvor dansk økonomi antages at blive ramt af 
meget alvorlig modgang. Herefter beregner vi de forventede konse-
kvenser for antallet af familier i restance. Forudsætninger og beregnede 
konsekvenser i hvert scenario er sammenfattet i tabel 1. I begge scenari-
er antages ledigheden at stige brat, mens reale boligpriser og aktiekur-
ser falder kraftigt. Herudover forudsættes en kraftig stigning i renteni-
veauet i scenario 1, mens renterne holdes uændrede i scenario 2. 

De markante makroøkonomiske ændringer giver kun anledning til be-
skedne effekter på den gennemsnitlige sandsynlighed for restance 
blandt familier med realkreditgæld. Oversat til antal familier med re-
stancer på realkreditgælden får vi en forventet stigning på ca. 2.800 
familier i scenario 1 og ca. 1.200 i scenario 2. I forhold til det faktiske 
antal familier med restancer på realkreditgælden er disse stigninger af 
en betragtelig størrelsesorden. Det skal dog ses i lyset af, at det faktiske 
antal familier med restancer på realkreditgælden som tidligere nævnt er 
meget lavt. Absolut set er effekterne meget beskedne. En markant stig-
ning i forekomsten af restancer på realkreditgælden er altså ikke sand- 
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synlig, selv hvis dansk økonomi skulle blive ramt af meget alvorlig mod-
gang. 

Det er dog vigtigt at slå fast, at analyserne udelukkende belyser kon-
sekvenserne for restancer på realkreditgælden. Vores resultater siger 
således ikke noget om de forventede konsekvenser for familiernes mis-
ligholdelse af lån fra fx pengeinstitutter. Et økonomisk tilbageslag af 
den størrelsesorden, vi betragter i vores scenarier, vil med al sandsynlig-
hed føre til, at et betydeligt antal familier får vanskeligt ved at servicere 
deres gæld, og det vil føre til betragtelige nedskrivninger i den samlede 
finansielle sektor. Analyserne i Andersen og Duus (2013) indikerer, at 
betalingsvanskelighederne og de medfølgende nedskrivninger vil være 
meget begrænsede i realkreditsektoren. Det taler til gengæld for, at 
pengeinstitutternes nedskrivninger vil blive betragtelige. Kombinerer 
man de makroøkonomiske forudsætninger i vores scenario 1 med esti-
mationsresultater fra Abildgren og Damgaard (2012), kan man beregne 
en forventet umiddelbar stigning i pengeinstitutternes nedskrivninger 
på udlån til private husholdninger på ca. 1 pct. af de samlede udlån. For 
scenario 2 er det tilsvarende tal 1,2 pct. Disse estimater understøtter 
opfattelsen af, at konsekvenserne ved et alvorligt makroøkonomisk til-
bageslag vil være væsentligt større for pengeinstitutterne end for real-
kreditinstitutterne. 
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familier med realkreditgæld, procentpoint  .........................  0,29 0,13 
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Lejlighedspriser i nordeuropæiske 
hovedstæder 

Karoline Garm Nissen, Maria Hove Pedersen, Morten Hedegaard Ras-
mussen og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Boligpriserne i Europa er generelt steget siden midten af 1990'erne og 
navnlig i årene op til den finansielle krise. Både priserne på huse og ejer-
lejligheder steg, men især lejlighedspriserne i storbyerne viste en mar-
kant stigning. Udviklingen har øget forskellene på lejlighedspriserne i 
hovedstæderne betydeligt. Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 
62.000 kr. var priserne i Paris over tre gange så høje som i Berlin i 2012. 
Også i Skandinavien er der store forskelle. Prisen pr. kvadratmeter i 2012 
var 23.000 kr. i København, 38.000 kr. i Stockholm og 51.000 kr. i Oslo. I 
denne artikel sammenligner vi udviklingen i og niveauet for lejligheds-
priserne i udvalgte nordeuropæiske hovedstæder. 

På kort sigt er prisen på lejligheder bestemt af efterspørgslen, da ud-
buddet tilpasser sig langsomt. Artiklen fremhæver, at særligt indkomstni-
veau og boligomkostninger som fx renteudgifter og skatter har betydning 
for prisniveauet. Disse forhold gælder også for boliger placeret uden for 
de større byer. Der er imidlertid betydelige forskelle mellem boligpriserne 
i hovedstæderne og resten af landet. Det afspejler, at en boligs værdi 
både består af beliggenheden og bygningens fysiske værdi, der på længe-
re sigt vil være givet ved omkostningen ved at bygge nyt. I de nordeuro-
pæiske hovedstæder er der i varierende grad mangel på ledige bygge-
grunde som følge af fysiske eller regulatoriske begrænsninger. Jordprisen 
er derfor presset op i byerne og er betydeligt højere end på landet. 

Det fremgår af artiklen, at lejlighedspriserne i Paris, Oslo og Stockholm 
er høje i forhold til priserne i de øvrige nordeuropæiske hovedstæder, 
ligesom de synes at ligge højt i forhold til de fundamentale økonomiske 
og strukturelle forhold i byerne. I København er priserne på ejerlejlighe-
der lave i forhold til de øvrige nordeuropæiske hovedstæder, og den 
seneste tids stigende priser skal ses i lyset af det kraftige prisfald i 2006-
09 og prisfaldet i 2011. Vurderet ud fra fundamentale faktorer kan pris-
stigninger i den størrelsesorden, man har set siden begyndelsen af 2012, 
dog næppe fortsætte i en længere periode. 
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Anm.: Toppunkt før krisen er 2006 i København, 2007 i Helsinki, Oslo og Stockholm og 2008 i de øvrige byer. I Wien og 

Berlin er 2008 valgt som skæringsår, selv om der ikke er et egentligt toppunkt, da prisudviklingen er forholdsvis 
jævn i årene omkring den økonomiske krise. Alle priser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP). Der er først 
data for boligpriserne på landsplan i Østrig fra 2000. 

Kilde: OECD (landsplan), og se appendiks. 

 

LEJLIGHEDSPRISERNES UDVIKLING OG NIVEAU 

Siden midten af 1990'erne er boligpriserne steget betydeligt i store dele 
af Europa. Særligt i årene op til den økonomiske og finansielle krise steg 
de markant i flere lande. Der var tale om generelle prisstigninger, men 
mest tydelig var prisstigningerne på lejligheder i storbyerne, jf. figur 1 
(venstre). Navnlig i Skandinavien og Holland var der en tendens til, at 
priserne steg mere i hovedstæderne end på landsplan. Over den betrag-
tede periode 1996-2012 er de reale priser på lejligheder samlet set ste-
get med ca. 150 pct. i gennemsnit, mens priserne på landsplan er steget 
knap 80 pct. i gennemsnit1. 

Fra toppunktet før krisen til 2012 er lejlighedspriserne faldet i Køben-
havn og Amsterdam, mens priserne har ligget omtrent fladt i Stockholm, 
jf. figur 1 (højre). I de andre hovedstæder faldt lejlighedspriserne kort-
varigt i forbindelse med den økonomiske krise, men er efterfølgende 
steget trods den generelt svage økonomiske udvikling. De gennemsnit-
lige årlige prisstigninger har dog været væsentligt mere afdæmpede i 
de senere år end i årene før den økonomiske krise.  

De senere års udvikling har øget forskellene i kvadratmeterpriserne på 
lejlighederne på tværs af byerne. I dag er prisen pr. kvadratmeter i Paris 
over tre gange så høj som i Berlin, jf. figur 2. Der er også betydelige 
forskelle blandt de nordiske hovedstæder, selv om prisniveauet var om-
trent det samme i de fire byer i midten af 1990'erne.   

1
 Simpelt gennemsnit ekskl. Østrig, hvor boligpriserne på landsplan kun findes efter 2000.  

GENNEMSNITLIG ÅRLIG REAL VÆKST I LEJLIGHEDSPRISER I HOVEDSTÆDER 
OG BOLIGPRISER PÅ LANDSPLAN Figur 1 
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REALE LEJLIGHEDSPRISER I NORDEUROPÆISKE HOVEDSTÆDER Figur 2 

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Toppunkt før krisen er 2006 i København, 2007 i Helsinki, Oslo og Stockholm og 2008 i de øvrige byer. I Wien og 
Berlin er 2008 valgt som skæringsår, selv om der ikke er et egentligt toppunkt, da prisudviklingen er forholdsvis 
jævn i årene omkring den økonomiske krise. De nominelle priser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) for de 
enkelte lande.  
Eurostat (HICP), og se appendiks. 

  

UDBUD OG EFTERSPØRGSEL FOR LEJLIGHEDER 

Udviklingen i lejlighedspriserne i hovedstæderne er som udgangspunkt 
bestemt af udbuddet og efterspørgslen efter lejligheder. Boliger adskil-
ler sig imidlertid fra andre varer ved, at udbuddet kun kan tilpasse sig 
langsomt. Medbestemmende for en boligs pris er desuden beliggenhe-
den, som kun i begrænset omfang kan kopieres. I givet fald vil stigende 
efterspørgsel slå ud i højere grundpriser. Disse forhold kan variere bety-
deligt på tværs af lande og kan være med til at forklare forskelle i pris-
niveauer. 

Efterspørgslen efter ejerlejligheder antages normalt at være bestemt 
af husholdningernes disponible indkomst og boligomkostningerne ved 
at eje en bolig, jf. boks 1. Boligomkostningerne består af realrenten 
efter skat, boligrelaterede skatter, udgifter til forsikringer, vedligehol-
delse og for en ejerlejlighed også fællesudgifter. Derudover afhænger 
boligomkostningerne også af de forventede reale kapitalgevinster eller  
-tab på boligen.  

Institutionelle forhold såsom tilladt belåningsgrad og afdragsprofil for 
boliglånet kan også have betydning for efterspørgslen. Det gælder fx, 
hvis husholdningerne er udsat for kreditrestriktioner, eller hvis de læg-
ger vægt på deres likviditetssituation, jf. diskussionen i Dam mfl. (2011). 
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EFTERSPØRGSELSRELATION FOR EJERLEJLIGHEDER Boks 1 

Efterspørgslen efter ejerlejligheder kan udtrykkes ved følgende efterspørgselsfunkti-

on for boliger: 

𝐷𝑒𝑗𝑒𝑟 = 𝐹(𝑌𝑑𝑖𝑠𝑝, 𝑐,𝑝𝑒𝑗𝑒𝑟, 𝑧, 𝑦). 

 

𝐷𝑒𝑗𝑒𝑟 er efterspørgslen efter ejerlejligheder, og 𝑌𝑑𝑖𝑠𝑝 er den disponible realindkomst, 

som samvarierer positivt med efterspørgslen. Boligomkostningerne, også kaldet bru-

gerprisen eller user cost, ved at eje en lejlighed er udtrykt ved c, som er defineret ne-

denfor. 𝑝𝑒𝑗𝑒𝑟 er den reale lejlighedspris, og y er den minimale førsteårsydelse og vil 

ikke have betydning i en situation, hvor husholdningerne er fuldt rationelle og ikke er 

udsat for likviditetsbegrænsninger, jf. Dam mfl. (2011). Alle disse variable vil også 

indgå i en generel efterspørgselsfunktion for boliger. Det er ikke nødvendigvis tilfæl-

det for z, som repræsenterer en vektor med øvrige variable, der har indflydelse på ef-

terspørgslen efter ejerlejligheder, bl.a. beliggenhed, kulturelle og sociale præferencer 

for at bo i en ejerlejlighed, demografi, regulering af lejemarkedet osv.  

Højere boligomkostninger, c, vil mindske efterspørgslen, og de er defineret som: 

𝑐 =  �(1− 𝑡)𝑖 − 𝜋 + 𝑠 + 𝑑 − 𝜋𝑒𝑗𝑒𝑟� 𝑝𝑒𝑗𝑒𝑟. 

(1-t)i er den nominelle rente efter skat, 𝜋 er inflationen, s er boligrelaterede skatter (i 

Danmark ejendomsskat (grundskyld), ejendomsværdiskat og tinglysningsafgift), og d 

er et udtryk for afskrivninger, udgifter til vedligeholdelse og fællesudgifter. 𝜋𝑒𝑗𝑒𝑟  er 

de forventede reale kapitalgevinster og -tab, som ex ante er forbundet med stor usik-

kerhed. 

I Danmark er den reale huspris estimeret til at stige 1,7 pct. for fastholdt boligud-

bud, når den reale disponible indkomst øges 1 pct., jf. Dam mfl. (2011). Det er på ni-

veau med udlandet, hvor studier normalt finder en indkomstelasticitet for huspriserne 

på mellem 1 og 2, jf. litteraturgennemgange i OECD (2005) og IMF (2008).  

Renteudgifter, som udgør den største del af boligomkostningerne, har også betyd-

ning for huspriserne i Danmark. Her er et generelt rentefald på 1 procentpoint esti-

meret til at medføre en stigning i den reale huspris på 15 pct. i fravær af en udbuds-

reaktion, jf. Dam mfl. (2011). Det er højere, end hvad man typisk finder i andre lande, 

jf. litteraturoversigt i Kuttner (2012). 

 

Efterspørgslen efter ejerlejligheder er også påvirket af befolkningsudvik-
lingen i byen, herunder demografien. Stigende befolkning vil øge efter-
spørgslen, og alderssammensætningen vil have betydning for, hvilken 
slags boliger der efterspørges. Eksempelvis er helt unge husholdninger 
med lav indkomst og få medlemmer ofte lejere. Det betyder, at en til-
flytning af unge umiddelbart har begrænset effekt på lejlighedspriser-
ne, medmindre det resulterer i flere forældrekøb. Til gengæld kan flere 
unge lejere øge presset på lejemarkedet. 

Lejlighedspriserne kan være betydeligt højere i en større by end i en 
mindre by, selv om priserne korrigeres for forskelle i bygningernes fysi-
ske kvalitet. Det skal ses i lyset af, at prisen på en ejerlejlighed består 
dels af boligens fysiske værdi, dels af beliggenheden. Selve boligen kan 
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med en vis forsinkelse bygges i det efterspurgte antal, og den fysiske 
værdi må derfor ventes at være givet ved byggeomkostningerne. Om-
vendt kan boliger med en ensartet beliggenhed ikke opføres i ubegræn-
sede mængder. Hvis efterspørgslen stiger i et bestemt område, vil ud-
buddet på et tidspunkt ikke længere kunne reagere. Prisen på belig-
genheden vil da sætte sig i jordprisen, som derfor vil stige, indtil efter-
spørgslen er lig udbuddet. På landet er der ikke sådanne begrænsninger 
i samme omfang, og jordprisen vil i stedet være afhængig af værdien af 
jordens alternative anvendelse til fx land- eller skovbrug. 

Hvis efterspørgslen efter ejerlejligheder og dermed prisen stiger, vil 
det blive mere attraktivt at bygge nye ejerlejligheder.1 Det vil tage no-
get tid, men på længere sigt vil udbuddet som udgangspunkt tilpasse sig 
efterspørgslen.  

I en storby sætter mængden af jord og geografiske forhold imidlertid 
ofte en begrænsning for udbuddet. Der vil dog typisk være andre mu-
ligheder for alligevel at udvide bygningsmassen, som varierer fra by til 
by. En mulighed er fx at bygge i højden, op ad bjergskråninger, ud i 
vandet eller ved at inddrage grønne områder. Ofte vil det dog være 
forbundet med øgede byggeomkostninger. I et studie på amerikanske 
forhold vises det, at der over tid og i flere storbyer i USA har været en 
klar tendens til at undervurdere muligheden for at øge udbuddet, jf. 
Glaeser (2013).  

Regulatoriske forhold, fx byggetilladelser, planlov, miljøzoner osv., 
kan også udgøre en begrænsning for udbuddet. Hvis disse lempes, kan 
udbuddet af ejerlejligheder stige betydeligt, da de kræver relativt lidt 
jord. Det vil i givet fald mindske priserne og formentligt også dæmpe 
forventningerne til de fremtidige prisstigninger. 

Efterspørgslen på markedet for ejerlejligheder skal ses i sammenhæng 
med lejemarkedet. Hvis lejemarkedet er frit, vil der være substitution 
hen imod den billigste af de to boligformer. Hvis lejemarkedet er regu-
leret, og udbuddet af ejer- og lejelejligheder ikke kan tilpasse sig efter-
spørgslen fuldstændigt – enten på kort eller længere sigt – vil det have 
betydning for prisen på ejerlejligheder, jf. Häckner og Nyberg (2000). 
Forskelle i ejerlejlighedspriserne på tværs af byer skal derfor også ses i 
lyset af, at reguleringerne af lejemarkedet varierer betydeligt. 

Häckner og Nyberg (2000) argumenterer, at såfremt reguleringen be-
tyder, at huslejerne er kunstigt lave, vil efterspørgslen efter lejelejlighe-
der overstige udbuddet. Prisen på en ejerlejlighed vil da påvirkes af, 
hvem der bor billigt til leje. Det er de mere velstillede indbyggere, der 
har råd til at efterspørge en ejerlejlighed. Hvis de generelt bor i de billi-

1
 Alternativt kan eksisterende lejelejligheder omdannes til ejerlejligheder. 
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ge lejelejligheder, fx fordi private udlejere vurderer dem som bedre be-
talere, vil det sammenlignet med en situation uden bindende regulering 
mindske efterspørgslen efter ejerlejligheder og dermed lægge en dæm-
per på priserne. Alternativt kan reguleringen indebære, at det er de 
mindre velstillede, der bor i de billige lejelejligheder, fx hvis lejemarke-
det består af socialt boligbyggeri, hvor tildelingen af boliger er ind-
komstafhængig. I givet fald vil de mere velstillede ikke have adgang til 
lejemarkedet, og deres efterspørgsel efter boliger vil alene være rettet 
mod ejerlejligheder. Det vil give højere priser, end hvis lejemarkedet var 
frit. Eksistensen af huslejeregulering kan formentlig også medvirke til at 
forstærke de konjunkturelle udsving i ejerboligpriserne, jf. Økonomi- og 
Erhvervsministeriet mfl. (2003). 

 
ANALYSE AF LEJLIGHEDSPRISERNES UDVIKLING 

Hovedstæder har en række fælles karakteristika såsom høj befolknings-
tæthed, centraladministration, kulturinstitutioner, universiteter osv. Selv 
om der er tale om byer i forskellige lande, gør disse forhold boligprisni-
veauerne mere sammenlignelige end fx boligprisniveauerne mellem 
land og by inden for ét land. Det er dog de færreste, der vælger at flytte 
mellem hovedstæder på grund af prisforskelle for boliger, og lejlighe-
derne i de forskellige byer er dermed ikke substituerbare. Der kan derfor 
permanent være forskellige prisniveauer i byerne, og de vil ikke påvirke 
hinanden over tid, sådan som det ellers til dels vil være tilfældet mellem 
land og by. For analysens vedkommende skal det samtidig bemærkes, at 
boligpriser ikke altid opgøres efter de samme principper i de enkelte 
lande, jf. boks 2.  
 
Husholdningernes disponible indkomst 
Et centralt element i efterspørgslen efter ejerlejligheder er husholdnin-
gernes disponible indkomst, jf. boks 1. Jo højere indkomsten er, jo dyre-
re en lejlighed kan man købe. I de nordeuropæiske hovedstæder er der 
en tydelig positiv sammenhæng mellem niveauet for de disponible ind-
komster og lejlighedspriserne, jf. figur 3 (venstre). Priserne er således 
generelt højest i byerne med de højeste indkomster1. Lejlighedspriserne 
er endvidere steget mest i de byer, hvor der har været den største frem-
gang i husholdningernes disponible indkomst, jf. figur 3 (højre). 

1
 I de regionale nationalregnskaber er indkomstniveauet påvirket af, at produktionen opgøres efter 

arbejdspladsens placering og ikke efter arbejdstagers bopæl. Pendling ind til byen gør dermed ind-
komsterne højere her. Samtidig opgøres produktionen i nogle virksomheder primært efter hoved-
kontorets beliggenhed, som typisk er i en stor by. En række økonomiske faktorer som fx et højere 
uddannelsesniveau bidrager dog også til, at indkomstniveauet ofte er højere i storbyer.  
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DATABESKRIVELSE Boks 2 

Til at analysere priserne på lejligheder i de nordeuropæiske hovedstæder anvendes 

data fra flere forskellige nationale og internationale kilder, hvilket kan have betyd-

ning for sammenligneligheden mellem lande, jf. appendiks. Eksempelvis har afgræns-

ningen af byerne stor betydning for boligprisernes niveau. Der er her tilstræbt en smal 

afgrænsning af byzonen, jf. tabel 1. I Danmark er København by af Danmarks Statistik 

afgrænset til kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Fokus på 

lejligheder frem for alle boliger skaber til en vis grad også en geografisk afgrænsning, 

eftersom antallet af lejligheder i de ydre dele af storbyer typisk er mindre. Det er til-

fældet i København, hvor Dragør og Tårnby har en lille vægt i den samlede pris for 

København by. 

 

BEFOLKNINGSSTØRRELSE, 2012 Tabel 1 

  Indbyggere, mio. 

København  ...................................................   0,7 
Stockholm  .....................................................   0,9 
Oslo  ...............................................................   0,6 
Berlin  ............................................................   0,9 
Paris  ..............................................................   2,3 
Wien  .............................................................   1,7 
Amsterdam  ...................................................   0,8 
Helsinki  .........................................................   0,6 

Anm.: I Amsterdam, Wien og Paris er afgrænsningen af befolkningen ikke helt den samme som for lejlighedspri-
serne. 

Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistikcentralen (Finland), 
Statistik Berlin Brandenburg, Central Bureau voor de Statistiek (Holland) og Danmarks Statistik. 

 

Andre væsentlige forskelle er metoden til indsamling af data og opgørelsen af en lej-

ligheds størrelse. I Danmark måles prisen pr. kvadratmeter eksempelvis i forhold til 

lejlighedens bruttoareal, inkl. vægge, andel af opgang og lignende, mens man i fx 

Finland måler fra indersiden af de omgrænsende vægge. Derudover offentliggøres 

disponibel indkomst ikke på helt så detaljeret niveau som lejlighedspriserne. I Dan-

mark er der anvendt disponibel indkomst i Region Hovedstaden. Den bredere af-

grænsning af byzonen kan påvirke niveauet for den disponible indkomst pr. indbyg-

ger. Det er dog sandsynligt, at indbyggerne i den øvrige del af Region Hovedstaden er 

mulige efterspørgere efter boliger i København, og at deres indkomstniveau dermed 

har effekt på boligpriserne i København. 

 

I de fleste af de betragtede hovedstæder er priserne dog steget betyde-
ligt mere end indkomsterne. Prisen pr. kvadratmeter i forhold til dispo-
nibel indkomst er således generelt steget siden 1996 og især frem mod 
begyndelsen af den finansielle krise, jf. figur 4. I 2006 var København 
blandt de hovedstæder, der havde det højeste prisniveau i forhold til 
disponibel indkomst. Siden er niveauet faldet, og i 2012 var København 
blandt dem med det laveste prisniveau målt i forhold til husholdninger-
nes disponible indkomst. Særligt i Paris og Amsterdam er prisen i forhold  

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



 78 

REAL DISPONIBEL INDKOMST OG REALE LEJLIGHEDSPRISER, 1996-2012 Figur 3  

  

Anm.: 
Kilde: 

Disponibel indkomst og lejlighedspriser er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) i de enkelte lande. 
Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Danmarks Statistik, og se appendiks. 

 
 

 
til disponibel indkomst aktuelt høj og omtrent det dobbelte af niveau-
erne i Købehavn, Wien og Berlin. Sammen med Paris er Oslo og Stock-
holm endvidere blandt de byer, hvor prisniveauet i forhold til disponibel 
indkomst er steget mest siden midten af 1990'erne, og niveauet ligger 
nu en del over gennemsnittet for den betragtede periode. 
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Kilde: 

Toppunkt før krisen er 2006 i København, 2007 i Helsinki, Oslo og Stockholm og 2008 i de øvrige byer. I Wien og 
Berlin er 2008 valgt som skæringsår, selv om der ikke er et egentligt toppunkt, da prisudviklingen er forholdsvis 
jævn i årene omkring den økonomiske krise. Disponibel indkomst og lejlighedspriser er deflateret med forbruger-
priserne (HICP) i de enkelte lande. 
Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Danmarks Statistik, og se appendiks. 
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Boligomkostninger 
Et andet centralt element i efterspørgslen efter ejerlejligheder er bolig-
omkostningerne i form af bl.a. renteudgifter og skatter, jf. boks 1. De 
har normalt en negativ effekt på efterspørgslen – jo højere omkostnin-
ger, des lavere efterspørgsel. I den betragtede periode er realrenten 
efter skat faldet mærkbart i de nordeuropæiske lande, hvilket har bety-
det, at det over tid er blevet billigere at finansiere et boligkøb, jf. figur 
5. Det har bidraget til at øge efterspørgslen efter bl.a. ejerlejligheder i 
de nordeuropæiske hovedstæder og dermed presset lejlighedspriserne 
opad. Udviklingen i realrenten afspejler et generelt fald i renteniveauet 
siden 1990'erne. I Danmark er den effektive rente på 30-årige obligati-
onslån eksempelvis faldet fra over 8 pct. i midten af 1990'erne til 3,3 pct. 
ved udgangen af 2012. En tilsvarende tendens ses for boligrenterne i de 
øvrige nordeuropæiske lande.  

Liberalisering af de finansielle markeder og udviklingen af nye lånty-
per har samtidig gjort det billigere at låne penge over de seneste årtier, 
jf. ECB (2009). I Danmark havde udbredelsen af rentetilpasningslån og 
afdragsfrie lån stor betydning for stigningen i boligpriserne frem til 
2007, jf. Dam mfl. (2011). Eftersom udformningen af boliglån varierer  

 

UDVALGTE BOLIGOMKOSTNINGER Figur 5  

 
Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Rente på boliglån til husholdninger. For Frankrig, Sverige, Tyskland, Holland og Finland er der tilbage- og frem-
skrevet med ændringen i den 10-årige statsobligationsrente før 2000 og efter 2011. For Norge er der anvendt en 
gennemsnitlig rente på udlån til private. Den danske rente er et vægtet gennemsnit af den 30-årige og 1-årige 
obligationsrente. Ejendomsskatter mv. er opgjort i forhold til boligmassens værdi. Ejendomsskatter er opgjort 
ekskl. eventuelle ejendomsskatter, der opkræves via personbeskatningen. For Danmark er ejendomsværdiskatten 
dog indsat separat. 
European Mortgage Federation, Oesterreichische Nationalbank, Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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meget på tværs af de nordeuropæiske lande, kan det også have betyd-
ning for boligprisernes forskellige niveauer, jf. boks 3. 

Den skattemæssige del af boligomkostninger inkluderer bl.a. ejen-
domsskatter og afgifter i forbindelse med køb og salg af bolig. Tilgan-
gen til boligbeskatning er meget forskellig på tværs af lande, både i 
forhold til hvad der beskattes, og hvornår beskatningen indtræder. I 
nogle lande opkræves ejendomsskatterne løbende, mens andre lande 
beskatter bolig i forbindelse med handel og opnåelse af en eventuel 
kapitalgevinst. I flere lande er det endvidere muligt at trække rente-
udgifter fra i skat.  

Ejendomsskatterne som andel af BNP er i de nordeuropæiske lande 
omtrent på samme niveau i 2012 som i 1996. De er imidlertid faldet i 
forhold til værdien af boligmassen, jf. figur 5. Det har isoleret set bidra-
get til stigende lejlighedspriser, da det reducerer omkostningerne ved at 
eje en bolig. Det største fald i skatternes andel af boligomkostningerne 
ses i Sverige, hvilket afspejler, at ejendomsskatten løbende er blevet 
reduceret siden 1997, og at den svenske ejendomsbeskatning i 2008 blev 
sat ned fra 1,2 til 0,75 pct. af den skattemæssige ejendomsværdi. Ved 
omlægningen i 2008 blev der samtidig indført et nominelt loft for ejen-
domsskattebetalingen, hvilket betød, at skattelettelsen var særligt stor 
for boliger med en høj værdi, fx i storbyerne1. Det kan have medvirket 
til at holde lejlighedspriserne i Stockholm oppe, jf. Europa-Kommis-
sionen (2012). 

I Danmark blev der med virkning fra 2003 indført regler for, hvor me-
get ejendomsskatterne (grundskylden) højst måtte stige fra år til år. I de 
efterfølgende år med stærkt stigende grundpriser blev der opbygget et 
skatteefterslæb, som til dels blev indhentet i de år, hvor priserne faldt 
eller steg mindre end den tilladte stigning i ejendomsskatten. Ejendoms-
skattens andel af boligernes værdi er derfor stort set den samme i 1996 
og i 2012, jf. figur 5. I forbindelse med pinsepakken blev lejeværdien af 
egen bolig afskaffet fra 2000 og erstattet af ejendomsværdiskatten. Den 
blev efterfølgende fastfrosset nominelt fra 2002, dog således at den ville 
følge med ned, hvis ejendomsværdien kom under 2002-niveau. Dermed 
blev ejendomsværdiskatten afkoblet fra boligprisudviklingen. Da priser-
ne på ejerlejligheder i København er steget siden 2002, er ejendoms-
værdiskatten i forhold til lejlighedernes værdi faldet i den periode2.  

1
 Samtidig er nybyggede boliger helt eller delvist fritaget for ejendomsværdiskatter i en periode op til 

15 år. 2
 Ejendomsværdiskattens andel af boligens værdi er mindre end 1 pct., selv om skatten som udgangs-

punkt er 1 pct. af ejendomsværdien op til godt 3 mio. kr. og 3 pct. af resten. Det skyldes både fast-
frysningen siden 2002, og at der kun betales ejendomsværdiskat for den periode, man bor i boligen. 
Pensionister og udlejere kan desuden få nedslag. 
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I de nordiske lande og i Holland er det muligt at trække renteudgifter 
fra i skat, jf. tabel 3. I Holland er reglerne generøse med fuldt rentefra-
drag til den højeste marginalskat, så realrenten efter skat i hele den 
betragtede periode er lav i Holland, jf. figur 5. I flere af landene er reg-
lerne for rentefradrag ændret i de seneste år. I Frankrig og Østrig er 
rentefradraget afskaffet, mens man i Danmark, Finland og Holland re-
ducerer det i de kommende år. I Danmark er reduktionen dog kun for 
renteudgifter over 50.000 kr. årligt pr. person. 

FINANSIERINGSFORMER I DE NORDEUROPÆISKE LANDE Boks 3 

De fleste boligkøb er lånefinansierede. Låntyper, løbetider osv. har derfor betydning 

for omkostningerne ved at eje en bolig og dermed for boligpriserne. Udformningen 

af boliglån varierer meget på tværs af lande som følge af forskellige finansieringsmu-

ligheder, præferencer og lovgivning. Tabel 2 sammenligner låntyper og løbetid i 

Nordeuropa. 
 
 

LÅNTYPER OG LØBETID Tabel 2 

Land Dominerende rentetype Typisk løbetid 

Danmark  ....................................................  Blandet 30 
Sverige  .......................................................  Variabel 25-45 
Norge  .........................................................  Variabel 17 
Tyskland  .....................................................  Fast 20-30 
Frankrig  .....................................................  Fast 15-20 
Østrig  .........................................................  Fast 25-30 
Holland  ......................................................  Fast 30 
Finland  .......................................................  Variabel 17-25 

Kilde: IMF (2011), Andrews mfl. (2011) og ECB (2009).  

 
 
Den årlige omkostning er typisk lavere på lån med variabel rente. Hertil kommer, at 

andelen af købssummen, der kan belånes (belåningsgraden) har en effekt på omkost-

ningerne ved at købe et hus og især på antallet af mulige købere. Mulighed for at be-

låne en højere andel af boligens værdi øger antallet af potentielle købere, hvilket 

umiddelbart må forventes at have en positiv effekt på boligpriserne. IMF (2011) finder 

netop dette, men nævner samtidig, at det kan være vanskeligt at fastslå, om effekten 

går fra højere belåningsgrad til højere boligpriser eller den anden vej. Højere bolig-

priser kan således øge belåningsgraden, fordi det bliver nødvendigt for køberne at 

låne et større beløb. 

De fleste lande har retningslinjer for belåningsgraden og har i flere tilfælde skær-

pet disse i de senere år, jf. IMF (2011). I Danmark kan man opnå realkreditfinansiering 

til 80 pct. af købesummen og banklån herudover. Den anbefalede højeste belånings-

grad varierer mellem 60 og 110 pct. i de andre nordeuropæiske lande. Især for første-

gangskøbere er belåningsgraden dog typisk høj.  
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Demografi 
Demografi er blandt de øvrige forhold, der har indflydelse på efter-
spørgslen efter ejerlejligheder, jf. boks 1. I de nordeuropæiske hoved-
stæder er indbyggertallet steget de seneste to årtier, jf. figur 6. Det in-
debærer isoleret set, at efterspørgslen efter ejerlejligheder er øget og 
dermed har presset lejlighedspriserne opad. Førstegangskøberne er ty-
pisk de 25-39-årige. I København og til dels Stockholm og Oslo har væk-
sten i denne del af befolkningen i gennemsnit ligget over den samlede 
befolkningsvækst, hvilket peger på, at efterspørgslen efter lejligheder er 
høj i disse byer i forhold til fx Berlin og Amsterdam. Det kan tyde på, at 
demografiske forhold også er en af årsagerne til, at lejlighedspriserne i 
bl.a. Oslo og Stockholm er høje. 
 
Lejemarkedet 
Regulering af lejemarkederne i hovedstæderne kan som tidligere nævnt 
også have betydning for efterspørgslen efter ejerlejligheder. I de nord-
europæiske lande er både det private og det offentlige lejemarked un-
derlagt regulering, jf. figur 7. Finland, Frankrig og Østrig har en for-
holdsvis stor andel af socialt boligbyggeri, hvor tildelingen af boliger er 

afhængig af indkomst. Det betyder, at adgangen til billige lejeboliger i 
disse lande er delvist begrænset for de mere velstillede indbyggere. Deres  

EJENDOMSSKATTER OG RENTEFRADRAG Tabel 3  

 
Ejendomsskatter, 
pct. af BNP, 2011 

Sats for rentefradrag, 
pct. 

Danmark  ......................................................  1,3 (2,0) 33,62 
Sverige ..........................................................  1,0 30,05 
Norge   ..........................................................  1,1 28,0 
Tyskland  .......................................................  0,7 0 
Frankrig   .......................................................  3,3 0 
Østrig ............................................................  0,5 0 
Holland  .........................................................  1,21 52,03 
Finland  .........................................................  0,9 25,54 
OECD, gennemsnit  .......................................  1,41  

Anm.: Ejendomsskatter er samlede ejendomsskatter fra OECD Revenue Statistics ekskl. arv og gaveskatter samt formue-
skatter betalt af virksomheder. Den danske ejendomsværdiskat indgår som en del af personbeskatningen og kan 
ikke udskilles i internationale datakilder. Det samlede ejendomsskatteprovenu i Danmark inkl. ejendomsværdi-
skatten er angivet i parentes. Rentefradraget er den overordnede sats. I nogle lande er der et maksimalt fradrags-
beløb eller reducerede satser for højere lånebeløb. I fx Frankrig har man statsstøttede lån til førstegangskøbere  
og andre særlige grupper. Disse lån har principielt samme funktion som et rentefradrag, idet de reducerer låne-
omkostningerne.  

Kilde: OECD, IMF (2013), Hilbers mfl. (2008) og Hollands nationale reformprogram 2013. 
1 Data for 2010. 
2 For årlige renteudgifter over 50.000 kr. pr. person reduceres rentefradraget dog fra og med 2012 med 1 procentpoint 

årligt til 25,7 pct. i 2019. 
3 Reduceres med 0,5 procentpoint årligt til 38 pct. i 2042. 
4 I 2013 kan 85 pct. af renteudgifterne fradrages med 30 pct. Det egentlige rentefradrag er således 25,5 pct. Andelen af 

renteudgifter, der kan trækkes fra, reduceres til 75 pct. i 2014. 
5 21 pct. for renteudgifter over 100.000 svenske kroner. 
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GENNEMSNITLIG ÅRLIG BEFOLKNINGSVÆKST I HOVEDSTÆDERNE, 1996-
2012 Figur 6 

 

Anm.: 
 
Kilde: 

Berlin og Amsterdam følger en bredere geografisk afgrænsning end lejlighedspriserne og befolkningsstørrelsen i 
tabel 1. 
Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistikcentralen (Finland) og Danmarks 
Statistik. 
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Anm.: 
Kilde: 

Skala 0-6: stigende i graden af regulering. 
Andrews mfl. (2011). 
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efterspørgsel efter ejerboliger, og dermed prisen, vil derfor være højere, 
end hvis lejemarkedet var frit, jf. tidligere. I Sverige, Danmark og Hol-
land er andelen af socialt boligbyggeri også forholdsvis stor, men tilde-
lingen af boliger sker via ventelister. I de lande kan de mere velstillede 
indbyggere således bo i billige lejeboliger, hvilket mindsker efterspørgs-
len efter ejerboliger og dermed lægger en dæmper på priserne. 
 
Udbud af lejligheder 
På længere sigt er lejlighedspriserne bestemt af omkostningerne ved 
at bygge nyt, jf. ovenfor. Byggeomkostninger opgøres normalt kun for 
omkostninger til løn og materialer samt på landsplan. Det er derfor 
vanskeligt at få et præcist billede af de samlede byggeomkostninger i 
de nordeuropæiske hovedstæder. Manglen på egnede byggegrunde 
betyder formentlig, at grundværdien udgør en relativt stor andel af de 
samlede byggeomkostninger i storbyerne i forhold til landsgennem-
snittet1.  

Nationale indeks for omkostninger til materialer og arbejdsløn viser, 
at byggeomkostningerne er steget mest i Norge, Sverige og Frankrig, jf. 
figur 8. I alle landene, undtagen Tyskland, er byggeomkostningerne dog 
steget mindre end lejlighedspriserne. Forskellen skyldes, at udviklingen i 
lejlighedspriserne afspejler en betydelig stigning i grundpriserne.  

Sammenlignet med Stockholm, Oslo og Berlin var aktiviteten i bygge-
riet særligt høj i København i årene forud for krisen, jf. figur 9. Stignin-
gen fandt sted samtidig med, at lejlighedspriserne steg markant. Det 
indikerer, at byggeriet i København reagerede kraftigt på de stigende 
priser, jf. Andrews mfl. (2011). Det lagde en dæmper på boligprisudvik-
lingen, mens priserne steg. Nybyggeriet i København blev bl.a. gjort 
muligt af, at en række tidligere havne- og industriområder blev omdan-
net til boligområder. 

Befolkningstætheden i hovedstæderne er en blandt flere indikatorer, 
som kan angive mulighederne for at udvide boligmassen, jf. Andrews 
mfl. (2011). I Paris er befolkningstætheden markant højere end i de øv-
rige hovedstæder, hvilket kan tyde på, at det i Paris er sværere at øge 
udbuddet end i de øvrige byer, jf. tabel 4. 

Geografiske forhold sætter i nogle af byerne en begrænsning for at 
udvide bygningsmassen. Eksempelvis er Oslo omgivet af fjelde, og det 
gør det vanskeligere at bygge ud og indebærer øgede byggeomkost-
ninger. Flere af hovedstæderne er endvidere underlagt regulatoriske for- 

1
 Eventuelle regionale forskelle i lønomkostningerne må forventes at blive udlignet af arbejdsstyrkens 

mobilitet. 
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GENNEMSNITLIG ÅRLIG REALVÆKST I BYGGEOMKOSTNINGER PÅ 
LANDSPLAN OG LEJLIGHEDSPRISER I HOVEDSTÆDERNE, 2000-12 Figur 8 

 

Anm.: 
Kilde: 

Både lejlighedspriser og byggeomkostninger er deflateret med forbrugerpriserne (HICP) i de enkelte lande. 
Eurostat (byggeomkostninger), og se appendiks. 
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Anm.: 
 
Kilde: 

Nybyggeri af lejligheder for København (kvm.), Berlin (kvm.) og Stockholm (antal). Nybyggeri af både huse og 
lejligheder for Oslo (kvm.). 
Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå (Norge), Statistiska centralbyrån (Sverige) og Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg. 
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hold, der begrænser en udvidelse af boligmassen. I fx København og 
Paris er der regler for, hvor højt der må bygges i visse områder. Der er 
også forskelle på, hvor lang tid det tager at få byggetilladelse, jf. tabel 
4, hvilket kan påvirke tilpasningen af udbuddet.   
 
Sammenligning med markedet for lejelejligheder 
Forholdet mellem omkostningen ved at leje og eje én kvadratmeter kan 
bruges som indikator for, om ejerlejlighedspriserne er over- eller under-
vurderede. Det forudsætter, at der er et lejemarked, som er et reelt al-
ternativ til ejermarkedet, dvs. at der er fri adgang hertil, og at kvaliteten 
og beliggenhederne er sammenlignelige for ejer- og lejelejlighederne. I 
givet fald vil efterspørgslen rette sig mod det billigste marked, og om-
kostningen ved at leje og eje vil svare til hinanden: 
 
Årlig lejeudgift pr. kvm. = boligomkostninger i pct. x købesum pr. kvm. 
 
Boligomkostningerne vil dermed skulle svare til den årlige lejeudgift i 
forhold til købesummen. Hvis huslejen i en periode fx er høj i forhold til 
boligomkostningerne ved at eje, vil det være mere attraktivt at eje en 
lejlighed. Det øger efterspørgslen efter ejerlejligheder og dermed pri-
sen, hvilket skaber balance. Er huslejen større end boligomkostningerne, 
kan der derfor være grundlag for højere priser på ejerlejligheder og 
omvendt. 

I Oslo, Stockholm og Paris svarer de aktuelle boligomkostninger ved at 
eje nogenlunde til huslejerne, jf. figur 101. Det indikerer, at det i disse 
byer aktuelt er omtrent lige attraktivt at eje og leje en lejlighed. I de øv- 

1
 Det fremgår ikke direkte af de enkelte datakilder, om huslejerne er dannet på et frit marked. 

INDIKATORER FOR UDBUDSBEGRÆNSNINGER Tabel 4  

 
 

Befolkningstæthed,  
personer pr. km2 

Antal dage for at opnå  
byggetilladelse 

København  .........................................  4.183 21 
Stockholm  ..........................................  4.708 60 
Oslo  ....................................................  1.420 105 
Berlin  ..................................................  3.922 25 
Paris  ....................................................  21.464 90 
Wien  ...................................................  4.356 80 
Amsterdam .........................................  1.7761 98 
Helsinki  ...............................................  2.826 38 

Anm.: Byggetilladelse til opførelse af varehus på landsplan. Ekskl. diverse forsyningstilslutninger og eftergodkendelse af 
byggeri. 

Kilde: Eurostat, Statistikcentralen (Finland), Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistisk sentralbyrå (Norge) og World 
Bank Doing Business 2013. 

1 Stor-Amsterdam. 
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rige hovedstæder, herunder København, ligger huslejen væsentligt over 
boligomkostningerne for ejerlejligheder, hvilket gør det mere fordelag-
tigt at eje. Boligomkostningerne ved at eje en lejlighed er dog meget 
lave i øjeblikket som følge af de ekstraordinært lave renter. Hvis rente-
niveauet normaliseres,1 vil det indebære, at realrenterne efter skat – og 
dermed boligomkostningerne – stiger med 1,5-3 procentpoint. Ved at 
sammenlige huslejen med boligomkostningerne i en situation med nor-
maliserede renter fremgår det, at omkostningerne for ejerlejligheder er 
høje i navnlig Paris og Stockholm, men også i Oslo og Berlin.   
 
Lejlighedspriserne i København 
De københavnske priser på ejerlejligheder lå i 2012 lavt i forhold til de 
øvrige nordeuropæiske hovedstæder. De er dog steget markant siden 
begyndelsen af 2012. Det skal ses på baggrund af det kraftige prisfald i 
perioden 2006-09, hvor de reale priser på københavnske ejerlejligheder 
blev reduceret med knap 40 pct., samt prisfaldet i 2011, jf. figur 11. 
 

1
 Der er beregningsteknisk forudsat en kort pengemarkedsrente på 3,5 pct. med tilsvarende niveaufor-

skydning af boligrenterne for hvert land. 

BOLIGOMKOSTNINGER VED AT EJE I PROCENT OG HUSLEJE I FORHOLD TIL 
KØBSPRIS Figur 10 

 
Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Boligomkostningerne ved at eje en lejlighed er for lande og er andel af boligmassens samlede værdi. Ved bolig-
omkostninger med normalt renteniveau er der beregningsteknisk forudsat en kort pengemarkedsrente på 3,5 pct. 
med tilsvarende niveauforskydning af boligrenterne for hvert land. I beregningen af realrenten antages en 
forventet inflation på 2 pct. årligt. Fællesudgifter og udgifter til vedligeholdelse er forudsat tilsammen at udgøre 
2 pct. årligt. Der ses bort fra kapitalafkast. Husleje i forhold til købspris er årlig lejeudgift i forhold til købesum. 
Boligomkostningerne for København inkluderer ejendomsværdiskatten. 
Egne beregninger, og se appendiks. 
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Den seneste tids prisstigninger skal ses i lyset af det for tiden meget lave 
renteniveau, som gør det billigere at finansiere et boligkøb. Udbuddet 
af ejerlejligheder i København er desuden næsten halveret siden som-
meren 2011. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at handelsaktiviteten 
i samme periode er steget.  

Fremadrettet er det sandsynligt, at udbuddet vil stige, da den seneste 
tids fremgang på ejerlejlighedsmarkedet i København gør det attraktivt 
for flere at sælge deres bolig eller at bygge nyt. I givet fald vil det lægge 
en dæmper på de fremtidige prisstigninger. Der kan være et betragte-
ligt skjult udbud, da byggeaktiviteten i København steg kraftigt i årene 
med stigende priser og forblev på et højt niveau, da priserne faldt i 
2006-09. Tilgangen af boliger var derfor fortsat høj i disse år samtidig 
med, at antallet af handler faldt kraftigt. 

Befolkningen i København by er de senere år steget med ca. 1.000 per-
soner om måneden. Målt på beskæftigelse og produktion er Region 
Hovedstaden desuden den region, som har klaret sig bedst de senere år. 
Det understøtter en fortsat stigende efterspørgsel efter lejligheder. 

Høje priser i København vil få flere til at rette efterspørgslen mod om-
kringliggende områder, hvor priserne er lavere. København har også 
mange arealer, hvor der kan bygges, om end i begrænset omfang i selve 
bykernen. Boligudbuddet i København kan dermed i nogen grad tilpasse 
sig en stigende efterspørgsel.  

REAL PRISUDVIKLING PÅ EJERLEJLIGHEDER I KØBENHAVN Figur 11  

 
Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigerede data. Sidste observation er 1. kvartal 2013. 
Danmarks Statistik (egen sæsonkorrektion) og Realkreditrådet. 
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Det seneste årtis store udsving i priserne på ejerlejligheder hænger 
sammen med fastfrysningen af ejendomsværdiskatten på 2002-niveau. 
Da priserne på de københavnske lejligheder steg kraftigt frem til 2006, 
betød det en betydelig sparet skattebetaling. Det gjorde omkostningen 
ved at eje betragteligt lavere, end den ellers ville have været. Tilsvaren-
de betød de store prisfald i årene 2006-09, at ejendomsværdiskatten i 
forhold til lejlighedernes værdi steg. Ejendomsværdiskatten bidrog såle-
des ikke til at dæmpe prisudsvingene. Det var ellers tilfældet tidligere, 
hvor skattebetalingen automatisk fulgte lejlighedens værdi, dog med en 
vis forsinkelse i ejendomsvurderingerne. 
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APPENDIKS 

Datakilder og afgrænsning af byer 
København: Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Eurostat og boligpor-
tal.dk. København by (Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør 
kommuner). Disponible indkomster er for Region Hovedstaden. 
Stockholm: Svensk Mäklarstatistik, Statistiska centralbyrån og Eurostat. 
Bostadsrettigheder. Stockholms kommune. Disponible indkomster er for 
Stockholms Län. 
Oslo: Statistisk sentralbyrå. Ved beregning af husleje i forhold til købs-
pris anvendes Oslo inkl. Bærum. 
Berlin: Bulwiengesa AG og Eurostat. Bydelene Wilmersdorf, Schöneberg, 
Charlottenburg, Tiergarten, Wedding, Mitte, Prenzlauer Berg, Fried-
richshain og Kreuzberg. Data er dannet ud fra interview med professio-
nelle markedsdeltagere. Disponible indkomster er for hele Berlin. 
Paris: Chambre des Notaires de Paris og Eurostat. Bydel Paris. Ved be-
regning af husleje i forhold til købspris anvendes data fra globalproper-
tyguide.com, der er afgrænset til 4., 6., 7., 8., 16. og 17. arrondissement. 
Disponible indkomster er for Île de France. 
Wien: Oesterreichische Nationalbank, Wiens teknologiske universitet og 
Eurostat. Lejlighedspriser er ekskl. nybyggeri. 
Amsterdam: Globalpropertyguide.com, Central Bureau voor de Statistiek 
og Eurostat. Lejlighedsprisernes niveau er fra globalpropertyguide.com, 
der indsamler data via salgsopstillinger mv. Byen er afgrænset til Central 
Amsterdam, Oud Zuid inkl. De Pijp og Vondelpark. Niveauet er tilbage-
skrevet med prisindeks (alle boliger ekskl. nybyggeri). Disponible ind-
komster er for Noord-Holland. 
Helsinki: Statistikcentralen og Eurostat. Disponible indkomster er for 
Manner-Suomi. 
 
De disponible indkomster er fremskrevet med udviklingen i regionalt 
eller nationalt BNP pr. indbygger efter 2010 henholdsvis 2011 afhængig 
af datatilgængelighed og før 2000 for København. For Oslo er data før 
2008 tilbageskrevet med ændringen i national disponibel indkomst pr. 
indbygger og efter 2010 fremskrevet med ændringen i BNP pr. indbyg-
ger for Fastlandsnorge. 
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Nationalbankens sikkerhedsgrundlag – nye  
aktivtyper set i retligt perspektiv   

Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafde-
lingen-Jura 
 
INDLEDNING  

Nationalbanken yder kredit til penge- og realkreditinstitutter i form af 
pengepolitiske lån, lån til kontantdepoter og intradag-kredit. 

Långivning sker mod sikkerhed. Ultimo 2012 var der stillet sikkerheder 
over for Nationalbanken med en samlet belåningsværdi på 371,8 mia. 
kr., jf. Nationalbankens regnskab 2012. 

Indtil 2008 bestod Nationalbankens sikkerhedsgrundlag primært af 
stats- og realkreditobligationer registreret i VP Securities A/S og noteret 
på Nasdaq OMX København. Disse traditionelle aktivtyper er relativt 
værdifaste, nemme at værdiansætte og realisere samt forholdsvis enkle 
at håndtere. 

Den finansielle krise og de deraf afledte likviditetsproblemer i inter-
bank-markedet har sammen med voksende krav om sikkerhedsstillelse 
for lån selv mellem store finansielle markedsdeltagere øget behovet for 
konvertering af ikke-likvide aktiver til likviditet1 og dermed til inddra-
gelse af nye typer af sikkerheder i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag. 

Dette behov er imødekommet, dels ved udvidelse af det permanente 
sikkerhedsgrundlag med pengeinstitutternes udlån af god bonitet2, dels 
ved midlertidige udvidelser af sikkerhedsgrundlaget med nye typer af 
sikkerhed. Nationalbanken har tidligere beskrevet de hensyn, der ligger 
bag fastlæggelsen af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag, jf. Poffet 
(2010) og Pedersen (2009). Vigtige hensyn er bl.a. at minimere National-
bankens risici og omkostninger ved håndtering af sikkerheden.   

Ved fastlæggelsen af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag er det lige-
ledes væsentligt at iagttage alle juridiske krav, der er nødvendige for at 
sikre Nationalbankens sikkerhed3.  

1
 Det kan ske enten i form af belåning af disse aktiver eller ved medregning af aktiverne ved opgørel-

sen af instituttets likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed.  2
 Nationalbanken har også indført andre foranstaltninger for at understøtte pengeinstitutternes 

likviditet, idet lånemulighederne i Nationalbanken er udvidet med 6-måneders lån og 3-årige lån.   3
 Udlån og aktiver omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag pantsættes på traditionel vis til 

Nationalbanken og kan ikke belånes under den såkaldte sikkerhedsret. De forskellige metoder til 
sikkerhedsstillelse er nærmere beskrevet i Andersen og Gürtler (2003). 
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Denne artikel beskriver kort de sikkerheder, der i dag er omfattet af 
Nationalbankens permanente og midlertidige sikkerhedsgrundlag. Des-
uden gennemgås de særlige juridiske forhold forbundet med at accepte-
re udlån og sektorselskabsaktier som sikkerhed for lån i danske kroner1 
samt de heraf afledte operationelle forhold. Endelig skitseres i hoved-
træk sikkerhedsgrundlaget i andre centralbanker, herunder belåning af 
udlån i Eurosystemet. 
 

NATIONALBANKENS PERMANENTE SIKKERHEDSGRUNDLAG   

Nationalbankens permanente sikkerhedsgrundlag for kredit i danske 
kroner består i dag af: 
• VP-registrerede aktiver i danske kroner og euro, der er optaget til 

handel på Nasdaq OMX København: 
• Papirer udstedt af den danske stat, Fiskeribanken eller Hypotekban-

ken, 
• Obligationer garanteret af den danske stat, 
• Obligationer udstedt af Kommunekredit, 
• Obligationer udstedt af Færøernes landsstyre, 
• Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, SDO, og særligt 

dækkede realkreditobligationer, SDRO, udstedt af institutter omfattet 
af lov om finansiel virksomhed, 

• Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit, 
• Seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO, som opfylder be-

tingelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., § 15 
eller lov om finansiel virksomhed, § 152b, junior covered bonds, og 
som opfylder en række kreditvurderingskrav, som er nærmere fastsat 
af Nationalbanken, samt 

• Indestående på afkastkonti i danske kroner i Nationalbanken.  
 

Aktiverne må som udgangspunkt ikke være udstedt eller garanteret af 
låntageren eller af en enhed, som låntageren har snævre forbindelser2 
med.    

1
 Nationalbanken yder også intradag-kredit i euro mod sikkerhed, der opfylder de af Den Europæiske 

Centralbank, ECB, fastsatte betingelser. Udlån og aktiver omfattet af det midlertidige sikkerheds-
grundlag kan alene anvendes som sikkerhed for lån i danske kroner.   2

 Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at 
optage og udøve virksomhed som kreditinstitut. 

 

De papirer, som Nationalbanken til enhver tid accepterer som sikker-
hed for kredit i danske kroner, fremgår af en liste på Nationalbankens 
hjemmeside (www.nationalbanken.dk).  
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Siden 2011 har pengeinstitutter med hjemsted i Danmark desuden kun-
net belåne udlån i Nationalbanken. Nationalbankens håndtering af ud-
lån som sikkerhed for lån i danske kroner er beskrevet i det følgende. 
 

UDLÅN I SIKKERHEDSGRUNDLAGET 

Langt den største aktivgruppe i de fleste pengeinstitutters balancer er 
deres udlånsporteføljer. Udlån har ikke tidligere været anset som en 
potentiel sikkerhed for Nationalbanken, dels fordi sikringsakten for at 
opnå beskyttelse over for pantsætters kreditorer var meddelelse til den 
enkelte debitor, jf. gældsbrevsloven, § 31, stk. 2, som ville være en sær-
deles omkostningskrævende operation, dels fordi værdiansættelse og 
realisation er praktisk vanskeligt at håndtere. Tilsvarende gjorde sig 
også gældende i andre EU-lande.  

I forbindelse med Europa-Kommissionens overvejelser om eventuelle 
forbedringer af direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 
(collateral-direktivet) fremsatte Den Europæiske Centralbank, ECB, der-
for ønske om, at der blev indført en særlig operationelt håndterbar pro-
cedure for sikringsakten ved pantsætning af pengeinstitutters udlån, 
således at det blev enklere for institutterne at pantsætte deres udlån og 
dermed øge mængden af belånbare aktiver. Collateral-direktivet blev 
ændret1 i overensstemmelse hermed og implementeret i den danske 
værdipapirhandelslov i 20102. Lovens kapitel 18 a giver nu mulighed for, 
at en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse indgået mellem fx en cen-
tralbank og et pengeinstitut kan indeholde en bestemmelse om sikker-
hed i pengeinstitutternes udlån. Sikringsakten er panthavers modtagelse 
af en liste, der identificerer de enkelte pantsatte udlån, og dermed ikke 
meddelelse til den enkelte debitor, som det i øvrigt er reglen ved pant i 
simple fordringer.  

Dette gjorde det muligt at udvide det permanente sikkerhedsgrundlag 
med pengeinstitutternes udlån af god bonitet. Udvidelsen blev gennem-
ført i oktober 2011 for at forbedre pengeinstitutternes adgang til likvi-
ditet, forud for at institutternes gældsudstedelser med individuel stats-
garanti udløber. Ved indførelsen af muligheden for at belåne udlån i 
Nationalbanken blev det yderligere sikkerhedsgrundlag anslået til en 
belåningsværdi på op mod 400 mia. kr.  

Et pengeinstitut kan endvidere forbedre sin likviditet ved opgørelsen i 
henhold til lov om finansiel virksomhed, § 152, jf. Risbjerg og Sangill 

1
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF 

om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om 
aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer. 2

 Lov nr. 1556 af 21. december 2010.  
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(2012), uden de facto-pantsætning af udlån. Det sker ved, at instituttet 
får godkendt udlån som sikkerhedsstillelse på grundlag af en revisorer-
klæring om, at de af instituttets udlån, der er anført på en låneliste, 
opfylder Nationalbankens krav. Ved Nationalbankens godkendelse får 
pengeinstituttet mulighed for at belåne de udlån, der er anført på li-
sten. Finanstilsynet anerkender dette som et lånetilsagn fra National-
banken, hvorefter udlånene kan medregnes i opgørelsen af det pågæl-
dende instituts lovpligtige likviditet efter nærmere regler fastsat af Fi-
nanstilsynet, uanset de ikke er pantsat.  

I boks 1 gives et overblik over Nationalbankens krav til godkendelse af 
udlån som sikkerhedsstillelse.  

I figur 1 vises brugen af udlån som sikkerhed i Nationalbanken. En 
stor andel af udlånene er ikke pantsat til Nationalbanken, men god-
kendt dertil. I marts og september 2012 steg pantsætningen af udlån 
som følge af, at det blev muligt at optage 3-årige lån i Nationalban-
ken. Belåningsværdien af såvel pantsatte udlån som udlån, der ikke er 
pantsat, men godkendt dertil, har været svagt faldende siden da. Ulti-
mo juli 2013 udgjorde udlån ca. 6 pct. af de aktiver, som var pantsat til 
Nationalbanken til sikkerhed for kredit i danske kroner, mod 21 pct. i 
ECB.        
 

 

 

BELÅNINGSVÆRDI AF UDLÅN SOM SIKKERHED I NATIONALBANKEN Figur 1  

 

Anm.: 
 
Kilde: 

"Ikke pantsat" angiver udlån, som ikke er pantsat til Nationalbanken, men som er godkendt dertil. Værdierne er 
efter haircut, margin og fradrag. 
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NATIONALBANKENS KRAV TIL GODKENDELSE AF UDLÅN SOM 
SIKKERHEDSSTILLELSE I HOVEDTRÆK Boks 1 

Som en forudsætning for at udlån kan indgå i sikkerhedsgrundlaget, skal pengeinsti-

tuttet indsende følgende dokumentation til Nationalbanken: 

• Anmodning om brug af udlån som sikkerhed underskrevet af bestyrelse og direk-

tion. I anmodningen erklærer instituttets ledelse, at der er etableret de fornødne 

forretningsgange, procedurer og interne kontroller. Der skal årligt indsendes en 

opdateret erklæring fra instituttets ledelse. 

• Erklæring fra ekstern revisor om, at instituttet har de nødvendige forretnings-

gange og interne kontroller, til at Nationalbankens krav til udlån, supplerende 

sikkerhedsstillelse mv. kan overholdes, samt at de udlån, der kan pantsættes det 

kommende kvartal, og som er opført på en liste, opfylder Nationalbankens krav. 

Instituttet skal desuden hvert kvartal indsende en opdateret revisorerklæring 

uden anmærkninger.  

• Pantsætningserklæring. 

 

Udlånenes bonitet kontrolleres af et uafhængigt revisionsfirma med passende inter-

valler, der fastlægges af Finanstilsynet på grundlag af en risikovurdering. 

 

Krav til udlånene: 

• Simple fordringer af god kvalitet1.  

• Ydet til privatkunder, offentlige institutioner og/eller ikke-finansielle virksomhe-

der, der har bopæl eller hjemsted i Kongeriget Danmark, og som ikke har snævre 

forbindelser til pengeinstituttet.  

• En debitor må højst være debitor eller meddebitor på 10 pct. af de pantsatte ud-

lån. 

• Må tidligst forfalde til betaling en måned efter pantsætningen. 

 

Værdiopgørelse af udlånene:  

•  Udlånenes værdi opgøres til restgælden, kassekreditter dog til 90 pct. af saldo-

en. Udlån i fremmed valuta fradrages 3-10 pct. i restgæld/saldo afhængig af den 

konkrete valuta. Derefter fradrages krav på pengeinstituttet, som debitor i hen-

hold til udlånet kan modregne.  

• Belåningsværdien udgør udlånets værdi med fradrag af 35 pct. 

 

Ved pantsætning af udlån skal pengeinstituttet desuden indsende følgende materiale:  

• En liste over de udlån fra listen godkendt af revisor, der ønskes pantsat. 

• Opdateret liste hver måned over pantsatte udlån.  

 

Udlånenes belåningsværdi indgår i opgørelsen af den samlede belåningsværdi af de 

sikkerheder, pengeinstituttet har stillet. Ved et fald i værdien i løbet af måneden til 

under 95 pct. af udlånenes værdi ved pantsætningen skal instituttet stille supplerende 

sikkerhed. 

 1 Finanstilsynets definitioner for udlån tilhørende bonitetskategori 3 eller 2 a, jf. definitionen heraf på Finanstil-
synets hjemmeside. 
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Særlige forhold ved sikkerhed i udlån  
Når pengeinstitutter pantsætter udlån, er det en portefølje af udlån, de 
pantsætter. Porteføljen kan i princippet bestå af samtlige instituttets 
udlån, der opfylder Nationalbankens krav, eller en delmængde deraf.  

Ved pantsætning af simple fordringer på traditionel vis efter gælds-
brevslovens regler tillades pantsætters fortsatte rådighed over ydelser 
på fordringen kun i begrænset omfang. Modtager pantsætter fortsat 
afdrag og indfrielser, skal de afregnes til panthaver, og denne skal føre 
kontrol med afregningen. Er det ikke tilfældet, er der risiko for, at pant-
sætningen ikke anses for reel (der er ikke sket "effektiv rådighedsberø-
velse") og kan tilsidesættes i tilfælde af fx konkurs, jf. Iversen m.fl. 
(2012) og Rohde (2012). Anderledes forholder det sig, når udlån pant-
sættes i henhold til reglerne i værdipapirhandelsloven. Som anført i 
lovbemærkningerne er det praktiske udgangspunkt således, at pengein-
stituttet fortsat modtager de løbende indbetalinger på udlånet og i det 
hele taget beholder den fulde kundekontakt.  

Pantsætning af udlån til Nationalbanken omfatter også krav på renter, 
afdrag og indfrielser, men det aftales, at pengeinstituttet bevarer retten 
til at oppebære disse betalinger indtil videre1. Det har betydning for 
Nationalbankens operationelle håndtering af pant i udlån, som beskri-
ves i det følgende. 

 
Værdiansættelse og kontrol  
Nationalbanken har som udgangspunkt ikke viden om en eventuel vær-
diforringelse af den pantsatte portefølje af udlån, hverken på enkelt-
låns- eller på porteføljeniveau. Ud over afdrag og indfrielser kan værdi-
forringelsen bestå i, at nogle udlån ikke længere opfylder betingelserne 
for belåning, herunder særligt bonitetskravet, jf. boks 1. Da debitorerne 
i henhold til de pantsatte udlån beholder deres eventuelle ret til at 
modregne fx indlån i tilfælde af pengeinstituttets konkurs, kan også 
udsving i debitorernes modkrav medføre løbende ændringer i udlåns-
porteføljens værdi.  

For at sikre at Nationalbankens krav til sikkerhedens værdi til stadig-
hed er opfyldt og for at imødegå risikoen for, at pantsætningen i tilfæl-
de af pengeinstituttets konkurs kan tilsidesættes som følge af manglen-
de kontrol fra Nationalbankens side, stiller Nationalbanken krav om, at 
institutterne er i stand til løbende at følge værdien af udlånene på li-
sten. Desuden kræves en erklæring fra instituttets ledelse om, at det har 
etableret de nødvendige forretningsgange, procedurer og interne kon-

1
 Nationalbanken er berettiget til at kræve, at betalinger fremover skal ske til en konto, der er pantsat 

til Nationalbanken.    
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troller til at kunne leve op til dette (selvcertificering). Endvidere skal 
instituttet indsende en ny liste over pantsatte udlån en gang om måne-
den. Instituttets eksterne revisor skal hvert kvartal erklære, at forret-
ningsgange og kontroller er tilstrækkelige, og at de udlån, der er med-
taget på listen over udlån, der kan pantsættes det kommende kvartal, 
opfylder Nationalbankens krav. Endelig er der via Finanstilsynet etable-
ret yderligere en uafhængig kontrol af, at udlånene opfylder kravene 
for belåning. Denne kontrol udføres af et uafhængigt revisionsfirma, 
der ikke kan være pengeinstituttets egen eksterne revision, og foretages 
med passende intervaller.  

Det er aftalt mellem Nationalbanken og det enkelte pengeinstitut, at 
Nationalbankens panteret i udlånene også omfatter de sikkerheder, som 
debitor i henhold til udlånet måtte have stillet over for det pantsætten-
de institut. For at en sådan frempantsætning af sikkerheder til National-
banken med sikkerhed skal være beskyttet over for instituttets aftale-
parter og kreditorer, skal den type sikringsakt iagttages, der vedrører 
den enkelte aktivtype. En sådan sikringsakt foretages imidlertid ikke, da 
dette vil være operationelt uhåndterbart for Nationalbanken. Aftalen 
om pant i de bagvedliggende sikkerheder er bindende i forholdet mel-
lem instituttet og Nationalbanken, men Nationalbankens pant i disse 
kan ikke med sikkerhed gøres gældende over for tredjemand i alle til-
fælde. Bagvedliggende sikkerheder indgår derfor ikke i vurderingen af 
et udlåns bonitet eller ved opgørelsen af dets belåningsværdi.  

 
Supplerende sikkerhed ved pant i udlån  
Belåningsværdien opgøres, for så vidt angår det traditionelle sikker-
hedsgrundlag, dagligt. Derimod kan belåningsværdien af udlån i de 
fleste tilfælde kun vanskeligt opgøres på daglig basis og kan ikke fore-
tages af Nationalbanken. Pengeinstituttet indsender derfor en liste over 
de pantsatte udlån en gang om måneden. Belåningsværdien af udlåne-
ne indgår i den efterfølgende måned i den daglige opgørelse af institut-
tets samlede sikkerhedsstillelse.  

Metoden bygger på en forudsætning om, at værdien af de pantsatte ud-
lån er uændret inden for en måned. For at sikre sig mod værdifald i løbet af 
måneden stiller Nationalbanken derfor krav om, at pengeinstituttet løben-
de og med passende intervaller skal sikre sig, at værdien af de pantsatte 
udlån ikke falder til under 95 pct. af værdien på pantsætningstidspunktet. 
Sker det, skal instituttet straks sende en supplerende liste over udlån, der 
pantsættes. Lånene skal være indeholdt i den liste, som revisor på forhånd 
har erklæret sig om. Det fremgår i øvrigt af ledelsens og revisors erklærin-
ger, at de procedurer, systemer mv., som instituttet har indført, også sikrer, 
at aftalen om at stille supplerende sikkerhed kan overholdes. 
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Realisation af udlån 
Der ikke et egentligt marked for udlån. Realisation af udlån i tilfælde af 
pengeinstituttets misligholdelse af sine forpligtelser over for National-
banken vil derfor også medføre operationelle udfordringer. National-
banken kan ifølge pantsætningserklæringen vælge at sælge de pantsat-
te udlån, samlet eller i mindre porteføljer, at overtage udlånene til eje 
og selv inddrive dem eller en kombination af salg og inddrivelse. Vælger 
Nationalbanken at overtage udlånene til eje, skal det i henhold til pant-
sætningserklæringen og i overensstemmelse med værdipapirhandelslo-
ven ske på grundlag af en kommercielt forsvarlig prisansættelse foreta-
get af tredjemand. 

 
NATIONALBANKENS MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG   

Som følge af den finansielle krise har Nationalbanken, ud over at indfø-
re udlån i det permanente sikkerhedsgrundlag, lavet en række midlerti-
dige foranstaltninger for at lette bankernes adgang til likviditet. Første 
gang var i maj 2008, hvor Nationalbanken udvidede sikkerhedsgrundla-
get med de såkaldte låneobligationer, jf. Pedersen (2009). Obligationer-
ne kunne udstedes i forbindelse med, at et pengeinstitut opnåede lån 
hos et andet. Sidstnævnte kunne herefter stille obligationen til sikker-
hed for lån i Nationalbanken. Senere samme år gav Nationalbanken 
institutterne adgang til, efter ansøgning og efter bevilling af National-
bankens direktion, at opnå lån på basis af det enkelte instituts oversky-
dende lovmæssige solvens opgjort som forskellen mellem basiskapital og 
individuelle solvensbehov. Solvenslåneordningen var således nærmere 
baseret på en kreditvurdering end udtryk for en sikkerhedsstillelse over 
for Nationalbanken i ordets traditionelle forstand.  
  Senere udvidede Nationalbanken det midlertidige sikkerhedsgrundlag 
med en række andre aktiver, hvoraf nogle siden hen er udfaset. De akti-
ver, der i dag indgår i det midlertidige sikkerhedsgrundlag, er beskrevet 
i det følgende.  

En oversigt over udviklingen i Nationalbankens midlertidige sikker-
hedsgrundlag fra 2008 til i dag fremgår af boks 2. 

 
SEKTORSELSKABSAKTIER I SIKKERHEDSGRUNDLAGET  

I september 2008 blev det midlertidige sikkerhedsgrundlag udvidet med 
bl.a. noterede og unoterede aktier udstedt af selskaber i Kongeriget 
Danmark, i danske kroner eller euro, jf. boks 2. Ordningen udløb i fe-
bruar 2011, men blev delvist genindført i august 2011, hvor det midler-
tidige sikkerhedsgrundlag blev udvidet med aktier udstedt af selskaber,  
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NATIONALBANKENS MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG SIDEN 2008 Boks 2 

Ophørte foranstaltninger: 
• Maj 2008: Låneobligationer (ophørt februar 2011). 
• September 2008: Solvenslåneordningen (ophørt februar 2011). 
• September 2008: Noterede og VP-registrerede aktier, investeringsforeningsbevi-

ser og seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds) 
af foreninger eller selskaber i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro 
(ophørt februar 2011). 

• September 2008: Unoterede aktier efter anmodning og efter Nationalbankens 
godkendelse, udstedt af selskaber i Kongeriget Danmark i danske kroner eller 
euro (ophørt feb. 2011).  

• Juni 2009: Noteret og VP-registreret usikret gæld med generel statsgaranti (op-
hørt september 2010). 

• Juli 2009: Unoteret og VP-registreret usikret gæld med generel statsgaranti (op-
hørt september 2010).  

 
Eksisterende foranstaltninger: 
• Juni 2009: Noteret, VP-registreret og statsgaranteret (jf. lov om finansiel stabili-

tet, § 16a) ikke-efterstillet usikret gæld samt noteret, VP-registreret og statsga-
ranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered 
bonds). Papirerne skal være udstedt af penge- eller realkreditinstitutter i Konge-
riget Danmark i danske kroner eller euro (ophører december 2013). 

• Juli 2009: Unoteret, VP-registreret og statsgaranteret (jf. lov om finansiel stabili-
tet § 16a) ikke-efterstillet usikret gæld og unoteret, VP-registreret og statsgaran-
teret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds). 
Papirerne skal være udstedt af penge- eller realkreditinstitutter i Kongeriget 
Danmark i danske kroner eller euro (ophører december 2013).  

• Februar 2010: VP-registrerede SPV-obligationer (udløber december 2013). 
• August 2011: Sektorselskabsaktier (skal opsiges med 30 dages varsel). 
• Maj 2012: Noteret og unoteret VP-registreret egen statsgaranteret ikke-

efterstillet usikret gæld udstedt af pengeinstitutter i danske kroner eller euro 
(ophører december 2016). 

• Maj 2012: Sektorselskabsobligationer efter anmodning og efter Nationalbankens 
godkendelse (skal opsiges med 30 dages varsel).         

 

der fortrinsvis ejes af en række finansielle virksomheder i fællesskab (de 
såkaldte sektorselskabsaktier). Stort set alle pengeinstitutter ejer andele 
i ét eller flere af disse selskaber, hvorfor aktierne har betydning for en 
bred kreds af Nationalbankens kontohavere. Det er en medvirkende 
årsag til, at Nationalbanken belåner netop disse aktier. Ultimo juli 2013 
havde institutterne pantsat sektorselskabsaktier til en belåningsværdi på 
559 mio. kr.  De sektorselskabsaktier, der er godkendt til belåning i Na-
tionalbanken, fremgår af en liste på Nationalbankens hjemmeside1. Lån-

1
 De sektorselskaber, hvis udstedelser pr. 31.8.2013 er godkendt til belåning i Nationalbanken, er: DLR 

Kredit A/S, BI Holding A/S, PRAS A/S, Sparinvest Holding A/S, Garanti Invest A/S, Letpension AS, Mul-
tidata Holding A/S, Nets Holding A/S, Skandinavisk Data Center A/S og VP Securities A/S.  
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tager må ikke belåne aktier, der er egne udstedelser eller udstedt af et 
selskab med snævre forbindelser til låntager1. 

Der er visse praktiske og juridiske forhold omkring sektorselskabsakti-
er, der gør dem mere komplicererede at håndtere som sikkerhed end fx 
stats- og realkreditobligationer. 

I maj 2012 blev det midlertidige sikkerhedsgrundlag udvidet med obli-
gationer udstedt af disse sektorselskaber. Der er p.t. ingen belånbare 
sektorselskabsobligationer, og de behandles derfor ikke nærmere.     

Belåning af sektorselskabsaktier 
Hvis der er tale om VP-registrerede aktier (fondsaktiver)2, er sikringsak-
ten registrering i en værdipapircentral, jf. værdipapirhandelsloven,  
§ 66. VP-registrerede sektorselskabsaktier overføres ved pantsætningen 
til et spærret VP-depot. I depotet er tillige registreret eventuelle øvrige 
sikkerheder omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag, som insti-
tuttet måtte have pantsat til Nationalbanken.  

Sikringsakten ved papirløse aktier, der ikke er VP-registrerede, er 
meddelelse til selskabet eller en eventuel ejerbogsfører, jf. selskabslo-
ven, § 65. Aktien kan først belånes, når Nationalbanken har modtaget 
bekræftelse fra selskabet henholdsvis ejerbogsføreren om, at National-
bankens panteret er registreret, og at der ikke er noteret andre rettig-
hedshavere. Ingen af de sektorselskaber, der i dag figurerer på Natio-
nalbankens liste over belånbare aktier, har udstedt fysiske aktiebreve.  

Sikkerhed i sektorselskabsaktier omfatter afkast, herunder udbytte. 
Stemmeretten udøves fortsat af pantsætter. 

Sektorselskabsaktier, der kan belånes i Nationalbanken, kan medreg-
nes i pengeinstitutternes likviditetsopgørelse i medfør af § 152 i lov om 
finansiel virksomhed under visse forudsætninger, der er fastsat af Fi-
nanstilsynet og gengivet på Nationalbankens hjemmeside.     

 
Særlige forhold ved pant i sektorselskabsaktier 
Sektorselskaberne er, som nævnt ovenfor, etableret og ejet af finansielle 
virksomheder, der har en fælles interesse i at drive selskabet, idet sel-
skabet leverer en række ydelser til ejerne, som det er fordelagtigt for 
ejerne at samarbejde om. Det betyder, at der ofte er vedtægtsmæssige 
bestemmelser eller ejeraftaler, der regulerer bl.a. adgangen til pantsæt-
ning af aktien og/eller forkøbsrettigheder. 

1
 Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at 

optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.   2
 Følgende sektorselskabsaktier, der er godkendt til belåning i Nationalbanken, er VP-registrerede: 

DLR Kredit A/S, Sparinvest Holding A/S og VP Securities A/S. 
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Adgang til pantsætning  
Ved godkendelse af sektorselskabsaktier til belåning indhenter Natio-
nalbanken erklæringer fra sektorselskaberne om, at der ikke i selskabets 
vedtægter eller ejeraftaler er forhold, som forhindrer, at aktierne gyl-
digt kan pantsættes til Nationalbanken. Indeholder vedtægter eller 
ejeraftaler forbud mod pantsætning af aktierne uden bestyrelsens sam-
tykke, indhenter Nationalbanken samtykke fra selskabets bestyrelse til, 
at aktierne kan pantsættes til Nationalbanken.  

Pantsætningen indebærer, at pantsætter ikke kan disponere over ak-
tierne ved salg eller lignende uden Nationalbankens samtykke.   

 

Værdiansættelse og realisation  
Administrationen af ordningen i Nationalbanken er manuel, og som 
udgangspunkt opdateres belåningsværdien af pantsatte sektorselskabs-
aktier én gang om ugen. De sektorselskabsaktier, der i dag belånes i 
Nationalbanken, er ikke børsnoterede. Derfor er der etableret en proce-
dure, hvor foreningen Lokale Pengeinstitutter, som de institutter, der 
har pantsat sektorselskabsaktier, typisk er medlemmer af, leverer de 
relevante oplysninger til brug for Nationalbankens værdiansættelse. 
Belåningsværdien beregnes af Nationalbanken bl.a. under hensyntagen 
til eventuelle kursaftaler i forbindelse med forkøbsrettigheder og efter 
fradrag af et haircut på 20 pct. 

De fleste vedtægter indeholder regler om forkøbsrettigheder for de 
øvrige aktionærer. Disse regler vil Nationalbanken skulle iagttage ved 
en eventuel realisation af aktierne som følge af pantsætters mislighol-
delse af sine forpligtelser. Udnyttes en forkøbsret ikke, vil salg kunne ske 
til tredjemand, der ofte vil skulle godkendes af selskabets bestyrelse. I 
nogle tilfælde indeholder vedtægter og/eller ejeraftaler begrænsninger 
for, hvem aktien kan sælges til. Fx kan aktionærerne i nogle selskaber 
alene være pengeinstitutter.    

 

ANDRE AKTIVER I DET MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG 

Nationalbankens midlertidige sikkerhedsgrundlag indeholder i dag, ud 
over sektorselskabsaktier, også en række øvrige aktiver, som imidlertid 
ikke er forbundet med særlige juridiske problemstillinger. Aktiverne 
nævnes kort nedenfor.  

 
Usikret gæld og junior covered bonds med statsgaranti 
Indtil til 30. december 2016 kan der stilles sikkerhed for kredit i danske 
kroner i form af gældsudstedelser, herunder beholdninger af egne ud-
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stedte obligationer1, med status som ikke-efterstillet usikret gæld med 
statsgaranti. Ultimo juli 2013 udgjorde belåningsværdien af denne type 
obligationer pantsat til Nationalbanken 5,1 mia. kr.   

Indtil 30. december 2013 kan der tillige stilles sikkerhed i form af 
statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (ju-
nior covered bonds), der ikke lever op til Nationalbankens kreditvurde-
ringskrav. Der er p.t. ikke pantsat sådanne aktiver. Junior covered bonds, 
der opfylder Nationalbankens kreditvurderingskrav, indgår i det perma-
nente sikkerhedsgrundlag.  

For at være belånbar skal udstedelsen fremgå af den til enhver tid of-
fentliggjorte liste over garanterede udstedelser på Finansiel Stabilitets 
hjemmeside samt opfylde Nationalbankens øvrige krav, herunder at 
udstedelsen er VP-registreret og udstedt i danske kroner eller euro.  

 
SPV-obligationer 
Indtil 30. december 2013 kan der endvidere stilles sikkerhed i form af 
såkaldte SPV-obligationer. Formålet med SPV-modellen er at give min-
dre pengeinstitutter mulighed for i fællesskab at skabe obligationsud-
stedelser, der har en større volumen end institutternes individuelle 
udstedelser og dermed er mere attraktive for investorerne. SPV-
obligationer er udstedt af et selskab (et SPV), hvis eneste formål er at 
yde statsgaranterede lån til danske pengeinstitutter, datterselskaber i 
Danmark af udenlandske pengeinstitutter samt realkreditinstitutter. 
SPV-obligationerne skal opfylde en række standardbetingelser fastsat 
af Nationalbanken. Obligationerne skal være i danske kroner eller eu-
ro og udstedt i Danmark eller et andet land inden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, EØS. Ligeledes skal udsteder være 
hjemmehørende i Danmark eller et andet land inden for EØS, og 
obligationerne skal være undergivet dansk ret eller et andet EØS-lands 
ret. Et krav om dansk ret ville kunne svække interessen hos udenland-
ske investorer. SPV-obligationer skal være VP-registrerede. SPV-
obligationerne er på linje med sektorselskabsaktier belånbare efter 
anmodning og efter Nationalbankens godkendelse. Der foreligger 
indtil nu ingen konkrete anmodninger om belåning af SPV-obliga-
tioner. 

 

1
 Muligheden for at belåne egne udstedte obligationer blev indført i forbindelse med aktstykke 51 af 

14. februar 2012, hvor det er forudsat, at nye statsgaranterede udstedelser ikke skal kunne omsæt-
tes, men belånes direkte i Nationalbanken. 
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SIKKERHEDSGRUNDLAGET I EUROSYSTEMET OG VISSE ANDRE LANDE 

Andre centralbanker anvender i dag også andre typer af sikkerheder 
end de traditionelle, jf. tabel 1, der indeholder en skematisk oversigt 
over sikkerhedsgrundlaget i en række lande samt ECB. I ingen af disse 
lande belånes aktier1. 
 
Belåning af udlån i Eurosystemet 
Eurosystemets kreditgivning skal være baseret på passende sikkerhed. 
Udlån er blandt de aktiver, der kan anvendes, forudsat at udlånene og  
den operationelle håndtering af sikkerheden opfylder en række betin-
gelser fastsat af ECB2, jf. nærmere i boks 3, som overordnet angiver Eu-
rosystemets rammer for belåning af udlån. 

1
 Tidligere accepterede ECB også aktier som sikkerhed, men denne mulighed ophørte i 2005. 

2
 Jf. ECB's retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer af 

20. september 2011, bilag I, kapitel 6 "Belånbare aktiver", ændret ved ECB's retningslinje 
ECB/2012/25 af 26. november 2012. 

PERMANENT SIKKERHEDSGRUNDLAG    Tabel 1 

 
 ECB 

Fed 
(OMO)1   

Fed 
(SF)1   

BoE 
Standard2 

BoE 
Udvidet2 SNB3 

Riks-
banken4 

Norges 
Bank  

National-
banken 

Statspapirer mv5 . ..........  X X X X X X X X X 
Dækkede obligationer6   .   X - X - X X X X X 
Bankobligationer7  ........  X - X -  X - - - 
Erhvervsobligationer8  ...  X - X - X X X X - 
Asset-backed securities   X X X - X - - X - 
Bankudlån  ....................  X - X - X - - - X 
Udenlandske obligatio-
ner  ................................  X - X X X X X X - 

Multilaterale institutio-
ners obligationer  ..........  X  X X X X X X - 
Anden valuta (antal ) ....  0 0 8 3 7 6 6 9 1 

Kilde: Centralbankernes hjemmesider.  
1 Federal Reserve, FED, accepterer alene treasury securities og mortgage-backed securities fra Freddie Mac, Fannie Mae, 

Ginnie Mae og Federal Home Loan Banks som sikkerhed for deres open market operations, OMO, men et langt brede-
re udvalg af aktivtyper udstedt i et bredere udvalg af valutaer som sikkerhed for lån ydet i forbindelse med "the Dis-
count Window" (stående facilitet) og for intradag-kredit.  

2 Bank of Englands, BoE's, standard sikkerhedsgrundlag kan anvendes i forbindelse med de ordinære markedsoperatio-
ner og intradag-kredit. Det udvidede sikkerhedsgrundlag kan anvendes i forbindelse med "the Discount Window Faci-
lity" og udvidede ordinære markedsoperationer med lang løbetid.  

3 Schweizerische Nationalbank. 
4 For så vidt angår de ordinære markedsoperationer omfatter sikkerhedsgrundlaget kun værdipapirer i svenske kroner. 

Sveriges Riksbank har besluttet, at ABS'er fra og med 1. januar 2014 ikke længere er belånbare.  
5 Omfatter ligeledes statsgaranterede papirer samt regionale og lokale myndigheders udstedelser. 
6 Ved dækkede obligationer (covered bonds) har investor fortrinsstilling til en bagvedliggende cover pool af finansielle 

aktiver.  
7 I BoE og Riksbanken er kun statsgaranterede bankobligationer belånbare. 
8 I BoE kan enkeltstående erhvervsobligationer ikke belånes, men skal være del af en diversificeret portefølje af obliga-

tioner udstedt af forskellige virksomheder.    
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BELÅNING AF UDLÅN I EUROSYSTEMET I HOVEDTRÆK Boks 3 

ECB har fastsat rammebestemmelser for belåning af gældsfordringer (udlån) i Eurosy-

stemet, inden for hvilke de nationale centralbanker i euroområdet kan fastsætte be-

tingelserne for eventuel belåning af gældsfordringer. De overordnede regler er:   

• Udlån, der anvendes på tværs af landegrænser, skal have en minimumsstørrelse 

på 500.000 euro. De enkelte centralbanker kan selv fastsætte mindstebeløbet for 

indenlandske udlån. 

• Debitorer på udlånene kan være offentlige myndigheder og ikke-finansielle sel-

skaber etableret i euroområdet samt internationale og overnationale institutio-

ner.  

• Udlånene skal være i euro.  

• Udlånet og aftalen mellem instituttet og centralbanken om sikkerhed i udlånet 

skal være underlagt lovgivningen i en medlemsstat.     

• Udlånene skal være af god kreditkvalitet.  

• Der kan anvendes fire forskellige kreditvurderingsmetoder: Rating fra kreditvur-

deringsbureauer, interne kreditvurderingssystemer i de nationale centralbanker, 

låntagende instituts eget interne ratingbaserede kreditvurderingssystem, IRB, el-

ler tredjemands kreditvurderingsværktøjer. Der skal ske årlig performanceover-

vågning af kreditvurderingssystemerne i overensstemmelse med ECB's nærmere 

fastsatte regler.  

• Haircut tages på enkeltlånsniveau afhængigt af restløbetid, rente (fast/variabel), 

kreditkvalitetskategori og vurderingsmetode. Haircut kan være på op til 64,5 pct. 

for visse lån med lav kreditvurdering.  

• Instituttet skal verificere udlånenes eksistens over for den långivende centralbank 

efter nærmere regler. Centralbanken, de nationale tilsynsmyndigheder eller eks-

terne revisorer skal verificere de procedurer, som instituttet anvender i den sam-

menhæng. 

• Udlånene må ikke være underlagt nogen restriktioner med hensyn til pantsæt-

ning og realisation, og alle forhold, der er nødvendige for at sikre panteretten 

over for tredjemand i overensstemmelse med nationale regler, skal iagttages.  

• Udlån som sikkerhed kan anvendes på tværs af landegrænser, ligesom debitor og 

kreditor i henhold til udlånet kan være hjemmehørende i forskellige lande. Ved 

pantsætning af udlån i Eurosystemet må højst to forskellige landes lovgivninger 

være involveret. 

 

Som en midlertidig foranstaltning besluttede ECB's styrelsesråd i decem-
ber 2011, at yderligere udlån kan accepteres, forudsat at de opfylder 
specifikke kriterier, som er godkendt af ECB's styrelsesråd, og som kan 
variere for de enkelte lande. Styrelsesrådet godkendte i februar 2012 syv 
nationale centralbankers1 egne kriterier.  

ECB's retningslinjer gælder også for sikkerhed stillet i forbindelse med 
Nationalbankens kreditgivning i euro. Nationalbanken vælger selv, hvil-
ke aktivtyper den anerkender som sikkerhed for kredit i euro, under 

1
 Centralbankerne i Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Østrig og Portugal.   
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forudsætning af at aktiverne opfylder de kvalitetskrav, som ECB stiller, 
og at ECB's principper for risikostyring overholdes. Nationalbanken ac-
cepterer ikke udlån som sikkerhed for kredit i euro i Nationalbanken. 

Den administrative håndtering af belåning af udlån i de enkelte cen-
tralbanker i euroområdet, herunder de juridiske forhold, varierer og 
afhænger af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Den kan der-
for være meget anderledes end i Danmark. De enkelte centralbankers 
regler fremgår af deres hjemmeside.  
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Likviditetsstyring ved afvikling af 
detailbetalinger 

Lars Egeberg Jensen, Tommy Meng Gladov og Majbrit Nygaard Christen-
sen, Betalingsformidlingskontoret 

 
INDLEDNING 

Borgere og virksomheder foretager dagligt et stort antal betalinger ved 
brug af fx dankort, Betalingsservice og overførsler via netbank. Denne 
type betalinger kaldes detailbetalinger. For at en detailbetaling kan 
gennemføres, skal der overføres beløb mellem betalingsafsenders og 
betalingsmodtagers pengeinstitutter. Det foregår i en bagvedliggende 
betalingsinfrastruktur.  

De danske pengeinstitutter er ved at modernisere betalingsinfrastruk-
turen, jf. boks 1. Formålet er at forkorte tidsrummet, fra en betaling 
sendes, til den er modtager i hænde. Det kræver væsentlige ændringer i 
betalingsinfrastrukturen. I efteråret indføres der et nyt system, Intradag-
clearingen, som gør det muligt at afvikle betalinger, der er modtager i 
hænde samme bankdag. Det stiller nye krav til pengeinstitutterne, som i 

MODERNISERING AF BETALINGSINFRASTRUKTUREN Boks 1 

Moderniseringen består af fire elementer: 

 

• Weekendens dankortbetalinger er siden maj 2012 blevet afviklet natten mellem 

søndag og mandag – mod tidligere natten mellem mandag og tirsdag. Derfor ind-

sættes weekendens betalinger foretaget med dankort på forretningernes konti 

mandag morgen. 

• I november 2012 blev der indført forbedrede muligheder for, at pengeinstitutterne 

kan tilbyde kunder og virksomheder at afvikle større betalinger med det samme via 

Nationalbankens betalingssystem Kronos. Institutterne har indført en nedre beløbs-

grænse på 1 mio. kr. for overførsler.   

• I november 2013 bliver det muligt for kunderne at gennemføre konto til konto-

overførsler inden for samme dag. Systemet, der skal håndtere det, Intradagclearin-

gen, blev sat i drift 6. september for at få erfaring med systemet. 

• I efteråret 2014 indføres et nyt system, kaldet Straksclearingen, til hurtig afvikling 

af betalinger på op til 500.000 kr. døgnet rundt alle ugens dage. Modtager af en 

straksoverførsel vil få beløbet sat ind på sin konto umiddelbart efter, at overførslen 

er foretaget.  

1 Moderniseringen er nærmere beskrevet i Danmarks Nationalbank (2012). 
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højere grad end tidligere skal styre likviditeten i løbet af døgnet. Penge-
institutternes likviditetsstyring lettes derfor ved indførelse af en række 
nye automatiserede redskaber. Det er vigtigt, at pengeinstitutterne nøje 
overvejer, hvilke likviditetsstyringsredskaber der er mest hensigtsmæssi-
ge for dem at benytte. Med den rette anvendelse kan likviditetsstyrin-
gen blive sikker og effektiv og afviklingen af detailbetalinger rettidig. 
Artiklen beskriver de nye redskaber, og hvordan de kan forbedre likvidi-
tetsstyringen. 

Fra efteråret 2014 bliver det muligt døgnet rundt at lave straksover-
førsler, hvor konto til konto-overførsler på op til 500.000 kr. er modta-
ger i hænde med det samme. Det vil stille yderligere krav til pengeinsti-
tutternes likviditetsstyring, da deres likviditet ikke kun påvirkes på faste 
afviklingstidspunkter, men løbende hele døgnet. 
 
AFVIKLING AF DETAILBETALINGER 

Ved afvikling af detailbetalinger sker der en løbende opsamling af beta-
lingerne, og på faste tidspunkter beregnes en nettoposition for hvert 
pengeinstitut. På den baggrund modtager eller afgiver det enkelte pen-
geinstitut et beløb, som modsvarer summen af betalinger til og fra insti-
tuttets kunder. Inden en afvikling skal pengeinstitutterne reservere li-
kviditet til formålet. Det foregår ved, at der overføres likviditet til en 
afviklingskonto i Nationalbanken, hvorfra nettopositionerne udveksles. 
Når en afvikling er gennemført, vil indestående på afviklingskontoen 
automatisk blive frigivet og være til pengeinstitutternes disposition. 

Den reserverede likviditet skal dække værdien af nettopositionen. Har 
et pengeinstitut ikke reserveret tilstrækkelig likviditet til en afvikling, vil 
dets betalinger først blive gennemført i en senere afvikling. De pågæl-
dende betalinger lægges til side, og der beregnes nye nettopositioner 
for de resterende pengeinstitutter. Hvis et pengeinstitut ikke reserverer 
tilstrækkeligt, påvirker det således andre institutters nettopositioner. 
Der er risiko for, at institutternes reservationer ikke kan dække de nye 
nettopositioner, så deres betalinger ikke gennemføres rettidigt.  
 
Sum- og Intradagclearingen 
Systemet, der tidligere har håndteret samtlige detailbetalinger, kaldes 
Sumclearingen. Pengeinstitutternes nettopositioner udveksles i Sumclea-
ringen om natten. 

Siden 6. september 2013 har der været to systemer, hvor detailbeta-
linger afvikles, Sumclearingen og det nye system, Intradagclearingen. I 
det nye system afvikles betalinger tre gange i dagtimerne og en gang 
om natten samtidig med Sumclearingen, jf. figur 1. Intradagclearingen er  

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



111 
 

AFVIKLINGSTIDSPUNKTER Figur 1  

 
Anm.: Afvikling af weekendens dankortbetalinger sker særskilt mandag morgen kl. 06.00 

 
baseret på internationale standarder for betalingsmeddelelser, hvilket er 
med til at fremtidssikre infrastrukturen. 

Med Intradagclearingen er det muligt at foretage konto til konto- 
overførsler, der er modtager i hænde samme bankdag. Hidtil er beløbet 
typisk først blevet indsat på modtagers konto den følgende bankdag.    

Kun konto til konto-overførsler er blevet flyttet fra Sumclearingen til 
Intradagclearingen, jf. Danmarks Nationalbank (2012). Den daglige vær-
di af disse overførsler udgør ca. 13,7 mia. kr., jf. figur 2, så det er over 
halvdelen af den samlede værdi af detailbetalinger, der er blevet flyttet.  

Infrastrukturen gør det i princippet muligt på sigt at flytte alle typer 
detailbetalinger fra Sumclearingen til Intradagclearingen.  

 
 

BETALINGER I SUMCLEARINGEN FORDELT PÅ TYPER,  
GENNEMSNITLIG DAGLIG VÆRDI, FØRSTE KVARTAL 2013 Figur 2  

 
Kilde: Nets og Finansrådet 
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LIKVIDITETSSTYRING  

Pengeinstitutterne har likviditet på deres hovedkonto i Nationalban-
ken, foliokontoen. Saldoen på foliokontoen påvirkes af bl.a. ind- og 
udlånsforretninger, valutahandler, værdipapirhandler og detailbeta-
linger.  Institutterne skal løbende sørge for at have tilstrækkelig likvi-
ditet til at gennemføre deres betalinger og forholde sig til, hvordan de 
disponerer over likviditeten i løbet af dagen. For at lette afviklingen af 
betalinger yder Nationalbanken pengeinstitutterne lån inden for det 
pengepolitiske døgn, der løber fra kl. 16.00 til kl. 15.30 den følgende 
bankdag. Lånene ydes som et overtræk på pengeinstitutternes folio-
konto mod sikkerhed i værdipapirer eller indskudsbeviser. Indestående 
på foliokontoen tillagt instituttets maksimale adgang til overtræk sva-
rer til instituttets disponible likviditet. Ved afslutningen af det penge-
politiske døgn kl. 15.30 må pengeinstitutterne ikke have et overtræk 
på deres foliokonto. Hvis de mangler likviditet, må de låne på penge-
markedet. 
 
Hidtidige likviditetsstyringsredskaber 
Pengeinstitutterne har som hovedregel kun reserveret likviditet en gang 
i døgnet forud for den natlige afvikling af detailbetalinger i Sumclearin-
gen. De har på det tidspunkt ikke kendt størrelsen af deres nettopositi-
on og har derfor generelt reserveret betydeligt mere likviditet, end der 
har været behov for. Det har hidtil været muligt at reservere likviditet til 
afviklingen på tre måder: Stående ordre, manuel overførsel og reserva-
tion under sikkerhedsretten. Den reserverede likviditet overføres til 
pengeinstitutternes afviklingskonti i Nationalbanken. 
 
• Stående ordre. Et fast beløb overføres automatisk fra foliokontoen til 

afviklingskontoen. Derved kan pengeinstitutterne overføre likviditet 
uden manuelle indgreb. Institutterne kan tilpasse størrelsen af den 
stående ordre. Den fastsættes typisk, så den i de fleste tilfælde dækker 
likviditetsbehovet i afviklingen. Ordren må ikke overstige institutterns 
disponible likviditet. Hvis deres disponible likviditet ikke er tilstrække-
lig, bliver den stående ordre ikke gennemført.  

• Manuel overførsel. Beløb overføres manuelt fra foliokontoen til afvik-
lingskontoen. Manuel overførsel bruges især til at overføre ekstra li-
kviditet på dage med spidsbelastning, hvor pengeinstitutterne forven-
ter en stor negativ nettoposition. I princippet kan manuel overførsel 
bruges til den daglige reservation, men den manuelle proces øger risi-
koen for fejl.  

• Reservation under sikkerhedsretten. Et fastsat beløb overføres til afvik-
lingskontoen fra sikkerhedsretten, som er beskrevet nærmere i boks 2. 
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Brug af sikkerhedsretten gør det typisk muligt at reservere store 
mængder likviditet og mindsker dermed risikoen for, at der ikke er til-
strækkelig likviditet til afviklingen. Reservationen foregår automatisk, 
hvorved risikoen for manuelle fejl minimeres.  

 
Anvendelse af hidtidige likviditetsstyringsredskaber 
I august 2013 var 55 pengeinstitutter direkte deltagere i Sumclearingen. 
Endvidere deltog en række pengeinstitutter indirekte gennem andre 
pengeinstitutter. 

Hovedparten af institutterne har hidtil reserveret likviditet via stående 
ordre. Nogle har brugt enten reservation under sikkerhedsretten eller 
manuel overførsel, mens få har kombineret de tre muligheder. På en 
gennemsnitlig dag har 48 pengeinstitutter benyttet stående ordre, 10 
reservation under sikkerhedsretten, og 5 manuel overførsel. 

Også målt på værdien har stående ordre udgjort størstedelen, jf. figur 
3. Værdien af reservation via stående ordre har været stabil og gennem-
snitligt udgjort 25,6 mia. kr. dagligt, svarende til lidt under 50 pct. af de 
samlede reservationer. Brugen af reservation under sikkerhedsretten 

 

SIKKERHEDSRETTEN Boks 2 

Sikkerhedsretten anvendes til at stille sikkerhed for lån i Nationalbanken. Lånene kan 

anvendes til at afvikle betalinger i forbindelse med værdipapirhandler og periodiske 

betalinger i VP-afviklingen, valutahandler i CLS-afviklingen, detailbetalinger i Sum-

clearingen og Intradagclearingen. Et pengeinstitut, der ønsker at anvende sikkerheds-

retten, skal have indgået en sikkerhedsretsaftale med Nationalbanken og have opret-

tet en sikkerhedsretskonto i danske kroner. 

Pengeinstituttet stiller sikkerhed i værdipapirer i et eller flere udpegede værdipa-

pirdepoter i VP Securities, typisk handelsdepoter. Sikkerhedsretten binder ikke be-

stemte fondsaktiver i et sikkerhedsdepot som ved traditionel pantsætning af aktiver 

til Nationalbanken. Under sikkerhedsretten får Nationalbanken i stedet pant i en del 

af værdien af instituttets værdipapirer svarende til det lånte beløb. Som udgangs-

punkt accepterer Nationalbanken de samme værdipapirer som i forbindelse med tra-

ditionelt pant. Instituttet kan fortsat råde over værdipapirerne i sikkerhedsretsdepo-

tet, så længe værdien i depotet overstiger det samlede lån under sikkerhedsretten.  

Lån under sikkerhedsretten skal være indfriet senest kl. 15.00. Et eventuelt udestå-

ende lån kl. 15.00 vil automatisk blive forsøgt inddækket ved at bruge af indeståen-

det på foliokontoen. Hvis der ikke er dækning på pengeinstituttets foliokonto, over-

føres værdipapirer med en samlet belåningsværdi svarende til værdien af det udestå-

ende lån til Nationalbanken.  

Der er udarbejdet et lovforslag, der søger at udvide sikkerhedsrettens anvendelsesmu-

ligheder. Lovændringen vil give pengeinstitutterne mulighed for at anvende sikkerheds-

retten til at stille sikkerhed for alle typer lån inden for det pengepolitiske døgn. Penge-

institutterne kan dermed bruge sikkerhedsretten til alle deres daglige betalinger.  
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Pengeinstitutterne har generelt reserveret rigelig likviditet til afviklin-
gerne, jf. figur 4. Det afviklede beløb varierer meget. På dage med store 
statslige betalinger, som fx kommunale bloktilskud eller virksomheder-
nes skatte- og momsbetalinger, afvikles der store beløb i Sumclearingen. 
På samme måde varierer reservationerne til afviklingerne, fordi penge-
institutterne tager højde for kendte betalinger. I gennemsnit er der det 
seneste år dagligt afviklet betalinger for 6,5 mia. kr., og den daglige 
reservation har i gennemsnit udgjort 54,1 mia. kr.  

Selv om pengeinstitutterne samlet har reserveret rigelig likviditet til 
afviklingerne, var der i 2012 ni dage, hvor betalingerne var forsinkede, 
fordi enkelte pengeinstitutter ikke reserverede tilstrækkeligt. 
 
Nye likviditetsstyringsredskaber 
I den moderniserede betalingsinfrastruktur er der indført en række nye 
redskaber til likviditetsstyring. Hvis de bruges hensigtsmæssigt, vil det 
mindske risikoen for, at gennemførelsen af detailbetalinger forsinkes. 

PENGEINSTITUTTERNES RESERVATION TIL SUMCLEARINGEN, 
GENNEMSNITLIG DAGLIG VÆRDI Figur 3  

 
Kilde:   Nationalbanken 
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har udgjort gennemsnitligt 15,9 mia. kr. dagligt, svarende til ca. 30 pct. 
af de samlede reservationer. Manuel overførsel har med gennemsnitligt 
12,6 mia. kr. dagligt udgjort den mindste del af de daglige reservatio-
ner. Værdien af manuel overførsel varierer dagligt, da likviditetsbehovet 
kan svinge fra dag til dag. 
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RESERVATION OG AFVIKLING I SUMCLEARINGEN, DAGSOBSERVATIONER 
OG GENNEMSNITLIG DAGLIG VÆRDI Figur 4  

 
Kilde: Nationalbanken 

  

Pengeinstitutterne modtager nu en endelig opgørelse af deres forven-
tede nettopositioner til den næste afvikling, kaldet forecast. Opgørel-
sen, der beregnes af systemets operatør, Nets, gør det nemmere at for-
udse likviditetsbehovet. Institutterne kan endvidere fastsætte en buffer i 
likviditetsreservationen, kaldet overdækning som kan bruges til at imø-
degå uventede likviditetsbehov. 

Der er desuden indført en række nye muligheder for at reservere li-
kviditet til afviklingerne. Mulighederne er automatiserede og kan der-
ved lette pengeinstitutternes arbejdsgange. De kaldes direct debit sik-
kerhedsret, direct debit foliokonto og mest muligt. Institutterne kan 
fortsat bruge stående ordre og manuel overførsel. Reservation under 
sikkerhedsretten erstattes af direct debit sikkerhedsret.  

Nedenfor beskrives de nye redskaber, mulighederne for at anvende 
dem samt deres fordele.  
 
• Direct debit sikkerhedsret. Pengeinstitutterne kan automatisk skaffe 

likviditet ved at låne under sikkerhedsretten. Beløbet, der lånes, svarer 
til det modtagne forecast tillagt den valgte overdækning. Sikkerheds-
retten anvendes derfor mere effektivt end tidligere, hvor institutterne 
selv skulle fastsætte reservationens størrelse.  

• Direct debit foliokonto. Nationalbanken kan automatisk overføre et 
beløb svarende til det modtagne forecast tillagt den valgte overdæk-
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ning fra et pengeinstituts foliokonto til deres afviklingskonto. Institut-
ternes samlede disponible likviditet kan anvendes. Funktionen er obli-
gatorisk for alle pengeinstitutter og anvendes kun til afviklinger i dag-
timerne, hvor Nationalbankens betalingssystem Kronos er åbent.    

• Mest muligt. Pengeinstitutterne kan her stille deres disponible likvidi-
tet til rådighed for afviklinger om natten. Likviditeten overføres fra in-
stituttets foliokonto til dets afviklingskonto. Da institutterne ikke kan 
anvende overskydende likviditet til andre formål i nattetimerne, vil de 
med fordel kunne benytte mest muligt.  

• Overdækning. Pengeinstitutterne kan på forhånd fastsætte en buffer, 
der ved reservation via direct debit sikkerhedsret eller direct debit fo-
liokonto automatisk lægges oven i forecast. Institutterne vælger selv 
størrelsen på bufferen, som er den samme til alle døgnets afviklinger. 
Institutter, der ifølge forecast skal afgive likviditet, reserverer likviditet 
svarende til forecast plus den valgte overdækning. For institutter, der 
ifølge forecast skal modtage likviditet, reserveres likviditet svarende til 
forskellen mellem overdækningen og forecast, så instituttet har den 
ønskede buffer til afviklingen. 

 
Likviditetsstyringsredskaberne gør det muligt at dække forskellige penge-
institutters behov, fx er sikkerhedsretten primært relevant for institutter 
med en vis værdipapirbeholdning. Endvidere er redskaberne tilpasset 
institutternes behov for likviditetsstyring i henholdsvis dag- og natteti-
merne. Om natten kan institutterne kun anvende likviditet til afviklinger, 
mens de i dagtimerne har behov for likviditet til andre formål. 
 
Anvendelse af de nye likviditetsstyringsredskaber  
Mulighederne for at anvende likviditetsstyringsredskaber er forskellige  
om natten og i dagtimerne. En oversigt over mulighederne for reserva-
tion af likviditet, og den rækkefølge de anvendes i, fremgår af figur 5. 

I dagtimerne kan pengeinstitutterne overføre likviditet til afviklings-
kontoen ved at anvende stående ordre og manuel overførsel. For insti-
tutter, der anvender sikkerhedsretten, overføres der automatisk likvidi-
tet til afviklingen via direct debit sikkerhedsret, hvis der ikke allerede er 
likviditet på afviklingskontoen svarende til forecast tillagt den valgte 
overdækning. Ved at anvende sikkerhedsretten kan institutterne helt 
undgå de manuelle procedurer forbundet med stående ordre og manuel 
overførsel.  

Direct debit foliokonto bruges kun i dagtimerne, hvor der er adgang 
til at overføre likviditet fra pengeinstitutternes foliokonti. Funktionen er 
obligatorisk for alle pengeinstitutter og tages i brug, hvis indestående på 
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afviklingskontoen og træk på sikkerhedsretten er mindre end forecast 
tillagt den valgte overdækning. Skaffes den manglende likviditet ikke 
på denne måde, skyldes det, at instituttet ikke har den fornødne likvidi-
tet. 

Til nattens afviklinger kan pengeinstitutterne overføre likviditet til af-
viklingskontoen ved at anvende stående ordre, manuel overførsel og 
mest muligt. Mest muligt er kun tilgængelig om natten, da funktionen 
binder pengeinstitutternes samlede disponible likviditet til afviklingen.  

Om natten anvendes direct debit sikkerhedsret før den på forhånd re-
serverede likviditet. Den valgte rækkefølge sikrer, at der er maksimal 
likviditet til den natlige afvikling. 
 
NYE UDFORDRINGER  

Ændringerne i betalingsinfrastrukturen medfører nye udfordringer for 
pengeinstitutternes likviditetsstyring. Det skyldes primært, at der er ind-
ført flere daglige afviklinger, og at en afvikling er placeret tæt på det 
pengepolitiske døgns afslutning. Institutterne skal derfor indtage en mere 
aktiv rolle i forhold til styring og monitorering af likviditeten og imødegå 
udfordringerne ved at anvende de nye likviditetsstyringsredskaber.  
 
Flere daglige afviklinger 
Afviklinger i løbet af dagtimerne kræver løbende likviditetsstyring. Frem 
til november 2013 vil detailbetalingerne blive afviklet om natten eller i 

RESERVATIONSRÆKKEFØLGE Figur 5  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Figuren viser de tidligere og nuværende muligheder for reservation af likviditet til afvikling af detailbetalinger, 
samt den rækkefølge de anvendes i på de forskellige afviklingstidspunkter.  
Nationalbanken 
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sjældne tilfælde ved ekstra afviklinger om dagen. Likviditetsbehovet til 
detailbetalinger er derfor begrænset i dagtimerne indtil da. 

I den moderniserede infrastruktur skal pengeinstitutterne i dagti-
merne have likviditet til at afvikle detailbetalinger, valuta- og værdipa-
pirhandler samt andre transaktioner mellem institutterne. Det kræver, 
at de aktivt tager stilling til, hvilke likviditetsstyringsredskaber, der er 
mest hensigtsmæssige for dem at anvende og løbende er opmærksom-
me på, at der er tilstrækkelig likviditet.  

Pengeinstitutter, der er tilmeldt sikkerhedsretsordningen, bør anvende 
direct debit sikkerhedsret til at afvikle detailbetalinger, da funktionen 
typisk gør det muligt at reservere betydelige mængder likviditet til afvik-
lingen. 

Den obligatoriske direct debit foliokonto er i dagtimerne med til at 
mindske risikoen for, at afviklinger af detailbetalinger forsinkes. Penge-
institutterne skal være opmærksomme på, at hvis likviditeten på folio-
kontoen automatisk anvendes til afvikling af detailbetalinger, er den 
ikke til rådighed for andre formål. Institutter, der ikke ønsker at påvirke 
likviditeten på foliokontoen, kan med fordel benytte sikkerhedsretten, 
da direct debit sikkerhedsret anvendes før direct debit foliokonto.  
 
Det pengepolitiske døgns afslutning 
Intradagclearingens sidste dagsafvikling er kl. 14.00. Tidspunktet ligger 
forholdsvis tæt på det pengepolitiske døgns afslutning kl. 15.30. Tids-
rummet fra afslutningen af dagens sidste afvikling til det pengepoliti-
ske døgnskifte er dermed forkortet væsentligt. Pengeinstitutterne 
modtager forecast for afviklingens likviditetsbehov og kan på den bag-
grund forberede sig på døgnets afslutning. De kender dog først deres 
endelige likviditetsbehov efter afviklingen og kan derfor komme under 
tidspres, når de skal fremskaffe likviditet i markedet til at inddække et 
eventuelt lån hos Nationalbanken inden afslutningen af det pengepoli-
tiske døgn. 

Pengeinstitutterne kan påvirke likviditetsbehovet i afviklingerne ved 
at sætte øvre beløbsgrænser for kundernes transaktioner. Endvidere kan 
institutterne opfordre deres erhvervskunder til at lave overførsler via 
Nationalbanken, så beløbet posteres med det samme og ikke afventer 
næste afvikling af detailbetalinger.  
 
Uventet likviditetsbehov 
Forecast for det forventede likviditetsbehov er kun korrekt, hvis alle 
pengeinstitutter har reserveret tilstrækkelig likviditet. Hvis et eller flere 
institutter ikke har gjort det, udskydes deres betalinger til senere afvik-
ling, og de øvrige institutters nettopositioner genberegnes. De nye netto- 
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OVERDÆKNING    Boks 3 

Overdækningens betydning for afviklingen af detailbetalinger er analyseret på bag-

grund af 246 dages afviklinger i Sumclearingen i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013. 

Det antages, at pengeinstitutterne reserverer et beløb svarende til den negative 

nettoposition tillagt overdækning. Hvis nettopositionen er positiv, reserveres 0 kr. Det 

antages endvidere, at et enkelt institut ikke reserverer tilstrækkelig likviditet.  

Tabellen viser effekterne af, at instituttet med henholdsvis største, median og 

mindste betalingsforpligtelse ikke reserverer tilstrækkelig likviditet. Det fremgår, hvor 

mange dage den manglende reservation medfører forsinkelser i gennemførelsen af 

andre institutters betalinger. Endvidere fremgår det, hvor mange af de 55 deltagende 

institutter, der i værste fald påvirkes på de pågældende dage. Effekterne er beregnet 

for forskellige niveauer af overdækning.  
 
Ingen overdækning  
Hvis overdækning ikke anvendes, vil de øvrige pengeinstitutters betalingsgennemfø-

relse blive forsinket på stort set alle dage. Uanset om det fjernede institut har den 

største eller den mindste betalingsforpligtelse, vil hovedparten af institutterne i vær-

ste fald blive berørt af den utilstrækkelige reservation.  

  

Overdækning 
Hvis instituttet med den mindste betalingsforpligtelse ikke reserverer tilstrækkelig li-

kviditet, vil en overdækning på 5 pct., på langt de fleste dage sikre afviklingen for de 

øvrige institutter. Anvendes en overdækning på 25 pct. gennemføres afviklingen 

planmæssigt på de fleste dage, selv i en situation hvor instituttet med medianforplig-

telsen fjernes fra afviklingen. 

Det fremgår ligeledes, at det maksimale antal pengeinstitutter, der påvirkes af en 

utilstrækkelig reservation, falder i takt med, at overdækningen stiger. En overdæk-

ning på 25 pct. påvirker afviklingen positivt, men det vil stadig have store konsekven-

ser, hvis instituttet med den største betalingsforpligtelse ikke har reserveret tilstræk-

kelig likviditet. 

 

EFFEKT AF OVERDÆKNING   

 Antal dage Største antal pengeinstitutter 

 
Største 
betaler 

Median 
betaler 

Mindste 
betaler 

Største 
betaler 

Median 
betaler 

Mindste 
betaler 

Overdækning       
0 pct.   246 243 235 46 46 45 
5 pct.   246 154 7 42 30 17 
25 pct.   244 67 0 33 14 0 

Kilde: Nationalbanken, egne beregninger. 
 

 

topositioner vil ikke stemme overens med forecast, så der er risiko for, at 
flere institutter ikke har reserveret tilstrækkelig likviditet.  

Flere af de nye likviditetsstyringsredskaber kan anvendes til at mindske 
risikoen for, at betalinger forsinkes på grund uventede behov for likvidi-
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tet. Fælles for dem er, at de gør det muligt at reservere mere likviditet, 
end forecast tilsiger.  

Overdækning anvendes til at dække en eventuel forskel mellem fore-
cast og det faktiske likviditetsbehov. Størrelsen af overdækning er afgø-
rende for, hvor godt sikret et pengeinstitut er, jf. boks 3. Anvendes 
overdækning ikke, vil ét instituts utilstrækkelige reservation kunne med-
føre, at hovedparten af de øvrige institutters betalinger forsinkes. Jo 
større overdækning institutterne anvender, jo mindre er risikoen for, at 
de øvrige institutter bliver påvirket af ét institut, der har reserveret util-
strækkeligt. Selv en stor overdækning kan dog ikke garantere, at beta-
lingerne gennemføres rettidigt i den situation, hvor pengeinstituttet 
med den største betalingsforpligtelse ikke har reserveret tilstrækkelig 
likviditet. Det understreger, hvor vigtigt der er, at alle pengeinstitutter 
løbende overvåger deres reservation af likviditet til afviklingen af de-
tailbetalinger. 

Anvendes mest muligt, vil pengeinstitutterne typisk kunne sikre bety-
delige mængder likviditet til den natlige afvikling af Sum- og Intradag-
clearingen, hvor den største del af afviklingen forventes at blive gen-
nemført. Ligesom ved overdækning, minimeres risikoen for, at betalin-
ger forsinkes på grund af uventede likviditetsbehov  

Alle pengeinstitutter bør anvende mest muligt i kombination med en 
passende overdækning, som bl.a. kan fastsættes under hensyn til insti-
tuttets gennemsnitlige og maksimale betalingsforpligtelse. 
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Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 

Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 
 
Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væk-
sten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP, har således i 2011 og 
2012 været omtrent på niveau med forbrugerprisstigningerne.1 

Den økonomiske udvikling på Færøerne er i høj grad afhængig af fi-
skeriet og havbrugene. Eksportværdierne af makrel og laks udviklede sig 
også i 2012 positivt. På aggregeret plan kompenserede det mere end for 
den fortsatte tilbagegang i det traditionelle bundfiskeri, hvor mange 
fiskere er økonomisk hårdt pressede. 

Husholdningerne har konsolideret sig, og de synes at være præget af 
stor usikkerhed. Det har lagt en dæmper på det private forbrug og der-
med også på visse afledte investeringer. Importen ekskl. skibe og fly steg 
dog betydeligt i 2012. Specielt import til erhverv drev fremgangen. Ek-
sporten steg også, men noget mindre. Det betød, at handelsbalancen 
gik fra overskud i 2011 til underskud i 2012. 

Ledigheden er faldet de seneste år, uden at beskæftigelsen er steget 
tilsvarende. Det afspejler, at der har været nettoudvandring, og at et 
stigende antal personer med bopæl på Færøerne arbejder i udlandet. 

Forbrugerpriserne var i 2. kvartal 2013 0,3 pct. lavere end året før. Pris-
faldet skyldtes især lavere priser på energi, transport og boligrelaterede 
udgifter.  

 
Nationalregnskab 
Det nominelle BNP steg 1,9 pct. i 2012 efter at være vokset 2,4 pct. året 
før. Begge år lå væksten i det nominelle BNP lige omkring årsstignings-
takten i forbrugerpriserne.  

Aktiviteten synes dermed at have stået i stampe de sidste par år. Det 
følger dog efter en betydelig stigning i nominelt BNP i 2010, jf. tabel 1, 
primært som følge af gunstige fiskepriser. Desuden blev Færøerne under 
tilbageslaget i 2008-09 mindre hårdt ramt end de fleste andre vestlige 
økonomier. Det nominelle BNP lå i 2012 knap 9 pct. over niveauet i 
2007. I samme periode er forbrugerpriserne steget godt 10 pct. 

1
 En konjunkturvurdering af færøsk økonomi er udfordret af, at det statistiske materiale er begrænset. 

Fx opgøres BNP kun nominelt, årligt og med betydelig forsinkelse. Det færøske statistikbureau, 
Hagstova Føroya, arbejder dog på at kunne offentliggøre et realt nationalregnskab om nogle år.  
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De senere års stigning i det nominelle BNP har været drevet af ekspor-
ten af fisk. Den indenlandske efterspørgsel har været svag med afdæm-
pet vækst i det offentlige forbrug og bruttoinvesteringerne, som med 
store udsving fra år til år fortsat ligger under niveauet i 2006-07. Det 
private forbrug faldt i 2008-10, men rettede sig i 2011.  

 
Husholdninger 
Husholdningerne er fortsat afventende, hvilket lægger en dæmper på 
den private efterspørgsel. Forbruget som andel af disponibel indkomst 
faldt kraftigt fra knap 98 pct. i 2007 til knap 85 pct. to år senere. For-
brugskvoten er derefter kun steget svagt og lå i 2012 knap 5 procent-
point under gennemsnittet for de sidste 15 år. Lettelsen af landsskatten 
på indkomst, der fik virkning fra januar 2012, synes kun at have haft 
begrænset effekt på forbruget.  

FAKTA OM FÆRØERNE  

Folketal (primo 2013) .................................................................................  48.197 
   heraf i Tórshavn kommune  ....................................................................  19.827 
   heraf 18-66 år ..........................................................................................  29.161 

Antal lønmodtagere (fuldtid, årsgennemsnit, 2012)  ................................  23.684 
Ledighed (fuldtid, årsgennemsnit, 2012)  ..................................................  1.490 
Bruttonationalprodukt pr. indbygger, 2012 (1.000 kr.)1  ...........................  280 
Disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger, 2011 (1.000 kr.)1  ......  299 

Kilde: Hagstova Føroya. 
1 Til sammenligning var BNP pr. indbygger i Danmark 326.000 kr. i 2012, og disponibel bruttonationalindkomst pr. 

indbygger var 323.000 kr. i 2011. 

 

 

NATIONALREGNSKAB, NOMINELLE VÆKSTRATER Tabel 1 

Pct., år-år 
(Andel af 

BNP, 2011) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Privat forbrug  ...............................  (55,4) 5,8 -0,2 -1,4 -1,6 8,2 n.a. 
Offentligt forbrug  ........................  (31,5) 8,2 10,5 1,8 3,7 1,9 n.a. 
Bruttoinvesteringer i alt  ...............  (18,4) 28,4 -34,6 -17,4 20,7 -4,1 n.a. 
Eksport af varer og tjenester  ........  (49,1) 6,5 7,8 -11,0 15,2 12,9 n.a. 

Endelig anvendelse lig  
samlet tilgang  ...............................  

 
(154,4) 10,3 -3,0 -5,7 6,8 6,6 n.a. 

Import af varer og tjenester  .........  (54,4) 18,7 -6,8 -13,2 6,6 15,4 n.a. 
Bruttonationalprodukt  .................  (100,0) 5,9 -0,8 -1,7 7,0 2,4 1,9 

Bruttonationalindkomst  ...............  (104,9) 5,7 -2,9 -3,6 11,2 3,7 n.a. 

Disp. bruttonationalindkomst  ......  (113,2) 7,3 -5,1 -3,3 11,0 5,4 n.a. 

Memo: Forbrugerpriser  ................   3,6 6,3 -1,0 0,4 2,3 2,2 

Anm.: Bruttonationalindkomst er BNP tillagt løn- og formueindkomst, netto. Disponibel bruttonationalindkomst er 
bruttonationalindkomst tillagt overførsler fra udland, netto. 

Kilde: Hagstova Føroya. 
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Vurderet ud fra momsindbetalingerne har der været en vis fremgang i 
det private forbrug i 1. halvår 2013. 

Mens det samlede private forbrug har udviklet sig svagt, er salget af 
personbiler målt ved importværdien gået markant frem siden foråret 
2009, hvor niveauet dog var meget lavt. Importværdien af personbiler 
ligger nu over gennemsnittet siden 2000. 

Forbrugertilliden måles halvårligt og var i både januar og juni 2013 
svagt positiv og på det højeste niveau siden juni 2007. Fremgangen i 
forhold til de foregående målinger skyldtes både, at forbrugerne vurde-
rede den aktuelle situation bedre end for 12 måneder siden, og at de så 
mere positivt på fremtiden. Det gjaldt både for familiens egen og Færø-
ernes økonomi. 

De opgjorte boligpriser svinger fra kvartal til kvartal, men har de sene-
ste år overordnet set været konstante efter at være faldet ca. 20 pct. i 
perioden 2007-09. Priserne er nu på samme niveau som i 2006, hvor de 
allerede var i gang med den kraftige stigning, som fortsatte frem til 
midten af 2007. Boligsalget er steget betydeligt siden midten af 2009 og 
lå i 2012 mere end en tredjedel over gennemsnittet siden 1985. 

 
Arbejdsmarked 
Beskæftigelsen målt ved antallet af lønmodtagere efter sæsonkorrek-
tion steg i 1. halvår 2012 og har derefter været stort set uændret, jf. fi-
gur 1. Kun en meget begrænset del af det store fald i 2008-10 er indhentet,  
 

LØNUDBETALINGER OG ANTAL LØNMODTAGERE Figur 1  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Sæsonkorrigerede månedsdata. 3 måneders glidende gennemsnit for lønudbetalinger. Seneste observation er juni 
2013 for antal lønmodtagere og juli 2013 for lønudbetalinger.  
Hagstova Føroya. 
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og beskæftigelsen ligger fortsat betydeligt under niveauet før den kraf-
tige stigning i 2006-08. 

Fordelt på brancher var der i 2012 fremgang i antallet af ansatte inden 
for fiskeindustrien, jf. figur 2. Det skyldes til dels, at fangsten af makrel 
og sild er steget, men skal også ses på baggrund af, at Færøernes største 
virksomhed, Faroe Seafood, gik konkurs i december 2010. 800 personer 
ansat på selskabets fiskefabrikker og skibe mistede dermed deres job. 
Dele af selskabet er siden blevet solgt, men kun en mindre del af pro-
duktionen er atter kommet i gang.  

Fiskeopdræt er et erhverv, der har haft en særdeles positiv udvikling 
de senere år. Det har betydet stigende beskæftigelse, men da produkti-
onen er meget lidt arbejdskraftsintensiv, har det kun haft begrænset 
effekt på den samlede beskæftigelse. 

Antallet af ansatte inden for de private tjenesteerhverv stabiliserede 
sig i sidste del af 2012 efter tilbagegang i de foregående år. I de første 
måneder af 2013 steg beskæftigelsen i forhold til de samme måneder 
året før. Det var specielt virksomheder inden for kommunikation og den 
finansielle sektor, der var årsag til faldet i 2012, mens hoteller og anden 
transport end søtransport trak i modsat retning. 

Den offentlige beskæftigelse har stort set været konstant siden be-
gyndelsen af 2009 og udgjorde i 2012 over 40 pct. af det samlede antal 
lønmodtagere på Færøerne. 

Byggeriet var i stadig tilbagegang i 2012 målt på antallet af lønmod-
tagere. Efter et større fald fra midten af 2008 og frem til begyndelsen af 
2010 har tilbagegangen dog været begrænset. Ud fra de første måneder 
i 2013 lader der endnu ikke til at være sket en vending. Beskæftigelsen 
er nu på samme niveau som i 2002, dvs. før højkonjunkturen med kraf-
tigt stigende boligpriser satte ind på Færøerne. 

ÆNDRING I ANTAL LØNMODTAGERE I UDVALGTE SEKTORER  Figur 2  

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Tal for 2013 viser ændringen for perioden januar-juni 2013 i forhold til samme periode i 2012. Tal i parentes i 
figurforklaringen angiver sektorens andel af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i 2012. 
Hagstova Føroya. 
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I takt med at byggeaktiviteten er gået ned på Færøerne, har et betyde-
ligt antal færøske håndværkere fundet beskæftigelse i udlandet, speci-
elt Norge. Det er som udgangspunkt positivt, at udlandet efterspørger 
de færøske håndværkeres kvalifikationer, og at arbejdskraften er yderst 
mobil. Det store antal færinger, som arbejder i udlandet, skal dog også 
ses i lyset af, at de færøske skattefradrag er særdeles gunstige for per-
soner, der arbejder i udlandet.  

På Færøerne er der imidlertid mangel på arbejdskraft inden for visse 
faggrupper, bl.a. elektrikere, og der er tegn på flaskehalse. Risikoen er, 
at både mindre og større bygge- og vedligeholdelsesprojekter ikke kan 
sættes i gang, da den nødvendige arbejdskraft til dele af projektet ikke 
kan skaffes eller vil være meget dyr. Det kan bevirke, at ellers rentable 
byggeinvesteringer ikke foretages, eller at der kommer uholdbart høje 
lønstigninger. Med fortsat mangel på arbejdskraft inden for visse hånd-
værksfag vil større projekter, herunder offentlige, kunne lægge et unø-
digt pres på økonomien. Hvis manglen på arbejdskraft fortsætter i ad-
skillige år, vil det også på længere sigt kunne give et strukturelt pro-
blem, da der vil være meget få faglærte håndværkere tilbage på Færø-
erne til at uddanne nye. 

Ledigheden på Færøerne er faldet siden begyndelsen af 2011 og ud-
gjorde i juli 2013 4,3 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 3 (venstre). Antallet 
af arbejdsløse er faldet langt mere, end stigningen i antallet af lønmod-
tagere kan forklare. Det skal ses i lyset af, at antallet af personer, der 
har bopæl på Færøerne, men arbejder i udlandet, er steget de senere år. 

Desuden er der på Færøerne en tydelig tendens til, at stigende ledig-
hed medfører øget nettoudvandring. Det har også været tilfældet i de 
seneste år, men dog langt mindre end i første halvdel af 1990'erne, jf. 
figur 3 (højre). Nettoudvandringen har de senere år været af en størrel-
se, så det har overskygget, at demografien umiddelbart indebærer en 
 

LEDIGHED OG NETTOINDVANDRING Figur 3  

  
Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigerede månedsdata for ledighedsprocenten, hvor seneste observation er juli 2013. 
Hagstova Føroya. 
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lille stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Set over de 
seneste ti år har antallet af 18-66-årige ligget nogenlunde konstant om-
kring 29.000 personer. 

Arbejdsstyrken på Færøerne har potentiale til at kunne øges, hvis de 
udvandrede færinger vender tilbage, eller hvis færinger, der arbejder i 
udlandet, søger beskæftigelse på Færøerne. I givet fald vil det under en 
kommende højkonjunktur mindske presset på arbejdsmarkedet. 
 
Fiskeri og havbrug 
Fisk udgjorde i 2012 ca. en syvendedel af den samlede bruttoværditil-
vækst på Færøerne og knap 95 pct. af vareeksporten. Udviklingen i fi-
skerierhvervene og havbrugene har dermed afgørende betydning for 
færøsk økonomi.  

Både fiskepriserne og fangstmængderne kan svinge betydeligt over 
tid, hvilket umiddelbart udgør en sårbarhed for økonomien som helhed. 
Risikoen er dog mindsket ved, at indtjeningen i stigende grad er blevet 
fordelt på flere forskellige slags fisk, jf. figur 4. Desuden har Færøerne 
byttet fiskerettigheder med en række lande, hvilket gør økonomien 
mere modstandsdygtig over for en evt. midlertidig lavere bestand af fisk 
i færøsk farvand. 

Det traditionelle lokale bundfiskeri er økonomisk svagt. Fangsterne af 
torsk og kuller i færøsk farvand er meget lave, og udsigterne for de 

 

VÆRDI AF FISKEEKSPORT Figur 4  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Pelagiske fisk lever i de åbne vandmasser og ikke på bunden eller i kystfarvande. De inkluderer bl.a. makrel, sild, 
hvilling, lodde og brisling. Bundfisk dækker bl.a. torsk, sej og kuller. Havbrug inkluderer laks og ørred. Andet inde-
holder bl.a. skaldyr. 
Hagstova Føroya. 
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kommende år er ikke gode ifølge Færøernes Fiskeriundersøgelse. De 
lave fangster skyldes formentligt overfiskeri. Desuden er priserne på det 
europæiske marked faldet, da fangsterne i Barentshavet er steget. Sam-
tidig har olieprisen været høj, hvilket har øget omkostningerne i et i 
forvejen økonomisk presset erhverv. 

Havbrugene har været en succeshistorie de senere år. Siden 2009 har 
indtægterne været ekstraordinært høje, og laks stod i 2012 for 37 pct. af 
den samlede eksportværdi af fisk. Priserne har været gunstige og ligger 
noget over produktionsomkostningerne. Mængden af slagtede fisk er 
desuden øget markant og var i 2012 knap 63.000 ton, hvilket var ca. 25 
pct. mere end i 2011. Den slagtede mængde ventes i år at ligge på om-
trent samme niveau som sidste år. Det vurderes at være tæt på kapaci-
tetsgrænsen, hvis sygdomsepidemier med store omkostninger til følge 
skal undgås. Der foregår dog forsøg med at rykke havbrugene længere 
ud i fjordene og også ud i åbent farvand. Hvis det viser sig at være øko-
nomisk rentabelt, vil det på længere sigt kunne udvide produktionen 
markant. 

Det pelagiske fiskeri ved Færøerne, dvs. især sild og makrel, er siden 
2010 steget markant. Det skyldes specielt makrel, hvor Færøerne siden 
2010 har fastsat sin egen kvote efter resultatløse forhandlinger med 
Norge, Island og EU om en anden fordeling af den samlede kvote. 
Landsstyret satte den autonome færøske kvote til knap 150.000 tons i 
2012. En del blev byttet med Rusland og Island mod fiskeri i deres far-
vande. 134.000 tons blev tildelt færøske skibe, som imidlertid kun fan-
gede godt 100.000 tons. I 2013 må de færøske skibe fange 144.000 tons 
mod ca. 30.000 tons i henhold til de gamle internationale aftaler.  

I 2013 har Færøerne desuden fastsat sin egen kvote for nordhavssild 
på 105.000 tons. Det er mere end tre gange højere end det, som aftaler-
ne i de foregående år med Norge, Island, EU og Rusland ville have givet. 

Det internationale råd for havudnyttelse, ICES, vurderer, at de indivi-
duelt fastsatte makrelkvoter af Færøerne, Norge, Island og EU vil bevir-
ke overfiskning, ligesom den færøske individuelt fastsatte sildekvote 
vurderes at gøre det. 

At Færøerne fastsætter deres egne og betydeligt højere kvoter for 
makrel og sild end i de hidtidige aftaler begrundes med, at vandrings-
mønstrene har ændret sig, således at der nu findes markant flere sild og 
makrel i færøsk farvand, end da de gamle kvotefordelinger blev aftalt. 
Hvis kvoterne udnyttes fuldt ud, vil bidraget til færøsk økonomi umid-
delbart være betydeligt, om end det i høj grad afhænger af priserne.  

Uenigheden om silde- og makrelkvoterne har imidlertid betydet, at 
der ikke er indgået nye aftaler med Norge og EU om andre fiskearter. 
Færøske skibe må derfor ikke fange fisk i den norske del af Barentshavet 
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eller fange sild i norsk og EU-farvand. Det har negativ indvirkning på 
indtjeningen i færøsk fiskeri.  

EU indførte i slutningen af august handelssanktioner over for Færøer-
ne som reaktion på, at Færøerne havde fastsat deres egen kvote for sild. 
Sanktionerne indeholder et import- og transitforbud i EU for sild og 
makrel fra Færøerne. Desuden må færøske fartøjer, som fisker sild og 
makrel, samt skibe, som fisker færøsk sild og makrel på færøsk fiskerili-
cens, ikke anvende havne i EU. 

Sanktionerne kan få negative konsekvenser, da det europæiske mar-
ked er vigtigt. Eksporten af sild og makrel til EU stod i 2012 for ca. 10 
pct. af Færøernes samlede eksport. Branchen mener dog, at markederne 
også er store uden for EU. I givet fald afhænger de økonomiske konse-
kvenser af, om det kan lykkes for Færøerne at udnytte kvoterne, at få 
adgang til andre markeder end EU's og samtidig opnå en fornuftig pris. 

 
Finansiel sektor 
Færøske bankers udlån på Færøerne til husholdninger har været stort 
set konstant de seneste par år, mens det er faldet til erhverv. Udlånet til 
husholdninger og erhverv udgjorde i slutningen af juli 2013 ca. 50 hen-
holdsvis knap 40 pct. af BNP.  

Udviklingen i bankernes udlån skal ses i sammenhæng med den alt for 
lempelige kreditgivning frem til krisen, der bl.a. førte til Eik Banks kon-
kurs. Desuden melder bankerne, at efterspørgslen efter kredit både hos 
husholdningerne og virksomhederne er lav. Det skal ses i lyset af, at 
efterspørgslen efter lån typisk følger den økonomiske aktivitet. 

De færøske bankers balance udgjorde ved udgangen af 2012 ca. 210 
pct. af BNP, heraf er en del udlånsaktiviteter i Danmark og Grønland. I 
tilfælde af problemer i banksektoren vil det kunne medføre så betydeli-
ge tab, at landsstyret ikke vil kunne håndtere dem. 

 
Udenrigshandel 
Der var i 2012 et underskud på handelsbalancen ekskl. skibe og fly på 
145 mio. kr., svarende til 1,1 pct. af BNP. Inkluderes skibe og fly, var der 
som følge af ekstraordinært store indkøb af disse et underskud på han-
delsbalancen på 1.167 mio. kr., jf. tabel 2. Det svarer til 8,6 pct. af BNP. 

Målt i værdi steg eksporten ekskl. skibe og fly 9 pct. fra 2011 til 2012. 
Det dækker primært over en fortsat fremgang i eksporten af laks og 
makrel. 

Importværdien ekskl. skibe og fly steg 17 pct. fra 2011 til 2012. Stig-
ningen var hovedsageligt drevet af, at erhvervene øgede importen, jf. 
figur 5, men også af stigende oliepriser. Brændstof udgør en betydelig 
del af den færøske import, da fiskeflåden er meget energiintensiv, og en  
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stor del af boligopvarmningen sker ved hjælp af olie. Importen af varer 
til husholdningernes forbrug steg kun ganske beskedent. De foreløbige 
opgørelser for 1. halvår 2013 viser, at både eksport og import ekskl. fly 
ligger højere end i samme periode året før.  

Betalingsbalancens løbende poster er endnu ikke opgjort for 2012. 
Det store underskud på handelsbalancen vil dog vise sig i opgørelsen. I 
modsat retning trækker, at lønindkomsterne fra personer, der bor på 
Færøerne, men arbejder i udlandet, ventes at være steget fra 2011 til 
2012. 

HANDELS- OG BETALINGSBALANCE Tabel 2  

Mio. kr. 2010 2011 2012 

Eksport  .............................................................  4.697 5.407 5.493 
Eksport ekskl. skibe og fly  ................................  4.480 4.778 5.187 

Import  ...............................................................  4.370 5.279 6.660 

Import ekskl. skibe og fly  .................................  4.116 4.556 5.332 

Handelsbalance  ................................................  327 128 -1.167 

Handelsbalance ekskl. skibe og fly  ..................  364 222 -145 

Betalingsbalancens løbende poster  .................  811 1.043 n.a. 

Kilde: Hagstova Føroya. 

 

 

VÆRDI AF IMPORT EKSKL. SKIBE OG FLY FORDELT PÅ UNDERKOMPONENTER Figur 5  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Sum af seneste 12 måneder omregnet til indeks. Seneste observation er juli 2012 - juni 2013. Tal i parentes angiver 
andel af samlet import i 2012. Fly og skibe udgjorde i 2012 20 pct. af den samlede importværdi, hvilket var ekstra-
ordinært højt. 
Hagstova Føroya. 

80

100

120

140

160

180

200

Forbrugsvarer (18 pct.) Olie mv. (20 pct.)
Byggeri (5 pct.) Maskiner mv. (7 pct.)
Øvrig import, ekskl. skibe og fly (31 pct.)

Indeks, primo 2006 = 100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



 130 

Offentlige finanser 
Siden 2008 har der været underskud på de offentlige finanser. Under-
skuddet har dog været faldende og var i 2012 på 300 mio. kr., svarende 
til 2,2 pct. af BNP. Kommunerne og de offentlige pensionsfonde, som er 
i opbygningsfasen, havde overskud, mens der var underskud i lands- og 
arbejdsløshedskassen, jf. tabel 3. 

Den obligatoriske arbejdsløshedskasse har kørt med underskud de 
senere år. Det skal ses i lyset af konjunkturerne, der medfører store 
udbetalinger på grund af relativt mange ledige, og svigtende indbeta-
linger som følge af lave lønindkomster. Stramninger i 2012 har med-
ført lavere udbetalinger end ellers, og vurderet ud fra de gennemsnit-
lige niveauer for ledigheden og lønudbetalingerne de senere år lader 
de til at have været tilstrækkelige til, at kassen over tid kan hvile øko-
nomisk i sig selv. 

Underskuddet i landskassen på 335 mio. kr. i 2012 var på niveau med 
underskuddet året før, jf. tabel 4. Både indtægterne og udgifterne var 
dog faldet med over 150 mio. kr.  

Bloktilskuddet har været frosset fast i nominelle termer siden 2002, 
men blev fra 2012 reguleret i overensstemmelse med det generelle pris- 
og lønindeks på den danske finanslov. Det betød i 2012 en stigning på 
8,6 mio. kr., hvorved bloktilskuddet udgjorde 4,6 pct. af BNP. I 2013 er 
bloktilskuddet 632,2 mio. kr. 

Landsstyret har besluttet, at landskassen skal have overskud fra 2016. 
De seneste års økonomiske fremgang har bidraget hertil, ligesom visse 
besparelser og nye afgifter på fiskeri af makrel har mindsket under-
skuddet. Fra 2012 blev pensionsopsparing desuden beskattet ved indbe-
taling i stedet for ved udbetaling. Det øger indtægterne i disse år, men 
mindsker de fremtidige skatteindtægter. Da indtægterne i stort omfang 
er blevet anvendt til skattelettelser, har det øget presset på de offentli-
ge finansers holdbarhed. 

Yderligere tiltag er nødvendige, hvis målet om overskud i 2016 skal nås. 
Det er i den forbindelse positivt, at landsstyret har udarbejdet en konso- 

 

OFFENTLIGE DELSEKTORERS SALDO Tabel 3  

Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 

Landskassen ..................................................  -688 -581 -322 -335 
Kommuner ....................................................  -74 -93 28 34 
Arbejdsløshedskasse .....................................  22 -112 -189 -77 
Offentlige pensionsfonde ............................  120 94 65 78 

Offentlig saldo ..............................................  -620 -692 -418 -300 

Anm.: DAU-saldo for landskassen og kommunerne. 
Kilde: Landsbanki Føroya, Arbeiðsloysisskipanin (den færøske arbejdsløshedskasse) og Rigsombudsmanden på Færøerne. 
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lideringsplan med konkrete forslag. Imidlertid er kun en mindre del af 
planerne vedtaget og implementeret. Det øger usikkerheden i befolk-
ningen og kan lægge en dæmper på forbruget og investeringerne. En 
fremrykning af beslutningerne vil også øge troværdigheden om, at det 
vil lykkes at opnå overskud fra 2016. 

En del af forbedringen af landskassens indtægter skal stamme fra re-
surseafgifter på fiskeri og havbrug. Landsstyret forventer i 2013 indtæg-
ter på 120 mio. kr. I 2012 gav afgifter på fiskeri af makrel 69 mio. kr. 
Resurseafgiften er i høj grad afhængig af, hvordan det står til i fiskeriet, 
og provenuet kan derfor svinge markant over tid. I år med ekstraordi-
nært høje indtægter er det derfor vigtigt, at de offentlige udgifter ikke 
følger med op, da der ellers vil være et finansieringshul i de år, hvor 
resurseafgiften giver et normalt eller lavt provenu. 

 
Forbrugerpriser 
Den årlige stigningstakt i forbrugerpriserne er faldet de seneste kvarta-
ler, og forbrugerpriserne var i 2. kvartal 2013 0,3 pct. lavere end i samme 
kvartal året før, jf. figur 6. Det er betydeligt lavere end gennemsnittet 
siden 2000 på knap 2 pct.  Den lavere prisstigningstakt kan primært hen-
føres til, at priserne på energi, transport og boligrelaterede udgifter, 
såsom husleje, renter og vedligeholdelse, nu er lidt lavere end for et år 
siden. Disse poster har ellers gennem 2012 givet et positivt bidrag til 
stigningen i forbrugerpriserne. 

LANDSKASSENS FINANSER   Tabel 4  

 
Mio. kr. 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Finanslov  
2013 

Skatter og afgifter mv.  ....................  3.234 3.489 3.705 3.610 3.850 
Andre indtægter  ..............................  43 40 113 33 57 
Bloktilskud  ........................................  616 616 616 624 632 

Indtægter i alt  ..................................  3.893 4.145 4.433 4.268 4.538 

Driftsudgifter  ...................................  4.366 4.500 4.541 4.375 4.477 
Anlægsudgifter  ................................  184 169 150 182 258 
Renteudgifter, netto  ........................  31 57 65 45 46 

Udgifter i alt  .....................................  4.581 4.726 4.756 4.602 4.782 

Saldo  .................................................  -688 -581 -322 -335 -243 

Landskassens bruttogæld, ultimo .....  3.903 4.954 5.604 5.443 5.434 

Anm.: Den opgivne bruttogæld for 2012 og 2013 er skøn fra marts 2013 fra Landsbanki Føroya. Tilbagebetaling af lån 
fra Island på 300 mio. kr. mindsker bruttogælden i 2012. Opgørelse i forbindelse med nedlæggelse af Landsbanki 
Føroya ventes at mindske bruttogælden med 160 mio. kr. i 2013. 

Kilde: Fíggjarmálaráðið (Landsstyreområdet for finansanliggender), Landsbanki Føroya og Rigsombudsmanden på 
Færøerne. 
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Økonomiske udsigter 
Udsigterne for færøsk økonomi afhænger i høj grad af udviklingen i 
fiskeriet og havbrugene, hvor både priser og mængder kan svinge bety-
deligt over tid. Det er dog et grundvilkår i en økonomi med så stor af-
hængighed af fisk. 

Aktuelt klarer havbrugene sig særdeles godt, ligesom Færøerne de se-
nere år har øget fangsten af makrel markant. Hvis de autonomt fastsat-
te kvoter for sild også udnyttes, vil de give et bidrag til aktiviteten i form 
af øget fangstmængde. For at sikre en fornuftig indtjening også på 
længere sigt er det vigtigt, at der tages hensyn til bæredygtigheden, når 
kvoterne for de forskellige slags fisk fastsættes.  

EU's sanktioner som følge af de autonomt fastsatte kvoter for sild i 
2013 forhindrer bl.a. Færøerne i at lande og sælge sild og makrel i EU. 
Dermed mister Færøerne det vigtige europæiske marked og kan ikke 
forvente at opnå de samme priser som ellers.  

Tilliden i den private sektor er lav, hvilket kan dæmpe den indenland-
ske efterspørgsel. Usikkerheden skyldes til dels, at Færøerne er en lille 
åben økonomi, og de internationale konjunkturer derfor spiller en be-
tydelig rolle. Det gælder både importpriserne, men også fiskepriserne 
og afsætningsmulighederne for fisk. En fremgang i verdensøkonomien 
må også ventes at smitte positivt af på Færøerne. Omvendt kan EU's 

STIGNINGER I FORBRUGERPRISERNE Figur 6  

 
Kilde: Hagstova Føroya og egne beregninger. 
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sanktioner vedrørende makrel og sild øge usikkerheden om de fremtidi-
ge indkomster, hvilket kan dæmpe den indenlandske efterspørgsel.  

Det er positivt, at landsstyret vil opnå overskud for landskassen fra 
2016. En uholdbar finanspolitik vil hurtigt kunne resultere i lavere kre-
ditværdighed og højere renter. Der er imidlertid betydelig usikkerhed 
om, hvordan landsstyret vil reducere underskuddet. Jo hurtigere konso-
lideringen bliver gennemført, jo før kan husholdningerne og virksom-
hederne få en afklaring og begynde at planlægge derefter.  

En hurtig implementering vil også øge troværdigheden vedrørende fi-
nanspolitikken og dermed kunne påvirke den færøske landskasses kre-
ditvurdering positivt. Kreditvurderingsbureauet Moody's har i septem-
ber 2013 bekræftet sin vurdering af Færøernes kreditværdighed til Aa3. 
Der er dog risiko for en senere nedjustering på grund af usikkerhed om 
færøsk økonomi som følge af EU's handelssanktioner over for Færøerne. 

Et stort antal personer med bopæl på Færøerne arbejder i udlandet. 
Med udsigt til fortsat høj efterspørgsel efter færøsk arbejdskraft i ud-
landet, er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at det vil ophøre. I 
de senere år har det været med til at dæmpe de negative effekter af 
den svage økonomiske aktivitet på Færøerne. Imidlertid kan en stigende 
indenlandsk efterspørgsel, specielt efter boliginvesteringer, blive hæm-
met af, at der enten er eller meget hurtigt kan opstå mangel på ar-
bejdskraft inden for visse erhverv.  
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Pressemeddelelser 

5. SEPTEMBER 2013: IMF'S UNDERSØGELSE AF DANSK ØKONOMI I 
FORBINDELSE MED NORDIC REGIONAL REPORT 

Den Internationale Valutafond, (IMF) har som led i det øgede fokus på 
regional og grænseoverskridende overvågning gennemført en undersø-
gelse af de største nordiske økonomier. 

Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande anbefalet øget 
regionalt fokus i IMF's traditionelle overvågning af medlemslandes øko-
nomier. De fire nordiske lande har tætte realøkonomiske og finansielle 
forbindelser og er en god basis for en sådan analyse. 

Der er dog også vigtige forskelle mellem landene. Den finansielle sek-
tors indretning, pengepolitikkens målsætning og udførelse, samt den 
økonomiske og politiske integration med EU er områder, hvor rappor-
tens regionale fokus ikke kan tegne et dækkende billede. 

Nationalbanken deler vurderingen af behovet for et tæt samarbejde 
på det finansielle område mellem de nordiske lande, og det er noget, 
der allerede eksisterer i vid udstrækning. 

I rapporten fremhæves for Danmarks vedkommende, at husholdnin-
gerne har en høj gældssætning sammenlignet med andre lande. Natio-
nalbanken har bl.a. på den baggrund udarbejdet en række analyser af 
betydningen af danske husholdningers store bruttogæld. Hovedkonklu-
sionen er, at truslen mod den finansielle stabilitet fra familiernes gæld 
og dens sammensætning er begrænset. Familiernes høje bruttogæld kan 
dog være med til at forstærke samspillet mellem udsvingene i boligpri-
serne og makroøkonomien. 

Nationalbanken mener samtidig, at det danske realkreditsystem har 
vist sig robust gennem den finansielle krise. Institutterne har kunnet 
låne ud, og det har været muligt at afsætte realkreditobligationer i 
markedet. Det er vigtigt, at der også fremadrettet er fokus på realkre-
ditsystemets robusthed. 
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KILDE- OG SIGNATURFORKLARING 

 
0 Nul eller mindre end en halv af den anvendte enhed. 
… Tal foreligger ikke eller er uden større interesse. 
 
Visse af de seneste tal kan være foreløbige. Der kan som følge af afrun-
dinger være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de 
anførte totalbeløb. 
 
Redaktionen af tabelafsnittet er afsluttet den 11. september 2013. 
 
Danmarks Nationalbank er kilde til tabellerne 1-17, 19-21 og 26-27, dog 
er Nasdaq OMX Copenhagen kilde til serierne over obligationsrenter og 
aktiekursindeks i tabel 2. Danmarks Statistik er kilde til tabellerne 18 og 
22-25. Beregningerne i tabel 23 og 27 er foretaget af Danmarks Natio-
nalbank på basis af data fra Danmarks Statistik og OECD.  
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RENTER Tabel 1 

Gældende ultimo 
året/fra 

Nationalbankens rentesatser ECB's rentesats 

Udlån 
Indskuds-

beviser  Folio Diskonto 

Primære markeds-
operationer,  
fast rente 1 

Procent p.a. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RENTER OG AKTIEKURSINDEKS Tabel 2 

 

 

Gennemsnit 

Pengemarkedsrente, 
3 måneders CIBOR 

Effektive obligationsrenter Aktiekurs indeks 
OMXC20 (tidl. 
KFX), ultimo 10-årig stat 30-årig realkredit 

Procent p.a. 3.7.89=100 
 
2008 .................  5,28 4,28 6,08 247,72 
2009 .................  2,48 3,59 5,53 336,69 
2010 .................  1,25 2,93 4,68 457,58 
2011 .................  1,38 2,73 4,72 389,95 
2012 .................  0,62 1,40 3,74 496,16  
aug 12  ..........  0,31 1,15 3,55 490,06 
sep 12  ..........  0,32 1,31 3,60 493,22 
okt 12  ..........  0,33 1,29 3,59 485,28 
nov 12  ..........  0,30 1,11 3,52 490,93 
dec 12  ..........  0,28 1,07 3,45 496,16 
jan 13  ..........  0,31 1,61 3,50 535,73 
feb 13  ..........  0,33 1,73 3,34 546,55 
mar 13  ..........  0,27 1,59 3,26 534,47 
apr 13  ..........  0,26 1,42 3,14 539,28 
maj 13  ..........  0,24 1,45 3,10 535,37 
jun 13  ..........  0,26 1,72 3,31 512,03 
jul 13  ..........  0,27 1,77 3,37 546,92 
aug 13  ..........  0,27 1,94 3,70 551,76 

1 Til og med 7. oktober 2008 minimumsbudrente. 

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 
2012  ....................  .....  0,20 -0,20 0,00 0,00 0,75 

2011 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 
   6 jul ...............  0,20 -0,20 0,00 0,00 0,75 

2013 25 jan  .............  0,30 -0,10 0,00 0,00 0,75 
   3 maj .............  0,20 -0,10 0,00 0,00 0,50 

 11 sep..............  0,20 -0,10 0,00 0,00 0,50 
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UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE Tabel 3 

Ultimo 

Valuta- 
reserven 

Seddel- 
og mønt- 

omløb 

Statens 
inde- 

stående i 
National-
banken 

Penge- og realkreditinstitutternes 
nettostilling over for Nationalbanken 

Pengepolitiske 
indlån 

Pengepo-
litiske lån 

Netto-
stilling 

i alt 
Indskuds- 

beviser 

Nettoin-
deståen-

de på 
foliokonti  

Mia. kr. 
 
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 
2012  .................................  501,6 65,8 163,7 184,1 102,6 66,4 220,3  
aug 12  ...........................  514,4 63,2 213,8 151,1 55,2 19,5 186,7 
sep 12  ...........................  513,5 63,2 205,2 181,5 65,2 53,2 193,5 
okt 12  ...........................  513,4 62,8 209,7 141,6 98,7 53,6 186,6 
nov 12  ...........................  512,1 63,8 205,5 143,4 99,4 53,6 189,2 
dec 12  ...........................  504,0 65,8 162,0 184,1 102,6 66,4 220,3 
jan 13  ...........................  495,6 62,7 171,4 161,7 94,3 53,2 202,8 
feb 13  ...........................  483,2 62,0 205,9 128,2 80,0 53,4 154,8 
mar 13  ...........................  481,9 64,0 174,2 147,0 94,4 52,1 189,4 
apr 13  ...........................  491,7 63,3 182,0 157,1 82,8 50,3 189,6 
maj 13  ...........................  492,3 64,6 200,1 95,8 90,2 14,7 171,3 
jun 13  ...........................  490,6 65,2 179,5 151,8 61,0 20,9 191,8 
jul 13  ...........................  491,9 65,2 153,9 174,8 63,0 17,6 220,2 
aug 13  ...........................  491,8 64,8 188,7 151,1 51,6 17,5 185,2 
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FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDIT- 
INSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN Tabel 4 

 

Statsfinanserne 
Nationalbankens  
nettovalutakøb 

Natio-
nalban-

kens 
netto-
obliga- 
tions-
køb 

Andre 
faktorer 

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 
Æn-

dring Ultimo 

Mia. kr. 

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 4,5 11,4 149,1 
2012  ................  146,7 105,4 41,3 31,7 2,4 34,1 0,9 -5,2 71,1 220,3  
aug 12  ..........  -10,4 9,0 -19,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 -18,8 186,7 
sep 12  ..........  8,3 0,8 7,5 -0,6 0,8 0,2 -0,1 -0,8 6,8 193,5 
okt 12  ..........  12,3 16,2 -3,8 -0,5 -0,1 -0,6 0,1 -2,5 -6,9 186,6 
nov 12  ..........  15,2 11,8 3,4 -1,5 0,2 -1,3 0,2 0,2 2,6 189,2 
dec 12  ..........  25,6 -15,3 40,9 -2,6 -2,8 -5,4 -0,3 -4,2 31,1 220,3 
jan 13  ..........  4,8 11,8 -7,0 -11,9 3,5 -8,4 -0,4 -1,7 -17,5 202,8 
feb 13  ..........  -39,6 15,5 -55,1 0,0 8,2 8,2 0,5 -1,7 -48,0 154,8 
mar 13  ..........  14,4 -17,2 31,6 0,0 -1,0 -1,0 0,1 3,9 34,5 189,4 
apr 13  ..........  15,2 14,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 -1,8 0,3 189,6 
maj 13  ..........  -5,9 12,5 -18,4 0,0 1,0 1,0 0,2 -1,1 -18,3 171,3 
jun 13  ..........  9,4 -10,1 19,5 0,0 -1,3 -1,3 -0,1 2,4 20,5 191,8 
jul 13  ..........  33,4 7,5 25,8 0,0 1,3 1,3 0,2 1,1 28,3 220,2 
aug 13  ..........  -24,6 10,1 -34,7 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -35,0 185,2 
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UDVALGTE POSTER FRA MFI-SEKTORENS KONSOLIDEREDE BALANCE Tabel 5 

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Uden-
landske 
netto-

aktiver1 

Indenlandske udlån 
Indenlandske 
 værdipapirer 

Inden-
landske 
indlån 

Udstedte 
obligati-
oner mv. 

Offentlig 
sektor 

Privat 
sektor 

Obligati-
oner mv. 

Aktier 
mv. 

Mia. kr. 

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 -397,6 
2011  ..................  6.310,3 148,8 3.640,2 45,1 82,4 1.430,5 1.740,0 -330,9 
2012  ..................  6.139,1 157,4 3.637,5 42,6 98,8 1.419,0 1.796,6 -376,8  
jul 12  .............  6.581,6 152,4 3.690,7 42,1 96,7 1.458,9 1.819,7 -337,8 
aug 12  .............  6.618,6 146,9 3.685,5 47,7 96,9 1.480,9 1.836,5 -308,7 
sep 12  .............  6.532,3 148,3 3.689,6 33,4 98,4 1.461,9 1.836,4 -320,8 
okt 12  .............  6.442,5 149,2 3.666,5 36,6 99,2 1.474,7 1.814,8 -294,5 
nov 12  .............  6.507,5 154,5 3.650,4 44,8 97,9 1.459,4 1.829,4 -333,8 
dec 12  .............  6.139,1 157,4 3.637,5 42,6 98,8 1.419,0 1.796,6 -376,8 
jan 13  .............  6.139,0 153,2 3.619,5 53,1 99,7 1.451,5 1.810,5 -281,9 
feb 13  .............  6.177,6 149,2 3.622,2 63,4 100,3 1.456,2 1.841,7 -268,1 
mar 13  .............  6.264,2 149,6 3.638,7 54,4 100,3 1.439,6 1.849,9 -258,6 
apr 13  .............  6.205,1 149,8 3.647,3 49,3 98,0 1.457,1 1.866,6 -224,9 
maj 13  .............  6.119,9 152,5 3.649,4 57,8 98,9 1.473,6 1.889,9 -207,9 
jun 13  .............  6.066,0 156,0 3.669,9 53,2 96,0 1.455,9 1.846,4 -204,8 
jul 13  .............  6.070,1 156,7 3.645,0 46,2 99,6 1.444,1 1.834,7 -151,8  
 Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ..................  ... 9,8 11,0 -6,1 -10,7 21,5 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 ... 
2012  ..................  ... 5,8 -0,1 -5,5 19,9 -0,8 3,3 ...  
jul 12  .............  ... 2,6 1,6 -27,1 10,9 -0,3 5,2 ... 
aug 12  .............  ... 3,0 1,5 -29,0 15,9 -0,4 5,8 ... 
sep 12  .............  ... 3,5 0,9 -51,8 23,3 -3,3 5,8 ... 
okt 12  .............  ... 3,2 0,5 -49,8 21,9 -2,3 5,1 ... 
nov 12  .............  ... 6,5 0,5 -13,0 18,3 0,0 4,1 ... 
dec 12  .............  ... 5,8 -0,1 -5,5 19,9 -0,8 3,3 ... 
jan 13  .............  ... 3,3 -1,4 26,6 16,2 0,2 0,7 ... 
feb 13  .............  ... 2,2 -1,2 -15,1 15,2 -2,2 1,6 ... 
mar 13  .............  ... 1,5 -1,3 -5,9 16,8 1,8 1,7 ... 
apr 13  .............  ... 0,9 -1,5 -11,1 13,5 0,5 2,6 ... 
maj 13  .............  ... 2,0 -1,2 -1,0 14,9 0,6 3,3 ... 
jun 13  .............  ... 2,8 -1,2 32,3 1,7 -0,7 1,7 ... 
jul 13  .............  ... 2,8 -1,2 9,6 3,0 -1,0 0,8 ... 
 
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 6 

Ultimo 

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 

Mia. kr. 
 
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  ..............   52,5 727,2 779,7 134,1 17,2 931,0 59,1 196,5 1.186,9 
2012  ..............   54,6 796,8 851,4 115,7 19,1 986,2 43,2 181,6 1.211,1  
jul 12  ..........   53,4 781,9 835,4 129,7 20,4 985,4 61,9 275,8 1.323,4 
aug 12  ..........   53,5 787,9 841,4 128,8 19,9 990,1 59,7 279,9 1.329,9 
sep 12  ..........   53,5 785,6 839,1 121,0 19,8 979,9 60,2 275,3 1.315,6 
okt 12  ..........   53,5 797,8 851,3 126,3 18,6 996,2 52,9 220,3 1.269,6 
nov 12  ..........   54,1 797,6 851,7 119,8 18,7 990,2 48,7 181,4 1.220,5 
dec 12  ..........   54,6 796,8 851,4 115,7 19,1 986,2 43,2 181,6 1.211,1 
jan 13  ..........   53,6 809,4 863,0 132,1 19,3 1.014,3 37,9 118,5 1.170,8 
feb 13  ..........   53,5 794,8 848,3 124,6 19,4 992,3 27,8 114,9 1.135,2 
mar 13  ..........   53,3 799,2 852,5 125,3 19,8 997,6 34,1 104,1 1.136,0 
apr 13  ..........   54,2 818,3 872,5 121,8 20,1 1.014,4 33,0 46,0 1.093,6 
maj 13  ..........   54,5 821,6 876,1 117,7 23,4 1.017,2 29,5 43,2 1.090,2 
jun 13  ..........   55,7 808,3 864,0 121,3 23,9 1.009,2 45,6 32,8 1.087,8 
jul 13  ..........   55,1 825,0 880,1 122,4 24,7 1.027,2 42,2 37,6 1.107,2  

 Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ...............   ... ... -0,2 ... ... 8,2 ... ... 7,0 
2009  ...............   ... ... 5,3 ... ... -4,0 ... ... 4,5 
2010  ...............   ... ... 0,9 ... ... -5,3 ... ... 7,9 
2011  ...............   ... ... -2,6 ... ... -3,3 ... ... -5,9 
2012  ...............   ... ... 9,2 ... ... 5,9 ... ... 2,0  
jul 12  ..........   ... ... 4,2 ... ... 2,1 ... ... 14,3 
aug 12  ..........   ... ... 7,0 ... ... 4,9 ... ... 16,4 
sep 12  ..........   ... ... 7,3 ... ... 4,4 ... ... 11,3 
okt 12  ..........   ... ... 8,5 ... ... 6,2 ... ... 10,9 
nov 12  ..........   ... ... 9,3 ... ... 6,2 ... ... 4,2 
dec 12  ..........   ... ... 9,2 ... ... 5,9 ... ... 2,0 
jan 13  ..........   ... ... 10,3 ... ... 7,2 ... ... -9,8 
feb 13  ..........   ... ... 9,0 ... ... 5,4 ... ... -12,2 
mar 13  ..........   ... ... 10,1 ... ... 7,6 ... ... -14,6 
apr 13  ..........   ... ... 8,2 ... ... 5,7 ... ... -17,5 
maj 13  ..........   ... ... 7,6 ... ... 4,9 ... ... -17,2 
jun 13  ..........   ... ... 5,4 ... ... 3,8 ... ... -17,8 
jul 13  ..........   ... ... 5,4 ... ... 4,2 ... ... -16,3 
 
1  Seddel og møntomløb eksklusive pengeinstitutternes beholdning. 
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UDVALGTE POSTER FRA PENGEINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 7  

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Udlån til 
MFIer 

Indenlandske udlån 

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer Indlån I alt 

Heraf: 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Mia. kr. 

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 1.230,0 562,0 434,1 1.151,6 1.052,5 1.483,6 
2012  ..................  4.168,6 835,1 1.169,8 538,4 390,0 1.233,7 1.139,7 1.496,1  
jul 12  .............  4.491,4 875,1 1.247,4 544,0 426,9 1.151,6 1.161,1 1.504,9 
aug 12  .............  4.517,3 878,8 1.231,7 540,1 417,5 1.169,0 1.175,0 1.512,1 
sep 12  .............  4.533,5 848,4 1.233,0 545,7 414,2 1.204,3 1.201,4 1.506,3 
okt 12  .............  4.412,5 833,6 1.206,4 536,4 404,3 1.175,1 1.142,7 1.499,6 
nov 12  .............  4.460,7 880,2 1.187,1 532,4 403,9 1.174,8 1.204,9 1.471,6 
dec 12  .............  4.168,6 835,1 1.169,8 538,4 390,0 1.233,7 1.139,7 1.496,1 
jan 13  .............  4.097,1 776,1 1.150,8 527,9 382,1 1.226,8 1.083,0 1.496,0 
feb 13  .............  4.058,5 794,2 1.143,6 524,8 387,6 1.200,5 1.052,4 1.510,6 
mar 13  .............  4.181,2 878,0 1.157,5 529,5 389,1 1.185,3 1.146,0 1.551,2 
apr 13  .............  4.103,9 795,7 1.164,3 522,0 387,1 1.174,4 1.082,8 1.546,1 
maj 13  .............  3.940,0 746,1 1.162,0 519,7 387,5 1.113,5 997,4 1.532,6 
jun 13  .............  3.914,0 699,5 1.183,3 527,0 387,0 1.185,3 1.050,3 1.531,5 
jul 13  .............  3.867,5 708,2 1.153,3 522,3 374,0 1.171,3 1.048,2 1.506,9  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 -12,3 -0,5 -5,9 -0,4 
2012  ..................  ... -0,7 -4,9 -4,2 -10,2 7,1 8,3 0,8  
jul 12  .............  ... 21,0 -0,5 -2,9 -5,0 0,4 23,8 0,8 
aug 12  .............  ... 19,9 -0,5 -3,5 -6,5 2,6 23,2 2,4 
sep 12  .............  ... 11,8 -2,5 -3,7 -8,7 7,5 21,5 1,3 
okt 12  .............  ... 13,5 -3,7 -4,5 -9,7 4,7 16,8 3,2 
nov 12  .............  ... 17,8 -3,4 -4,4 -9,6 5,0 23,3 0,6 
dec 12  .............  ... -0,7 -4,9 -4,2 -10,2 7,1 8,3 0,8 
jan 13  .............  ... 1,7 -8,5 -4,7 -11,4 4,9 3,0 0,3 
feb 13  .............  ... -1,0 -8,1 -4,7 -10,2 4,9 -3,6 5,1 
mar 13  .............  ... 4,1 -8,3 -5,2 -11,1 -0,6 -3,9 8,0 
apr 13  .............  ... -0,6 -8,8 -4,7 -13,1 3,1 -1,3 6,5 
maj 13  .............  ... -7,7 -8,0 -4,2 -11,0 -3,6 -13,2 5,5 
jun 13  .............  ... -20,7 -7,0 -4,6 -12,5 2,0 -15,1 2,1 
jul 13  .............  ... -19,1 -7,5 -4,0 -12,4 1,7 -9,7 0,1 
 
Anm.:  Eksklusive danske pengeinstitutters enheder i udlandet. 
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UDVALGTE POSTER FRA REALKREDITINSTITUTTERNES BALANCE Tabel 8  

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Udlån til 
MFIer 

Indenlandske udlån 

Behold-
ning af 
værdi-
papirer 

Lån fra 
MFIer 

Udstedte 
obliga-

tioner mv. I alt 

Heraf: 

Hushold-
ninger 

mv. 

Ikke-
finansielle 
selskaber 

Mia. kr. 

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 
2012  ................... 4.175,0 673,6 2.454,0 1.811,9 577,9 902,2 657,8 3.301,7  
jul 12  ............. 3.557,0 616,2 2.427,0 1.797,1 566,5 382,4 630,6 2.735,3 
aug 12  ............. 3.734,3 669,0 2.432,6 1.800,8 567,4 489,4 680,7 2.855,4 
sep 12  ............. 3.843,8 713,8 2.437,1 1.802,5 570,2 561,1 693,2 2.939,0 
okt 12  ............. 3.552,9 626,4 2.441,4 1.805,2 571,9 350,0 615,9 2.734,3 
nov 12  ............. 3.830,2 637,8 2.448,0 1.808,3 575,7 599,0 662,6 2.969,7 
dec 12  ............. 4.175,0 673,6 2.454,0 1.811,9 577,9 902,2 657,8 3.301,7 
jan 13  ............. 3.506,9 595,2 2.450,5 1.814,5 579,2 318,4 591,3 2.710,4 
feb 13  ............. 3.580,4 618,0 2.455,1 1.817,1 580,6 356,8 594,4 2.780,0 
mar 13  ............. 3.847,4 692,7 2.456,7 1.819,6 578,7 553,1 649,8 2.984,5 
apr 13  ............. 3.483,9 605,2 2.457,4 1.821,4 577,5 297,0 593,5 2.718,0 
maj 13  ............. 3.521,6 627,1 2.462,2 1.824,6 580,4 309,6 595,9 2.753,9 
jun 13  ............. 3.559,9 656,9 2.464,0 1.824,1 582,5 319,2 590,9 2.759,3 
jul 13  ............. 3.510,6 613,3 2.469,5 1.827,0 584,5 302,9 591,4 2.714,8  
 

Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2012  ..................  ... 11,7 2,4 2,1 3,6 3,7 -0,5 5,3  
jul 12  ............. ... 27,9 2,5 2,3 3,9 27,1 18,8 8,7 
aug 12  ............. ... 35,6 2,4 2,2 3,5 50,4 24,5 11,5 
sep 12  ............. ... 24,3 2,6 2,4 3,9 29,3 16,0 9,1 
okt 12  ............. ... 22,7 2,6 2,4 3,6 3,9 11,2 5,6 
nov 12  ............. ... 23,2 2,6 2,3 3,9 43,4 19,4 10,4 
dec 12  ............. ... 11,7 2,4 2,1 3,6 3,7 -0,5 5,3 
jan 13  ............. ... 9,5 2,2 2,1 3,7 -1,0 3,9 2,8 
feb 13  ............. ... 7,9 2,2 2,0 3,8 -4,6 0,5 3,1 
mar 13  ............. ... 2,8 2,0 2,1 3,0 3,4 0,8 3,3 
apr 13  ............. ... 9,3 2,0 2,1 2,7 -7,7 2,6 2,9 
maj 13  ............. ... 14,3 2,0 2,1 2,9 -12,7 2,7 2,5 
jun 13  ............. ... 4,2 1,6 1,7 2,9 -26,5 -6,0 -0,5 
jul 13  ............. ... -0,5 1,7 1,7 3,2 -20,8 -6,2 -0,7 
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PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL INDLÆNDINGE Tabel 9 

Ultimo 

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. 

Mia. kr. 

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 2.337,5 1.216,5 1.248,6 562,0 646,3 2.396,2 1.775,5 570,1 
2012 ............  3.630,8 2.350,4 1.187,3 1.176,8 538,4 598,1 2.454,0 1.811,9 589,2  
jul 12  .......  3.684,3 2.341,1 1.250,2 1.257,2 544,0 671,0 2.427,0 1.797,1 579,3 
aug 12  .......  3.674,1 2.340,9 1.245,5 1.241,5 540,1 665,3 2.432,6 1.800,8 580,2 
sep 12  .......  3.679,9 2.348,2 1.242,1 1.242,8 545,7 659,6 2.437,1 1.802,5 582,5 

okt 12  .......  3.654,8 2.341,6 1.223,1 1.213,4 536,4 639,0 2.441,4 1.805,2 584,1 

nov 12  .......  3.642,1 2.340,7 1.210,8 1.194,2 532,4 623,2 2.448,0 1.808,3 587,6 

dec 12  .......  3.630,8 2.350,4 1.187,3 1.176,8 538,4 598,1 2.454,0 1.811,9 589,2 

jan 13  .......  3.610,0 2.342,3 1.178,0 1.159,4 527,9 587,3 2.450,5 1.814,5 590,7 

feb 13  .......  3.607,3 2.342,0 1.179,7 1.152,2 524,8 587,5 2.455,1 1.817,1 592,2 

mar 13  .......  3.622,8 2.349,0 1.187,6 1.166,1 529,5 597,3 2.456,7 1.819,6 590,4 

apr 13  .......  3.629,8 2.343,4 1.201,2 1.172,4 522,0 611,7 2.457,4 1.821,4 589,5 

maj 13  .......  3.632,3 2.344,4 1.206,0 1.170,1 519,7 614,2 2.462,2 1.824,6 591,8 

jun 13  .......  3.655,4 2.351,1 1.218,8 1.191,4 527,0 624,9 2.464,0 1.824,1 593,9 
jul 13  .......  3.630,8 2.349,2 1.195,3 1.161,4 522,3 598,7 2.469,5 1.827,0 596,6 
 

 Ændring i forhold til året før, pct. 

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 
2012  ............  -0,4 0,5 -2,4 -5,7 -4,2 -7,5 2,4 2,1 3,3  
jul 12  .......  1,2 1,1 2,1 -1,2 -2,9 0,6 2,5 2,3 4,0 
aug 12  .......  1,1 0,8 2,1 -1,2 -3,5 0,8 2,4 2,2 3,6 
sep 12  .......  0,6 0,9 0,2 -3,1 -3,7 -2,8 2,6 2,4 3,8 
okt 12  .......  0,1 0,7 -0,9 -4,5 -4,5 -4,7 2,6 2,4 3,6 
nov 12  .......  0,2 0,7 -0,6 -4,3 -4,4 -4,5 2,6 2,3 3,8 
dec 12  .......  -0,4 0,5 -2,4 -5,7 -4,2 -7,5 2,4 2,1 3,3 
jan 13  .......  -1,7 0,5 -6,0 -9,1 -4,7 -14,0 2,2 2,1 3,6 
feb 13  .......  -1,6 0,4 -5,3 -8,7 -4,7 -12,9 2,2 2,0 3,5 
mar 13  .......  -1,8 0,4 -5,6 -8,9 -5,2 -12,7 2,0 2,1 2,7 
apr 13  .......  -1,7 0,5 -5,7 -8,8 -4,7 -12,5 2,0 2,1 2,4 
maj 13  .......  -1,4 0,6 -4,6 -7,9 -4,2 -10,7 2,0 2,1 2,7 
jun 13  .......  -1,3 0,2 -3,7 -7,0 -4,6 -9,0 1,6 1,7 2,7 
jul 13  .......  -1,5 0,3 -4,4 -7,6 -4,0 -10,8 1,7 1,7 3,0 
 
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 10 

Ultimo 

Indekslån 

Fastfor-
rentede 

lån 

Rentetilpasningslån 

I alt 

Heraf: 

I alt 
Heraf  
=<1 år 

Lån i 
valuta 

Afdragsfri 
lån1 

Mia. kr. 
 
2008  ..................................  72,4 915,9 1.177,1 900,3 2.165,4 155,3 626,4 
2009  ..................................  68,3 752,6 1.460,3 1.106,6 2.281,2 211,4 695,1 
2010  ..................................  63,9 656,8 1.628,3 1.190,5 2.349,0 232,3 740,6 
2011  ..................................  59,8 619,2 1.715,3 1.229,5 2.394,4 219,0 780,2 
2012  ..................................  56,3 616,3 1.783,3 1.246,9 2.455,9 195,8 805,3  
jul 12  ...........................  58,8 601,8 1.768,5 1.273,7 2.429,1 206,8 800,1 
aug 12  ...........................  58,7 605,5 1.770,5 1.274,2 2.434,7 206,6 801,5 
sep 12  ...........................  58,7 605,5 1.774,4 1.266,2 2.438,5 206,0 802,5 
okt 12  ...........................  58,6 606,3 1.778,0 1.247,9 2.443,0 205,0 805,0 
nov 12  ...........................  58,2 610,3 1.782,5 1.248,0 2.450,9 205,2 807,9 
dec 12  ...........................  56,3 616,3 1.783,3 1.246,9 2.455,9 195,8 805,3 
jan 13  ...........................  56,4 614,3 1.781,2 1.204,6 2.451,9 193,6 799,9 
feb 13  ...........................  56,5 616,8 1.783,3 1.208,7 2.456,7 193,0 803,2 
mar 13  ...........................  56,7 620,8 1.780,6 1.191,1 2.458,0 191,2 803,2 
apr 13  ...........................  56,8 620,9 1.780,9 1.174,4 2.458,7 189,9 804,2 
maj 13  ...........................  56,6 624,4 1.782,9 1.174,1 2.463,9 189,5 806,4 
jun 13  ...........................  55,0 623,0 1.787,3 1.174,5 2.465,3 188,7 808,7 
jul 13  ...........................  55,0 625,6 1.790,4 1.175,6 2.471,0 188,0 811,1 
  
Anm.: Tabellen inkluderer alene indenlandske realkreditudlån, hvorimod tabel 8 og 9 omfatter samtlige indenlandske 

udlån fra realkreditinstitutter. 
1 Realkreditinstitutternes afdragsfri lån til ejerboliger og fritidshuse mv.  
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PENGEINSTITUTTERNES EFFEKTIVE RENTESATSER Tabel 11  

 

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. 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  ...........  4,6 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  ...........  4,1 5,6 4,6 1,5 1,1 1,3 0,8 1,0 

1. kvt. 12  ...........  3,8 5,6 4,5 1,0 0,9 1,2 0,6 0,6 
2. kvt. 12  ...........  3,8 5,7 4,5 1,0 0,9 1,1 0,5 0,5 
3. kvt. 12  ...........  3,5 5,5 4,2 0,6 0,7 1,1 0,4 0,2 
4. kvt. 12  ...........  3,5 5,6 4,1 0,5 0,7 1,1 0,4 0,2 

1. kvt. 13  ...........  3,5 5,5 4,1 0,6 0,7 1,1 0,3 0,2 
2. kvt. 13  ...........  3,4 5,4 3,8 0,6 0,7 1,0 0,3 0,2 
3. kvt. 13  ...........  ... ... ... ... ... ... ... ...   
jul 12  .............  3,5 5,5 4,3 0,7 0,8 1,1 0,4 0,3 
aug 12  .............  3,5 5,5 4,2 0,6 0,7 1,1 0,4 0,2 
sep 12  .............  3,5 5,5 4,1 0,5 0,7 1,1 0,4 0,2 
okt 12  .............  3,5 5,6 4,1 0,5 0,7 1,1 0,4 0,1 
nov 12  .............  3,6 5,6 4,2 0,5 0,7 1,1 0,4 0,2 
dec 12  .............  3,4 5,5 4,0 0,5 0,7 1,1 0,4 0,3 
jan 13  .............  3,5 5,6 4,1 0,6 0,7 1,1 0,3 0,2 
feb 13  .............  3,6 5,6 4,1 0,6 0,7 1,1 0,3 0,2 
mar 13  .............  3,6 5,5 4,1 0,7 0,7 1,1 0,4 0,2 
apr 13  .............  3,4 5,4 3,9 0,6 0,7 1,0 0,3 0,2 
maj 13  .............  3,4 5,4 3,8 0,6 0,7 1,0 0,3 0,2 
jun 13  .............  3,4 5,4 3,8 0,6 0,7 1,0 0,4 0,2 
jul 13  .............  3,4 5,4 4,0 0,6 0,7 1,0 0,4 0,2 
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UDLÅNSUNDERSØGELSE, PENGEINSTITUTTER Tabel 12 

 

Ændring i pengeinstitutternes 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 
  
3. kvt. 10  .............  3,1 -0,2 -1,0 0,1 
4. kvt. 10  .............  -3,2 1,6 0,0 0,5 
1. kvt. 11  .............  -7,4 -0,5 -0,5 -21,4 
2. kvt. 11  .............  4,4 -6,9 0,0 -16,6 
3. kvt. 11  .............  -2,5 -1,1 -26,3 1,0 
4. kvt. 11  .............  -21,9 -1,0 -22,5 -22,5 
1. kvt. 12  .............  -16,5 3,5 -1,3 -0,6 
2. kvt. 12  .............  -15,3 -1,0 0,1 -23,7 
3. kvt. 12  .............  -2,9 -0,5 -19,7 0,0 
4. kvt. 12  .............  -2,9 0,3 -6,1 0,0 
1. kvt. 13  .............  -0,6 -0,1 -0,6 1,6 
2. kvt. 13  .............  0,6 0,6 1,1 1,1 
 
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. 

 
 

UDLÅNSUNDERSØGELSE, REALKREDITINSTITUTTER Tabel 13 

 

Ændring i 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 
  
3. kvt. 10  .............  0,0 0,0 0,0 6,2 
4. kvt. 10  .............  15,2 15,2 0,0 0,0 
1. kvt. 11  .............  0,0 5,0 6,2 0,0 
2. kvt. 11  .............  -15,1 4,9 0,0 0,0 
3. kvt. 11  .............  -30,1 -2,3 -22,2 0,0 
4. kvt. 11  .............  4,9 -15,1 0,0 -22,2 
1. kvt. 12  .............  0,0 -4,9 -33,6 0,0 
2. kvt. 12  .............  -15,3 0,0 -21,8 -11,5 
3. kvt. 12  .............  -15,3 -4,7 -32,4 -10,5 
4. kvt. 12  .............  -4,7 -4,7 -10,5 -5,3 
1. kvt. 13  .............  0,0 -10,6 -10,5 -5,3 
2. kvt. 13  .............  -3,4 0,0 0,0 -12,1 
 
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 14 

Ultimo 

Balance-
sum 

Aktiver Passiver 

Værdipapir-
beholdning 

Medlemmernes formue                    
fordelt på sektor 

Obligati-
oner mv. 

Aktier 
mv. 

Hushold-
ninger 

Forsik-
ringssel-

skaber og 
pensions-

kasser Øvrige Udland 

Mia. kr. 
 
2008  .................................  773,2 425,3 222,5 211,4 266,9 238,1 14,6 
2009  .................................  865,4 487,5 301,4 252,7 357,8 184,9 22,7 
2010  .................................  1.287,6 768,3 387,8 298,7 654,9 235,5 23,9 
2011  .................................  1.424,5 874,5 357,3 300,0 682,5 316,5 25,6   
2012  .................................  1.675,5       

 

995,2 449,9 344,3 812,2 375,5 33,0  
jul 12  ...........................  1.609,2 947,4 409,0 329,5 748,1 359,0 30,6 
aug 12  ...........................  1.627,2 952,4 413,3 330,5 759,3 367,0 30,4 
sep 12  ...........................  1.717,7 964,9 424,1 333,9 772,2 370,2 30,5 
okt 12  ...........................  1.727,3 972,3 424,6 335,6 779,3 370,1 30,9 
nov 12  ...........................  1.755,1 987,7 433,2 340,4 797,5 373,7 32,1 
dec 12  ...........................  1.675,5 995,2 449,9 344,4 812,2 375,5 33,0 
jan 13  ...........................  1.681,2 980,6 465,7 347,0 817,0 371,1 35,7 
feb 13  ...........................  1.706,0 986,6 481,7 350,7 832,2 378,5 34,2 
mar 13  ...........................  1.781,5 1.009,7 500,6 354,1 850,5 382,2 36,6 
apr 13  ...........................  1.800,6 1.023,9 502,2 353,8 866,3 385,1 37,3 
maj 13  ...........................  1.808,3 1.022,5 510,7 357,5 866,6 389,4 36,7 
jun 13  ...........................  1.778,9 1.032,0 493,7 348,8 860,8 379,3 35,4 
jul 13  ...........................  1.806,8 1.036,7 512,5 355,8 872,1 387,8 36,5 
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INDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER FORDELT PÅ EJERS HJEMLAND Tabel 15  

Ultimo 

Obligationer mv. 

Aktier I alt 

Heraf: 

Statspapirer 
Realkredit-

obligationer 

Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet Danmark Udlandet 

Kursværdi, mia. kr. 

2008  ................... 2.981,3 405,0 363,1 158,5 2.419,4 227,4 529,9 244,4 
2009  ................... 3.424,2 422,4 394,2 159,8 2.812,0 242,7 641,0 347,5 
2010  ................... 3.552,5 541,0 474,3 172,7 2.844,6 342,8 786,2 545,5 
2011  ................... 3.539,0 647,9 513,6 263,3 2.828,7 368,6 601,6 471,9 
2012  ................... 3.549,9 752,4 525,9 290,7 2.854,3 449,6 722,0 609,2  
jul 12  ............. 3.053,9 710,2 528,2 312,1 2.353,4 386,9 697,3 589,1 
aug 12  ............. 3.161,3 726,1 529,7 315,2 2.459,6 399,8 700,5 595,5 
sep 12  ............. 3.244,5 738,7 519,3 318,1 2.555,7 409,6 714,0 600,4 
okt 12  ............. 3.080,9 770,6 529,7 320,6 2.383,0 437,6 709,3 597,4 
nov 12  ............. 3.336,6 758,7 536,8 293,0 2.631,7 452,5 715,9 601,2 
dec 12  ............. 3.549,9 752,4 525,9 290,7 2.854,3 449,6 722,0 609,2 
jan 13  ............. 2.905,3 783,5 530,6 277,3 2.212,5 494,9 759,9 661,9 
feb 13  ............. 2.999,3 782,3 534,3 294,7 2.302,4 478,9 776,3 668,9 
mar 13  ............. 3.198,8 786,2 534,2 279,2 2.504,5 497,3 778,5 659,9 
apr 13  ............. 2.918,7 810,8 546,1 286,5 2.215,6 513,5 757,8 667,5 
maj 13  ............. 2.957,4 801,3 548,5 279,5 2.252,7 512,6 766,3 665,4 
jun 13  ............. 2.979,3 772,3 539,1 261,6 2.279,1 502,1 737,8 641,9 
jul 13  ............. 2.905,9 793,6 537,8 268,3 2.211,0 516,5 781,9 679,6 
  
Anm.: Omfatter noterede og unoterede værdipapirer registreret i Værdipapircentralen.  
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HUSHOLDNINGERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 16  

Ultimo 

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 

Mia. kr. 

2008  ..................  905 173 880 1.786 3.745 2.422 1.323 3.745 
2009  ..................  934 165 1.023 1.924 4.045 2.523 1.523 4.045 
2010  ..................  964 148 1.222 2.128 4.462 2.631 1.831 4.462 
2011  ..................  950 136 1.123 2.379 4.588 2.669 1.919 4.588 
2012  ..................  982 108 1.257 2.601 4.947 2.741 2.206 4.947  
1. kvt. 12  ...........  943 137 1.268 2.428 4.776 2.688 2.089 4.776 
2. kvt. 12  ...........  976 123 1.175 2.491 4.765 2.704 2.061 4.765 
3. kvt. 12  ...........  971 115 1.218 2.557 4.860 2.703 2.157 4.860 
4. kvt. 12  ...........  982 108 1.257 2.601 4.947 2.741 2.206 4.947 
1. kvt. 13  ...........  994 97 1.350 2.647 5.089 2.740 2.348 5.089 
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VIRKSOMHEDERNES FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER Tabel 17 

Ultimo 

Aktiver Passiver 

Kontan-
ter, 

bankind-
skud og 
afgivne 

kreditter  
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Aktier  
og 

andele i 
investe-
ringsfor-
eninger 

mv. I alt 

Forpligtelser 

Finansiel 
netto-
formue I alt Lån mv. 

Udstedte 
obliga-
tioner 

mv. 

Udstedte 
aktier 
mv. 

Mia. kr. 
 
2008  ............  1.448 110 1.990 3.548 2.360 108 2.806 -1.726 3.548 
2009  ............  1.442 108 2.318 3.867 2.341 136 3.144 -1.754 3.867 
2010  ............  1.513 124 2.924 4.561 2.355 143 3.999 -1.936 4.561 
2011  ............  1.756 110 2.729 4.596 2.504 159 3.609 -1.677 4.596 
2012  ............  1.722 123 2.972 4.816 2.469 196 3.958 -1.806 4.816  
1. kvt. 12  ......  1.719 129 3.113 4.960 2.492 175 4.138 -1.846 4.960 
2. kvt. 12  ......  1.714 115 2.864 4.692 2.504 166 3.780 -1.758 4.692 
3. kvt. 12  ......  1.721 122 2.914 4.755 2.483 185 3.870 -1.781 4.755 
4. kvt. 12  ......  1.722 123 2.972 4.816 2.469 196 3.958 -1.806 4.816 
1. kvt. 13  ......  1.714 130 3.178 5.021 2.466 190 4.268 -1.903 5.021 
 
Anm:    Virksomheder er defineret som ikke-finansielle selskaber. 
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BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER (NETTOINDTÆGTER) Tabel 18 

 

Varer 
(fob) Tjenester 

Vare- og 
tjeneste-
balance 

Løn- og 
formue-
indkomst 

Løbende 
overførsler 

Løbende 
poster 

i alt 

Mia. kr. 

2008  .................................  4,2 52,1 56,3 23,0 -28,7 50,5 
2009  .................................  47,4 20,8 68,1 17,3 -28,9 56,5 
2010  .................................  53,4 48,9 102,3 33,0 -31,7 103,6 
2011  .................................  55,3 40,9 96,2 36,6 -31,6 101,2 
2012  .................................  47,2 47,0 94,2 48,3 -35,4 107,1  
aug 11 - jul 12  ..................  51,7 42,4 94,1 42,2 -34,3 102,0 

aug 12 - jul 13  ..................  43,7 53,6 97,4 56,1 -36,2 117,2  
jul 12  ............................  7,2 3,4 10,6 4,6 -2,5 12,7 
aug 12  ............................  4,3 7,0 11,2 3,6 -2,6 12,2 
sep 12  ............................  3,6 5,0 8,6 5,0 -2,6 11,0 
okt 12  ............................  4,9 4,7 9,6 5,3 -2,8 12,0 
nov 12  ............................  5,5 3,3 8,9 4,8 -2,8 10,9 
dec 12  ............................  -2,2 5,4 3,2 5,5 -2,7 6,1 
jan 13  ............................  2,9 3,7 6,6 4,5 -4,1 7,1 
feb 13  ............................  1,2 3,9 5,1 4,8 -4,1 5,8 
mar 13  ............................  3,0 4,1 7,1 -2,2 -3,9 1,1 
apr 13  ............................  3,8 3,9 7,7 4,0 -2,7 9,0 
maj 13  ............................  6,1 2,9 9,0 7,5 -2,7 13,8 
jun 13  ............................  5,1 6,0 11,1 6,8 -2,8 15,2 
jul 13  ............................  5,4 3,7 9,1 6,3 -2,4 13,0 
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BETALINGSBALANCENS FINANSIELLE POSTER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 19 

 

Fordrings-
erhver-
velse, 
netto1 

Kapitalimport 

Andet3  

National-
bankens 

transakti-
oner med 
udlandet4 

Direkte 
 investeringer 

Porteføl-
jeinveste-

ringer2 

Anden 
kapital-
import 

Danske i  
udlandet 

Uden-
landske i 
Danmark 

Mia. kr. 
 
2008  ..................................  50,9 -67,6 9,3 52,7 -49,5 -67,1 -71,4 
2009  ..................................  56,3 -33,9 21,1 69,7 193,3 -18,5 288,0 
2010  ..................................  104,1 0,6 -64,9 -11,9 102,5 -103,8 26,5 
2011  ..................................  105,9 -71,5 68,1 21,3 -49,4 -18,3 56,1 
2012  ..................................  107,8 -31,2 7,6 -91,2 20,4 -2,2 11,1  
aug 11 - jul 12  ..................  102,7 -68,5 48,1 -133,1 46,4 43,6 39,1 

aug 12 - jul 13  ..................  117,7 -37,2 4,9 138 -98,9 -137,3 -12,9  
jul 12  ............................  12,8 -6,3 9,3 2,9 -11,7 -8,6 -1,6 
aug 12  ............................  12,3 -0,4 -6,3 2,6 5,1 -13,6 -0,4 
sep 12  ............................  11,1 1,4 -1,4 9,1 -23,2 2,8 -0,2 
okt 12  ............................  12,1 -5,0 3,8 22,7 -35,2 3,4 1,8 
nov 12  ............................  10,9 -10,6 0,4 -32,8 7,4 24,4 -0,3 
dec 12  ............................  6,2 9,8 8,9 4,7 12,1 -49,6 -8,0 
jan 13  ............................  7,1 -17,1 2,1 41,3 -51,9 13,3 -5,2 
feb 13  ............................  5,8 -2,3 -5,6 16,3 -31,1 4,3 -12,5 
mar 13  ............................  1,1 3,7 -8,0 46,4 -4,1 -40,1 -1,0 
apr 13  ............................  9,0 -8,7 -6,9 17,4 -6,2 7,6 12,2 
maj 13  ............................  13,9 -7,9 10,6 4,0 -2,8 -16,4 1,4 
jun 13  ............................  15,2 3,6 11,0 -25,1 34,3 -40,7 -1,7 
jul 13  ............................  13,0 -3,7 -3,7 31,4 -3,3 -32,7 1,0 
 
1 Omfatter løbende poster i alt og kapitaloverførsler mv. 

2 Kan afvige fra totalen i Tabel 20, 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 3. 
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BETALINGSBALANCENS PORTEFØLJEINVESTERINGER (NETTO FRA UDLANDET) Tabel 20 

 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer 

I alt1 
Obligationer 

i kroner 
Obligationer 

i valuta Aktier Obligationer Aktier 

Mia. kr. 
 
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  ......................   66,5 -35,5 48,9 -65,9 -26,0 -11,9 
2011  ......................   83,0 -70,5 -11,7 31,0 -10,6 21,3 
2012  ......................   87,1 -53,9 27,4 -82,6 -69,2 -91,2  
jul 12  ................   10,6 3,1 2,6 -10,8 -2,6 2,9 
aug 12  ................   14,9 6,1 -0,1 -12,4 -5,8 2,6 
sep 12  ................   21,4 0,1 1,0 -6,0 -7,4 9,1 
okt 12  ................   32,8 3,8 1,1 -4,0 -11,1 22,7 
nov 12  ................   -25,9 22,5 7,4 -34,3 -2,5 -32,8 
dec 12  ................   -14,0 -3,2 6,0 29,4 -13,4 4,7 
jan 13  ................   28,6 20,5 2,8 6,6 -17,3 41,3 
feb 13  ................   19,7 -10,4 7,8 -0,9 0,2 16,3 
mar 13  ................   13,8 -21,0 9,4 40,5 3,8 46,4 
apr 13  ................   30,0 6,3 -1,9 -10,4 -6,6 17,4 
maj 13  ................   3,6 1,1 2,7 3,0 -6,4 4,0 
jun 13  ................   -14,2 -33,0 -1,3 9,5 13,9 -25,1 
jul 13  ................   11,9 13,8 2,3 9,5 -6,1 31,4 

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 19, da betalingsbalancens samlede finansielle poster offentliggøres  
1-2 uger senere.  
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DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER OVER FOR UDLANDET Tabel 21 

Ultimo 

Direkte 
investeringer 

Portefølje-
investeringer 

Finan-
sielle 

deriva-
ter, 

netto 

Andre investeringer 

Dan-
marks 
Natio-

nalbank I alt 
Egen-
kapital 

Koncern- 
lån 

Aktier 
mv. 

Obliga-
tioner 

mv. 

Han-
dels-

kredit-
ter 

Lån og 
indskud Andre 

Mia. kr. 

Aktiver           

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  ...............  822 407 762 1.057 37 47 997 33 432 4.594 
2011  ...............  842 474 733 1.041 120 50 938 35 492 4.724 
2012  ...............  933 435 901 1.153 116 59 937 21 512 5.067 
            
1. kvt. 12  .........   892 462 794 1.061 121 52 999 34 487 4.903 
2. kvt. 12  ........  924 455 792 1.087 134 56 1.050 35 519 5.052 
3. kvt. 12  ........  935 445 847 1.140 127 55 995 36 522 5.102 
4. kvt. 12  ........  933 435 901 1.153 116 59 937 21 512 5.067 
1. kvt. 13  ........  946 443 994 1.134 85 55 1.066 29 488 5.241  
Passiver       

  
  

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  ................  492 293 521 1.436 • 41 1.539 40 5 4.367 
2011  ................  504 302 451 1.467 • 43 1.422 44 5 4.238 
2012  ................  523 310 609 1.524 • 37 1.415 45 5 4.467 
            
1. kvt. 12  .........   508 298 531 1.458 • 42 1.515 45 2 4.399 
2. kvt. 12  .........   529 303 538 1.455 • 40 1.604 46 4 4.518 
3. kvt. 12  .........   531 298 593 1.514 • 40 1.494 48 2 4.521 
4. kvt. 12  .........   523 310 609 1.524 • 37 1.415 45 5 4.467 
1. kvt. 13  .........   523 303 672 1.544 • 38 1.456 44 3 4.583  
Nettoaktiver      

   
  

2008  ................   139 87 208 -415 83 4 -297 -3 105 -89 
2009  ................   233 73 264 -436 21 3 -475 -6 395 73 
2010  ................   330 113 241 -379 37 6 -542 -7 428 227 
2011  ................   338 172 282 -426 120 7 -484 -9 487 486 
2012  ................   411 125 292 -371 116 21 -478 -24 507 600 
            
1. kvt. 12  .........   383 165 263 -397 121 10 -517 -11 485 503 
2. kvt. 12  .........   395 153 253 -368 134 16 -554 -11 515 534 
3. kvt. 12  .........   404 147 254 -374 127 15 -498 -12 520 581 
4. kvt. 12  .........   411 125 292 -371 116 21 -478 -24 507 600 
1. kvt. 13  .........   424 140 321 -411 85 17 -389 -15 485 658 
 
Anm.:  Som hovedprincip for opgørelsen er der anvendt markedsværdi. 
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NATIONALREGNSKABETS FORSYNINGSBALANCE Tabel 22 

 

Brutto-
national-
produkt 

Indenlandsk efterspørgsel 

Eksport 
af varer 

og 
tjenester 

Import 
af varer 

og 
tjenester 

Privat 
konsum 

Offent- 
ligt 

konsum 

Faste 
brutto-
investe-
ringer 

Lager- 
for- 

øgelser I alt 

Mia. kr. 

2008  ..................  1.753,2 840,0 465,4 371,7 20,4 1.697,5 959,6 904,0 
2009  ..................  1.664,8 822,1 495,9 303,5 -21,7 1.599,8 793,1 728,2 
2010  ..................  1.761,1 857,6 509,8 300,1 -4,7 1.662,8 887,0 788,7 
2011  ..................  1.791,5 874,5 508,1 311,7 3,6 1.698,0 956,8 863,3 
2012  ..................  1.824,0 900,7 521,6 315,2 -4,0 1.733,5 991,8 901,3  
2. kvt. 12  ...........  457,0 224,7 129,3 79,5 -1,4 432,1 251,6 226,7 
3. kvt. 12  ...........  457,4 219,3 130,5 76,8 1,1 427,8 255,1 225,5 
4. kvt. 12  ...........  467,0 235,4 135,8 84,1 -8,4 446,8 247,1 226,9 
1. kvt. 13  ...........  446,8 225,1 126,5 73,6 7,5 432,6 236,3 222,1 
2. kvt. 13  ...........  463,0 227,8 129,9 80,5 1,1 439,3 250,3 226,6 
 
 Realvækst i forhold til året før, pct.  
2008  ..................  -0,8 -0,3 1,9 -4,1 ... -0,9 3,3 3,3 
2009  ..................  -5,7 -3,6 2,1 -15,9 ... -7,0 -9,5 -12,3 
2010  ..................  1,6 1,7 0,4 -2,4 ... 1,6 3,0 3,2 
2011  ..................  1,1 -0,5 -1,5 2,8 ... 0,3 6,5 5,6 
2012  ..................  -0,4 0,5 0,7 -0,1 ... 0,0 0,2 1,0  
2. kvt. 12  ...........  -1,2 0,4 -1,1 -1,0 ... -1,4 2,4 2,3 
3. kvt. 12  ...........  0,0 0,4 1,4 -1,8 ... -0,4 0,9 0,3 
4. kvt. 12  ...........  -0,3 0,5 3,5 -1,0 ... 0,5 -2,1 -0,6 
1. kvt. 13  ...........  -0,8 0,4 0,0 -1,6 ... 0,5 -1,3 1,2 
2. kvt. 13  ...........  0,4 0,1 0,3 1,1 ... 0,9 -0,4 0,5 
 
 Realvækst i forhold til sidste kvartal (sæsonkorrigeret), pct. 

2. kvt. 12  ...........  -0,8 -0,1 0,4 -1,9 ... -1,1 1,1 0,9 
3. kvt. 12  ...........  0,9 -0,4 1,0 -0,1 ... 0,4 -0,4 -0,3 
4. kvt. 12  ...........  -0,7 0,7 1,4 1,5 ... 0,9 -2,3 -1,1 
1. kvt. 13  ...........  -0,2 -0,1 -2,8 -1,2 ... 0,1 0,4 1,7 
2. kvt. 13  ...........  0,5 0,0 0,7 0,9 ... -0,8 1,8 0,1 
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EU-HARMONISERET FORBRUGERPRISINDEKS (HICP) OG  
UNDERLIGGENDE INFLATION (IMI) Tabel 23 

 

HICP Nettoprisindeks1 

Total 

Delkomponenter: 

Energi 
Føde-
varer 

Kerne-
infla-
tion2 

Administrerede 
priser HICP 

ekskl. 
energi, 
føde-
varer  

og  
admini-
strerede 
priser3 

Netto-
pris-

indeks 
ekskl. 

energi, 
føde-
varer  

og  
admini-
strerede 
priser3 

Fordelt på4: 

Husleje 

Offent-
lige 

ydelser 
Import 
input5 IMI6 

Vægtfordeling i pct. 

100 10,3 18,4 71,3 8,5 4,1 58,7 53,4 16,2 37,2 

Vækst i forhold til året før, pct. 

           

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 
2012 ...........   2,4 2,9 5,1 1,6 2,6 2,3 1,4 1,2 1,1 1,2 

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,

 
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 
2. kvt. 12  ....   2,2 1,6 5,1 1,6 2,7 2,5 1,4 1,0 0,5 1,2 
3. kvt. 12  ....   2,4 3,0 5,4 1,6 2,2 2,5 1,4 1,1 0,9 1,2 
4. kvt. 12  ....   2,1 1,6 4,4 1,6 2,6 2,4 1,5 1,2 1,1 1,2 

1. kvt. 13  ....   0,9 0,5 2,6 0,6 2,3 2,7 0,2 0,1 0,1 0,2 
2. kvt. 13  ....   0,5 -0,2 1,1 0,5 2,1 2,4 0,2 0,2 -1,4 1,0 
 
Anm.: Vægtfordelingen afspejler vægtgrundlaget januar 2013.  
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 58,7 pct. af HICP's vægtgrundlag og 53,4 

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 24 

 

Arbejdsløshed 

Pct. af arbejds-
styrken Mængdeindeks 

Tvangs-
auktio-

ner 

Nyregi-
strerin-
ger af 

person-
biler 

 

For- 
bruger- 
tillids-
indika-

tor 

Sammensat konjunktur-
indikator for 

Brutto 1 Netto 

Industri2 

2005=100 

Detail-
handel 

2005=100 

Industri 

Bygge-  
og  

anlægs-
virk- 

somhed Service 

Stk. Nettotal 

2008  ..........   2,7 1,9 106,7 105,3 2.840 149.799 -7,7 -7 -16 3 
2009  ..........   4,8 3,6 88,2 101,5 4.140 111.418 -5,0 -14 -44 -13 
2010  ..........   6,1 4,3 90,6 100,0 5.222 152.825 1,8 3 -35 4 
2011  ..........   6,0 4,1 94,9 97,6 5.025 170.226 -1,9 4 -20 4 
2012  ..........   6,1 4,4 95,7 95,3 5.130 171.873 -2,4 2 -18 -5  
 Sæsonkorrigeret 

aug 12  .....   6,1 4,6 98,9 94,4 439 14.087 -2,1 0 -20 -6 
sep 12  .....   6,1 4,6 94,6 95,0 407 14.570 -2,2 0 -20 -7 
okt 12  .....   6,2 4,6 95,5 94,4 416 14.934 -3,3 -6 -14 -6 
nov 12  .....   6,1 4,6 96,0 94,7 446 15.562 -0,9 2 -14 -4 
dec 12  .....   6,1 4,6 93,0 94,6 362 12.465 -0,9 -1 -18 -3 
jan 13  .....   6,0 4,6 99,6 94,0 413 14.761 -2,1 5 -20 -3 
feb 13  .....   5,9 4,5 95,9 94,3 363 14.614 -1,3 2 -19 -7 
mar 13  .....   5,8 4,4 98,9 93,6 414 14.517 -1,0 4 -19 -6 
apr 13  .....   5,9 4,5 99,6 93,2 389 15.108 -4,8 -4 -21 -8 
maj 13  .....   5,8 4,4 99,1 93,7 429 13.853 -4,9 -6 -18 -7 
jun 13  .....   5,8 4,4 98,5 94,2 369 15.598 3,3 2 -16 -4 
jul 13  .....   5,7 4,4 101,5 93,6 385 14.716 1,4 -2 -15 -2 
aug 13  .....   ... ... ... ... 395 15.400 3,7 -2 -14 -2 
 
1 Inklusive aktiverede. 
2 Eksklusive skibsværfter. 
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UDVALGTE KVARTALSVISE ØKONOMISKE INDIKATORER Tabel 25 

 

Beskæftigelse Lønindeks  
Ejendoms-

priser  
(enfamilie- 

huse)  
i pct. af 

ejendoms- 
værdi 2006 

I alt Privat 

Alle  
brancher  

i Danmark, 
totalt 

Industrien  
i Danmark 

Industrien  
i udlandet 

1.000 personer 1996=100 
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2008  ...............................  2.952 2.114 158,1 158,5 142,5 100,1 
2009  ...............................  2.853 1.993 162,9 163,2 144,6 88,1 
2010  ...............................  2.783 1.912 166,6 167,4 148,8 90,5 
2011  ...............................  2.776 1.917 169,6 171,2 152,5 88,0 
2012  ...............................  2.769 1.919 172,2 174,4 156,3 85,1  
 Sæsonkorrigeret 

2. kvt. 12  ........................  2.768 1.918 171,9 174,2 156,0 85,3 
3. kvt. 12  ........................  2.773 1.922 172,3 174,7 156,8 85,3 
4. kvt. 12  ........................  2.765 1.918 173,2 176,0 157,5 85,4 
1. kvt. 13  ........................  2.763 1.918 173,7 176,2 158,3 86,4 
2. kvt. 13  ........................  2.773 1.924 174,2 177,2 159,3 ...  
 Vækst i forhold til året før, pct. 

2008  ...............................  1,7 2,6 4,4 4,2 3,3 -4,5 
2009  ...............................  -3,4 -5,7 3,0 2,9 1,5 -12,0 
2010  ...............................  -2,4 -4,0 2,3 2,6 2,9 2,8 
2011  ...............................  -0,3 0,2 1,8 2,3 2,4 -2,8 
2012  ...............................  -0,3 0,1 1,5 1,8 2,5 -3,2   
2. kvt. 12  ........................  -0,3 0,3 1,6 2,1 2,7 -5,4 
3. kvt. 12  ........................  -0,2 0,1 1,4 1,6 2,6 -2,5 
4. kvt. 12  ........................  -0,4 -0,3 1,4 1,7 2,4 0,7 
1. kvt. 13  ........................  -0,3 -0,1 1,3 1,5 2,2 2,2 
2. kvt. 13  ........................  0,2 0,3 1,3 1,7 2,1 ... 

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



 

VALUTAKURSER Tabel 26 

 

EUR USD GBP SEK NOK CHF JPY 

Kroner pr. 100 enheder 

Gennemsnit 

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 
2012  .................................  744,38 579,72 918,37 85,62 99,62 617,57 7,2793  
aug 12  ...........................  744,54 600,49 943,87 89,92 101,66 619,88 7,6309 
sep 12  ...........................  745,39 579,91 933,86 87,77 100,81 616,61 7,4185 
okt 12  ...........................  745,82 574,87 924,61 86,58 100,69 616,50 7,2791 
nov 12  ...........................  745,87 581,48 927,85 86,65 101,66 618,89 7,1791 
dec 12  ...........................  746,03 569,13 918,95 86,19 101,51 616,89 6,8249 
jan 13  ...........................  746,14 561,59 896,36 86,55 101,08 607,31 6,3089 
feb 13  ...........................  745,98 558,49 864,95 87,68 100,50 606,61 5,9982 
mar 13  ...........................  745,53 574,74 866,26 89,32 99,61 607,64 6,0575 
apr 13  ...........................  745,53 572,31 875,78 88,35 98,88 611,34 5,8504 
maj 13  ...........................  745,37 573,73 877,15 86,95 98,53 600,48 5,6910 
jun 13  ...........................  745,78 565,24 875,38 85,86 96,31 605,36 5,8134 
jul 13  ...........................  745,79 570,24 865,29 86,11 94,60 603,11 5,7199 
aug 13  ...........................  745,80 560,36 868,21 85,69 93,96 604,49 5,7223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-09-2013 11:15:00    Antal sider: 28   Rev. nr. 12   H:\kvo\dan\2013\3. kvartal del 

1\færdige\tabtill_3 kvt del 1.docx  Oprettet af Palle Lorentzen    

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1



 

EFFEKTIV KRONEKURS Tabel 27 

Gennemsnit 

Nominel 
effektiv 

kronekurs 

Forbrugerpriser 
Real 

effektiv  
kronekurs 
baseret på 
forbruger-

priser 

Real 
effektiv  

kronekurs 
baseret på 
timeløn-
ninger 

Forbruger-
priser i 
euro-

området Danmark Udlandet 

1980=100 2005=100 

2008  ..................................  105,8 259,0 246,9 111,1 117,1 107,8 
2009  ..................................  107,8 262,4 247,4 114,8 121,5 108,1 
2010  ..................................  104,0 268,4 251,6 111,6 117,0 109,8 
2011  ..................................  103,6 275,8 258,4 111,1 116,3 112,8 
2012  ..................................  100,6 282,5 263,7 109,0 112,9 115,7  
aug 12  ............................  98,9 283,3 264,1 107,3 ... 115,6 
sep 12  ............................  99,9 283,9 264,9 108,3 111,3 116,4 
okt 12  ............................  100,3 283,7 265,3 108,4 ... 116,7 
nov 12  ............................  100,0 283,5 264,9 108,3 ... 116,5 
dec 12  ............................  100,7 282,6 265,3 108,4 112,6 116,9 
jan 13  ............................  101,5 281,5 264,7 109,1 ... 115,7 
feb 13  ............................  102,1 284,8 265,9 110,4 ... 116,1 
mar 13  ............................  101,3 285,5 267,0 109,7 113,6 117,5 
apr 13  ............................  101,6 285,0 266,9 109,8 ... 117,4 
maj 13  ............................  101,8 285,3 267,3 110,1 ... 117,5 
jun 13  ............................  102,4 285,0 267,4 110,5 114,1 117,6 
jul 13  ............................  102,4 284,2 ... ... ... 117,0 
aug 13  ............................  102,7 ... ... ... ... ... 
 
  

Ændring i forhold til året før, pct. 

2008  ..................................  2,5 3,4 3,4 2,6 3,6 3,3 
2009  ..................................  1,9 1,3 0,2 3,4 3,7 0,3 
2010  ..................................  -3,6 2,3 1,7 -2,8 -3,7 1,6 
2011  ..................................  -0,3 2,8 2,7 -0,4 -0,6 2,7 
2012  ..................................  -2,9 2,4 2,1 -1,9 -2,9 2,5  
aug 12  ............................  -5,1 2,6 2,0 -3,6 ... 2,6 
sep 12  ............................  -3,4 2,5 2,0 -2,5 -4,5 2,6 
okt 12  ............................  -3,1 2,3 2,1 -2,5 ... 2,5 
nov 12  ............................  -3,2 2,3 1,8 -2,4 ... 2,2 
dec 12  ............................  -1,7 2,0 1,8 -1,5 -3,0 2,2 
jan 13  ............................  0,1 1,3 1,6 -0,3 ... 2,0 
feb 13  ............................  0,3 1,2 1,5 0,0 ... 1,8 
mar 13  ............................  -0,6 0,9 1,4 -0,7 -0,6 1,7 
apr 13  ............................  -0,1 0,8 1,1 -0,2 ... 1,2 
maj 13  ............................  0,7 0,9 1,3 0,4 ... 1,4 
jun 13  ............................  1,8 0,9 1,5 1,3 0,6 1,6 
jul 13  ............................  3,1 0,6 ... ... ... 1,6 
aug 13  ............................  3,9 ... ... ... ... ... 

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 web-
sted. 
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