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Aktuelle økonomiske og monetære 
tendenser 

SAMMENFATNING 

Den internationale økonomi er i moderat fremgang, om end med store 
forskelle på tværs af regioner. Et opsving er i gang i USA på trods af 
betydelige finanspolitiske stramninger, og i euroområdet er økonomien 
nu vokset svagt to kvartaler i træk, bl.a. fordi der er fremgang i det pri-
vate forbrug og investeringerne. Den økonomiske aktivitet i vækstøko-
nomierne er bremset lidt op. 

I euroområdet er statsrentespændet mellem de syd- og nordeuropæi-
ske lande indsnævret. Det afspejler, at spændingerne på de finansielle 
markeder er aftagende, og de økonomiske udsigter er blevet bedre. 
Spredningen i bankernes udlånsrenter er ligeledes mindsket, men der er 
stadig store forskelle på tværs af landene. Det samme er tilfældet for 
kreditvæksten, som for euroområdet under ét er negativ. 

Fremgangen i verdensøkonomien ventes gradvist at tage til i de kom-
mende år, især trukket af USA. Den forventede negative vækst i euro-
området for hele 2013 afløses af positiv vækst på omkring 1 pct. i 2014.    

Der har været positiv vækst i dansk økonomi de sidste to kvartaler. Det 
afspejler hovedsagelig fremgang i eksporten og det offentlige forbrug, 
mens det private forbrug fortsat ikke har løftet sig. Det er derfor endnu 
ikke entydigt, om et selvbærende opsving er i gang. 

Boligmarkedet er i bedring, og regionalt har der været ganske høje 
stigninger i priserne det seneste år. Det gælder især i hovedstadsområ-
det. Bruttoledigheden er faldet gennem 2013 og lå i oktober på det 
laveste niveau i fire år. Ledigheden er især for nedadgående blandt 
ufaglærte og inden for byggefagene. Der er stadig en del ledig kapaci-
tet på arbejdsmarkedet, men de første tegn på en stramning af ar-
bejdsmarkedet er alligevel begyndt at vise sig.  

De kommende år ventes det private forbrug  at trække væksten i brut-
tonationalproduktet, BNP. Finanspolitikken er så ekspansiv, som ram-
merne i budgetloven og finanspagten tillader, og skønnes at være om-
trent neutral for BNP-væksten i 2014. BNP ventes i år at stige med 0,4 
pct. Væksten skønnes til 1,5 pct. næste år og 1,6 pct. i 2015. Det betyder, 
at det negative produktionsgab indsnævres gradvist de kommende år. 
Udviklingen på bolig- og arbejdsmarkederne bør følges tæt for at sikre, 
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at den forventede fremgang bliver holdbar, og at der ikke opbygges 
ubalancer i økonomien.  

Risiciene for prognosen vurderes at være lidt mere opadrettede end 
tidligere.   

 
INTERNATIONAL ØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER 

Konjunkturudvikling og vækstudsigter 
Der er moderat vækst i den internationale økonomi. Aktiviteten tager til 
i de avancerede økonomier, hvor især USA's økonomi viser gode takter, 
mens fremgangen i vækstøkonomierne er aftaget. 

Euroområdets økonomi voksede i 3. kvartal med 0,1 pct. mod 0,3 i 2. 
kvartal. Væksten har således været svagt positiv to kvartaler i træk. Den 
svagere fremgang i 3. kvartal afspejler primært en mere afdæmpet akti-
vitet i Tyskland og et lille fald i Frankrigs BNP. Blandt de kriseramte lan-
de voksede Spaniens økonomi for første gang siden 1. kvartal 2011, og 
både Irland og Portugal havde positiv vækst de seneste to kvartaler. Det 
sammensatte Purchasing Managers' Index, PMI, som giver en god indika-
tion af den økonomiske udvikling, peger på en fortsat behersket frem-
gang i den økonomiske aktivitet i 4. kvartal, jf. figur 1 (venstre).  

Væksten i den amerikanske økonomi tiltog i 3. kvartal med en vækst 
på 0,9 pct., jf. figur 1 (højre). Den delvise nedlukning af den offentlige 
administration i oktober forventes kun at påvirke aktiviteten svagt ne-
gativt i 4. kvartal, og PMI-indikatoren peger på fortsat pæn fremgang.  

I Storbritannien vendte den økonomiske udvikling et par kvartaler tid-
ligere end i euroområdet. Opsvinget ser ud til at have fået fæste, idet 
BNP nu er vokset tre kvartaler i træk – senest med 0,8 pct. i 3. kvartal. 
Fremgangen i den økonomiske aktivitet skyldes primært, at det private 
forbrug og investeringerne er steget. 

 

PMI OG BNP-VÆKST I EUROOMRÅDET OG USA Figur 1  

  
Anm.: 
Kilde: 

Indeksene er det samlede PMI-indeks for fremstillings- og servicesektoren (composite output).  
Reuters EcoWin. 
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Den japanske økonomi har reageret positivt på de pengepolitiske lem-
pelser og regeringens finanspolitiske stimulus i begyndelsen af året. 
BNP-væksten aftog dog i 3. kvartal til 0,3 pct. efter to kvartaler med en 
fremgang på ca. 1 pct. hvert kvartal. 

Den økonomiske aktivitet i vækstøkonomierne er bremset lidt op efter 
en længere periode med høje vækstrater. For vækst- og udviklingsøko-
nomierne er BNP-væksten samlet set faldet med 3 procentpoint fra 7,5 
pct. i 2010 til 4,5 i 2013. 

I euroområdet har ledigheden ligget stort set konstant på 12,1 pct. det 
sidste halve år, mens beskæftigelsen er faldet. I flere eurolande – bl.a. 
Tyskland, Portugal og Irland – er ledigheden faldet siden årsskiftet. Ar-
bejdsløsheden i USA har været faldende siden 2009 og udgjorde i no-
vember 7,0 pct. Det afspejler både, at beskæftigelsen er gået frem, og at 
erhvervsfrekvensen er faldet. 

Den høje ledighed i euroområdet bidrager til et afdæmpet lønpres, jf. 
figur 2 (venstre). Det påvirker prisudviklingen, hvor kerneinflationen 
siden begyndelsen af 2012 er reduceret til 1 pct. i november i takt med, 
at lønstigningstakten er aftaget. Stigningen i det samlede forbrugerpris-
indeks, som derudover bl.a. påvirkes af faldende energipriser, er siden 
udgangen af 2011 faldet fra over 3 pct. til 0,9 i november. Apprecierin-
gen af den nominelle effektive eurokurs med ca. 10 pct. fra sommeren 
2012 og frem til oktober har bidraget til den afdæmpede prisudvikling. 
Studier fra bl.a. Den Internationale Valutafond, IMF, viser, at en 10 pct. 
appreciering af den nominelle effektive eurokurs isoleret set vil reducere 
inflationen i euroområdet med ca. 1 procentpoint efter halvandet år1. 

I USA er inflationstakten ligeledes faldet. Deflatoren for det private 
forbrug (den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, foretrukne 
mål for prisudviklingen) er aftaget fra knap 3 pct. i midten af 2011 til 0,7 
pct. i oktober, jf. figur 2 (højre). Lønstigningstakten har derimod løftet 
sig, hvilket kan tyde på et øget kapacitetspres i økonomien. I USA har 
udviklingen i valutakursen mindre betydning for prisudviklingen end i 
euroområdet, hvilket bl.a. skyldes, at mange råvarepriser noteres i dol-
lar, og at USA i mindre grad importerer varer til indenlandsk produk-
tion2. 

Olieprisen (Brent) var i begyndelsen af 2012 oppe på 125 dollar pr. 
tønde, men er i begyndelsen af december faldet til 112 dollar. Priserne 
på oliefutures indikerer, at markedet forventer, at olieprisen falder til 
106 dollar pr. tønde i løbet af det kommende år. Foruden fald i pro- 
 

1
 Hamid Faruqee, Exchange rate pass-through in the euro area, IMF Staff Papers, vol. 53, nr. 1, 2006. 2
 Linda S Goldberg og José Manuel Campa, The sensitivity of the CPI to exchange rates: distribution 

margins, imported inputs, and trade exposure, The Review of Economics and Statistics, maj, 2010. 
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duktionsomkostningerne og forbrugerpriserne vil faldende oliepriser 
også have en positiv effekt på den økonomiske aktivitet i både euro-
området og USA, fx via større fremgang i de reale disponible indkom-
ster.  

Siden 2011 har den indenlandske efterspørgsel i euroområdet påvirket 
den økonomiske aktivitet negativt. Det private forbrug er faldet, bl.a. 
fordi reallønnen er faldet, og finanspolitikken er strammet. Disse fakto-
rer er ved at ebbe ud, og tilbagegangen i de reale disponible indkomster 
er derfor aftaget. Det har understøttet en bedring i det private forbrug, 
som nu er vokset svagt to kvartaler i træk.  

For euroområdet som helhed er husholdningernes reale nettoformue 
pr. indbygger faldet svagt siden 2007, jf. figur 3 (venstre). Det dækker 
imidlertid over store forskelle mellem de nord- og sydeuropæiske euro-
lande. I de nordeuropæiske eurolande er nettoformuen steget svagt 
siden 2009 på grund af en lille stigning i både boligformuen og den 
finansielle formue, mens nettoformuen i de sydeuropæiske lande er 
faldet støt siden krisens begyndelse, især som følge af nedgang i bolig-
formuen. Husholdningerne i nogle af eurolandene er endvidere i færd 
med at nedbringe deres gæld og har udsigt til et fortsat fald i formuen 
som følge af faldende boligpriser.  

Virksomhedernes investeringer er endvidere faldet markant siden 2011 
som følge af ledig kapacitet og svage økonomiske udsigter. Også her er 
der dog tegn på en vending, idet investeringerne steg både i 2. og 3. 
kvartal. Det afspejler et mere positivt syn på fremtidige afsætningsmu-
ligheder og en bedring i de finansielle vilkår. Nettoeksporten har udvik-
let sig positivt siden 2010 på trods af en svag global efterspørgsel og 
euroens appreciering siden sommeren 2012. Det skyldes især den svæk-
kede indenlandske efterspørgsel, men også en styrket lønkonkurrence-
evne i de sydeuropæiske lande.  

PRIS- OG LØNUDVIKLING I EUROOMRÅDET OG USA Figur 2  

  
Kilde: Reuters EcoWin.  
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Europa-Kommissionen venter, at den indenlandske efterspørgsel lang-
somt bliver den primære drivkraft bag en behersket økonomisk vækst i 
euroområdet i de kommende år. Hastigheden af den finanspolitiske 
konsolidering aftager yderligere, jf. figur 4. Sammen med den afdæm-
pede prisudvikling understøtter det ifølge Kommissionen en fremgang i 
de reale disponible indkomster for første gang i flere år. Effekterne her-

HUSHOLDNINGERNES REALE NETTOFORMUE I EUROOMRÅDET OG USA Figur 3 

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Boligformuen i euroområdet er opgjort for Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Portugal 
og Spanien. Nettoformuen er deflateret til 2010-priser ved hjælp af det samlede forbrugerprisindeks. 
OECD, Reuters EcoWin, Jacob Isaksen, Paul L. Kramp, Louise F. Sørensen og Søren V. Sørensen, Husholdningernes 
balancer og gæld – et internationalt landestudie, Kvartalsoversigt, Danmarks Nationalbank, 4. kvartal 2011, Del 2 
og egne beregninger.  

 
 

 

FINANSPOLITISKE STRAMNINGER I UDVALGTE AVANCEREDE ØKONOMIER, 
2013-15 Figur 4  

 
Anm.: 
Kilde: 

Ændring i den underliggende primære saldo i forhold til året før. 
OECD, Economic Outlook, november 2013. 
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af overgår virkningen på det private forbrug af en svagt faldende netto-
formue. Bankerne er blevet mere velkapitaliserede, og deres likviditets-
situation er forbedret, hvilket bidrager til en gradvis bedring af kredit-
vilkårene, jf. Den Europæiske Centralbanks, ECB's, udlånsundersøgelse. 
Det fremmer investeringerne, som også understøttes af, at renterne er 
lave, og at ECB venter at fastholde sine renter på et lavt niveau i lang tid 
fremover.  

 

USA'S FINANSPOLITIK Boks 1 

Ved indgangen til det nye finansår, som begyndte 1. oktober, var der ikke opnået af-

tale om at finansiere de ikke-lovbundne udgifter i USA. Konsekvensen var, at dele af 

den offentlige sektor måtte lukke ned i perioden 1.-16. oktober. Forhandlingerne om 

de nye bevillinger blev koblet sammen med forhandlinger om at forhøje loftet på den 

føderale gæld. Sidstnævnte er tidligere foregået mere eller mindre automatisk, jf. fi-

gur 5 (venstre).  

Det amerikanske finansministerium, Treasury, havde meldt ud, at man 17. oktober 

ville have udtømt de ekstraordinære tiltag for midlertidigt at kunne omgå gældslof-

tet. Umiddelbart inden tidsfristen blev der opnået enighed om en aftale, der sikrede 

nye budgetbevillinger frem til 15. januar 2014 og suspenderede gældsloftet frem til 7. 

februar. Gældsloftet vil træde i kraft 8. februar på et niveau, der inkluderer låntag-

ningen i den mellemliggende periode. Treasury vil igen kunne benytte ekstraordinære 

tiltag for midlertidigt at omgå gældsloftet. Congressional Budget Office, CBO, vurde-

rer, at disse tiltag tidligst vil løbe ud i marts og senest i maj eller juni.  

Som et led i aftalen er der nedsat en tværpolitisk komite, der inden 13. december 

skal forsøge at opnå enighed om et samlet udgiftsniveau for det igangværende fi-

nansår (1. oktober 2013 – 30. september 2014). Komiteen skal også se på, om den au-

tomatiske sparemekanisme, der trådte i kraft i marts, kan erstattes af andre tiltag. Det 

offentlige underskud ventes at falde frem til 2015 som følge af de finanspolitiske 

stramninger og det økonomiske opsving, jf. figur 5 (højre). 

 

USA'S FØDERALE GÆLD OG GÆLDSLOFT (VENSTRE) SAMT FAKTISK 
UNDERSKUD FOR DEN SAMLEDE OFFENTLIGE SEKTOR (HØJRE) Figur 5 

  
Kilde: Reuters EcoWin og OECD, Economic Outlook, november 2013.  
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Den økonomiske fremgang i USA drives af den private indenlandske 
efterspørgsel trods betydelige finanspolitiske stramninger. Det private 
forbrug understøttes af udviklingen i husholdningernes nettoformue, jf. 
figur 3 (højre), hvor især den finansielle formue er steget siden 2009 som 
følge af stigende aktiekurser. Boligformuen er også steget svagt siden 
2012 i takt med, at boligpriserne er steget. 

Ifølge de internationale organisationer ventes den indenlandske efter-
spørgsel også at trække en tiltagende økonomisk aktivitet i de kom-
mende år. Især boligmarkedet skønnes at bidrage hertil. Boliginveste-
ringerne er på et meget lavt niveau, og den overkapacitet, der blev 
skabt før krisen, er nu tæt på at være afviklet. Aktiviteten understøttes 
endvidere af, at stramningen af finanspolitikken aftager, om end der 
fortsat er stor usikkerhed om den amerikanske finanspolitik, jf. boks 1. 

Udviklingen i Japans BNP dæmpes i de kommende år af finanspolitik-
ken, som strammes ved bl.a. at hæve momsen fra 5 til 10 pct. over de 
næste to år. Regeringen har dog i oktober annonceret både midlertidige 
og permanente finanspolitiske lempelser, som skal afbøde de negative 
aktivitetseffekter på kort sigt.  

Samlet set er der udsigt til, at væksten tiltager gradvist i den interna-
tionale økonomi, jf. tabel 1. Fremgangen ventes især at blive trukket af 
USA, mens den økonomiske udvikling i euroområdet vil være mere mo-
derat. Den forventede negative vækst i euroområdet for hele 2013 aflø-
ses af positiv vækst omkring 1 pct. i 2014. I vækstøkonomierne ventes 
den økonomiske aktivitet at tage til i varierende grad på tværs af lande-
ne, om end vækstudsigterne er nedjusteret siden foråret. 
 

 

SKØN FOR BNP-VÆKST I UDVALGTE ØKONOMIER Tabel 1  

Pct. 2012 2013 2014 2015 

Ændring i forhold 
til maj 2013 

2013 2014 

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

Anm.: 
Kilde: 

Ændringen er i forhold til OECD's forrige prognose fra maj 2013. 
OECD, Economic Outlook, november 2013. 
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De afdæmpede internationale konjunkturudsigter bidrager til, at de 
internationale organisationer venter, at væksten i verdenshandlen i de 
kommende år stadig vil være under niveauet fra før krisen, jf. figur 6. 
ECB og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, 
m.fl. har dog også påpeget, at der kan være sket et strukturelt fald i 
sammenhængen mellem global handel og BNP de seneste år. I perioden 
1990-2007 steg verdenshandlen i gennemsnit omkring 2,5 pct., når BNP 
steg 1 pct. Fremadrettet er det OECD's forventning, at verdenshandlen 
blot vil stige ca. 1,5 pct., når BNP stiger 1 pct. 

I perioden op til krisen havde integrationen af vækstøkonomierne, 
herunder Kina, en stor betydning for, hvordan verdenshandlen udvikle-
de sig. Kinesisk eksport steg til 10 pct. af verdens samlede eksport i 2012. 
Væksten i Kina ventes dog i mindre grad at afhænge af eksport frem-
over. En anden betydelig faktor for stigningen i verdenshandlen op til 
krisen var virksomhedernes øgede opsplitning af deres produktionskæde 
og udvikling af de såkaldte globale værdikæder. Teknologiske frem-
skridt inden for især transport og kommunikation gjorde det lettere og 
billigere at handle. Det er dog kun rentabelt at opdele produktionskæ-
den et vist antal gange, og der er derfor en naturlig grænse for, hvor 
meget udviklingen af globale værdikæder kan drive verdenshandlen 
fremadrettet. 
 

 

VERDENSHANDEL  Figur 6  

 
Anm.: 
Kilde: 

Verdenshandel er et gennemsnit af verdens eksport og import. 
Reuters EcoWin, OECD, Economic Outlook, november 2013 og egne beregninger. 
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Finansielle forhold 
Federal Reserve annoncerede 19. juni, at en neddrosling af obligations-
opkøbene kunne komme på tale senere på året, såfremt økonomien 
udviklede sig som forventet. Udmeldingerne fik de finansielle markeder 
til at forvente en strammere pengepolitisk linje, hvilket medførte 
mærkbare stigninger i renterne på 10-årige statsobligationer, jf. figur 7. 
I september udmeldte Federal Reserve imidlertid, at man ventede med 
at neddrosle obligationsopkøbene. Baggrunden var, at de finansielle 
vilkår var blevet strammet hen over sommeren, samt svagere end ventet 
nøgletal for bl.a. arbejdsmarkedet. Udmeldingen førte til, at stigningen i 
renterne på de lange statsobligationer blev delvist reverseret. I begyn-
delsen af december var renten på 10-årige amerikanske statsobligatio-
ner dog stadig ca. 1,2 procentpoint højere end i begyndelsen af maj. I 
forbindelse med mødet i oktober indikerede Federal Reserve, at ned-
droslingen meget vel kunne begynde ved et af de kommende møder, 
hvis de økonomiske data som forventet udvikler sig positivt. Samtidig 
indpriser de finansielle markeder (målt ved Fed Funds Futures), at den 
pengepolitiske rente, Federal Funds Rate, vil forblive omkring det nuvæ-
rende lave niveau i det kommende år.  

I euroområdet er statsrentespændet mellem de syd- og nordeuropæi-
ske lande indsnævret, hvilket afspejler aftagende spændinger på de 

 

RENTE PÅ 10-ÅRIGE STATSOBLIGATIONER, UDVALGTE LANDE Figur 7 

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

FOMC 19. juni angiver det møde i Federal Open Market Committee, hvor Federal Reserve annoncerede, at det 
kunne komme på tale at neddrosle obligationsopkøbene senere på året, såfremt økonomien udviklede sig som 
forventet. 
Reuters EcoWin. 
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finansielle markeder og forbedrede økonomiske udsigter i de seneste 
måneder. Forventningen om økonomisk fremgang er også slået igen-
nem på aktiekurserne, hvor den positive udvikling i de toneangivende 
aktieindeks i USA og euroområdet er fortsat siden juni 2012. Guldprisen 
er fortsat med at falde siden efteråret 2012. 

ECB nedsatte 7. november renten på de primære markedsoperationer 
med 0,25 procentpoint til 0,25 pct. med henvisning til den seneste tids 
indikationer på yderligere aftagende inflationært pres, jf. figur 8. Ind-
lånsrenten blev fastholdt på 0 pct. Det medførte, at markedsforventnin-
gerne ændrede sig, så de finansielle markeder primo december forven-
tede nogenlunde uændret pengemarkedsrente det kommende år og 
først derefter gradvist lidt højere renter. ECB holdt sine renter uændre-
de i forbindelse med mødet 5. december. 

I euroområdet er bankernes udlånsrenter faldet siden udgangen af 
2011, hvilket understøtter den økonomiske aktivitet. Der er dog fortsat 
store forskelle på tværs af landene, selv om spredningen i udlånsrenter-
ne er mindsket de seneste måneder. Det fremgår af renter på lån til 
både store virksomheder og især små og mellemstore virksomheder, jf. 
figur 9. Tendensen er den samme for både sikrede og usikrede lån. Ren-
terne på lån til virksomheder i Grækenland, Italien, Portugal og Spanien 
er på nogenlunde samme niveau som før krisen, hvorimod de franske 
og tyske renter er på et lavere niveau. For husholdningerne er billedet  

 

ECB'S PENGEPOLITISKE RENTER OG 1-MÅNEDS PENGEMARKEDSRENTE Figur 8  

 
Anm.: 
Kilde: 

Markedsforventninger er udregnet implicit på baggrund af forwardkontrakter for 1-måneds Eonia. 
Reuters EcoWin og Bloomberg. 
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stort set det samme, idet forbrugslån til franske og tyske husholdninger 
er billigere end tilsvarende lån i de andre lande. Spredningen i udlåns-
renterne afspejler bl.a. bankernes eksponering over for hjemlandets 
statsgæld samt forskelle i virksomhedernes kreditværdighed og banker-
nes balancer. 

Ifølge ECB's udlånsundersøgelse fra oktober var kreditvilkårene i eu-
roområdet stort set uændrede i forhold til kvartalet før, og for første 
gang siden 2007 havde bankerne en forventning om lempeligere frem-
tidige kreditvilkår. Bankernes udlån til ikke-finansielle virksomheder 
falder dog fortsat, jf. figur 10 (venstre), hvilket også skal ses i sammen-
hæng med, at efterspørgslen er svag. Udviklingen i euroområdet som 
helhed dækker imidlertid over store forskelle mellem landene, som af-
spejler den økonomiske udvikling under krisen. Spaniens kreditgivning 
til både husholdninger og ikke-finansielle virksomheder er således gået 
markant ned siden slutningen af 2009, hvorimod Tyskland og Frankrig 
har haft stort set uændret kreditgivning. Det skal ses i lyset af udviklin-
gen op til krisen. 

I euroområdet har stigende finansiering fra erhvervsobligationer opve-
jet faldet i bankudlån, jf. figur 10 (højre). Der er imidlertid en geografisk 
forskel i udstedelsen af erhvervsobligationer. I Tyskland, Frankrig og 
Italien er faldet i bankudlån helt eller delvist opvejet af, at der er ud- 

UDLÅNSRENTER TIL IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER, UDVALGTE LANDE Figur 9  

 
Anm.: 
 

Kilde: 

Usikrede lån under 1 mio. euro med løbetid op til 1 år. Lån under 1 mio. euro anvendes ifølge Europa-
Kommissionen ofte som en approksimation for lån til små og mellemstore virksomheder. 
ECB. 
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stedt erhvervsobligationer, hvorimod spanske virksomheder kun har 
udstedt få erhvervsobligationer. I USA er udstedelserne af erhvervsobli-
gationer ligeledes steget betydeligt de seneste år. Historisk set har fi-
nansiering via erhvervsobligationer spillet en langt større rolle i USA. 

EU's økonomi- og finansministre, Ecofin-Rådet, vedtog 15. oktober 
den endelige udformning af den fælles tilsynsmekanisme, SSM, i den 
kommende europæiske bankunion. ECB vil på den baggrund overtage 
sine nye tilsynsmæssige opgaver den 4. november 2014.  Med henblik på 
at etablere SSM skal ECB gennemføre en "comprehensive assessment", 
dvs. en omfattende vurdering, af de største banker i bankunionen, hvil-
ket skal styrke tilliden til dem og afdække eventuelle problemer inden 
overgangen til det fælles tilsyn. Undersøgelsen består af tre sammen-
hængende dele. I den første del risikovurderes bankerne, herunder de-
res likviditet, gearing og funding. I den anden del foretages et "asset 
quality review", dvs. en gennemgang af aktivernes kvalitet, hvilket skal 
øge transparensen omkring bankernes eksponeringer. Endelig gennem-
føres en stresstest, der undersøger bankernes modstandsdygtighed over 
for forskellige stressscenarier.  

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, har anbefalet tilsyns-
myndighederne i alle 28 EU-lande (i Danmark er det Finanstilsynet) at 
gennemføre en tilsvarende øvelse for øvrige banker. Resultaterne fra 
ECB og tilsynsmyndighederne vil indgå som en del af EBA's arbejde med 
at gennemføre en stresstest af de største banker i alle 28 EU-lande. Det 
samlede resultat skal foreligge, inden ECB overtager sit tilsynsansvar, 
dvs. formentlig i oktober 2014. Det er ikke hensigten at kommunikere 
delresultater inden da. 

BANKERNES UDLÅN TIL IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER (VENSTRE) OG 
LÅNTAGNING FOR IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER I EUROOMRÅDET 
(HØJRE) Figur 10  

  
Anm.: 
Kilde: 

Højre figur: Låntagning for virksomheder er udregnet som ændringen på passivsiden af virksomhedernes balance. 
ECB og Eurostat. 
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Status for Grækenland, Irland og Portugals låneprogrammer 
Store offentlige underskud i de senere år har medvirket til kraftige stig-
ninger i Grækenlands, Irlands og Portugals gældsniveauer. I Portugal og 
Grækenland har gælden udviklet sig værre, end det var forudsat, da 
låneprogrammerne blev indgået, jf. figur 11, bl.a. som følge af en svage-
re end ventet konjunkturudvikling. I Grækenland er det offentlige un-
derskud og gælden desuden blevet revideret op for årene forud for 
indgåelsen af programmet. Samtidig førte restruktureringen af den 
græske gæld i 2012 kun til et fald i gælden på 14 pct. af BNP, selv om 
gælden blev nedskrevet med over 50 pct. af BNP. Det skyldtes bl.a., at 
der blev afsat midler til at rekapitalisere bankerne. Fremskrivningerne i 
de seneste programgennemgange viser, at gældsprofilen for alle tre 
lande vil vende i 2013 på trods af fortsatte offentlige underskud og svag 
vækst. 

Irland har som det eneste af de tre programlande overholdt de fast-
lagte mål i sit program, hvor gælden ventes at toppe med 123 pct. af 
BNP i 2013. Regeringen har besluttet ikke at bede om et nyt program, 
når det nuværende udløber 15. december 2013. Det skal ses i lyset af, at 
Irland i 2012 og 2013 ad flere omgange har udstedt statsobligationer 
med længere løbetid, jf. figur 12 (venstre), og efterspørgslen har været 
høj med en bred base af investorer. Derudover har Irland opbygget en 
kapitalbeholdning, der kan dække finansieringsbehovet frem til begyn-
delsen af 2015.  

For Portugals vedkommende ventes gælden at toppe med 128 pct. af 
BNP i 2013. Portugal har ligeledes finansieret sig i markedet i løbet af 
2013, men det har fortrinsvist været ved at udstede skatkammerbeviser, 
dvs. papirer med kort løbetid, jf. figur 12 (højre). Det vil være nødven-
digt at udstede betydeligt flere obligationer med længere løbetid for at 
skabe sikkerhed omkring finansieringen, inden låneprogrammet udløber.  

 

OFFENTLIG GÆLD OG GÆLDSFREMSKRIVNING Figur 11  

  
Kilde:  Reuters EcoWin, IMF og Europa-Kommissionen. 
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Der er dog generel usikkerhed om, hvorvidt Portugal kan overgå til fuld 
markedsfinansiering, eller om de vil få brug for et nyt program, når det 
nuværende udløber i juni 2014. Den portugisiske regering vurderer selv, 
at det vil være tilstrækkeligt at have en forebyggende facilitet1.  

Den græske gæld har som nævnt udviklet sig betydeligt værre end 
forudsat, og det oprindelige mål om en gæld på 120 pct. af BNP i 2020 
blev allerede opjusteret ved første programgennemgang. Eurolandene 
aftalte i den forbindelse at give bedre lånevilkår og forpligtede sig til at 
lave yderligere foranstaltninger for at få gælden nedbragt til 124 pct. af 
BNP i 2020 og under 110 pct. af BNP i 2022. Derudover har Grækenland 
betydelige udfordringer med finansieringen i henhold til programmet, 
idet der udestår et finansieringsgab på henholdsvis 4,4 og 6,5 mia. euro i 
2014 og 2015. Eurolandene har forpligtet sig til at dække dette finansie-
ringsgab, så længe Grækenland opfylder betingelserne i henhold til 
programmet, som udløber i 2016. 

Trojkaen (Kommissionen, ECB og IMF) har i de seneste programgen-
nemgange vurderet, at den offentlige gæld er holdbar i alle tre lande 
trods betydelige stigninger i gælden. Det afspejler de gunstige lånevil-
kår i programmerne, som har betydet, at Grækenlands renteudgifter er 
faldet til godt 4 pct. af BNP på trods af, at gælden er steget til over 175 
pct. af BNP. Rentebetalingerne på statsgælden i Irland og Portugal ud-
gør også godt 4 pct. af BNP, men for dem drejer det sig om en stigning i 
renteudgifterne, idet de gunstige lånevilkår kun delvist har opvejet den 
betydelige forøgelse af gælden. 
 

1
 En forebyggende facilitet er et kassekreditlignende lån hos IMF og/eller den europæiske hjælpefond, 

European Stability Mechanism, ESM. En forebyggende facilitet via ESM indebærer derudover, at det 
er muligt at opkøbe statspapirer på det primære marked. 

UDSTEDTE STATSPAPIRER OG UDBETALINGER FRA LÅNEPROGRAMMER Figur 12  

  
Kilde: Den portugisiske statsgældsforvaltning, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, og den irske stats-

gældsforvaltning, National Treasury Management Agency. 
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PENGE- OG VALUTAFORHOLD 

Kronen har de seneste måneder ligget stabilt over for euroen på et ni-
veau tæt på centralkursen i ERM2, jf. figur 13. Kronen blev først svækket 
og siden styrket marginalt i oktober, og blev igen svækket lidt mod slut-
ningen af november. Der er indikationer på, at omsætningen i valuta-
markedet for kroner siden sommeren har været lavere end normalt. Det 
har ikke påvirket stabiliteten i kronekursen.  

Valutareserven har været omtrent uændret i september, oktober og 
november og udgjorde ved udgangen af november 489,3 mia. kr. Natio-
nalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet siden januar 2013, 
hvilket udgør den længste periode uden interventioner, siden euroen 
blev indført. 

Nationalbanken har ikke ændret de pengepolitiske renter siden maj 
2013, hvor udlånsrenten blev nedsat. ECB nedsatte med virkning fra 13. 
november renten på de ugentlige primære markedsoperationer med 
0,25 procentpoint til 0,25 pct. og renten på den marginale udlånsfacili-
tet med 0,25 procentpoint til 0,75 pct. ECB's indlånsrente blev fastholdt 
på 0,00 pct. På grund af betydelig overskudslikviditet i euroområdet har 
pengemarkedsrenterne de sidste par år ligget tæt på indlånsrenten, 
hvilket fortsat har været tilfældet efter rentenedsættelsen. Indsnævrin-
gen af forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten lægger desuden en 
dæmper på de mulige udsving i pengemarkedsrenterne i euroområdet.  

 

KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 13 

 
Anm.: 
Kilde: 

Omvendt skala. Seneste observation er 3. december 2013.  
Danmarks Nationalbank. 
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I Danmark har de pengepolitiske modparter et stort placeringsbehov i 
Nationalbanken, hvilket kommer til udtryk i en positiv nettostilling over 
for Nationalbanken, jf. figur 14. Dermed er det også herhjemme de 
pengepolitiske indlånsrenter, der er bestemmende for pengemarkeds-
renterne og for kronekursen. På den baggrund har Nationalbanken 
fastholdt de pengepolitiske rentesatser. 

De korte danske pengemarkedsrenter har ligget stabilt siden midten 
af september. Pengemarkedsrenterne med op til ca. 6 måneders løbetid 
var negative i begyndelsen af december. De danske renter har generelt 
fulgt udviklingen i de europæiske pengemarkedsrenter, men spændet 
for såvel de korte som lidt længere løbetider er udvidet lidt og er der-
med blevet mere negativt. 

Markedsdeltagerne har haft fokus på overskudslikviditeten i euroom-
rådet, som faldt i løbet af oktober og november i takt med førtidige 
tilbagebetalinger af lån under ECB's 3-årige udlånsfacilitet, Longer-Term 
Refinancing Operations, LTRO. Det fik pengemarkedsrenterne til at stige 
svagt i euroområdet. ECB besluttede i forbindelse med renteændringen i 
november at forlænge perioden med ubegrænset tildeling og fast rente 
på både de primære markedsoperationer og på 3-måneders LTRO'er 
frem til midten af 2015. Tiltagene skal ses i lyset af, at ECB ønsker at 

 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR 
NATIONALBANKEN, PENGEPOLITISKE RENTER OG DAG TIL DAG-RENTEN Figur 14 

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Dag til dag-renterne er et 5 dages glidende gennemsnit af den omsætningsvægtede usikrede T/N-rente. Seneste 
observation er 3. december 2013.  
Danmarks Nationalbank. 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Nettostillingen (højre akse) Dag til dag-rente

Nationalbankens indskudsbevisrente Nationalbankens udlånsrente

Pct. Mia. kr.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2013 - del 1



17 

 

reducere risikoen for, at der kommer et opadgående pres på pengemar-
kedsrenterne som følge af løbende reduktioner af overskudslikviditeten.  

De seneste tre måneder har der været førtidige indfrielser af 3-årige 
lån i Nationalbanken for i alt 1,9 mia. kr., hvilket nedbringer udlånene 
til samlet 11,9 mia. kr. En lille del af udeståendet udløber i marts 2015, 
mens resten udløber i september 2015.  

Siden oktober 2011 har de pengepolitiske modparter kunnet optage 
6-måneders lån i Nationalbanken. Den mulighed vil bortfalde pr. 1. juli 
2014. Allerede optagne lån vil løbe til udløb. Samtidig vil der ske en 
normalisering af de aktiver, institutterne kan stille som sikkerhed for lån 
i Nationalbanken. Det betyder, at pengeinstitutters udlån og sektorsel-
skabsaktier og -obligationer vil udgå af Nationalbankens sikkerheds-
grundlag med virkning fra 1. juli 2014. Ændringerne i låneordningerne 
og sikkerhedsgrundlaget er nærmere beskrevet i artiklen "Normalisering 
af sikkerhedsgrundlaget og ophør af 6-måneders lån" i denne Kvartals-
oversigt. 

Det er Nationalbankens vurdering, at institutterne kan håndtere disse 
ændringer. Institutternes anvendelse af 6-måneders lån har været yderst 
begrænset. De aktiver, der udgår af sikkerhedsgrundlaget, har institut-
terne også kun i mindre grad brugt som sikkerhed for lån i Nationalban-
ken.  

Nationalbanken har én gang i oktober og to gange i november kon-
verteret indestående på folio til indskudsbeviser som følge af en over-
skridelse af den samlede folioramme.1 Siden indførelsen af negativ ind-
skudsbevisrente i juli 2012 og den efterfølgende opjustering af folio-
rammerne har penge- og realkreditinstitutterne øget deres folioindestå-
ende. Det har medvirket til at reducere omsætningen i det usikrede dag 
til dag-pengemarked, jf. artiklen "Lavere omsætning på det danske 
pengemarked" i denne Kvartalsoversigt. Uanset den lavere omsætning 
har der været et tydeligt gennemslag fra den negative indskudsbevis-
rente til de korte pengemarkedsrenter og dermed til kronekursen. Den 
pengepolitiske transmission er dermed intakt. 

 
Kapitalmarkedet 
Både de korte og de lange danske statspapirrenter er faldet siden mid-
ten af september. Den 28. november blev der holdt auktion over skat-
kammerbeviser med en løbetid på 3 og 6 måneder. Ved auktionen blev 
der solgt for 11,2 mia. kr. til renter på henholdsvis -0,17 og -0,13 pct. I 
2013 har strategien været at reducere udeståendet i skatkammerbeviser 
til 30 mia. kr. fra 45 mia. kr. ultimo 2012. På baggrund heraf tilpasses 

1
 Konverteringerne fandt sted 10. oktober, 1. november og 4. november. 
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udstedelserne, så der fremover åbnes et nyt 6-måneders skatkammerbe-
vis hver tredje måned, hvilket reducerer antallet af papirer til to fra de 
nuværende tre. Det første nye 6-måneders skatkammerbevis planlægges 
åbnet ved auktionen den 27. februar 2014. 

Renten på den 10-årige danske statsobligation lå i begyndelsen af de-
cember omkring 1,8 pct. efter at have været oppe omkring 2,1 pct. i 
midten af september, jf. figur 15. Renten er dermed tilbage på niveauet 
fra begyndelsen af juli. I resten af Europa er de 10-årige statsobligati-
onsrenter ligeledes faldet, men den tyske rente er ikke faldet helt så 
meget som den danske. Det dansk-tyske rentespænd var i begyndelsen 
af december lige under nul efter at have været positivt i september og 
begyndelsen af oktober.  

Den implicitte markedsbaserede inflationsforventning, der kan bereg-
nes ud fra forskellen mellem den effektive rente på den nominelle og 
den inflationsindekserede 10-årige statsobligation, er faldet fra i under-
kanten af 1,6 pct. i midten af september til lige over 1,4 pct. i begyndel-
sen af december. Det indikerer, at markedet forventer en gennemsnitlig 
inflation i Danmark frem mod 2023 på omkring 1,4 pct. Rentespændet 
mellem den nominelle og den inflationsindekserede statsobligation kan 
dog ikke alene fortolkes som forventningen til inflationen i Danmark, da 
spændet er følsomt over for midlertidige udsving i priserne på den no-

 

RENTER PÅ STATS- OG REALKREDITOBLIGATIONER Figur 15  

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Ugentlige data. Den korte rente er den 1-årige rente baseret på rentetilpasningsobligationer. Den lange rente er 
en gennemsnitlig effektiv rente på 30-årige fastforrentede konverterbare obligationer. De 10-årige statsobligati-
onsrenter er parrenter, dvs. beregnede renter på obligationer med præcis 10 år til udløb. Seneste observation er 
uge 48 for den lange realkreditobligationsrente og uge 49 for de øvrige renter.  
Nordea Analytics og Realkreditrådet. 
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minelle og den indekserede statsobligation. Herudover kan rentespæn-
det indeholde en inflationsrisikopræmie, som typisk medfører, at rente-
spændet er højere end inflationsforventningen, og en likviditetspræmie, 
som medfører, at rentespændet er lavere end inflationsforventningen. 
Den markedsbaserede forventning til inflationen i Tyskland er faldet til 
lige omkring 1,5 pct.  

Realkreditrenterne lå i slutningen af november omkring 0,15 pct. for 
den korte rente og lidt under 3,6 pct. for den lange rente, jf. figur 15. 
Den korte rente er dermed faldet ca. 0,1 procentpoint siden midten af 
september, mens den lange rente er faldet ca. 0,3 procentpoint.  

I november og december gennemførte realkreditinstitutterne refinan-
sieringsauktioner for obligationer bag rentetilpasningslån. Institutterne 
forventede på forhånd, at det samlede refinansieringsbehov var 320 mia. 
kr. Det er ca. 85 mia. kr. lavere end på auktionen i 2012 og afspejler bl.a., 
at nogle institutter i 2013 har udvidet antallet af årlige auktioner fra tre 
til fire. Herudover skete der ved de tilsvarende auktioner i slutningen af 
2012 et skift fra de helt korte rentetilpasningsobligationer til de 3- og 5-
årige lån, hvilket reducerede mængden af obligationer, der skulle refi-
nansieres ved auktionerne i november og december i år. Det har medvir-
ket til at reducere risikoen for, at mange låntagere på én gang får fastsat 
en høj rente, når de får refinansieret deres rentetilpasningslån.  

Nationalbanken ser med tilfredshed på, at regeringen 28. november 
2013 har fremsat et forslag til lov, som indebærer tvungen, betinget 
løbetidsforlængelse på realkreditobligationer ved pludselige meget 
store rentestigninger, eller hvis refinansieringen ikke kan gennemføres.  

Forslaget indebærer, at alle realkreditobligationer med kortere løbe-
tid end de bagvedliggende lån forlænges, hvis auktionen fejler. Desu-
den forlænges fastforrentede obligationer bag lån med 1-, 2- og 3-årig 
refinansieringsfrekvens, hvis renten stiger med mere end 5 procentpoint 
i forhold til den effektive rente på tilsvarende obligationer året før. Hvis 
forlængelsen bliver udløst, vil de udestående korte obligationer få for-
længet deres løbetid med et år og få fastsat en pålydende rente svaren-
de til den effektive rente på tilsvarende obligationer året før tillagt 5 
procentpoint, jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2. halvår 
2013. Hvis det efterfølgende ikke er muligt at refinansiere obligationer-
ne, bliver løbetiden yderligere forlænget. Den betingede løbetidsfor-
længelse vil både omfatte obligationer bag nye lån og obligationer, som 
udstedes til refinansiering af eksisterende lån. Lovændringen medfører, 
at investorerne fremover bærer refinansieringsrisikoen og dele af risiko-
en for store, pludselige rentestigninger. Desuden indebærer ændringen, 
at realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende 
lån under en eventuel afvikling af et realkreditinstitut kan omdannes til 
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lange, fastforrentede, konverterbare obligationer med samme beta-
lingsrække som de bagvedliggende lån. Dermed skabes der også klarhed 
om refinansieringsrisikoen i en afviklingssituation. 

Pengeinstitutternes rente på udestående udlån til erhverv faldt med 
0,1 procentpoint fra august til oktober, mens renten på udestående 
udlån til husholdninger var omtrent uændret. Indlånsrenterne har stort 
set været uændrede, og pengeinstitutternes rentemarginal, målt som 
forskellen mellem de gennemsnitlige ud- og indlånsrenter, er dermed 
faldet lidt over for erhverv siden august.  

I oktober 2013 blev der indgået en bred politisk aftale, den såkaldte 
Bankpakke 6, om regulering af systemisk vigtige institutter, SIFI'er, og 
med krav til alle penge- og realkreditinstitutter om mere og bedre kapi-
tal og højere likviditet. Lovgivningen forventes at træde i kraft 31. marts 
2014. Med aftalen opstilles kriterier for identifikation af SIFI'er, og der 
fastsættes et differentieret kapitalkrav, som afhænger af institutternes 
systemiske vigtighed. Dette SIFI-kapitalkrav skal opfyldes med egentlig 
kernekapital og vil blive indfaset gradvist i perioden 2015-19. Det for-
ventes, at Finanstilsynet udpeger SIFI'erne første gang senest med ud-
gangen af juni 2014, og at SIFI-reguleringen kan træde i kraft 1. januar 
2015. Det er hensigten, at de danske SIFI-kapitalkrav skal være på niveau 
med kravene i andre sammenlignelige lande. Der vil derfor senest i 2017 
blive gjort status på slutniveauet for de danske SIFI-kapitalkrav, og hvis 
ikke det ligger på linje med slutniveauet i de andre sammenlignelige 
europæiske lande, vil det blive tilpasset. Følgende syv koncerner ventes 
ifølge aftalen at blive udpeget som SIFI'er efter de opstillede kriterier: 
Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, Sydbank, 
BRF Kredit og DLR Kredit, jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel stabilitet, 
2. halvår 2013. 

 
Kreditudviklingen 
Det samlede sæsonkorrigerede udlån fra penge- og realkreditinstitut-
terne har været nogenlunde uændret siden udgangen af 2008 på et 
niveau omkring 3.300 mia. kr. I samme periode er realkreditinstitutter-
nes andel af det samlede udlån steget fra 64 til 73 pct. Pengeinstitutter-
nes udlån til erhverv ser dog ud til at være stabiliseret de seneste måne-
der efter at være faldet siden udgangen af 2008, jf. figur 16. Realkredit-
institutternes udlån til husholdninger og erhverv steg med henholdsvis 
0,1 og 0,7 pct. fra juli til oktober 2013, mens pengeinstitutternes udlån 
til husholdninger faldt 1,3 pct. i samme periode. Omkring 40 pct. af fal-
det i pengeinstitutternes samlede udlån siden udgangen af 2008 kan 
tilskrives realiserede tab på udlån, samt at de fleste udlån, der er over-
taget af Finansiel Stabilitet A/S, er udgået af udlånsopgørelsen. 
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Virksomhederne har en række andre finansieringsmuligheder end lån 
hos danske penge- og realkreditinstitutter, bl.a. internt via akkumuleret 
opsparing og eksternt via lån i udlandet og udstedelse af erhvervsobli-
gationer. Dertil kommer, at den enkelte virksomhed kan opnå finansie-
ring fra andre virksomheder via koncernlån samt sektorinterne lån og 
handelskreditter. Siden udgangen af 2008 har der været en stigning i 
udestående erhvervsobligationer og i omfanget af sektorinterne lån og 
handelskreditter. Derudover har virksomhedernes opsparing i samme 
periode været større end normalt. 

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal 2013 svarede 
penge- og realkreditinstitutterne, at kreditpolitikken over for både er-
hverv og private var nogenlunde uændret i 3. kvartal 2013. Realkreditin-
stitutterne angav, at højere finansieringsomkostninger bidrog til en 
stramning af kreditpolitikken i 3. kvartal. Penge- og realkreditinstitut-
terne har under ét øget priserne lidt i 3. kvartal over for både erhverv og 
private. For både private og erhverv kom efterspørgslen efter lån fortsat 
hovedsagelig fra nye kunder, og den tendens forventes at fortsætte ind 
i 4. kvartal 2013. Penge- og realkreditinstitutterne forventer, at de over-
ordnede kreditstandarder forbliver uændrede i 4. kvartal 2013. 

 
 

PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN Figur 16  

 
Anm.: 
Kilde: 

Sæsonkorrigeret udlån. Seneste observation er oktober 2013. 
Danmarks Nationalbank. 
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DANSK ØKONOMI 

BNP steg 0,4 pct. i 3. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæ-
sonudsving, jf. tabel 2. Der var fremgang i både eksporten og den sam-
lede indenlandske efterspørgsel. Det private forbrug faldt 0,1 pct., mens 
det offentlige forbrug steg 0,6 pct., bl.a. som følge af normaliseringen 
efter lærerkonflikten i 2. kvartal. De samlede faste bruttoinvesteringer 
gik frem med 3,9 pct., ikke mindst som følge af en markant stigning i 
importen af skibe.  

De senere år har den private sektor konsolideret sig efter perioden 
med overophedning og det efterfølgende tilbageslag i kølvandet på 
finanskrisen i 2008, jf. figur 17. Det gælder såvel virksomheder som hus-
holdninger. Konsekvensen har bl.a. været, at udviklingen i det private 
forbrug har været flad de sidste fire år. Forbruget udgør omtrent halv-
delen af det danske BNP og er derfor afgørende for den samlede efter-
spørgsel og aktivitet, herunder styrken af ny økonomisk fremgang. Den 
offentlige efterspørgsel har under lavkonjunkturen været med til at 
holde hånden under økonomien og til en vis grad kompenseret for 
stagnationen i den private efterspørgsel.  

Grundlaget for et øget privat forbrug er til stede, og de kommende år 
er det forventningen, at det private forbrug i højere grad kommer til at 
trække væksten i BNP, uden at indikatorerne endnu er entydige. Usikker- 

 

CENTRALE ØKONOMISKE STØRRELSER  Tabel 2  

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

2013 

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 

BNP  ............................................  -0,4 0,4 1,5 1,6 0,0 0,6 0,4 
Privat forbrug  ...........................  -0,1 0,6 1,5 2,0 0,2 0,0 -0,1 
Offentligt forbrug  ....................  0,4 0,3 1,3 0,6 -2,5 0,7 0,6 
Boliginvesteringer  .....................  -8,0 -6,0 3,5 4,1 -2,8 -1,0 -3,4 
Offentlige investeringer  ...........  7,7 5,3 -4,4 -7,3 -3,1 6,7 7,6 
Erhvervsinvesteringer  ...............  3,0 2,9 4,3 4,4 -0,5 0,5 5,7 
Lagerinvesteringer1  ...................  -0,3 0,5 0,0 0,1 1,4 -0,6 0,6 
Eksport  ......................................  0,4 0,7 3,0 2,8 0,2 1,7 0,9 
   Industrieksport  .......................  1,7 2,5 3,9 4,1 1,1 2,3 3,0 
Import  .......................................  0,9 2,0 3,7 3,4 1,2 0,2 3,0 
        
Beskæftigelse, 1.000 personer  ..  2.728 2.738 2.754 2.770 2.728 2.724 2.751 
Ledighed, brutto 1.000 personer ..   162 153 148 140 156 154 151 
Ledighed, netto, 1.000 personer  .   118 117 116 111 119 117 117 
Betalingsbalance, pct. af BNP  ...  6,0 6,6 5,0 4,7 5,3 7,7 7,2 
Offentlig saldo, pct. af BNP  ......  -3,9 -0,4 -1,6 -2,9 -1,8 -1,1 -0,1 
Kontantpriser, pct. år-år  ...........  -3,3 2,3 1,8 2,9 1,9 3,1 2,5 
Forbrugerpriser, pct. år-år  ........  2,4 0,6 1,8 1,8 0,9 0,5 0,2 
Timeløn, pct. år-år  ....................  1,8 1,7 2,2 2,8 1,5 1,7 1,9 

1 Bidrag til BNP-vækst. 
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heden om den økonomiske udvikling er blevet mindre. Det afspejler sig 
bl.a. i, at forbrugertilliden løftede sig i løbet af sommeren, især fordi 
forbrugerne ser mere positivt på dansk økonomi. Samtidig er der mere 
positive takter på boligmarkedet. Hertil kommer, at der er et betydeligt 
opsparingsoverskud i den private sektor, især i virksomhederne. Endelig 
understøtter det historisk lave renteniveau husholdningernes disponible 
indkomst. Nogle af de sparede renteudgifter bliver dog givetvis lagt til 
side for at modsvare større renteudgifter, når renteniveauet på et tids-
punkt normaliseres.  

I prognosen skønnes væksten i det private forbrug at blive 1,5 pct. næ-
ste år og 2,0 pct. i 2015. Forbrugskvoten, beregnet som husholdninger-
nes forbrug i forhold til deres disponible indkomster før indbetalinger til 
og udbetalinger fra pensionsopsparing, ligger aktuelt under det histori-
ske gennemsnit, men ventes at stige gradvist mod dette niveau frem 
mod 2015.   

Virksomhedernes investeringer i materiel, transportmidler, software 
mv. voksede med 6,6 pct. i 3. kvartal, især som følge af store investerin-
ger i skibe, der blev importeret. De øvrige materielinvesteringer steg 
med knap 3 pct., og ventes at vokse igen i 4. kvartal, som er sidste chan-
ce for at udnytte det særlige investeringsvindue, der var en del af skat-
teaftalen fra sommeren 2012, og som midlertidigt tillader større skatte-

BNP SAMT OFFENTLIG OG PRIVAT EFTERSPØRGSEL Figur 17  

 

Anm.: 
 
 
Kilde: 

"Offentlig efterspørgsel" er offentligt forbrug og investeringer i mængder, "privat efterspørgsel" er privat 
forbrug og private endelige investeringer i mængder, dvs. ekskl. lagerinvesteringer. Seneste faktiske tal er 3. 
kvartal 2013. Fremskrivningen for 2014 og 2015 er årsgennemsnit. 
Danmarks Statistik og egen prognose. 
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mæssige afskrivninger. Herefter ventes materielinvesteringerne at vokse 
i takt med, at værditilvæksten i byerhvervene øges, så investeringskvo-
ten udvikler sig omtrent fladt i prognoseperioden. Investeringerne un-
derstøttes af det historisk lave renteniveau, mens den ledige kapacitet 
trækker i modsat retning.  

Erhvervsbyggeriet er faldet uafbrudt siden begyndelsen af 2012 og 
ligger lavt, når det fx holdes op mod de private erhvervs værditilvækst. 
Det skønnes, at faldet ebber ud i løbet af næste år og afløses af moderat 
fremgang i 2015. Boligbyggeriet har i den forløbne del af 2013 vist tegn 
på stabilisering på et lavt niveau og skønnes at gå langsomt frem de 
kommende år.  

Udviklingen i samhandlen med udlandet var i 3. kvartal påvirket af en 
stor import af skibe og et fald i energieksporten. Industrieksporten steg 
pænt. Udsigterne til bedring på Danmarks største eksportmarkeder vil 
medføre, at eksporten løftes. Den skønnes at stige omkring 3 pct. årligt i 
2014 og 2015.  

Samlet ventes den private efterspørgsel at øges jævnt de kommende 
to år, mens den offentlige efterspørgsel antages at vokse beskedent1. 
Finanspolitikken skønnes at være omtrent neutral for BNP-væksten næ-
ste år. BNP ventes på den baggrund at vokse med 1,5 pct. i 2014 og 1,6 
pct. i 2015. Det betyder, at det negative produktionsgab gradvist ind-
snævres de kommende år, i første omgang ved at produktiviteten løftes 
mod sit strukturelle niveau. 

Risiciene for prognosen vurderes at være lidt mere opadrettede end 
tidligere. Et fortsat positivt boligmarked med større omsætning kan 
fremskynde et løft i den private efterspørgsel i forhold til det, der er 
forudset i prognosen. Den store private opsparing kan potentielt give et 
betydeligt vækstbidrag, hvis den omsættes i øget forbrug og investerin-
ger. Hertil kommer en historisk lav rente og moderat ledighed. Omvendt 
kan et fornyet tilbageslag i udlandet forsinke vendingen i økonomien 
herhjemme, ligesom en hurtig normalisering af renteniveauet kan læg-
ge en dæmper på væksten. 

 
Boligmarked 
Den positive udvikling på boligmarkedet er fortsat hen over sommeren. 
Priserne har været stigende siden foråret 2012 med udfladning de sene-
ste måneder. Huspriserne sæsonkorrigeret lå i september 2013 2,6 pct. 
over niveauet et år tidligere. Prisen på lejligheder er i samme periode 
vokset knap 8 pct. Udviklingen dækker imidlertid over betydelige regio-
nale forskelle. De højere priser er i vid udstrækning drevet af fremgang i 

1
 Forudsætningerne bag prognosen er beskrevet i appendiks 1. 
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og omkring hovedstaden, mens andre dele af landet ikke har oplevet 
den samme vending, jf. figur 18. I Københavns omegn lå huspriserne i 2. 
kvartal 2013 8 pct. over niveauet et år tidligere, mens lejlighedspriserne i 
Københavns by er steget med hele 13 pct. det seneste år.  

I forhold til niveauet før tilbageslaget ligger de nominelle huspriser på 
landsplan 15-20 pct. lavere. Faldet har været mindst i de områder, hvor 
prisstigningerne under overophedningen i 2006-08 var lavest, fx Nord- 
og Sydjylland.  

Set i et længere perspektiv er handelsaktiviteten med ca. 8.000 hand-
ler i kvartalet stadig lav, og udbuddet af boliger til salg højt. Udbuddet 
af huse har siden efteråret 2012 ligget på lidt over 40.000 styk. For lej-
ligheder ser omsætningstallene bedre ud. 

Højt udbud og beskeden omsætning betyder, at liggetiderne fortsat er 
lange. Den sæsonkorrigerede liggetid for huse har igennem 2013 været 
omkring 300 dage, mens den for lejligheder har været 200 dage. Også 
her er der imidlertid store regionale forskelle. Liggetiderne i hovedsta-
den er mere end en tredjedel lavere end landsgennemsnittet. 

Priserne på landsplan er steget igennem nogen tid, og udviklingen går 
nogle steder rigtig stærkt. På andre dele af boligmarkedet er udviklin-
gen mere skrøbelig. I prognosen skønnes den positive udvikling at fort-
sætte de kommende år med husprisstigninger på 2-3 pct. årligt på 

 

REGIONALE BOLIGPRISER Figur 18  

 
Anm.: 
Kilde: 

Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Danmarks Statistik. 
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landsplan. Stigningerne i de store byområder må på et tidspunkt formo-
des i et vist omfang at smitte af på de dele af landet, hvor stigningerne 
endnu ikke er slået igennem. Der vil dog fortsat være betydelige regio-
nale forskelle bl.a. som følge af befolkningsudviklingen, hvor flere søger 
mod de større byer.  

 
Arbejdsmarked og kapacitet 
Ifølge nationalregnskabet steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse med 
26.000 personer fra 4. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013, heraf 20.000 i den 
private sektor. Antallet af præsterede arbejdstimer i den private sektor 
foreligger kun frem til 2. kvartal og viser en flad udvikling i perioden. 
Beskæftigelsen ventes at vokse yderligere lidt frem til udgangen af 2014, 
hvorefter de forbedrede konjunkturer vil forstærke fremgangen. 

Bruttoledigheden er faldet gennem 2013 og lå i oktober på 5,7 pct. af 
arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau i fire år. Den faldende le-
dighed skyldes, at antallet af dagpengemodtagere er faldet, mens antal-
let af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget. Det er 
især blandt ufaglærte og inden for byggefagene, at ledigheden er for 
nedadgående, jf. figur 19. Et stærkere fald i den samlede ledighed ven-
tes først i 2015. 

Der er stadig en del ledig kapacitet på arbejdsmarkedet. De første 
spæde tegn på en stramning af arbejdsmarkedet er dog begyndt at vise 
sig. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige analyse af rekrutteringen 
på det danske arbejdsmarked, der blev offentliggjort i foråret, har over 

 

BRUTTOLEDIGHED I UDVALGTE A-KASSER Figur 19  

 
Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
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9.000 virksomheder forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, 
det højeste niveau siden 2009. Der har igennem 2013 desuden været en 
lille stigning i indikatorerne for produktionsbegrænsninger som følge af 
arbejdskraftmangel inden for industri, serviceerhverv og bygge- og an-
lægsvirksomhed, men niveauerne er endnu beskedne. 

Selv om der således kan spores en vis stramning af arbejdsmarkedet, 
skønnes der et negativt produktionsgab på godt 2 pct. i 3. kvartal 
2013. Produktionsgabet angiver, hvor meget den faktiske produktion 
afviger fra den potentielle forstået som det produktionsniveau, øko-
nomien kan præstere, uden at der opstår et inflationært pres. Gabet 
indsnævres frem mod 2015, men lukkes ikke inden for prognosens ho-
risont.   

Der har de seneste årtier været en generel stigning i uddannelses-
niveauet, og en større andel af en ungdomsårgang tager i dag en vide-
regående uddannelse. Ser man på alle uddannelser under ét, er ud-
dannelsesfrekvensen dog ikke løftet siden 1997, jf. figur 20. Under 
overophedningen i 2007-08 faldt uddannelsesfrekvenserne for de 15-
29-årige. Efterfølgende er søgningen til uddannelsesinstitutionerne 
øget igen, og uddannelsesfrekvenserne var i 2011 omtrent tilbage på 
niveauet fra 2006. Udviklingen siden 2008 kan derfor ses som en nor-
malisering.  

 

UDDANNELSESFREKVENSER Figur 20  

 
Anm.: 
Kilde: 

Andel af unge, som er i uddannelse. 
OECD, Education at a Glance 2013. 
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For de unge, som ikke er under uddannelse, har der siden 2008 været 
vækst i andelen, som i den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik 
rubriceres under "øvrige uden for arbejdsstyrken". Kategorien omfatter 
bl.a. hjemmegående og personer, der har opgivet at søge arbejde, og 
som ikke er registreret som ledige. I hvor høj grad disse unge udgør et 
arbejdskraftpotentiale, som hurtig kan mobiliseres, er usikkert. Samlet 
er der næppe er nogen stor reserve af unge, som under et balanceret 
opsving vil stå parat til at træde ind på arbejdsmarkedet, når det igen 
strammer til.      

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Både værdien af vareeksporten og -importen ekskl. skibe og fly og efter 
korrektion for normale sæsonudsving lå fladt i 1. halvår 2013. I 3. kvartal 
steg vareimporten 2,3 pct., og vareeksporten gik frem med 1,0 pct. 
Samlet var der et overskud på handelsbalancen på ca. 20 mia. kr. i 3. 
kvartal, lidt større hvis der ses bort fra energi. Salget af energi til 
udlandet var lavere og importen højere. Eksporten og importen af 
tjenester har ligget stort set fladt i den forløbne del af 2013.   

Der var i 3. kvartal en fremgang i vareeksporten til Danmarks to stør-
ste markeder Tyskland og Sverige på henholdsvis 12 pct. og 8 pct., bl.a. 
som følge af øget salg af dele til vindmøller og olieprodukter. Derimod 
faldt eksporten til BRIK-landene1 med næsten 12 pct., men salget til 
Kina var stort set uændret. Faldet til de øvrige BRIK-lande afspejler den 
afmatning, der har været i disse landes økonomier.  

På baggrund af udsigten til bedring på nogle af Danmarks største ek-
sportmarkeder ventes fremgangen i den danske eksport fremadrettet at 
blive forstærket. Eksporten i mængder skønnes at vokse omkring 3 pct. 
årligt de næste par år.   

Set over de seneste 12 måneder til og med september 2013 var der et 
overskud på betalingsbalancens løbende poster på 120 mia. kr. Det er en 
stigning på 11 mia. kr. i forhold til den forudgående 12-måneders perio-
de. Overskuddet dækker bl.a. over overskud på både vare- og tjeneste-
balancen. I figur 21 er nettoindtægterne fra handel med varer og tjene-
ster korrigeret ved at trække udgifterne til bunkring ud af varebalancen 
og til gengæld belaste tjenestebalancen med posten. Baggrunden er, at 
udgifterne til bunkring, der primært dækker over køb af brændstof til 
skibene i Danmarks store handelsflåde, registreres under varehandel, 
mens indtægten fra tjenesteydelsen søfragt registreres på tjenestepo-
sterne. Noget tilsvarende gælder andre tjenesteposter, men ikke i så ud- 

 

1
 BRIK-landene udgøres af Brasilien, Rusland, Indien og Kina.  
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talt grad. Bunkringsudgifterne har det seneste år været omkring 40 mia. 
kr.  

Resultatet af korrektionen er, at overskuddet på handlen med tjene-
ster i en lang periode har bevæget sig omkring et niveau lidt over nul, 
dog med stigende tendens det seneste år. Overskuddet på handel med 
varer er omvendt steget siden 2009, men med et fald det seneste år. 
Overskuddet på posten formueindkomst er vokset markant siden midten 
af 2000'erne, i takt med at Danmarks udlandsformue er steget, og for-
mueindkomst udgør nu over halvdelen af det samlede overskud på beta-
lingsbalancens løbende poster.    

 
Priser 
Inflationen, målt som den årlige stigning i det EU-harmoniserede for-
brugerprisindeks, HICP, var 0,3 pct. i oktober og er dermed steget siden 
august 2013, hvor den var 0,1 pct., jf. tabel 3. Aftagende priser på varer, 
herunder især energi, har været med til at trække årsstigningstakten i 
HICP ned, mens højere priser på tjenesteydelser omvendt har trukket op. 

Forbrugernes vurdering af priserne i dag sammenlignet med for et år 
siden er faldet gennem 2013, hvilket følger udviklingen i HICP-
inflationen. Historisk har der været en forholdsvis tæt sammenhæng 
mellem forbrugernes opfattelse af prisudviklingen det seneste år og de-
res forventninger til udviklingen det kommende år. I de seneste måne- 

BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER MED UNDERKOMPONENTER Figur 21  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

12-måneders sum af nettoindtægter. Bunkring er fratrukket varebalancen og tillagt tjenestebalancen. "Andre 
løbende poster" dækker ensidige betalinger, EU-betalinger og lønindkomst. Seneste observation er september 
2013.   
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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vil den blive beregnet som HICP fraregnet energi og uforarbejdede fø-
devarer1. Den nye opgørelse af kerneinflationen dækker omkring 84 
pct. af varerne i forbrugerprisindekset. I den indenlandsk markedsbe-
stemte inflation, IMI, fraregnes yderligere administrerede priser og 
prisændringer, der kommer udefra. IMI-indekset udgør ca. 41 pct. af 
nettoprisindekset, der er forbrugerprisindekset ekskl. indirekte skatter.  

Kerneinflationen var i oktober 0,6 pct., mens IMI på 1,9 pct. var noget 
højere, jf. figur 22. Det tyder på, at det indenlandske prispres ikke er 
helt så lavt, som de beskedne stigninger i HICP og kerneinflation tyder 
på. Da IMI beregnes ekskl. bl.a. indirekte skatter, får bortfaldet af fedt-
afgiften og lavere afgifter på sodavand og øl ingen betydning for den-
ne. Afgiftslettelserne trækker derimod årsstigningstakten i HICP-
inflationen ned med 0,2 procentpoint. Hertil kommer, at IMI er renset 
for importpriser, der det seneste år har bidraget negativt til HICP og 
kerneinflationen. 

Prisindekset på indenlandsk vareforsyning (engrosprisindekset), som 
belyser priserne i første omsætningsled og opgøres uden afgifter, faldt  

1
 Jf. Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Prisdannelsen i Danmark, Dan-

marks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013, del 2.    

FORBRUGERPRISER Tabel 3  

 
 
Pct., år-år 

 
 

Vægt1 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

2013/2014 

3.kvt. 4.kvt. 1.kvt. okt. nov. dec. 

HICP  ..................    2,4 0,6 1,8 1,8 0,2 0,6 1,4 0,3 0,4 0,7 

Nettoprisindeks    100,0 1,9 0,9 1,9 1,8 0,7 0,9 1,4 0,8 0,9 1,1 
Eksogene:            
   Energi  ............   7,9 2,9 -1,1 3,3 0,1 -2,3 -0,9 1,3 -2,3 -1,0 0,8 
   Fødevarer  ......   5,1 2,4 2,4 1,9 2,2 2,1 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 
   Adm. priser  ....   4,5 2,3 2,8 1,8 2,3 3,0 2,9 2,3 3,1 2,9 2,7 
   Husleje  ...........   22,3 2,6 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 2,2 
Ekskl. eksogene    60,2 1,4 0,6 1,5 1,7 0,5 0,7 1,1 0,5 0,4 0,7 
   Import  ...........   19,6 1,3 -0,8 0,4 1,7 -1,3 -2,2 -1,4 -2,1 -2,3 -2,2 
   IMI  .................   40,6 1,4 1,1 1,9 1,7 1,1 1,9 2,1 1,9 1,8 2,1 

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

 

 

der er forbrugernes forventninger til prisudviklingen det kommende år 
imidlertid steget lidt. Det afspejler, at de ikke forventer, at de nuværen-
de meget lave prisstigninger vil fortsætte.  

Som et af flere mål for det underliggende prispres i økonomien an-
vendes ofte kerneinflationen, hvor der ses bort fra energi og fødevarer, 
der svinger meget i pris. Nationalbanken har tidligere opgjort kernein-
flationen som HICP ekskl. energi, fødevarer, alkohol og tobak. Fremover 
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0,5 pct. fra september til oktober 2013 til 1,7 pct. under niveauet året 
før. Indekset trækkes ned af et prisfald på 3,0 pct. på importvarer over 
det seneste år. De danskproducerede varer er i samme periode steget 0,4 
pct.  

I euroområdet var HICP-inflationen i oktober 0,7 pct. Dermed blev for-
skellen mellem prisstigningstakten i Danmark og euroområdet indsnæv-
ret til 0,4 procentpoint efter at have svinget omkring 1 procentpoint 
siden begyndelsen af året. Hovedparten af forskellen i inflation i okto-
ber mellem Danmark og euroområdet skyldtes forskelle i bidrag fra af-
gifter. Også afstanden mellem kerneinflationsraterne mindskedes i ok-
tober. Ifølge de foreløbige tal var HICP-inflationen i euroområdet 0,9 
pct. i november. 

De kommende par år skønnes et fortsat begrænset indenlandsk infla-
tionspres som følge af ledig kapacitet i økonomien at give en HICP-
inflation herhjemme på 1,8 pct. i både 2014 og 2015. 

 
Løn 
Lønstigningstakten i den private sektor har været aftagende de seneste 
fire år, jf. figur 23. Ifølge opgørelsen fra Danmarks Statistik, der dækker 
hele det private arbejdsmarked, steg lønnen 1,2 pct. i 3. kvartal 2013 i 
forhold til året før. Inden for den eksporttunge industrisektor var stig-
ningstakten 1,8 og 0,4 pct. i bygge- og anlægssektoren.  

INFLATION Figur 22  

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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De danske lønninger steg i 3. kvartal lidt hurtigere end hos vores uden-
landske konkurrenter. Industrilønningerne i udlandet sæsonkorrigeret 
og sammenvejet med vægtene fra det effektive kronekursindeks vokse-
de 1,7 pct., og tilsvarende 1,8 pct. for eurolandene. Det ændrer ikke ved, 
at den danske konkurrenceevne er blevet forbedret de seneste år. 

Lønstigningstakten på det offentlige område lå over stigningstakten 
på det private område i 2012. Reguleringsordningen, der med en vis 
forskydning over tid sikrer en parallel lønudvikling i den private og of-
fentlige sektor, betyder derfor, at lønstigningstakten på det offentlige 
område er kommet markant ned i 2013. I 3. kvartal steg lønnen i staten 
med i gennemsnit 0,9 pct. i forhold til året før, mens den i kommunerne 
var 0,4 pct. Lønnen i regionerne faldt 0,9 pct., men dette tal er bl.a. på-
virket af, at der i august i år indgik fire ugers genebetaling mod fem 
uger i august 2012. De 2-årige overenskomster fra foråret betyder, at 
der er udsigt til moderate offentlige lønstigninger også det kommende 
år. 

I prognosen skønnes lønstigningstakten at blive 2,2 pct. i 2014 og 2,8 
pct. i 2015. Det vil forbedre reallønnen de kommende år for store grup-
per på arbejdsmarkedet. Lønudviklingen herhjemme ventes at være 
omtrent på linje med udlandets. Der skal efter årsskiftet forhandles ny 
overenskomst på LO/DA-området.      

LØNSTIGNINGSTAKT I DANMARK OG UDLANDET  Figur 23  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

"Udland" er en sammenvejning af lønudviklingen i fremstillingsindustri hos Danmarks 25 største samhandelspart-
nere med vægte fra indekset over den effektive kronekurs. Seneste observation er 3. kvartal 2013. 
Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Offentlige finanser 
Det reale offentlige forbrug skønnes at stige med 0,3 pct. i år og 1,3 pct. 
næste år. Det er inden for rammerne af den nye budgetlov, der træder i 
kraft i 2014. Her fastsættes 4-årige løbende nominelle budgetlofter for 
kommuner, regioner og stat. De reale offentlige investeringer forventes 
at stige med 5,3 pct. i år og falde med 4,4 pct. næste år. De offentlige 
investeringer vil dermed fortsat ligge på et højt niveau set over en læn-
gere årrække. Aftalen om finansloven for 2014 vurderes at være på linje 
med finanslovsforslaget. Finanspolitikken skønnes samlet set at være 
omtrent neutral for BNP-væksten næste år.  

Statens betalinger har i årets første elleve måneder udviklet sig bedre 
end tidligere skønnet, hovedsagelig som følge af en række ekstraordi-
nære indtægter. På den baggrund skønnes underskuddet på de offent-
lige finanser at blive 7 mia. kr. i år svarende til 0,4 pct. af BNP og 1,6 pct. 
af BNP næste år.   

Henstillingen fra EU om at nedbringe det offentlige underskud til un-
der 3 pct. af BNP i 2013 ser således ud til at blive overholdt. Opfyldelsen 
af betingelsen er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for, at 
Danmark kan komme ud af underskudsproceduren. Det forudsætter 
også, at Europa-Kommissionen i sin forårsprognose i 2014 vurderer, at 
Danmark ikke vil overskride referencegrænsen på 3 pct. af BNP i 2014 og 
2015. I prognosen fra efteråret 2013 skønnede Kommissionen, at under-
skuddet i 2013-15 vil blive under 3 pct. af BNP. Det er i overensstemmel-
se med Nationalbankens skøn på den offentlige saldo.  
 
Dansk økonomi i en international sammenligning 
Danmark blev hårdere ramt af tilbageslaget i økonomien i kølvandet på 
finanskrisen i 2008 end mange nabolande. Det skyldes i høj grad den 
forudgående overophedning af bl.a. boligmarkedet herhjemme. Efter-
følgende har det trukket ud med en genopretning af væksten, og det 
reale BNP har været stort set uændret siden 2010. Lande som Tyskland 
og Sverige har tilsyneladende klaret sig bedre, jf. figur 24. Til næste år 
begynder Danmarks Statistik at anvende den outputbaserede metode til 
fastlæggelse af offentlig produktion, jf. boks 2. Deres foreløbige opgø-
relser viser, at det isoleret set vil løfte det reale BNP herhjemme med 2,1 
pct. over perioden 2005-12. De øvrige lande, der er medtaget i figuren, 
anvender allerede i varierende omfang den outputbaserede metode i 
nationalregnskabet. Mens skiftet til output-metoden således øger det 
reale danske BNP, påvirkes det nominelle BNP ikke. 

Målt ved udviklingen i BNP i løbende priser, har den danske økonomi 
klaret sig væsentligt bedre i en international sammenligning, jf. figur 25. 
Baggrunden er, at det danske bytteforhold løbende er blevet forbedret.  
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UDVIKLING I REALT BNP I UDVALGTE LANDE Figur 24  

 

Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. 

 

 

 

UDVIKLINGEN I NOMINELT BNP I UDVALGTE LANDE Figur 25  

 

Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. 
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HØJERE OFFENTLIG PRODUKTION OG BNP-VÆKST Boks 2 

Danmarks Statistik er ved at implementere en ny metode, output-metoden, til at op-

gøre offentlig produktion. Den nye metode medfører højere vækst i offentlig produk-

tion i årene 2005-12 end den hidtidige opgørelsesmetode, input-metoden.  

I input-metoden tages der udgangspunkt i omkostningerne ved offentlig produkti-

on og ikke i værdien af det producerede. Det skyldes, at offentlig produktion typisk 

ikke sælges på et marked og dermed ikke har en pris. Den nye metode måler derimod 

ved hjælp af indikatorer mere direkte mængden af offentlig produktion, men kun for 

det individuelle offentlige forbrug som sundhed, social sikring, uddannelse samt fritid 

og kultur.  

De nye tal medfører en årlig vækst i offentlig produktion på 1,6 pct. mod 0,8 pct. 

efter den hidtidige metode. Væksten i det samlede BNP øges med 2,1 procentpoint 

over perioden 2005-12 som helhed med den største effekt i 2011 og 2012. Den nye 

metode viser desuden 1,3 procentpoint højere vækst i den offentlige arbejdsprodukti-

vitet i perioden 2005-12, end når input-metoden anvendes. Den nye metode vil blive 

implementeret i det danske nationalregnskab fra september 2014. 

 

Det afspejler, at danske virksomheder har formået at sælge deres pro-
dukter og serviceydelser til stadig bedre priser, mens importpriserne har 
udviklet sig mindre stærkt. En varig forbedring af bytteforholdet øger 
velstanden i et land på linje med en stigning i realt BNP. Det samme gør 
nettoafkastet på den danske formue i udlandet, således at den danske 
bruttonationalindkomst, BNI, er større end BNP. 

Den flade udvikling i det danske reale BNP siden 2010 afspejler først 
og fremmest en svag indenlandsk efterspørgsel. Det private forbrug og 
især det danske byggeri har oplevet et større fald efter årene med over-
ophedning fra 2006-08, end det har været tilfældet i vore nabolande, jf. 
figur 26, venstre. Målt som andel af BNP er den danske byggeaktivitet 
med ca. 4 pct. af BNP nu i den lave ende blandt de betragtede lande, 
men på linje med Tyskland. Omvendt har udviklingen i den eksporttun-
ge fremstillingssektor været bedre, jf. figur 26, højre.  

Den forskellige udvikling mellem lande kan have baggrund i, at ek-
sporten på brancher og produkter er sammensat forskelligt. Omtrent to 
tredjedele af den danske vareeksport består af industriprodukter. Indu-
strieksportens markedsandel, beregnet som udviklingen i værdien af 
industrieksporten i forhold til fremgangen i eksportmarkedet for indu-
striprodukter, er faldet med ca. 15 pct. i perioden 1995-2012. På kort sigt 
er der en tendens til, at dansk industrieksport vinder markedsandele i 
internationale lavkonjunkturer, men taber i højkonjunkturer. Det ses 
tydeligst i kriseårene 2008-09, hvor Danmark i modsætning til de fleste 
andre vesteuropæiske lande forøgede sin markedsandel. Det afspejler, 
at tilbagegangen i den danske industrieksport var mindre end nedgangen  
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på industriens eksportmarkeder. Danmarks markedsandelsforøgelse i 
2008-09 skyldtes ikke en enkelt branche eller produkt, men var bredt 
funderet. 

Det betyder ikke, at alle områder har klaret sig lige godt over tid. Hvis 
man opdeler den danske markedsandel på underkomponenter, har især 
varegruppen kemikalier og kemiske produkter klaret sig godt med en 
uændret markedsandel 1995-2012. Danmarks eksport af disse produkter 
var i 2012 på 105 mia. kr. og udgjorde dermed en fjerdedel af industri-
eksporten. Heraf var eksporten af lægemidler 50 mia. kr. Især i ekspor-
ten til USA og BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) domine-
rer denne varegruppe og har fået stadig større betydning over tid. 

At der tabes markedsandele over tid, er ikke problematisk, i den ud-
strækning det blot afspejler, at nye aktører kommer ind på verdensmar-
kedet. Øges fx BRIK-landenes eksport og import lige meget, vil verdens-
handelen stige, mens den danske markedsandel ved uændret dansk 
samhandel med omverdenen vil falde, da markedet er blevet større.  
Den danske eksports mindre konjunkturfølsomhed kan endvidere bidra-
ge til at dæmpe udsvingene i økonomien generelt. Den reducerer såle-
des gennemslaget af en international konjunkturopgang og betyder, at 
et opsving i den danske økonomi normalt vil indebære en genopretning 
af den indenlandske efterspørgsel, herunder det private forbrug.      

 
Økonomisk politik 
Der har de sidste to kvartaler været positiv vækst i det danske BNP ho-
vedsagelig trukket af eksporten og det offentlige forbrug. Det private 
forbrug har endnu ikke løftet sig, men grundlaget for øget privat for-
brug er på plads og har snart været det i et stykke tid.  

PRIVAT FORBRUG (VENSTRE) OG INDUSTRIPRODUKTION (HØJRE) I 
DANMARK, TYSKLAND OG SVERIGE Figur 26  

  

Anm.: 
Kilde: 

Højre figur viser industriproduktionen I mængder  
OECD, Economic Outlook, november 2013.  
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Der ses stigende boligpriser, omend kun regionalt, og et strammere ar-
bejdsmarked inden for nogle områder. Det er derfor vigtigt, at udviklin-
gen på bolig- og arbejdsmarkederne følges tæt for at sikre, at den for-
ventede økonomiske fremgang bliver holdbar, og at der ikke opbygges 
ubalancer i økonomien.  

De kommende år ventes det private forbrug at trække væksten i BNP. 
Finanspolitikken er så ekspansiv, som rammerne i budgetloven og fi-
nanspagten tillader, og skønnes at være omtrent neutral for BNP-
væksten i 2014. Aktivitetsfremgangen betyder, at det negative produk-
tionsgab indsnævres gradvist de kommende år.  

Nationalbanken har udarbejdet konjunkturvurderinger og prognoser 
for dansk økonomi i flere årtier og begyndte i 2007 at offentliggøre 
prognoser som en del af den samlede vurdering af aktuelle tendenser i 
økonomien, jf. artiklen "Nationalbankens prognoser for dansk økonomi 
2008-12" i denne Kvartalsoversigt. Formålet med at udarbejde progno-
ser er løbende at have en detaljeret forståelse af, hvor økonomien aktu-
elt befinder sig, og hvor den bevæger sig hen. En vigtig og fast del af 
Nationalbankens arbejde med prognoser for dansk økonomi er således 
at tage stilling til, om der er ubalancer i økonomien, og hvori de væsent-
ligste risici for den økonomiske udvikling består.  

Analyserne af perioden 2008-12 bekræfter tidligere erfaringer, at det 
er afgørende at fastholde et bredt perspektiv på økonomien frem for et 
ensidigt fokus på de seneste, usikre opgørelser af BNP-væksten. Det 
betoner de omfattende vanskeligheder ved at føre en aktiv, diskretio-
nær finanspolitik med den rette timing og dosering. Problemet skærpes 
af, at det politisk kan være svært at stramme tilstrækkeligt i gode tider. 

Behovet for diskretionær finanspolitik er generelt mindre end i mange 
andre lande, da økonomien er indrettet med forholdsvis store automati-
ske stabilisatorer, som virker hurtigt. Nationalbanken har påpeget det 
uhensigtsmæssige i at sætte automatiske stabilisatorer ud af kraft, som 
det fx skete på boligmarkedet i årene op til krisen.   
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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 3. kvartal 2013. Fremskrivningen bygger på en række antagelser om 
den internationale økonomi, de finansielle forhold og finanspolitikken. 

 
International økonomi 
De internationale organisationer forventer en svag aktivitetsfremgang i 
den globale økonomi i år og lidt stærkere de 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 1,5 pct. i år, hvorefter væksten øges 
til 4,2 pct. i 2014 og 5,2 pct. i 2015, jf. tabel 4. 

De udenlandske priser ventes at stige i år og frem mod 2015, hvor 
stigningstakten dog skønnes at aftage. Samme tendens gør sig gælden-
de 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 december 2013 lige 
under 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 december 1,5 pct. og ventes at stige til 2,5 pct. 
i 2015. 

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

Prisen på olie lå ved prognosens udarbejdelse på 112 dollar pr. tønde. I 
fremskrivningen antages olieprisen at følge futurepriserne, så den falder 
til ca. 104 dollar pr. tønde i 2015.  
 

1
 Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003. 
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Finanspolitiske forudsætninger 
Finanspolitikken i fremskrivningen tager udgangspunkt i den tilrettelag-
te finanspolitik, herunder aftalen om finansloven for 2014, de kommu-
nale og regionale budgetter for 2014 samt regeringens konvergenspro-
gram.  

Muligheden for at betale skat af eksisterende kapitalpensioner til re-
duceret skattesats antages at give 20 mia. kr. i fremrykket skatteprovenu 
i 2014. 

Det reale offentlige forbrug antages i år at stige 0,3 pct., jf. tabel 4. I 
2014 og 2015 forventes forbrugsvæksten at blive henholdsvis 1,3 pct. og 
0,6 pct. De offentlige investeringer ventes at stige 5,3 pct. i år, hvorefter 
de skønnes at falde frem mod 2015.  

 

 
 

  

 

OVERSIGT OVER PROGNOSENS ANTAGELSER Tabel 4  

 2012 2013 2014 2015 

International økonomi:      
  Eksportmarkedsvækst, pct. år-år  ................  1,8 1,5 4,2 5,2 
  Pris på eksportmarkedet1, pct. år-år  ...........  0,6 3,8 3,3 1,8 
  Udenlandsk pris2, pct. år-år  .........................  0,7 3,9 3,4 1,8 
  Udenlandsk timeløn, pct. år-år  ...................  2,5 2,2 2,6 2,8 

Finansielle forhold mv.:     
  3-måneders-pengemarkedsrente, pct. p.a. .  0,1 0,0 -0,1 0,1 
  Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a.  ..  1,7 1,6 1,9 2,5 
  Effektiv kronekurs, 1980 = 100  ...................  100,6 102,4 103,6 103,6 
  Dollarkurs, DKK pr. USD  ..............................  5,8 5,6 5,5 5,5 
  Oliepris, Brent, USD pr. tønde  ....................  111,6 108,8 109,5 104,3 

Finanspolitik:      
  Offentligt forbrug, pct. år-år  ......................  0,4 0,3 1,3 0,6 
  Offentlige investeringer, pct. år-år  .............  7,7 5,3 -4,4 -7,3 
  Offentlig beskæftigelse, 1.000 personer  ....  831 828 834 838 

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

Den skønnede BNP-vækst er oprevideret med 0,1 procentpoint i år og 
nedrevideret med 0,1 procentpoint i 2014 og 2015 år til henholdsvis 0,4 
pct., 1,6 pct. og 1,7 pct., når der sammenlignes med september-
prognosen. Det fremgår af tabel 5, hvor revisionerne i BNP og forbru-
gerpriser er dekomponeret på vigtige baggrundsfaktorer. 

Det højere vækstskøn i år afspejler, at fremgangen i BNP i 1. halvår er 
justeret op i det reviderede nationalregnskab. Den lavere vækst i 2014 
og 2015 skyldes bl.a., at eksportmarkedsvæksten er nedjusteret mærk-
bart i 2013-15. Den lavere eksportmarkedsvækst i prognoseperioden skal 
ses i lyset af, at flere internationale organisationer generelt har nedju-
steret forventningerne til importvæksten. Det afspejler, at der er tegn 
på et strukturelt brud i sammenhængen mellem BNP og handlen mellem 
lande, således at handlen nu ventes at stige mindre for en given frem-
gang i BNP. Det medfører lavere eksport, men også lavere import; det 
sidste trækker i retning af højere BNP, hvilket fanges under posten an-
dre faktorer. Det positive bidrag under andre faktorer afspejler tillige, at 
den lavere eksportmarkedsvækst i 2013 er modgået ved, at danske ek-
sportører har vundet markedsandele.  

Den effektive kronekurs er styrket, hvilket hæmmer eksportørernes 
priskonkurrenceevne og fremmer importen, hvormed BNP-væksten 
dæmpes. Højere oliepriser dæmper også den økonomiske vækst. 

Stigningstakten i forbrugerpriserne (HICP) er uændret fra september-
prognosen. En stærkere kronekurs dæmper prisen på importvarer i 2014 
og 2015, men det modgås bl.a. af højere oliepriser, som øger energipri-
serne. 

 

 

REVISIONER I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE Tabel 5  

 BNP Forbrugerpriser, HICP 

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

Prognose fra september 2013 ........  0,3 1,6 1,7 0,6 1,8 1,8 

Bidrag til ændret skøn fra:       
   Eksportmarkedsvækst  .................  -0,2 -0,4 -0,3 0,0 0,0 -0,1 
   Renteudvikling  ............................  0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
   Valutakurser  ................................  0,0 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 
   Oliepriser  .....................................  0,0 0,0 

 
 

-0,1 0,0 0,1 0,1 
   Andre faktorer  ............................  0,3 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 

Denne prognose  ............................  0,4 1,5 1,6 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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Produktivitet og omkostningseffektivitet i 
den finansielle sektor 

Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nico-
lai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas Kuchler, 
Statistisk Afdeling  
 

 
INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at den finansielle 
sektor fungerer effektivt. I del 2 af denne Kvartalsoversigt bringes en 
analyse af produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle 
sektor, jf. Abildgren mfl. (2013). I denne oversigtsartikel gives et ikke-
teknisk sammendrag af analysens vigtigste resultater og konklusioner. 

Arbejdsproduktiviteten i den finansielle sektor målt ved indenlandsk 
kreditgivning eller finansielle aktiver i forhold til beskæftigelsen var 
nogenlunde uændret fra 1948 til 1980, mens der i perioden efter 1980 
har været betydelige produktivitetsfremskridt. De senere år er penge-
institutternes indenlandske udlån i forhold til beskæftigelsen dog fal-
det.  

Når der sammenlignes med andre EU-lande tilhører Danmark den 
gruppe af lande, som har størst balancesum eller indenlandske udlån pr. 
ansat i kreditinstitutsektoren, hvilket dog skal ses i sammenhæng med 
den store danske realkreditsektor. Hvad angår omkostninger i forhold til 
indtægter ligger danske kreditinstitutter midt i feltet.  

Det gennemsnitlige lønniveau i den danske finansielle sektor har gen-
nem en længere årrække ligget over niveauet i andre dele af økonomi-
en. Størstedelen af merlønnen i den finansielle sektor afspejler den ud-
dannelsesmæssige sammensætning af personalet, kompleksiteten af 
jobfunktioner, geografiske forhold, mv. Der kan ligeledes være andre 
forhold, som kan betinge et relativt højt lønniveau i den finansielle sek-
tor, fx høj produktivitet eller høj indtjeningsevne fremkommet ved ef-
fektiv udnyttelse af højtuddannet specialiseret arbejdskraft. Omvendt 
kan ejerstrukturen i den finansielle sektor eller mangel på stærk poten-
tiel konkurrence fra udlandet med hensyn til finansielle serviceydelser 
tænkes at hæmme presset for effektiv omkostningsstyring og udligning 
af merlønninger over tid.  
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Sammenligninger med udenlandske studier viser, at de estimerede løn-
forskelle mellem den finansielle sektor og andre brancher i Danmark er 
på nogenlunde samme niveau som i udlandet.  

Den danske finansielle sektor har siden 1988 betalt en særlig lønsums-
afgift, som aktuelt udgør 10,9 pct. af lønsummen. Alt andet lige bør en 
sådan lønsumsafgift trække i retning af relativt lavere lønninger i den 
finansielle sektor sammenlignet med andre brancher. Lønsumsafgiften 
giver isoleret set den finansielle sektor et incitament til at erstatte ar-
bejdskraft med eksempelvis kapital (fx automatisering af arbejdstunge 
processer). 

Individuelle pengeinstitutters produktivitet og omkostningseffektivitet 
kan sammenlignes på basis af regnskabsmæssige nøgletal for input (fx 
udgifter til personale og administration) og output (fx samlede udlån). 
En analyse viser, at nogle af de danske pengeinstitutter har en efficiens, 
som er fuldt på højde med de mest effektive udenlandske pengeinstitut-
ter. Der er imidlertid også visse danske pengeinstitutter – primært tilhø-
rende Finanstilsynets gruppe 3 og 4 – som har en efficiensmæssig af-
stand op til de mest effektive danske pengeinstitutter. De senere års 
konsolideringer i den danske pengeinstitutsektor har bidraget til en 
stigning i den gennemsnitlige efficiens i sektoren. 

 
ARBEJDSPRODUKTIVITET I DEN FINANSIELLE SEKTOR 

Som en grov indikator for udviklingen i arbejdsproduktiviteten i den 
finansielle sektor kan man indledningsvist se på den indenlandske kre-
ditgivning (eller finansielle aktiver) korrigeret for den generelle prisud-
vikling i forhold til beskæftigelsen, jf. figur 1. Opgjort på denne vis var 
arbejdskraftens produktivitet nogenlunde uændret fra 1948 til 1980, 
mens der i perioden efter 1980 har været gennemsnitlige årlige vækstra-
ter på omkring 4-5 pct. 

Perioden siden 1980 har været karakteriseret ved øget markedsorien-
tering af den finansielle sektor som følge af liberalisering og internatio-
nalisering. I perioden før 1980 var kvantitative kreditrestriktioner såsom 
udlånslofter for penge- og realkreditinstitutter, valutakontrol mv. der-
imod centrale instrumenter i den økonomiske politik. 

Liberaliseringen af restriktionerne på grænseoverskridende kapitalbe-
vægelser og dereguleringen af den finansielle sektor i Danmark i løbet af 
1980'erne gav betydelige velfærdsgevinster. Disse gevinster var et resultat 
af lavere priser og et større udbud af finansielle produkter som følge af 
øget konkurrence og øget arbejdsproduktivitet i den finansielle sektor. 
Endvidere gav liberaliseringerne husholdninger og virksomheder bedre 
muligheder for at tilrettelægge opsparing samt forbrug og investeringer. 
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INDENLANDSKE UDLÅN OG FINANSIELLE AKTIVER I FORHOLD TIL 
BESKÆFTIGELSEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR Figur 1  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Deflateret med udviklingen i forbrugerprisindekset. Finansielle aktiver omfatter indenlandske udlån fra penge- og 
realkreditinstitutter, medlemmernes formue i investeringsforeninger samt forsikrings- og pensionsselskabernes 
finansielle aktiver. 
Abildgren mfl. (2013). 

 

 

De senere års udvikling har været karakteriseret ved en stagnation eller 
svag udvikling i penge- og realkreditinstitutternes indenlandske kredit-
givning i forhold til beskæftigelsen sammenlignet med tidligere. Det 
dækker over, at pengeinstitutternes indenlandske udlån i forhold til 
beskæftigelsen direkte er faldet. 

Det skal dog erindres, at simple mål som fx finansielle aktiver eller ud-
lån pr. ansat er meget summariske og yderst ufuldstændige indikatorer 
for produktivitet. I output tages eksempelvis ikke hensyn til, hvilken 
"kvalitet" der er tale om. Det kan eksempelvis diskuteres, om udlån af 
forskellig kreditbonitet bør vægte ens. Hvis pengeinstitutsektoren fx 
gennemløber en periode med høj vækst i udlån af stadig ringere kre-
ditbonitet, som indebærer opbygning af systemiske risici i den finansiel-
le sektor, er udlånsomfang pr. ansat ikke en særlig hensigtsmæssig in-
dikator for effektiviteten i banksystemet. Endvidere er der tale om me-
get summariske indikatorer, som er baseret på den finansielle sektors 
balancer (beholdningsopgørelser), som eksempelvis ikke inddrager om-
fanget af finansielle transaktioner (antal betalingsoverførsler, antal 
værdipapirhandler osv.) eller fx rådgivning i forbindelse med værdipa-
pirhandel.   
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DANSKE VERSUS UDENLANDSKE KREDITINSTITUTTER 

I tabel 1 er angivet en række summariske indikatorer for produktivitet 
og omkostningseffektivitet i den danske kreditinstitutsektor sammen-
lignet med kreditinstitutter i de øvrige EU15-medlemslande.  

Når der bortses fra lande kendt som internationale finanscentre (Lu-
xembourg og Irland), tilhører Danmark den gruppe af lande, som har 
størst balancesum pr. ansat i kreditinstitutsektoren. Det samme gør sig 
gældende, når der ses på indenlandske udlån pr. ansat. Det høje danske 
niveau for balancesum eller indenlandske udlån pr. ansat skal dog ses i 
lyset af en høj indenlandsk opsparing i pensionskasser og et veludviklet 
realkreditsystem med gode muligheder for belåning af friværdi. 

Danmark tilhører gruppen af lande med flest indbyggere pr. kontant-
hæveautomat. Et højt antal indbyggere pr. kontanthæveautomat signa-
lerer alt andet lige mindre anvendelse af kontanter, der er omkostnings-
tunge for banksystemet sammenlignet med elektroniske betalingsløsnin- 

 

INDIKATORER FOR KREDITINSTITUTTERS PRODUKTIVITET OG 
OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET I UDVALGTE LANDE  Tabel 1 

 
Balancesum 

pr. ansat 

Inden-
landske 

udlån pr. 
ansat  

Indenlandske 
indlån pr. 

ansat  

Betalings-
transaktioner 

pr. ansat 

Omkost- 
ninger i 

forhold til 
indtægter 

Antal indbyg-
gere pr. lokal 

filial 

Antal indbyg-
gere pr. 
kontant- 

hæveautomat 

Nr. Mio. euro Mio. euro Mio. euro Stk. Pct. Personer Personer 

  1. IE: 35,4 DK: 11,4 NL: 8,2 FI: 107.856 ES: 48 NL: 6.784 SE: 2.773 
  2. LU: 32,7 SE: 10,9 BE: 7,4 SE: 64.121 FI: 52 GB: 5.418 FI: 2.444 
  3. FI: 26,5 NL: 10,1 ES: 6,5 NL: 56.589 LU: 53 SE: 5.049 NL: 2.210 
  4. DK: 25,8 FI: 8,7 LU: 6,5 LU: 43.763 SE: 56 IE: 4.307 DK: 2.057 
  5. NL: 24,1 IE: 7,2 GB: 6,3 FR: 43.390 PT: 58 DK: 3.967 IE: 1.498 
  6. SE: 23,2 ES: 6,9 IE: 6,1 BE: 41.885 GR: 61 FI: 3.847 GR: 1.357 
  7. GB: 21,0 IT: 6,3 FI: 5,6 GB: 40.713 GB: 61 GR: 3.111 LU: 1.193 
  8. FR: 18,5 GB: 6,3 SE: 5,2 DK: 39.345 DK: 63 BE: 2.904 IT: 1.170 
  9. BE: 18,1 FR: 5,5 IT: 5,0 AT: 31.340 IT: 63 LU: 2.585 FR: 1.116 
10. ES: 15,3 BE: 4,8 DE: 4,8 PT: 30.865 AT: 68 DE: 2.258 AT: 1.011 
11. IT: 13,6 PT: 4,4 FR: 4,6 DE: 27.639 FR: 69 AT: 1.893 DE: 991 
12. AT: 12,5 DE: 4,3 AT: 3,9 ES: 24.797 BE: 73 IT: 1.826 GB: 960 
13. DE: 12,5 AT: 4,2 DK: 3,8 IE: 21.842 DE: 73 FR: 1.703 ES: 821 
14. PT: 9,7 GR: 4,0 PT: 3,8 IT: 13.999 NL: 89 PT: 1.685 BE: 708 
15. GR: 7,7 LU: 2,5 GR: 3,1 GR: 3.255 IE: 126 ES: 1.211 PT: 635 

Anm.: BE = Belgien, DK = Danmark, FI = Finland, FR = Frankrig, GR = Grækenland, NL = Holland, IE = Irland, IT = Italien, 
LU = Luxembourg, PT = Portugal, ES = Spanien, GB = Storbritannien, SE = Sverige, DE = Tyskland, AT = Østrig.  
Balancesummen i kreditinstitutter er opgjort som balancesummen ultimo 2012 i MFI-sektoren ekskl. centralbanken 
og beviser udstedt af pengemarkedsforeninger (som holdes af residenter i valutaområdet). Indenlandske ud- og 
indlån er opgjort ultimo juni 2013 og er ekskl. mellemværender med MFI'er. Betalingstransaktioner vedrører 
transaktioner i 2012, som involverer ikke-MFI'er. Betalingstransaktioner omfatter for Danmarks vedkommende 
kreditoverførsler (giro, indbetalingskort og konto-til-konto overførsler mellem pengeinstitutter – konto-til-konto 
overførsler inden for samme pengeinstitut er ikke medtaget), direkte debit (Betalingsservice og Leverandørser-
vice), checks og kortbetalinger (Dankort og internationale betalingskort). Omkostninger i forhold til indtægter er 
opgjort som et gennemsnit over årene 2008-2012 og er baseret på en konsolideret statistik, hvor udenlandske filia-
ler og datterselskaber indregnes i tallene. 

Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank. 
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ger. Forbrugerne i Danmark samt de øvrige nordiske lande foretager 
relativt få kontantbetalinger, når der foretages en international sam-
menligning, jf. Betalingsrådet (2013). 

Hvad angår samlede regnskabsmæssige omkostninger i forhold til ind-
tægter eller betalingstransaktioner pr. ansat, ligger Danmark snarere 
midt i feltet. Det samme gør sig i et vist omfang gældende med hensyn 
til dækningen med filialer. Alt andet lige signalerer et højt antal ind-
byggere pr. filial, at der anvendes færre manuelle resurser på kundebe-
tjening.  

I forbindelse med betalingstransaktioner pr. ansat bør det dog næv-
nes, at en stor del af den danske pengeinstitutsektor består af nogle få 
store institutter, og at konto-til-konto-overførsler inden for samme pen-
geinstitut ikke er medtaget i de danske tal, mens de i princippet indgår i 
tallene for de andre lande.  

Med hensyn til omkostninger i forhold til indtægter vil en høj omkost-
ningsratio normalt være en indikation på potentielle besparelsesmulig-
heder, såfremt der er tale om et konkurrencepræget marked for finan-
sielle tjenesteydelser. I mindre konkurrenceudsatte markeder er det dog 
også muligt at opnå en lav omkostningsratio, såfremt der kan kræves 
høje priser for ydelserne, som ikke afspejler tilsvarende høj produktkva-
litet eller lignende.  

 
LØNOMKOSTNINGER I DEN FINANSIELLE SEKTOR 

Ser man på de rå lønniveauer, har der helt tilbage til begyndelsen af 
1980'erne været en tendens til, at gennemsnitslønningerne i den finan-
sielle sektor har ligget over niveauet i den øvrige del af økonomien. I 
Abildgren mfl. (2013) foretages et nærmere studie af lønniveauet i den 
finansielle sektor sammenlignet med øvrige brancher.  

Af analysen fremgår, at en væsentlig del af lønforskellen kan henføres 
til bl.a. forskelle i uddannelsesniveau, jobfunktioner, erhvervserfaring 
samt geografiske forhold. Den finansielle sektor har eksempelvis en rela-
tivt stor andel af de ansatte bosat i hovedstadsregionen, hvor leveom-
kostninger generelt er højere end i resten af landet. Analysen indikerer 
endvidere, at en del af lønforskellen kan henføres til andre personspeci-
fikke forskelle mellem medarbejderne i den finansielle sektor og andre 
brancher, fx jobmotivation. Der kan søges at tage højde for disse per-
sonspecifikke forskelle ved at udnytte, at en række af medarbejderne i 
den finansielle sektor skiftede branche undervejs i perioden 2000-2010, 
som beregningerne er baseret på. Det giver information om, hvorvidt de 
personer, som får en høj løn i den finansielle sektor, også fik en høj løn, 
da de arbejdede i andre brancher. 
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MERLØN I DEN FINANSIELLE SEKTOR I PERIODEN 2000-2010 Figur 2  

 
Anm.: 
 
 
 
 
 
Kilde: 

Den "rå merløn" angiver lønniveauet i den finansielle sektor i pct. af niveauet for andre brancher i økonomien, 
uden at der er taget hensyn til den uddannelsesmæssige sammensætning af de ansatte, kompleksiteten af job-
funktioner, geografiske forhold, osv. Lønsumsafgiften er simplificerende beregnet ud fra 2013-niveauet, dvs. 10,9 
pct. af lønsummen, og er i figuren angivet i pct. af lønnen pr. præsteret time for en gennemsnitlig ansat uden for 
den finansielle sektor. Der er dermed set bort fra, at der i et vist omfang også betales lønsumsafgift i nogle 
brancher uden for den finansielle sektor. 
Abildgren mfl. (2013). 

 
 

Tages hensyn til ovennævnte forhold findes frem til, at lønniveauet i 
den danske finansielle sektor ligger omkring 5-10 pct. højere end i andre 
brancher, jf. figur 2.  

Den danske finansielle sektor1 har siden 1988 betalt en særlig løn-
sumsafgift, som aktuelt udgør 10,9 pct. af lønsummen. Alt andet lige 
bør en sådan lønsumsafgift trække i retning af relativt lavere lønninger i 
den finansielle sektor sammenlignet med andre brancher. Lønsumsafgif-
ten giver isoleret set den finansielle sektor et incitament til at erstatte 
arbejdskraft med eksempelvis kapital (fx automatisering af arbejdstunge 
processer). 

Det skal nævnes, at der i beregningerne bag figur 2 udelukkende er 
taget hensyn til den højest fuldførte formelle, offentlige uddannelse, 
mens der ikke er inddraget dobbeltuddannelse eller privat efteruddan-
nelse. Sidstnævnte er særligt udbredt i den finansielle sektor, jf. Finans-
sektorens Arbejdsgiverforening (2011). En analyse foretaget af Forsik-

1
 Der findes kun få andre lande med en lignende skat. I Frankrig har man i mange år haft den såkaldte 

taxe sur les salaires, mens man i Storbritannien i 2010 indførte en form for lønsumsafgift, der dog 
kun pålægges bonusser af en vis størrelsesorden. 
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ring & Pension (2008) viser, at en del af lønforskellene kan henføres til 
den private efteruddannelse, som finder sted i den finansielle sektor.  

Der er imidlertid også forhold, som trækker i modsat retning. Eksem-
pelvis indeholder de i analysen anvendte timelønsvariable ikke en række 
personalegoder, der er udbredte i den finansielle sektor, såsom gevin-
sten fra fordelagtige personalelån og lignende. 

Generelt bør et relativt højt lønniveau have baggrund i en relativt høj 
produktivitet og indtjeningsevne. I Abildgren mfl. (2013) er der set 
nærmere på sammenhængen mellem lønniveau og indtægter i forhold 
til omkostninger i de danske pengeinstitutter. Analysen viser, at mer-
lønnen er størst i de pengeinstitutter, som har flest indtægter i forhold 
til omkostninger. Dette indikerer, at en del af merlønningerne i penge-
institutsektoren skyldes (uobserverbare) forskelle blandt virksomheder-
ne. Det kan fx tænkes, at visse pengeinstitutter er bedre til at skabe 
samarbejde og synergier mellem medarbejdere, som resulterer i en høje-
re indtjening, der også kommer medarbejderne til gode i form af højere 
løn 

Potentiel konkurrence er vigtigt for at sikre, at merlønninger uden 
baggrund i højere indtjening og produktivitet bliver udlignet over tid. 
For en lille, åben økonomi som den danske er navnlig potentiel konkur-
rence fra udlandet vigtig. Ses der på pengeinstitutsektoren har langt 
hovedparten af de udenlandske pengeinstitutter i Danmark modervirk-
somhed i et af de øvrige nordiske lande. Det skal ses på baggrund af, at 
Norden er et forholdsvis homogent område med hensyn til kultur, sprog, 
lovgivning, tradition og produktudbud. Omvendt kan sådanne "etable-
ringsbarrierer" gøre det vanskeligt for pengeinstitutter fra andre euro-
pæiske lande at etablere sig og vinde fodfæste i Danmark, som desuden 
har valgt at stå uden for euroen. Det svækker isoleret set den potentiel-
le konkurrence, som er vigtig i en kraftigt reguleret sektor som den fi-
nansielle.  

De estimerede lønforskelle mellem den finansielle sektor og andre 
brancher i Danmark er på nogenlunde samme niveau som i udlandet, jf. 
Carruth, Collier og Dickerson (2004), Björklund mfl. (2007) Philippon og 
Reshef (2012) samt Célérier og Vallée (2013). Der er i den økonomiske 
litteratur anført en række andre forklaringer på, at lønniveauet i visse 
brancher som fx den finansielle sektor over en længere årrække kan 
ligge over niveauet i andre brancher. 

Det kan fx skyldes, at en branche er karakteriseret ved en ejerstruktur, 
fx spredt ejerskab (herunder som følge af medarbejderaktier, aktier 
knyttet til kundeloyalitetsprogrammer og garantbeviser), ejer- eller 
stemmeretsbegrænsninger eller lignende, der kan tænkes at hæmme 
aktivt ejerpres for omkostningseffektivitet, jf. Black og Strahan (2001). 
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Eksempelvis kan ejerne ved spredt ejerskab have vanskeligt ved at koor-
dinere deres ønsker om effektiv omkostningsstyring. I en dansk sam-
menhæng kan endvidere nævnes forenings- eller fondsejerskab af fi-
nansielle virksomheder, der kan tænkes at give tilsvarende "corporate 
governance"-problemer i forhold til omkostningsstyring, jf. Andersen 
(1999). 

 Det er velkendt, at en høj koncentration af virksomheder inden for 
samme branche, fx IT eller medicinalindustri, inden for et afgrænset 
geografisk område kan give anledning til positive eksternaliteter, som 
kan danne baggrund for en høj indtjening i virksomhederne og velløn-
nede jobs. I globale finanscentre som fx London eller New York er der 
eksempelvis basis for etablering af højt specialiserede private efterud-
dannelsestilbud, som den enkelte virksomhed kan benytte sig af. Sådan-
ne uddannelsestilbud er der ikke basis for at etablere i samme omfang 
eller af samme høje kvalitet uden for centret. En høj koncentration af 
virksomheder inden for samme branche virker ligeledes tiltrækkende på 
højtuddannet specialiseret arbejdskraft, som ikke vil kunne udnyttes lige 
så effektivt – og dermed til samme høje aflønning – i mindre specialise-
rede virksomheder uden for centret. En række af disse faktorer kan lige-
ledes gøre sig gældende i et regionalt finansielt center som København, 
jf. Oxford Research (2009). 

Merlønnen i den finansielle sektor kan ligeledes tænkes at afspejle en 
stigende efterspørgsel efter mere specialiseret arbejdskraft, fx i takt med 
øget fokus på risikostyring og efterspørgslen efter mere komplekse fi-
nansielle produkter og rådgivningsydelser, jf. Philippon og Reshef 
(2012). Øget efterspørgsel efter specialister kan tænkes at have haft en 
afsmittende effekt på de øvrige lønninger i den finansielle sektor.  

Der kan også være tale om, at merlønninger afspejler et element af 
såkaldt "efficientløn", jf. Shapiro og Stiglitz (1984) samt Lindbeck og 
Snower (1986). Ved at betale en løn, som er højere end markedsniveau-
et, kan en arbejdsgiver tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejde-
re. Det kan være særligt vigtigt i en branche med specialiseret arbejds-
kraft og et højt element af jobspecifikke kompetencer. Det kan bidrage 
til at forklare merlønningerne i den finansielle sektor, såfremt disse for-
hold er mere udbredte i denne sektor end i andre brancher. 

 
INDIVIDUELLE PENGEINSTITUTTERS RELATIVE EFFEKTIVITET 

Individuelle pengeinstitutters produktivitet kan sammenlignes i en så-
kaldt "efficient-rand-analyse". Tankegangen bag denne analysetilgang 
består i en sammenligning af en række regnskabsmæssige nøgletal for 
individuelle pengeinstitutters input (fx udgifter til personale og admini-
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stration) og output (fx samlede udlån). Den efficiente rand består af de 
pengeinstitutter, der for en given mængde inputs producerer mest mu-
ligt output, og andre pengeinstitutters afstand til den efficiente rand 
kan så udmåles i form af en såkaldt relativ efficiens-score.  

I Abildgren mfl. (2013) foretages en efficient-rand-analyse af samtlige 
danske pengeinstitutters regnskaber siden 2001. Analysen er baseret på 
de to mest anvendte metoder til efficiensanalyse, Data Envelopment 
Analysis (forkortes "DEA" eller på dansk "dataindhyldningsanalyse") og 
Stochastic Frontier Analysis (forkortes "SFA"), jf. boks 1. 

Der er ikke enighed i litteraturen om, hvorvidt indlån mest hensigts-
mæssigt kan betragtes som et output fra eller et input til banksektoren. 
I henhold til produktionssynsvinklen opfattes pengeinstitutter som virk-
somheder, der producerer udlåns- og indlånskonti ved anvendelse af 
arbejdskraft og kapital, mens pengeinstitutter ud fra formidlingssyns-
vinklen opfattes som finansielle mellemled, der formidler udlån på basis 
af input i form af arbejdskraft, kapital og indlån. Der er derfor gennem-
ført beregninger, hvor indlån behandles enten som input eller output. 
Der er ligeledes gennemført beregninger, hvor der via nedskrivninger er 
søgt at tage højde for "kvaliteten af udlån". Resultaterne fra disse be-
regninger adskiller sig ikke nævneværdigt fra dem, som præsenteres i 
det følgende. 

I analysen af de danske pengeinstitutter anvendes endvidere udgifter 
til personale og administration samt renteudgifter som indikatorer for 
inputs, mens renteindtægter, gebyr- og provisionsindtægter, samlet 
udlån samt aktier og obligationer anvendes som indikatorer for output. 

 

METODER TIL AT VURDERE INDIVIDUELLE PENGEINSTITUTTERS 
RELATIVE PRODUKTIVITET Boks 1 

De to mest anvendte metoder til efficiensanalyse er Data Envelopment Analysis (DEA) 

og Stochastic Frontier Analysis (SFA). 

Forskellen mellem DEA og SFA består i den måde, hvorpå den efficiente rand be-

regnes. DEA er en lineær programmeringsteknik, hvor den efficiente rand findes som 

lineære kombinationer af de faktisk observerede kombinationer af inputs og outputs. 

I SFA estimeres den efficiente rand økonometrisk som funktion af de observerede 

kombinationer af inputs og outputs.  

Fordelen ved SFA i forhold til DEA er, at SFA tillader, at en del af variationen i in-

puts og outputs kan skyldes tilfældige udsving eller målefejl, hvor DEA tilskriver hele 

variationen til forskelle i efficiens. Ulempen er så omvendt, at SFA i princippet kræver 

specifikation af en funktionel form for produktionsfunktionen, mens DEA udelukken-

de er baseret på lineære kombinationer af data.  

Modellerne er yderligere beskrevet i Kuchler (2013), som desuden indeholder uddy-

bende resultater i forhold til dem, som vises i denne artikel. 
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Det skal understreges, at der er tale om metoder til at vurdere institut-
ternes relative effektivitet i forhold til hinanden og udviklingen heri. 
Metoderne kan ikke anvendes til at vurdere udviklingen i pengeinstitut-
ternes absolutte effektivitet. I princippet kan man således forestille sig 
en situation, hvor et pengeinstituts relative afstand til de mest effektive 
institutter indsnævres over tid samtidig med, at de mest effektive pen-
geinstitutter har en absolut tilbagegang i effektiviteten. 

Analysen viser, at den gennemsnitlige relative efficiens-score i den 
danske pengeinstitutsektor steg i årene op til udbruddet af finanskri-
sen, mens den faldt i selve kriseårene 2008-2010, jf. figur 3. Sidstnævn-
te skal ses i lyset af, at outputvæksten aftog, mens inputs ikke blev 
tilpasset de nye, lavere outputniveauer med samme hastighed i alle 
institutterne. I de seneste par år er den gennemsnitlige relative effici-
ens-score steget igen. Det er formentlig tegn på, at mange pengeinsti-
tutter er i gang med en tilpasning af omkostninger til det lavere aktivi-
tetsniveau.  

Betydningen af konsolideringen i sektoren kan endvidere ses i det for-
hold, at de pengeinstitutter, der enten gik konkurs eller blev overtaget 
af andre institutter i perioden siden 2008, i gennemsnit var mindre effi-
ciente på overtagelsestidspunktet end de overlevende institutter. Konso- 

 
 
 

GENNEMSNITLIG EFFICIENS-SCORE I DEN DANSKE PENGEINSTITUTSEKTOR 
ESTIMERET VED DEA OG SFA Figur 3 

 

Anm.: Forskelle i niveauer og størrelsen af udsving skyldes metodemæssige forskelle.  

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SFA (indlån som input) DEA (indlån som input)

DEA (indlån som output) SFA (indlån som output)

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2013 - del 1



51 
 

lideringen i sektoren har således medvirket til den stigning i den gen-
nemsnitlige efficiens, som har fundet sted over de seneste år. 

Desuden viser en supplerende analyse at de institutter, der under og 
efter krisen blev overtaget af Finansiel Stabilitet A/S, ikke afveg markant 
fra de øvrige institutter før krisen mht. efficiens. Den stigende gennem-
snitlige efficiens før krisen var således ikke drevet af enkelte, meget 
risikable institutter.  

På trods af at den gennemsnitlige relative efficiens-score i sektoren er 
steget over de seneste år, er der fortsat variation i den relative efficiens 
på tværs af danske pengeinstitutter. Visse pengeinstitutter – primært 
tilhørende Finanstilsynets gruppe 3 og 4 – har således en efficiensmæssig 
afstand op til de mest effektive danske pengeinstitutter. 

Med henblik på at vurdere effektiviteten af danske pengeinstitutter i 
et internationalt perspektiv er der i Abildgren mfl. (2013) foretaget en 
supplerende analyse, som dækker 15 større danske pengeinstitutter og 
omkring 200 pengeinstitutter i EU15 samt Norge og Schweiz i 2012. I 
lyset af den særlige danske realkreditsektor er denne analyse foretaget 
på koncernniveau.1 Som indikatorer for input anvendes renteudgifter 
og antal ansatte, mens der som indikatorer for output anvendes rente-
indtægter, operationelle indtægter, samlet udlån samt aktier og obliga-
tioner. Der er i lighed med ovenfor gennemført beregninger med samlet 
indlån som enten input eller output. 

Resultaterne af en sådan international benchmarking-analyse kan kun 
tages som indikative, idet forskelle i konjunktursituationen, rammebe-
tingelser og mange andre faktorer, som pengeinstitutterne ikke har 
indflydelse på, kan have betydning for resultaterne. Beregningerne in-
dikerer, at visse af de danske pengeinstitutter har en relativ efficiens-
score, som er fuldt på højde med de mest effektive udenlandske penge-
institutter. Der er dog også visse af de danske pengeinstitutter, som har 
en effektivitetsmæssig afstand op til de mest effektive danske og uden-
landske pengeinstitutter.  

 
 
 
 
 
 

1
 Tre af de største pengeinstitutter fra Finanstilsynets gruppe 1 (da analysen anvender koncerndata er 

de to sidste af gruppe 1-institutterne konsolideret ind i deres modervirksomhed), fem mellemstore 
fra gruppe 2, fire af de største pengeinstitutter i gruppe 3 samt tre realkreditinstitutter. 
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Nationalbankens prognoser for dansk 
økonomi 2008-12 

Kirstine Eibye Brandt og Niels Arne Dam, Økonomisk Afdeling 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Prognoser for den aktuelle tilstand og udvikling i dansk økonomi er en 
fast bestanddel i den økonomisk-politiske debat. Prognoserne udarbej-
des ikke kun af regeringens økonomiske ministerier, men også af inte-
resseorganisationer, private virksomheder og uafhængige institutioner, 
herunder Nationalbanken. 

Nationalbankens grundlæggende opgaver omfatter at tilrettelægge 
pengepolitikken, så den til stadighed sikrer en fast valutakurs over for 
euroen og derigennem bidrager bedst muligt til en stabil prisudvikling. 
Nationalbanken skal derfor i tide identificere, om den økonomiske ud-
vikling og tilrettelæggelsen af den øvrige økonomiske politik indebærer 
risici i forhold til prisudviklingen, kreditudviklingen og stabiliteten i det 
finansielle system, så disse kan modgås. Nationalbanken er afhængig af 
løbende at have en detaljeret forståelse af, hvor økonomien aktuelt 
befinder sig, og hvor den bevæger sig hen. 

Nationalbanken har derfor udarbejdet konjunkturvurderinger og 
prognoser for dansk økonomi i flere årtier. I 2007 begyndte National-
banken at offentliggøre prognoser som en del af den samlede vurdering 
af aktuelle tendenser i økonomien, der offentliggøres i Kvartalsoversig-
ten. I denne artikel gennemgås erfaringerne med Nationalbankens 
prognoser i den periode, der er offentliggjort skøn for, nemlig årene 
2008-12. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det afgørende succeskriterium for 
makroøkonomiske prognoser ikke er, om de rammer plet. Det gør de 
sjældent. Prognoser anvendes mere bredt i såvel virksomheder som poli-
cy-institutioner til at vurdere retningen og de væsentligste risici og uba-
lancer i den aktuelle økonomiske udvikling – for virksomheder danner 
de grundlag for strategiske beslutninger og dispositioner, mens policy-
institutionerne anvender dem som grundlag for at tilrettelægge, vurde-
re og løbende justere den økonomiske politik. Prognosernes anvende-
lighed må derfor i sidste ende afgøres ud fra, om de bidrager positivt til 
grundlaget for disse dispositioner. 
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Perioden 2008-12 dækker ret præcist det voldsomme forløb, hvor den 
globale finansielle krise medførte en brat recession i Danmark såvel som 
internationalt, og de følgende års lavvækst, hvor efterdønningerne af 
midt-2000'ernes overophedning herhjemme og økonomiske problemer i 
store dele af euroområdet har forsinket et nyt opsving. Det fremgår af 
analysen, at hverken Nationalbanken eller en række andre institutioner, 
som også skønner over udviklingen i dansk økonomi, forudså krisens 
voldsomme omfang i 2008-09, ligesom den efterfølgende stabilisering er 
forløbet noget anderledes, end prognoserne forudså. 

På trods af de til tider store fejl i vækstskønnene dannede konjunktur-
vurderingerne grundlag for, at en række grundlæggende udfordringer 
og ubalancer i dansk økonomi i denne periode kunne identificeres og 
adresseres, herunder den uhensigtsmæssige finanspolitik i midten af 
2000'erne. Det viser en gennemgang af Nationalbankens konjunktur-
vurderinger samt de initiativer og anbefalinger, som vurderingerne gav 
anledning til. Gennemgangen understreger desuden, at det ville være 
uhensigtsmæssigt ensidigt at basere konjunkturvurderinger på den ak-
tuelle vækst i bruttonationalproduktet, BNP, som er volatil og behæftet 
med stor statistisk usikkerhed i de tidlige opgørelser. Nok så vigtigt er 
det at følge udviklingen på arbejdsmarkedet samt priser og lønninger 
såvel som øvrige indikatorer, der bidrager til at tegne et samlet billede 
af den økonomiske udvikling og eventuelle balanceproblemer. Den sto-
re usikkerhed om vurderingen af økonomiens aktuelle tilstand og ret-
ning betoner, at det er svært at føre aktiv, diskretionær finanspolitik 
med den rigtige timing. 

I næste afsnit gives en kort introduktion til det modelværktøj, som 
danner rammen om Nationalbankens prognosearbejde, ligesom en ræk-
ke mere principielle overvejelser om brugen af prognoser i den makro-
økonomiske analyse præsenteres. Derefter følger en deskriptiv og stati-
stisk analyse af Nationalbankens prognoser for BNP, ledighed og inflati-
on sammenholdt med en række andre større institutioners prognoser 
for 2008-12. Det følgende afsnit belyser, hvad der var de primære årsa-
ger til de betydelige fejlskøn for de seneste års økonomiske udvikling, 
og til slut sammenfattes Nationalbankens konjunkturvurderinger for 
hele perioden med fokus på økonomisk-politiske konklusioner og anbe-
falinger. 

 
PROGNOSER – BAGGRUND OG BRUG 

Nationalbanken har offentliggjort prognoser for dansk økonomi i sin 
Kvartalsoversigt siden 3. kvartal 2007. Først skete det hver anden gang, 
altså to gange årligt, og fra 3. kvartal 2010 hvert kvartal. 
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Nationalbanken har imidlertid løbende analyseret den aktuelle tilstand i 
dansk økonomi meget længere. Allerede i 1970'erne opbyggede Natio-
nalbanken et kvartalsvist nationalregnskab, inden Danmarks Statistik var 
begyndt at udarbejde et. Formålet var dobbelt: Dels tjente det til at 
samle alle de tilgængelige nøgletal til et samlet og konsistent billede af 
den aktuelle konjunktursituation i dansk økonomi; dels dannede det 
grundlag for økonometriske analyser af centrale sammenhænge i dansk 
økonomi over de seneste årtier, jf. Christensen (1989). 

Det omfattende dataarbejde dannede således grundlag for National-
bankens makroøkonomiske model MONA, som første gang blev opstillet 
i slutningen af 1980'erne og siden er blevet revideret løbende, jf. Dan-
marks Nationalbank (2003). MONA svarer som modeltype til andre kend-
te makroøkonomiske modeller i Danmark, herunder ADAM, der udvikles 
og vedligeholdes af Danmarks Statistik og danner grundlag for regerin-
gens prognoser for dansk økonomi, og SMEC, der anvendes på tilsva-
rende vis af Det Økonomiske Råds formandskab og sekretariat (DØRS).1 

Hvor ADAM og SMEC er årsmodeller, er MONA en kvartalsmodel med 
fokus på at fange centrale økonomiske sammenhænge på det korte sigt. 
Disse beskrives gennem ligninger estimeret på kvartalsdata for dansk 
økonomi tilbage til begyndelsen af 1970'erne.2 Modellens økonomiske 
sammenhænge afspejler dermed, hvordan konjunkturcyklerne i økono-
mien som gennemsnitsbetragtning har udfoldet sig i de seneste årtier. 

 
Om prognoser baseret på makroøkonomiske modeller 
En økonomisk model er et hjælpeværktøj, når man vil skønne over, 
hvordan økonomien vil udvikle sig fremadrettet. Modellen kan give et 
bud på, hvordan udviklingen vil forløbe afhængigt af dels de estimerede 
sammenhænge fra de forudgående år, dels en række antagelser. Man 
skal holde sig for øje, at modellens sammenhænge altid vil være forenk-
lede i forhold til virkeligheden; det er umuligt at sætte alle relevante 
aspekter af den økonomiske virkelighed på formel. 

Dermed er det op til prognosemageren at vurdere, hvordan den ende-
lige prognose skal se ud. I en sådan vurdering inddrages bl.a. informati-
on, der ikke er indeholdt i modellen – hertil hører fx såkaldt bløde indi-
katorer for tilliden i erhvervslivet og hos husholdningerne. I sidste ende 
bygger alle prognoser på en god portion jugement. Her sikrer brugen af 
en makroøkonomisk model, at de mange informationer og statistikker 
samles i et konsistent billede. 

1
 ADAM er beskrevet i Knudsen (2012) og SMEC i Grinderslev og Smidt (2007). 

2
 Hvor udgangspunktet for de første versioner af MONA var det allerede nævnte kvartalsvise national-

regnskab opstillet af Nationalbanken, er dette siden blevet skiftet ud med det officielle kvartalsvise 
nationalregnskab for de perioder og variable, som siden er offentliggjort af Danmarks Statistik. 
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De økonomiske variable, som indgår i MONA, kan grundlæggende op-
deles i to grupper. Den ene, de såkaldt eksogene variable, fastlægges 
uden for modellens rammer. Ud fra de eksogene variable og modellens 
sammenhænge kommer modellen med sit bud på den anden gruppe 
variable, de såkaldt endogene variable. I opbygningen af modellen må 
modelbyggeren i sidste ende tage stilling til, hvor mange og komplekse 
sammenhænge modellen skal fange – og hvor mange forhold der ligger 
i de eksogene variable uden for modellen. I MONA er hovedparten af 
variable, som enten kommer til os fra udlandet eller besluttes politisk, 
eksogene; de omfatter bl.a. finanspolitikken, ikke mindst den offentlige 
efterspørgsel, væksten på eksportmarkederne, renter og valutakurser 
samt olieprisen. 

Prognosemageren må som nævnt selv fastlægge værdierne for de ek-
sogene variable i prognoseperioden. Ofte vil man antage, at de udvikler 
sig nogenlunde i tråd med deres historiske forløb set over en lidt længe-
re periode. For de variable, som vedrører finanspolitikken, vil de typisk 
tage udgangspunkt i den gældende finanslov samt regeringens mellem-
fristede økonomiske planer og senest de dertil knyttede 4-årige udgifts-
lofter. Finanspolitiske reaktioner på de bevægelser, der opstår i økono-
mien, vil dermed ikke blive indregnet i prognosen. 

Samtidig indebærer modellens ligninger, at økonomien har en stærk 
tendens til at vende tilbage mod en normal konjunktursituation. Alt i alt 
betyder det, at prognoserne tenderer at forudsige en mere rolig og 
gennemsnitlig udvikling i økonomien end det, som i virkeligheden nor-
malt sker. Den ubrudte række af hændelser, som påvirker dansk øko-
nomi, hvad enten de kommer til os udefra eller opstår herhjemme, er i 
høj grad uforudsigelige og vil i hovedreglen mangle i prognosen. Det 
betyder, at såvel voldsomme opsving som bratte fald i aktivitetsomfan-
get er ganske svære at forudsige – og i særlig grad hvis de udløsende 
faktorer er af ekstraordinær karakter, som fx den globale finansielle 
krise, der satte ind i 2007 og accelererede i 2008. 

 
Usikkerhed og risici 
Nationalbankens prognose repræsenterer det forløb, som skønnes at 
være det mest sandsynlige for dansk økonomi givet den gældende øko-
nomiske politik. Mens prognosen altså søger at sammenfatte det mest 
nøjagtige billede af økonomiens aktuelle tilstand og identificere de vig-
tigste drivkræfter, der former udviklingen i den nære fremtid, er usik-
kerheden om prognosens konkrete bud på den fremtidige udvikling 
stor.  

Som allerede berørt, vil der ofte forekomme store afvigelser mellem 
prognosens antagelser om udviklingen i de internationale og finansielle 
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forhold og de faktiske forløb, ligesom finanspolitikken ændres i takt 
med nye økonomiske udfordringer og politiske prioriteringer. 

Nok så vigtigt vil de private aktørers økonomiske beslutninger sjæl-
dent opføre sig præcis, som modellens relationer tilsiger. Det gælder 
især husholdningernes beslutninger om at forbruge eller spare op samt 
deres ageren på boligmarkedet; virksomhedernes beslutninger om at 
investere, spare op eller betale udbytter til aktionærerne samt ændrin-
ger i deres beskæftigelse; og løndannelsens udvikling i lyset af det aktu-
elle momentum på arbejdsmarkedet og reformer i arbejdsmarkedspoli-
tikken samt den økonomiske politik i bredeste forstand. 

Erfaringen tilsiger altså, at prognoser aldrig rammer plet, men det er 
heller ikke det afgørende succeskriterium. En vigtig og fast integreret del 
af Nationalbankens arbejde med prognoser for dansk økonomi er at tage 
stilling til, hvori de væsentligste risici for den økonomiske udvikling – og 
dermed prognosen – består. Med risici menes her de forhold, som i den 
givne situation har væsentligt potentiale til at ændre den overordnede 
økonomiske udvikling på afgørende vis i forhold til, hvad der lægges til 
grund i prognosen. Det indebærer ofte at analysere ubalancer bredt i 
økonomien, som er under risiko for at øges yderligere eller omvendt kan 
blive korrigeret brat. Risici betegner med andre ord forhold og tendenser 
i økonomien, som dels er forbundet med væsentlig usikkerhed, dels har 
en mærkbar betydning for den aktuelle udvikling, jf. også boks 1. 

Den makroøkonomiske model kan bruges til at kvantificere betydnin-
gen af de væsentligste risici, hvad enten det drejer sig om vækstbilledet 
i udlandet, renteudviklingen på de finansielle marker, udformningen af 
næste års finanslov eller noget helt fjerde. Nationalbanken offentliggør 
ofte såkaldte alternative scenarier i tilknytning til prognosen i Kvartals-
oversigten, hvor særligt usikre forhold for dansk økonomi fremhæves, 
og deres konsekvenser for prognosen beregnes.1 Identifikationen af 
væsentlige risici og deres kvantitative betydning for den økonomiske 
udvikling er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig tilrettelæg-
gelse af den økonomiske politik. 

 
NATIONALBANKEN OG ANDRES PROGNOSER FOR 2008-12 

I det følgende sammenlignes Nationalbankens skøn for BNP, ledighed 
og inflation med andre institutioners (regeringen, DØRS, OECD, Europa- 

1
 I de senere år har de alternative scenarier i vid udstrækning berørt udviklingen på vore eksportmar-

keder, som har indgået i risikoscenarierne i syv Kvartalsoversigter siden 2008, sidst i 2. kvartal 2013. 
Den økonomiske politik er en anden faktor, som også behandles, specielt når nye tiltag er under dis-
kussion; i 2. kvartal 2011 beregnedes effekter af tilbagetrækningsaftalen, og i 1. kvartal 2013 af re-
geringens Vækstplan DK. 
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GRUNDFORLØB OG RISICI I NATIONALBANKENS PROGNOSER Boks 1 

Nationalbankens prognose, som offentliggøres i Kvartalsoversigten, skal forstås som 

det forløb for dansk økonomi, som Nationalbanken anser for mest sandsynligt. Dette 

forløb betegnes ofte prognosens grundforløb. 

Ofte vil det være sådan, at afvigelser fra skønnet til den ene eller den anden side 

vurderes at være omtrent lige sandsynlige på det tidspunkt, hvor prognosen udarbej-

des. I særlige situationer kan det imidlertid forekomme, at de væsentlige risici for 

prognosen tenderer at trække i samme retning. I så fald taler man om et asymmetrisk 

risikobillede; det kunne fx vedrøre en situation, hvor dansk økonomi er under over-

ophedning samtidig med, at der opstår spændinger i den udenlandske økonomi. I så 

fald kan flere såvel væsentlige som ganske usikre forhold påvirke økonomien i nega-

tiv retning i forhold til grundforløbet, som regnes for det mest sandsynlige. Større af-

vigelser i negativ retning er da mere sandsynlige end det modsatte.  

En anden form for asymmetri i risikobilledet følger af såkaldte ikke-lineære sam-

menhænge i økonomien. Et eksempel er de lave ledighedsniveauer under overophed-

ningen i årene op til den finansielle krise, hvor sammenhængen mellem løn og ledig-

hed kunne være anderledes, end det man oplevede i 1990'erne og før. Et andet ek-

sempel er rentens påvirkning på boligefterspørgslen eller investeringslysten; en æn-

dring på 1 procentpoint kan være mærkbart forskelligt, hvis renteniveauet er 2 pct. 

frem for 20 pct. Det medfører igen, at hvis renten fra et niveau på fx 5 pct. falder til 4 

pct., kan det have større effekt på erhvervsinvesteringerne end en tilsvarende stigning 

til 6 pct. Dermed vil et symmetrisk risikobillede for renten altså skævvride risikobille-

det for investeringer i den forstand, at sandsynligheden for mærkbart større investe-

ringer end i prognosens forløb er større end sandsynligheden for mærkbart mindre 

investeringer. 

 
Kommissionen og Den Internationale Valutafond, IMF) for perioden 
2008-12. De tre mål opsummerer det billede, prognoserne giver af dansk 
økonomi. BNP sammenfatter vurderingen af den økonomiske aktivitet, 
mens ledigheden giver et billede af arbejdsmarkedet. Samtidig supplerer 
ledigheden beskrivelsen af den økonomiske aktivitet og indikerer ret-
ningen for løn- og prisdannelsen, som afspejles i inflationstakten. Det er 
vigtigt at sikre et bredt syn på prognoserne, da billedet kan skævvrides, 
hvis kun et enkelt mål benyttes. Særligt skal man være varsom med kun 
at fokusere på BNP, idet specielt de tidlige opgørelser af BNP-
udviklingen er forbundet med betydelig statistisk usikkerhed. 

En evaluering af makroøkonomiske prognoser fokuserer ofte på sy-
stematiske skævheder og andre tekniske forhold. Det kræver imidlertid 
mindst en hel konjunkturcyklus og helst flere som datagrundlag, som 
rækker langt ud over de fem år, hvor Nationalbanken har offentliggjort 
prognoser. Finansministeriet (2008) har foretaget en sådan analyse, jf. 
boks 2, hvor resultater fra Nationalbankens interne prognoser også er 
vist. 
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Analysen viser, at forskellige prognosemagere over knap 30 år alle har 
haft et gennemsnitligt fejlskøn for BNP omkring 1 procentpoint. Kun i 
perioder præget af økonomisk stabilitet, som i 1990'erne, har præcisio-
nen været højere. 

Vi evaluerer prognosernes træfsikkerhed for skøn for det følgende år. 
Det viser institutionernes evne til at forudsige den fremtidige udvikling, 
inden prognosemagerne har statistisk information fra det pågældende 
år. Endvidere sammenholdes skøn for samme år, hvilket belyser, hvorvidt 
prognoserne formår at indfange de tendenser, der afslører sig i løbet af 
året. 

 

EVALUERING AF PROGNOSER FRA 1980 TIL 2006 Boks 2 

Finansministeriet (2008) foretog senest en systematisk analyse af præcisionen i rege-

ringens prognoser for årene 1980-2006. Analysen indeholder også en sammenligning 

med andre institutioners prognoser for samme periode. Nationalbanken har også ud-

arbejdet analyser i den nævnte periode, men de har ikke været offentliggjort og ind-

går derfor ikke i sammenligningen. 

I boksen udvides sammenligningen med Nationalbankens skøn, idet tilsvarende be-

regninger udføres på samme datagrundlag. Vi lægger os mest muligt op ad skabelo-

nen i Finansministeriet (2008), hvorfor Nationalbankens skøn fra november/december 

for det efterfølgende år anvendes. Sammenligningen vedrører BNP-væksten, forbru-

gerpriser, CPI, og ledigheden. 

I tabel 1 sammenlignes træfsikkerheden for forskellige prognoser ved en række sta-

tistiske mål. Den gennemsnitlige prognosefejl (kaldet bias eller skævhed) er et mål 

for, om der systematisk begås fejlskøn til den ene eller den anden side. Præcisionen 

(spredningen) af skønnene måles ved den gennemsnitlige absolutte afvigelse eller al-

ternativt ved RMSE1, som fokuserer på kvadrerede afvigelser. Endelig sammenholdes 

skønnene med to mekaniske fremskrivninger ved hjælp af såkaldte Theil-indeks. I det 

første, Theil-1, antages variablen mekanisk at følge det historiske gennemsnit over de 

seneste ti år, og i det andet, Theil-2, antages den at være uændret i forhold til den 

seneste offentliggjorte værdi. En Theil-værdi under én svarer til, at skønnene er mere 

præcise end det mekaniske skøn. 

Nationalbankens skøn er generelt ikke behæftet med noget væsentligt bias set over 

hele perioden under ét og ligger nogenlunde på linje med skøn fra de andre progno-

semagere. Tilsvarende skiller de sig ikke ud fra de andre prognoser i forhold til spred-

ningsmålene – med undtagelse af inflationsskønnet, som ser ud til at ligge i den gode 

ende. Overordnet set er der ikke systematiske forskelle mellem kvaliteten af de enkel-

te institutioners skøn. For alle prognoser gælder det, at de falder godt ud på enkelte 

punkter og mindre godt på andre. Derimod er det for alle prognosemagere og for alle 

variable tydeligt, at præcisionen af skønnene er bedre i 1990'erne end i 1980'erne. 

Det hænger givetvis sammen med, at 1990'erne var præget af en større økonomisk 

stabilitet. Fx faldt standardafvigelsen for BNP-væksten med godt en tredjedel. Siden 

årtusindskiftet er præcisionen af BNP-skønnet blevet mindre igen, mens præcisionen 

for inflationen er øget yderligere. 

1 RMSE står for Root Mean Square Error, altså kvadratroden af middelværdien af de kvadrerede fejlskøn. 
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FORTSAT Boks 2 

 

 Prognosesammenligning, 1980-2006  Tabel  1   

 DN ØO/ØR DØRS DI Nordea EU OECD 

BNP, pct. år-år        

Gns. fejl (bias)  .....................................   0,06 -0,05 0,24 0,27 0,20 -0,20 -0,01 
RMSE  ...................................................   1,08 1,08 0,97 1,06 1,02 1,15 1,24 
Gnst. absolut afvigelse  .......................   0,86 0,85 0,76 0,86 0,75 0,90 0,97 

Theil/Alternativ 1  ................................   0,68 0,57 0,52 0,56 0,54 0,61 0,66 
Theil/Alternativ 2  ................................   0,44 0,43 0,39 0,42 0,40 0,46 0,49 

Gns. absolut afvigelse  
       

   1980-1989  .........................................   1,13 1,08 0,74 0,91 0,91 1,17 1,33 
   1990-1999  .........................................   0,61 0,63 0,67 0,76 0,47 0,62 0,70 
   2000-2006  .........................................   0,82 0,85 0,94 0,94 0,82 0,62 0,86 

Inflation, pct.        

Gns. fejl (bias)  .....................................   0,07 0,10 0,23 0,33 -0,11 0,22 0,06 
RMSE  ...................................................   0,58 0,85 1,02 0,99 0,84 0,81 1,03 
Gns. absolut afvigelse  .........................   0,43 0,67 0,67 0,70 0,66 0,59 0,79 

Theil/Alternativ 1  ................................   0,22 0,33 0,39 0,38 0,32 0,31 0,40 
Theil/Alternativ 2  ................................   0,33 0,49 0,59 0,57 0,48 0,46 0,59 

Gns. absolut afvigelse  
       

   1980-1989  .........................................   0,72 1,09 1,22 1,19 1,00 0,96 1,12 
   1990-1999  .........................................   0,30 0,48 0,46 0,49 0,47 0,42 0,68 
   2000-2006  .........................................   0,19 0,33 0,20 0,29 0,35 0,29 0,43 

Ledighed, pct.        

Gns. fejl (bias)  .....................................   0,03 -0,02 -0,46 0,02 -0,16 -0,10 -0,13 
RMSE  ...................................................   0,67 0,69 0,81 0,75 0,69 0,98 0,82 
Gns. absolut afvigelse  .........................   0,52 0,51 0,70 0,57 0,54 0,70 0,66 

Theil/Alternativ 1  ................................   0,31 0,26 0,30 0,28 0,26 0,37 0,31 
Theil/Alternativ 2  ................................   0,37 0,42 0,49 0,45 0,42 0,59 0,49 

Gns. absolut afvigelse  
       

   1980-1989  .........................................   0,52 0,71 0,92 0,45 0,66 1,01 0,86 
   1990-1999  .........................................   0,50 0,43 0,64 0,85 0,49 0,60 0,56 
   2000-2006  .........................................   0,33 0,33 0,47 0,34 0,43 0,41 0,52 

Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, februar 2008 og Danmarks Nationalbank. 
 

 

Det skal dog holdes for øje, at prognosemagerne alt andet lige får mere 
information og dermed kan lave bedre og mere nøjagtige skøn, som 
tiden går. Det betyder, at et efterårsskøn må forventes at være tættere 
på den faktiske værdi end et skøn fra en forårsprognose et halvt år tid-
ligere. Tendensen ses tydeligt i figur 1, hvor størrelsen af fejlskønnet for 
det følgende år mindskes fra 3. til 4. kvartal. Tilsvarende ses det, hvor-
dan træfsikkerheden for indeværende år forbedres fra 1. til 2. kvartal. 
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ABSOLUT FEJLSKØN FOR BNP, LEDIGHED OG INFLATION Figur 1  

  

  

  
Anm.: 

Kilde: 

Fuldt optrukne søjler er baseret på offentliggjorte prognoser i Kvartalsoversigterne, mens de stiplede søjler er 
baseret på interne prognoser. 
Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 

 

Som forventet ses der i figuren også en klar tendens til, at skøn for inde-
værende år er bedre end skøn et år frem. 

Institutionernes prognoser udarbejdes på forskellige tidspunkter af 
året. For at sikre den bedst mulige tidsmæssige konsistens mellem de 
prognoser, der sammenholdes, er skøn et år frem taget fra den sidste 
prognose fra hver institution året inden. For skøn af samme år anvendes 
prognoser fra 2. kvartal. Det skal bemærkes, at selv om det er forsøgt at 
sammenholde skøn, der udkommer omtrent samtidigt, er det oftest IMF, 
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der offentliggør deres prognose først.1 Givet den ovenstående diskussi-
on om mindre fejlskøn jo senere vores egen prognose udkommer, vil 
IMF's prognoser tendere at have et dårligere udgangspunkt end de an-
dre institutioner. 
 
Skøn for den økonomiske aktivitet (BNP) 
Den første udfordring, når prognoser for BNP skal vurderes og holdes op 
mod den faktiske udvikling, er at fastlægge, hvilken opgørelse af faktisk 
BNP der skal danne grundlag for sammenligningen. Opgørelserne for 
BNP ændres løbende i takt med revisioner af først det kvartalsvise nati-
onalregnskab og siden af det årlige nationalregnskab.  

Interessen for træfsikkerheden i forhold til de foreløbige opgørelser 
skyldes, at prognosernes primære formål er at kvalificere diskussionen 
om aktuelle udfordringer og den økonomiske politik. Denne sker nød-
vendigvis på grundlag af de første, foreløbige opgørelser, frem for de 
endelige opgørelser, som først kommer med flere års forsinkelse. Det 
foreløbige nationalregnskab afspejler også i højere grad det datagrund-
lag, som Nationalbanken og andre institutioner har til rådighed, når 
udviklingen skal forudsiges, hvilket dermed giver en større sammenlig-
nelighed. 

Omvendt handler økonomiske prognoser essentielt om at fange væ-
sentlige træk i den faktiske økonomiske udvikling. Det taler for, at 
prognoserne også sammenholdes med den bedste og mest retvisende 
opgørelse, nemlig den aktuelt foreliggende opgørelse af nationalregn-
skabet for 2008-12. 

I det følgende sammenholdes skøn for det kommende år med den ak-
tuelt foreliggende opgørelse af nationalregnskabet for 2008-2012. Det 
viser, hvor godt den faktiske udvikling forudsiges på det tidspunkt, hvor 
den økonomiske politik tilrettelægges. Skøn på indeværende år sam-
menlignes derimod med den første opgørelse af nationalregnskabet. 
Dermed afsløres institutionernes evne til at indarbejde den foreliggende 
statistik til at give et aktuelt billede af, hvordan året former sig i øko-
nomisk forstand. 

I figur 2 ses det, hvordan de udvalgte institutioner forudsagde BNP-
væksten i et givet år fra begyndelsen af det foregående år til udgangen 
af det pågældende år. Danmarks Statistiks første (fuldt optrukket) og 
aktuelle (stiplet) opgørelse er ligeledes angivet. 
 

1
 IMF offentliggør deres forårsprognose i april, mens de andre institutioner udsender deres prognoser i 

maj/juni. I efteråret lander IMF's prognose i oktober, DØRS, OECD og Kommissionens i okto-
ber/november, og endelig regeringens og Nationalbankens i december. 
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FORUDSAGT OG REALISERET BNP-VÆKST I ÅRENE 2008-12 Figur 2  

  

  

  
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Finansministeriets Økonomisk Redegørelse indtil maj 2011, derefter 

Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse fra december 2011, DØR's halvårlige rapporter, 
OECD's Economic Outlook, Europa-Kommissionens Economic Forecasts og IMF's World Economic Outlook. 

 

Det er tydeligt i figuren, at den økonomiske recession i såvel 2008 som 
2009 kom helt bag på institutionerne. Også styrken af tilbageslaget 
overraskede helt frem til slutningen af det pågældende år. 

Vækstskønnene i 2010 var betydeligt mere pessimistiske end den en-
delige opgørelse. Det skal dog ses i lyset af den store recession i 2009, 
der påvirkede udgangspunktet for aktiviteten i 2010 og dermed også 
væksten for 2009-2010, såkaldt overhæng (eller i dette tilfælde under-
hæng). 

Både i 2011 og 2012 forventede institutionerne et opsving, der ikke 
materialiserede sig i det skønnede omfang. Det førte til for høje vækst- 
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GENNEMSNITLIGE FEJLSKØN FOR BNP Figur 3  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Skønnet for år t et år frem er institutionernes skøn ved sidste prognose i år t-1, mens skønnet for år t i samme år er 
fra forårsprognoserne i år t. 
Skønnene for Nationalbanken stammer fra interne prognoser frem til og med 2. kvartal 2010. 
Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Finansministeriets Økonomiske Redegørelse indtil maj 2011, derefter 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse fra december 2011, DØRS' halvårlige rapporter, 
OECD's Economic Outlook, Europa-Kommissionens Economic Forecasts og IMF's World Economic Outlook. 

 

skøn, der blev nedrevideret over tid, specielt for 2012. Hvad angår Nati-
onalbankens skøn i forhold til de andre institutioners, er det kendeteg-
nende, at det første skøn for 2008-09 lå relativt højt, og at Nationalban-
ken ikke efterfølgende nedreviderede skønnet i samme grad som de 
øvrige institutioner. 

Det samlede billede for 2008-12 er søgt opsummeret i figur 3 ved så-
kaldte RMSE1, der er et udtryk for spredningen af skønnene. National-
bankens skøn over BNP-væksten både et år frem og i samme år ligger i 
den dårlige ende af prognoserne. Forklaringen på fejlskønnene skal 
primært findes i den voldsomme recession i 2008-09, jf. også afsnittet 
nedenfor. 

 
Skøn for ledighedsudviklingen 
Forskellige prognosemagere har alle ledigheden som et centralt skøn, 
når dansk økonomis tilstand skal beskrives. Institutionerne anvender dog   

1
 RMSE står for Root Mean Square Error, dvs. kvadratroden af middelværdien af de kvadrerede fejl-

skøn. Opgørelsen af RMSE skal her tages med det forbehold, at det kun er baseret på 5 observatio-
ner, nemlig årene 2008-12. 
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FORUDSAGT OG REALISERET NETTOLEDIGHED Figur 4  

  

  

  
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Finansministeriets Økonomiske Redegørelse indtil maj 2011, Økono-

mi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2011 og frem og DØRS' halvårlige rapporter. 

 

ikke det samme mål for ledigheden.1 I det følgende sammenlignes der-
for kun de danske institutioners skøn for ledighedsniveauet, jf. figur 4, 
mens alle institutionernes gennemsnitlige fejlskøn for ledighedsraten 
holdes op mod hinanden, jf. figur 5. 

I 2008 overvurderede de tre danske institutioner ledigheden, der som 
følge af højkonjunkturen var ekstraordinær lav, jf. figur 4. Selv om den 

1
 De danske institutioner har alle skøn for nettoledigheden, som er en registerbaseret ledighed, hvori 

de aktiverede ikke medregnes. OECD, Kommissionen og IMF anvender i stedet et mål for ledigheden 
baseret på arbejdskraftundersøgelsen, AKU. 
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GENNEMSNITLIGE FEJLSKØN FOR LEDIGHEDEN Figur 5  

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Skønnet for år t et år frem er institutionernes skøn ved sidste prognose i år t-1, mens skønnet for år t i samme år er 
fra forårsprognoserne i år t. 
Nationalbankens skøn stammer fra interne prognoser frem til og med 2. kvartal 2010. For de danske institutioner 
er skønnet for nettoledigheden, mens OECD, Europa-Kommissionen og IMF's skøn er for AKU-ledigheden. 
Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Finansministeriets Økonomiske Redegørelse indtil maj 2011, derefter 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse fra december 2011, DØRS' halvårlige rapporter, 
OECD's Economic Outlook, Europa-Kommissionens Economic Forecasts og IMF's World Economic Outlook. 

 

heden i 2009. Det er normalt, at beskæftigelse og ledighed reagerer 
med en vis forsinkelse på nedgang i aktiviteten. Ledighedsskønnene for 
2009 bar præg af, at tilbageslagets størrelse blev undervurderet. Skøn-
nene skal også ses i lyset af den meget lave ledighed i 2008. 

Fra 2010 stabiliserede ledigheden sig på omkring 4 pct. Stigningen i 
ledigheden indtil da skyldtes både flere ledige, og at flere var ledige i 
længere tid. Ledighedsskønnene for 2010 og 2011 overvurderede ni-
veauet, og særligt for 2010 var institutionerne længe om at nedrevidere 
skønnet. I 2012 var skønnene ikke langt fra det faktiske ledighedsni-
veau.  

Institutionernes fejlskøn er store for 2009 og 2010, hvor man ikke i ti-
de så omsvinget i konjunkturerne, hvilket afspejles i figur 5. National-
bankens skøn for ledigheden for det kommende år ligger i den gode 
ende. Det ses også i figuren, at fejlskønnene for ledigheden inden for 
samme år er relativt små. Nationalbankens fejlskøn i samme år er særligt 
påvirket af 2010, hvor der var en tendens til relativt for høje skøn, som 
ikke blev nedrevideret i tide. 
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økonomiske recession tog fart allerede i 2008,  viste det sig først i ledig- 
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GENNEMSNITLIGE FEJLSKØN FOR INFLATIONSTAKTEN Figur 6  

 
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Skønnet for år t et år frem er institutionernes skøn ved sidste prognose i år t-1, mens skønnet for år t i samme år er 
fra forårsprognoserne i år t. 
Nationalbankens og Kommissionens skøn er for HICP, regeringens, OECD's og IMF's skøn er for CPI, mens DØRS har 
skøn for deflatoren for forbrugerpriser. 
Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Finansministeriets Økonomiske Redegørelse indtil maj 2011, derefter 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse fra december 2011, DØRS' halvårlige rapporter, 
OECD's Economic Outlook, Europa-Kommissionens Economic Forecasts og IMF's World Economic Outlook. 

 

Skøn for inflationstakten 
Inflationen steg kraftigt i slutningen af 2007 og i begyndelsen af 2008. 
Det var primært stigende energi- og fødevarepriser, der drev udviklin-
gen. Men også den stærke lønudvikling bidrog til stigningen i forbru-
gerpriserne. Det blev efterfulgt af et brat fald i inflationen, efterhånden 
som recessionen satte ind. Den aftagende vækst i forbrugerpriserne 
skyldtes særligt faldende energipriser. I 2010 steg priserne med godt 2 
pct. om året, hvilket er fortsat i de to sidste år i perioden. Det skal ses i 
lyset af stigende energi- og fødevarepriser samt afgiftsforhøjelser, som 
særligt påvirkede stigningen i 2010. 

Institutionerne anvender ikke samme mål for priserne.1 Det er dog 
kendetegnende for alle mål, at de udviser nogenlunde samme niveau og 
udvikling. Fejlskønnene for de forskellige mål bliver derfor sammenlig-
net, om end det skal holdes for øje, at der er tale om forskellige begre-
ber. 

1
 Nationalbanken anvender det harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, hvilket Kommissionen også 

benytter sig af. Regeringen, OECD og IMF anvender forbrugerprisindekset, CPI, mens DØRS offent-
liggør tal for forbrugsdeflatoren. 
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Det er karakteristisk for inflationsskønnene, at institutionernes fejlskøn 
udviser markant større spredning for skøn et år frem end skøn for sam-
me år, jf. figur 6. Nationalbankens skøn er her i den bedre ende.  

 
FEJLSKØN OPDELT PÅ PRIMÆRE ÅRSAGER 

Som omtalt ovenfor, kan den økonomiske model bruges til at forklare, 
hvilke antagelser og forudsætninger i prognosen der medførte, at prog-
nosen skød forkert på centrale størrelser. I tabel 2 er fejlskønnene for 
BNP, ledighed og inflation i perioden 2008-12 således fordelt på fire 
forskellige faktorer: 
1. International økonomi, som omfatter væksten på danske virksom-

heders eksportmarkeder og den udenlandske lønudvikling. 
2. Finansielle forhold, som omfatter renter, valutakurser og olieprisen. 
3. Finanspolitik, som omfatter offentlige investeringer og forbrug. 
4. Andre faktorer, som bl.a. omfatter øvrige eksogene variable, data-

revisioner og ikke mindst den private sektors – dvs. danske hus-
holdningers og virksomheders – økonomiske dispositioner. 

 
 
 

FEJLSKØN FOR CENTRALE VARIABLE OPDELT PÅ PRIMÆRE FAKTORER Tabel 2  

År 2008 2009 2010 2011 2012 

BNP, pct. år-år      
Prognose  ......................................................  2,1 1,0 0,9 1,7 1,6 
   International økonomi  .............................  -0,8 -4,9 2,2 0,9 -0,5 
   Finansielle forhold mv.  .............................  -0,7 0,6 0,4 -0,8 0,4 
   Finanspolitik  ..............................................  0,0 0,2 -0,4 -0,3 0,3 
   Andre faktorer  ..........................................  -1,4 -2,5 -1,5 -0,4 -2,2 
Faktisk  ..........................................................  -0,8 -5,7 1,6 1,1 -0,4 

Ledighed (netto), 1.000 personer      
Prognose  ......................................................  86 60 163 120 112 
   International økonomi  .............................  9 56 -24 -21 1 
   Finansielle forhold mv.  .............................  9 -10 -3 8 -5 
   Finanspolitik  ..............................................  -5 -2 1 12 8 
   Andre faktorer  ..........................................  -48 -6 -24 -12 3 
Faktisk  ..........................................................  51 98 114 108 118 

      
Inflation (HICP), pct. år-år 
 

     
Prognose  ......................................................  2,4 2,6 1,4 1,7 1,9 
   International økonomi  .............................  0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0 
   Finansielle forhold mv.  .............................  0,3 -1,1 0,4 0,4 0,3 
   Finanspolitik  ..............................................  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Andre faktorer  ..........................................  0,9 -0,4 0,4 0,5 0,2 
Faktisk  ..........................................................  3,6 1,1 2,2 2,7 2,4 

Anm.: Afrunding kan betyde, at forskellen på det skønnede og det faktiske forløb ikke stemmer med summen af de fire 
delkomponenter. 

Kilde: Egne beregninger på MONA. 
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Beregningen tager udgangspunkt i den prognose for de enkelte år, som 
Nationalbanken offentliggjorde i det foregående 3. kvartal. Valget af-
spejler, at det er det nærmeste, man kommer det statistiske grundlag 
for tilrettelæggelsen af den økonomiske politiks rammer, herunder fi-
nansloven, for det pågældende år. 

Perioden 2008-12 har i voldsom grad været præget af den finansielle 
krise, som har udfoldet sig på globalt plan. Udviklingen i den internati-
onale økonomi har således udviklet sig markant anderledes end skønnet 
over hele perioden, hvilket har bidraget til betydelige fejlskøn i BNP-
væksten og ledigheden. Kollapset i den internationale handel i slutnin-
gen af 2008 og specielt 1. halvår 2009 medførte store fald i aktiviteten 
via mindre efterspørgsel efter dansk eksport, men også via større tilba-
geholdenhed hos husholdninger og virksomheder, som indgår i det ne-
gative bidrag fra andre faktorer, jf. også figur 7. 1 De store bidrag til for 
høje vækstskøn i 2009 kan således bl.a. henføres til, at husholdningernes 
forbrugskvote og erhvervenes investeringskvoter for materiel og byg-
ninger faldt lavere ud end skønnet, ligesom den samlede efterspørgsel 
blev mødt af et større træk på lagrene frem for produktion, end der var 
lagt til grund i prognosen. Et modstykke hertil var det uventede kraftige 
rentedyk, som isoleret bidrog til højere aktivitet og beskæftigelse i 2009-
10 end skønnet. 

Den hurtige bedring i den internationale handel i 2010-11 var heller 
ikke lagt til grund i prognoserne for de år, hvilket ligger bag de interna-
tionale faktorers positive bidrag til disse års fejlskøn for BNP-væksten og 
de for høje skøn over ledighedens omfang. I 2012 udviklede forbruget 
sig svagere end ventet, når den holdes op mod husholdningernes dispo-
nible indkomst, og en del af efterspørgslen blev mødt af et uventet træk 
på lagrene. Disse fejl indgår i posten andre faktorer. 

Udsving i valutakurser og olieprisen har et direkte gennemslag på in-
flationen gennem prisen på importerede varer og energi, og fejlagtige 
antagelser om disse giver mærkbart skæve skøn over prisudviklingen. 

Afvigelser mellem den skønnede og den faktiske finanspolitik har også 
påvirket fejlskønnene for vækst og ikke mindst ledighed, hvor afvigelser 
i den offentlige beskæftigelse slår direkte igennem. 

1
 En lignende beregning af udvalgte faktorers betydning for det store fejlskøn over BNP-væksten i 

2009 blev præsenteret i Spange (2010). Resultaterne deri afviger noget fra dem, der præsenteres her. 
Det skyldes flere forhold, herunder at Spange (2010) tog udgangspunkt i prognosen fra 1. kvartal 
2008 frem for 3. kvartal. Hertil kommer, at beregningen i 2010 afspejler den daværende udgave af 
MONA, hvor det i denne analyse er valgt at bruge MONA i den aktuelle udgave for alle år. Det med-
fører, at visse sammenhænge i modellen er anderledes, end de var, da prognoserne blev udarbejdet. 
Et hovedresultat i Spange (2010) var, at den langt værre udvikling på eksportmarkederne i 2009 for-
klarede knap ⅔ af fejlskønnet for BNP-væksten, hvor nærværende beregning finder, at resultatet i 
stedet er ¾. Havde vi benyttet modellen, som den så ud i 2008, ville resultatet derimod være ½. 
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FEJLSKØN FOR ÅRLIG BNP-VÆKST OPDELT PÅ PRIMÆRE FAKTORER Figur 7  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Fejlskønnet er for hvert år opgjort som Nationalbankens prognose fra det foregående års Kvartalsoversigt, 3. 
kvartal, sammenholdt med den aktuelle opgørelse af BNP. 
Egne beregninger på MONA. 

 

den skønnede BNP-vækst var 0,3-0,4 procentpoint for høj i 2010-11. 
Usikkerheden om det offentlige forbrug var stor i disse år i lyset af de 
foregående års erfaringer med store budgetoverskridelser og den eska-
lerende økonomiske krise. I efteråret 2010 tydede de foreløbige opgø-
relser for årets to første kvartaler på store budgetoverskridelser, og Na-
tionalbanken skønnede i 3. kvartal 2010 markant højere vækst i begge 
år, end regeringen lagde til grund. Den særlige usikkerhed førte imidler-
tid til, at Nationalbanken samtidig beregnede et risikoscenario med la-
vere offentligt forbrug i 2011, som ledsagede prognosen i Kvartalsover-
sigten. Scenariet godtgjorde, at BNP-væksten ville blive 0,2 procentpoint 
lavere, hvis det offentlige forbrug udviklede sig i henhold til regeringens 
skøn. I sidste ende blev det offentlige forbrug faktisk svagere end rege-
ringens skøn. 
 
DET SAMLEDE KONJUNKTURBILLEDE OG NATIONALBANKENS 
ANBEFALINGER I 2008-12 

Som beskrevet ovenfor skal prognoserne i høj grad ses som et redskab til 
en samlet vurdering af den aktuelle konjunktursituation, der ligger til 
grund for Nationalbankens handlinger og anbefalinger. En samlet eva-
luering af prognoserne må derfor i sidste ende omhandle, hvordan de 
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påvirkede Nationalbankens vurdering af udviklingen i økonomien og 
den økonomiske politik i perioden siden 2007. 

Det var et gennemgående træk i Kvartalsoversigterne for 2007 og ind i 
2008, at dansk økonomi vurderedes at befinde sig på toppen af en høj-
konjunktur med et stærkt kapacitetspres og en uholdbart lav ledighed. 
På det grundlag gentog Nationalbanken flere gange de foregående års 
advarsel mod en fortsat ekspansiv finanspolitik, som ville lægge yderli-
gere pres på arbejdsmarkedet, hvor lønstigningstakten var øget og over-
steg vore konkurrentlandes. 

I løbet af 2008 og ind i 2009 var konklusionen, at overophedningen 
var slået over i en afmatning af økonomien med en usædvanlig hurtig 
stigning i ledigheden til følge. Samtidig blev udviklingen i penge- og 
kreditinstitutterne og deres långivning fulgt med stadig større opmærk-
somhed, herunder om der var tegn på en særlig kreditklemme. I slutnin-
gen af 2008 anbefalede Nationalbanken en midlertidig kapitaltilførsel til 
veldrevne pengeinstitutter for at mindske risikoen for, at en kredit-
klemme kunne opstå og yderligere forværre konjunktursituationen; en 
sådan kapitaltilførsel udmøntedes i bankpakke 2. 

Regeringen vedtog i 2009 en række finanspolitiske lempelser, som i 
sammenhæng med det ekstraordinært lave renteniveau førte til, at Na-
tionalbanken ikke kunne anbefale yderligere lempelser. Nationalbanken 
fremhævede i den forbindelse, at det ikke var lykkedes politikerne at 
stramme finanspolitikken under den forudgående højkonjunktur. Anbe-
falingen var desuden funderet i, at den stigende ledighed kom fra et 
meget lavt udgangspunkt – langt under dens strukturelle niveau – og at 
der desuden ville blive behov for en periode med lave lønstigninger for 
at retablere den danske lønkonkurrenceevne. Selv om Nationalbanken 
klart undervurderede aktivitetsfaldet i 2009, kom forventningerne til 
arbejdsmarkedet til at passe bedre – faktisk overvurderede Nationalban-
ken i sine prognoser ledighedens omfang i 2010-11. 

Nationalbanken vurderede i 2. halvår 2009, at bunden var nået for så 
vidt angår den økonomiske aktivitet, men at ledigheden ville fortsætte 
med at stige. Den bratte recession havde imidlertid lagt pres på de of-
fentlige finanser, og statens underskud og gæld kom i stigende grad i 
fokus, herunder Danmarks forpligtelser over for EU. Behovet for stærke-
re mekanismer til styring af de offentlige udgifter blev fremhævet flere 
gange. Nationalbanken lagde også vægt på, at der på de finansielle 
markeder var et stærkt øget fokus på finanspolitisk holdbarhed og tro-
værdighed – udsigt til højere offentlig gældsætning var i stigende grad 
forbundet med en risiko for mærkbare rentestigninger. 

Nationalbanken præsenterede i 3. kvartal 2011 en beregningsmetode 
for de konjunkturelle gab på arbejdsmarkedet og i økonomien under ét, 
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jf. Andersen og Rasmussen (2011), som herefter blev inddraget i Natio-
nalbankens konjunkturvurderinger. Det underbyggede et vedvarende 
fokus på, hvordan et fornyet opsving kan imødekommes af øget ar-
bejdsudbud i en periode, hvor store årgange i befolkningen runder pen-
sionsalderen. 

Analyserne af perioden 2008-12 bekræfter tidligere erfaringer, at det 
er afgørende at fastholde et bredt perspektiv på økonomien frem for et 
ensidigt fokus på de seneste, usikre opgørelser af BNP-væksten. Det 
betoner de omfattende vanskeligheder ved at føre en aktiv, diskretio-
nær finanspolitik med den rette timing og dosering. Problemet skærpes 
af, at det politisk kan være svært at stramme tilstrækkeligt i gode tider. 

I Danmark er behovet for at føre diskretionær finanspolitik mindre, da 
det økonomiske system er indrettet med forholdsvis store automatiske 
stabilisatorer, som virker hurtigt. Det forhold fremhævede Nationalban-
ken flere gange i sine konjunkturvurderinger. I forlængelse heraf har 
Nationalbanken påpeget det uhensigtsmæssige i at sætte automatiske 
stabilisatorer ud af kraft, som det fx skete på boligmarkedet i årene op 
til boligboblen. 
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Lavere omsætning på det danske 
pengemarked  

Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafde-
lingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling 

 
 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING 

Aktiviteten i pengemarkedet er faldet i 2013 i forhold til 2012, hvilket 
især kan tilskrives et fald i omsætningen af usikrede pengemarkedslån. 
Dermed fortsætter tendensen, fra finanskrisen brød ud i 2007-08, hvor 
der kom større fokus på risici ved usikrede interbank-lån. En lignende 
udvikling er set internationalt, fx i euroområdet.  

Omsætningen er især faldet for usikrede dag til dag-lån. Det skal ses i 
lyset af, at Nationalbanken af hensyn til fastkurspolitikken indførte ne-
gativ indskudsbevisrente i juli 2012. Indskudsbevisrenten gik fra at ligge 
over foliorenten til at ligge under, så penge- og realkreditinstitutterne 
fik et rentemæssigt incitament til at øge deres folioindestående i Natio-
nalbanken. Institutterne fik samtidig større mulighed for at placere på 
folio, da foliorammerne blev forhøjet. Det større folioindestående har 
givet institutterne mulighed for i højere grad at håndtere daglige likvi-
ditetsudsving uden at benytte pengemarkedet.  

Uanset den lavere omsætning i pengemarkedet er den pengepolitiske 
transmission til dag til dag-renten intakt. Det øgede folioindestående 
har medført, at ændringer i likviditetsforholdene påvirker rentedannel-
sen i dag til dag-markedet i mindre grad end tidligere. Transmissionen 
til dag til dag-renten illustreres i en simpel økonometrisk model.  

De pengepolitiske instrumenters påvirkning af dag til dag-renten er 
første skridt i rentetransmissionen. Der har også været et tydeligt gen-
nemslag fra den negative indskudsbevisrente til de lidt længere penge-
markedsrenter, der er bestemmende for kronekursen. Kronen har fort-
sat været stabil siden indførelsen af negativ indskudsbevisrente i juli 
2012.  

I det følgende beskrives først udviklingen i omsætningen i pengemar-
kedet ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse. Heref-
ter undersøges rentetransmissionen fra de pengepolitiske instrumenter 
til pengemarkedsrenterne nærmere. 
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OMSÆTNINGEN I PENGEMARKEDET 

Den samlede omsætning i pengemarkedslån og rentederivater udgjorde 
i 2. kvartal i år 126 mia. kr. dagligt1, jf. boks 1 for beskrivelse af produk-
ter på pengemarkedet. Der har været et generelt fald i omsætningen i 
pengemarkedslån på det danske pengemarked i forhold til sidste år. Det 
største omsætningsfald ses i markedet for usikrede ind- og udlån. Om-
sætningen i rentederivater er steget, hvilket skyldes en øget omsætning 
i Cita-swaps. 

 
Omsætning i pengemarkedslån 
Omsætningen i usikrede ind- og udlån er faldet med 40 pct. i 2013 i for-
hold til året før, jf. figur 1, venstre. Det kan hovedsageligt tilskrives et 
fald i dag til dag-lån, der dog udgør 77 pct. af de samlede usikrede ind- 
og udlån. Markedet for usikrede lån med længere løbetider er fortsat 
meget begrænset, jf. figur 2. Udlån over en uge udgør 15 mio. kr. i gen-
nemsnit pr. dag svarende til 0,2 pct. af de samlede usikrede udlån. Der-
med fortsætter tendensen, fra finanskrisen brød ud i 2007-08, med lave-
re omsætning i det usikrede pengemarked i Danmark, jf. figur 1, højre. 
Samme udvikling ses i euroområdet, jf. ECB (2013). 

En del af faldet i den usikrede dag til dag-omsætning kan forklares 
ved, at Nationalbanken justerede de pengepolitiske instrumenter i for-
bindelse med indførelsen af negativ rente på indskudsbeviser i juli 2012.  

1
 Pengemarkedsundersøgelsen for 2013 bygger på indberetning fra ni indberettere. I artiklen anven-

des også statistik fra T/N-stilleres daglige indberetninger vedrørende omsætningen i dag til dag-
pengemarkedet. 

GENNEMSNITLIG DAGLIG OMSÆTNING FORDELT PÅ PRODUKTER OG 
UDVIKLING I USIKREDE UDLÅN Figur 1  

  
Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Venstre figur: Gennemsnitlig daglig omsætning i 2. kvartal 2012 og 2013. Omfatter både ind- og udlån for pen-
gemarkedslån. Højre figur: Gennemsnitlig daglig omsætning i udlån i april de enkelte år. Omsætningen i de 
samlede udlån i 2008 og 2009 er estimeret på baggrund af T/N-stillernes indberetning vedrørende dag til dag-
markedet og indberetninger af den samlede omsætning fra et udsnit af T/N-stillerne. 
Danmarks Nationalbank. 
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Indskudsbevisrenten gik fra at ligge over foliorenten til at ligge under, 
så penge- og realkreditinstitutterne fik et rentemæssigt incitament til at 
placere på folio, jf. boks 2 for beskrivelse af de pengepolitiske instru-
menter.1 Institutterne fik samtidig større mulighed for at placere på 
folio, da foliorammerne blev forhøjet. Det større folioindestående har 
givet institutterne mulighed for i højere grad at håndtere daglige likvi-
ditetsudsving uden at benytte pengemarkedet.  

Omsætningen i de sikrede lån (repoer og FX swaps) faldt beskedent i 
2013 i forhold til undersøgelsen for 2012.  

FX swaps med kroner indgås primært med dollar som den anden valu-
ta, jf. figur 3, venstre. Det afspejler, at interbank-markedet for FX swaps 
generelt er dollarbaseret.2  FX swaps mellem to andre valutaer end dol-
lar går således ofte via swaps med dollar.3 

1 Jf. Jørgensen og Risbjerg (2012) for en mere detaljeret beskrivelse af indførelsen af negativ pengepo-
litisk rente.  

2 Det er første gang, at den årlige pengemarkedsundersøgelse siden dens indførelse i 2010 indeholder 
information om, hvilke valutaer der indgår i FX swaps med kroner.  Bank for International Settle-
ments, BIS, gennemfører hvert tredje år i samarbejde med 53 centralbanker en undersøgelse af om-
sætningen på de globale valuta- og derivatmarkeder, BIS Triennial Survey.  Undersøgelsen bekræfter, 
at dollar også tidligere indgik i hovedparten af FX swaps. Omfanget af FX swaps med kroner er af 
samme størrelsesorden i BIS-undersøgelsen og pengemarkedsundersøgelsen. 

3 Hvis målet fx er at modtage pund, kan det ske ved, at danske kroner først swappes til dollar og 
dernæst swappes dollar til pund. Den overvejende del af FX swaps indgås, hvor der modtages valuta 
initalt (spot). 

GENNEMSNITLIG DAGLIG OMSÆTNING I PENGEMARKEDSLÅN FORDELT PÅ 
LØBETID OG PRODUKTER I 2013 Figur 2  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

Gennemsnitlig daglig omsætning i 2. kvartal 2013. Omfatter både ind- og udlån for pengemarkedslån. Intervaller-
ne dækker fra intervallets start og til og med intervallets slut. Fx dækker 1 uge – 1 måned over handler med en 
løbetid over 1 uge og til og med 1 måned. 
Danmarks Nationalbank. 
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Generelt er der en overvægt af udenlandske banker, som er modparter i 
handel på pengemarkedet. For FX swaps er denne tendens meget klar, 
jf. figur 3, højre. Det hænger sammen med, at det især er udenlandske  
 

OMSÆTNING I FX SWAPS FORDELT PÅ VALUTA OG OMSÆTNING FORDELT 
PÅ MODPARTS PLACERING Figur 3 

  
Anm.: 
 
Kilde: 

Baseret på gennemsnitlig daglig omsætning i 2. kvartal 2013. I undersøgelsen ses kun på omsætning, hvor den ene 
valuta er danske kroner.  
Danmarks Nationalbank. 

  

 

PRODUKTER I PENGEMARKEDSUNDERSØGELSEN FOR KRONER Boks 1 

Pengemarkedet for kroner er markedet for pengemarkedslån og rentederivater i kro-

ner med en løbetid op til og med 1 år mellem pengeinstitutterne.1 
 
Pengemarkedslån 
Pengemarkedslån anvendes til at fremskaffe eller placere likviditet og giver anledning 

til udveksling af kronelikviditet ved aftalens indgåelse og afslutning.  

Usikrede lån er kronelån uden sikkerhed med løbetider fra 1 dag til og med 12 må-

neder.  

Repoforretninger (repoer eller genkøbsforretninger) er kronelån mod sikkerhed 

med løbetider fra 1 dag til og med 12 måneder. Betegnelsen genkøbsforretninger 

dækker over, at sælger af obligationen (modtager af likviditeten) ved aftalens indgå-

else samtidig forpligter sig til at købe værdipapirerne tilbage på et fremtidigt tids-

punkt til en kurs, som aftales ved forretningens indgåelse. Reporenten er afspejlet i 

forskellen mellem de aftalte købs- og salgskurser. 

FX swaps er sikrede kronelån med løbetider fra 1 dag til og med 12 måneder. Sik-

kerheden foreligger her som valuta. FX swaps kan betragtes som samtidig indgåelse 

af en spot- og en terminsforretning i valuta. Ved afvikling af spothandlen udveksles fx 

kroner mod dollar, mens modsatrettede betalinger finder sted ved afviklingen af ter-

minsforretningen. 

Hertil kommer kroneobligationer med restløbetid på op til og med 1 år, fx skat-

kammerbeviser og realkreditobligationer til finansiering af rentetilpasningslån. Disse 

er ikke omfattet af pengemarkedsundersøgelsen. 
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banker, der har adgang til udenlandsk valuta, fx dollar. De kroner, uden-
landske banker modtager via FX swaps, kan bl.a. placeres i usikrede ind-
lån i banker i Danmark. Det er en del af forklaringen på, at udenlandske 
banker står for en stor del af omsætningen i usikrede lån. 

FORTSAT Boks 1 

Rentederivater 
Der er ingen initial udveksling af likviditet ved rentederivater. Likviditetsudvekslingen 

begrænser sig til afregning af renteforskellen på et bestemt fastsat tidspunkt. 

Cita-swaps (Copenhagen Interest T/N Average) er korte renteswaps. Der byttes en 

variabel rente (T/N-renten) mod en fast rente, som fastsættes ved aftalens begyndelse. 

Ved aftalens udløb afregnes forskellen mellem den aftalte faste rente og den gen-

nemsnitlige T/N-rente gennem aftalens løbetid. Cita-swaps benyttes både til at af-

dække renterisici og til positionstagning. Finansielle investorer anvender bl.a. Cita-

swaps til at afdække renterisikoen ved køb af korte værdipapirer, fx 1-årige realkre-

ditobligationer. 

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

en på forhånd aftalt fremtidig periode til en på forhånd aftalt rentesats. Ved begyn-

delsen af den fremtidige periode foretages afregning af et beløb, der svarer til at an-

vende forskellen mellem den aftalte referencerente, fx Cibor, og den aftalte FRA-

rente på hovedstolen. FRA indgås typisk for 3- og 6-månedersrenter via standardisere-

de kontrakter. Hvis Cibor i den fremtidige periode overstiger den aftalte FRA-rente, vil 

banken modtage et beløb, der kompenserer for forskellen. Hvis derimod renten er la-

vere end FRA-renten, skal banken betale. FRA benyttes både til at afdække renterisici 

og til positionstagning. 

1 Jf. Mindested m.fl. (2012) og Danmarks Nationalbank (2009) for en mere detaljeret beskrivelse af pengemarke-
det. 

 

NATIONALBANKENS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER  Boks 2 

De pengepolitiske instrumenter er de ind- og udlånsfaciliteter, som Nationalbanken 
stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne, de pengepolitiske modparter.  
Modparterne har adgang til to faciliteter i Nationalbanken: markedsoperationer og 
indskud på foliokonto. 

Ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer den sidste bankdag i hver 
uge kan modparterne låne mod pant og placere i indskudsbeviser. Hvis det er nød-
vendigt, foretager Nationalbanken herudover ekstraordinære markedsoperationer, 
hvor Nationalbanken køber eller sælger indskudsbeviser for at styre likviditeten i 
banksektoren.  

Foliokonti er anfordringskonti, hvor modparterne kan placere dag til dag.  Der er 
fastsat en samlet ramme for modparternes indskud på foliokonti i Nationalbanken 
ved dagens slutning. Hvis modparternes placeringer på folio er større end den samle-
de ramme, konverteres folioindskud til indskudsbeviser. 

1 For nærmere beskrivelse af de pengepolitiske instrumenter, se Danmarks Nationalbank (2009). 
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Omsætningen på rentederivatmarkedet 
De vigtigste rentederivater i pengemarkedet, Cita-swaps og FRA, benyt-
tes af finansielle institutioner, institutionelle investorer og virksomheder 
til afdækning af renterisiko og til at tage positioner. Omsætningen lig-
ger primært i løbetider over 1 måned, jf. figur 2. 

FRA-omsætningen er stort set uændret i 2013 i forhold til i 2012, hvor-
imod omsætningen i Cita-swaps er steget. Det skyldes ifølge markeds-
deltagerne bl.a., at usikkerheden om udviklingen i pengemarkedsren-
terne i perioden er øget lidt i forhold til den meget lave usikkerhed i 
2012, hvorved incitamentet til afdækning af renterisici og positionstag-
ning er øget lidt. Den danske fastkurspolitik og en normalt tæt sam-
menhæng mellem renterne i Danmark og euroområdet har betydet, at 
renterisici også i væsentligt omfang styres ved hjælp af det tilsvarende 
produkt i euro, Eonia-swaps.   

 
RENTETRANSMISSIONEN 

Uanset den lavere omsætning i pengemarkedet er der et tydeligt gen-
nemslag fra den negative indskudsbevisrente til de korte pengemar-
kedsrenter, jf. figur 4.  

 

 

PENGEPOLITISKE RENTER OG MARKEDSRENTER Figur 4  

 
Anm.: 
Kilde: 

Daglige observationer. Dag til dag-renten er 5 dages glidende gennemsnit af T/N-renten. 
Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
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Rentetransmission i dag til dag-markedet 
Transmissionen fra de pengepolitiske renter til pengemarkedsrenterne 
undersøges nærmere i en regressionsmodel.1 I modellen forklares dag til 
dag-rentens spænd til foliorenten. Dag til dag-renten i modellen er T/N-
renten, der er referencerente for usikrede dag til dag-lån.2 Spændet til 
foliorenten er valgt for at undgå en kunstigt høj forklaringsgrad, som 
alene følger af, at den overordnede trend i renteniveauet for dag til 
dag-renten bestemmes af foliorenten.  

T/N-rentens spænd til foliorenten forklares med det teoretiske rente-
gennemslag fra de pengepolitiske renter (Rentegennemslag) og spæn-
det mellem indskudsbevisrenten og foliorenten (Internt spænd). Sidst-
nævnte medtages for at beskrive påvirkningen fra likviditetsforholdene i 
pengemarkedet. Der tages også højde for, at T/N-renten kan påvirkes af 
markedsdeltagernes opfattelse af risikoen i markedet (VIX). Effekten af 
de forklarende variable tillades at være forskellig før og efter introduk-
tionen af negativ indskudsbevisrente ved brug af en såkaldt dummy-
variabel (D), der antager værdien 1 på dage fra indskudsbevisrenten 
blev negativ, mens den før har værdien nul. Den estimerede model kan 
sammenfattes i følgende ligning, der estimeres på daglige data: 3 

 

(1) T/N-renten – foliorenten =  
β0 + β1(Rentegennemslag) + β2(Internt spænd) +  β3VIX(-1) + 
DβD,0 + Dβ D,1(Rentegennemslag) + Dβ D,2(Internt spænd) + Dβ D,3VIX(-1)  
 

De forklarende variable og resultaterne fra regressionsanalysen forklares 
nærmere i det følgende. 

 
Rentegennemslag 
Der er betydelige udsving i T/N-renten fra dag til dag, jf. figur 5. Den største 
del af udsvingene er af teknisk karakter og knyttet til de pengepolitiske 
instrumenters udformning. Udsvingene opstår i forbindelse med National-
bankens markedsoperationer, fordi de pengepolitiske modparter her får 
mulighed for at placere i indskudsbeviser til en anden rente og med længere 
løbetid end indskud på folio. Variablen "Rentegennemslag" inkluderes for 
at undersøge, om dag til dag-renten opfører sig som forudsagt ud fra de 
pengepolitiske renter. Denne sammenhæng er nærmere beskrevet i boks 3. 

1 Modellen svarer i store træk til den, som opstilles i Andersen (2004). 
2 T/N-lån er dag til dag-lån med start 1. bankdag efter indgåelsesdagen og udløb 2. bankdag efter 

indgåelsesdagen. 
3 For at tage højde for autokorrelation og heteroskedasticitet i residualerne anvendes Newey-West-

standardfejl. Dataperioden strækker sig fra 2. juli 2007 til 30. august 2013. Estimationen starter i 2. 
halvår 2007, da løbetiden på indskudsbeviser i maj 2007 blev ændret fra 14 til 7 dage. Løbetiden på 
14 dage betød, at forventninger til ECB's renteændringer kunne have stor påvirkning på T/N-renten, 
jf. Danmarks Nationalbank (2007). (-1) angiver, at det er værdien fra dagen før, som indgår. 
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Koefficienten til "Rentegennemslag" er højere efter introduktionen af 
negativ indskudsbevisrente, jf. tabel 1. Forøgelsen er statistisk signifi-
kant. Gennemslaget herfra er altså intakt. Koefficienten efter introduk-
tionen af negativ rente er 0,72 svarende til, at T/N-renten i gennemsnit 

PENGEPOLITISKE RENTER OG T/N-RENTEN  Figur 5  

 
Anm.: 
 
 
Kilde: 

T/N-renten påvirkes, dagen før markedsoperationen gennemføres, da T/N-lån er dag til dag-lån, som begynder 
dagen efter indgåelsen. Markedsoperationer angiver derfor værdien af T/N-renten, dagen før markedsoperatio-
nen foretages. 
Danmarks Nationalbank. 

  

 

ESTIMATIONSRESULTATER FOR EFFEKTEN PÅ SPÆNDET MELLEM T/N-
RENTEN OG FOLIORENTEN Tabel 1  

 Før negativ rente Efter negativ rente 

Konstant ...........................................................  -0,050*   0,010    
 (0,030)    (0,021)    
Rentegennemslag ............................................  0,545*** 0,717*** 
 (0,025)    (0,017)    
Internt spænd ...................................................  0,452*** 0,363*** 
 (0,088)    (0,066)    

VIX (-1) ..............................................................  0,003**  0,003**  
 (0,001)    (0,002)    

 

Anm.: Baseret på daglige data. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på henholdsvis 10, 5 og 1 pct. Standardafvigelse i 
parentes. "Koefficienter før negativ indskudsbevisrente" er koefficienter til de forklarende variable. "Koefficien-
ter efter negativ indskudsbevisrente" viser estimater for summen af koefficienterne til de forklarende variable og 
til dummy-variabel*(forklarende variabel). Standardfejl og signifikansniveau er fundet via Wald-test. Spændet 
mellem T/N-renten og foliorenten, "Rentegennemslag" og "Internt spænd", er opgjort i procentpoint. 
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Justeret R2: 0,82 
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TEKNISK VOLATILITET I DAG TIL DAG-RENTEN Boks 3 

De tekniske udsving i dag til dag-renten kan nærmere forstås ud fra den teoretiske 

sammenhæng mellem pengemarkedsrenten og de pengepolitiske renter. Sammen-

hængen tilsiger, at på dage uden markedsoperationer vil dag til dag-renten være lig 

foliorenten, der er alternativrenten til dag til dag-lån i pengemarkedet for de penge-

politiske modparter. På dage med markedsoperationer har de pengepolitiske mod-

parter ud over folio mulighed for købe (eller sælge) indskudsbeviser. Det betyder, at 

indskudsbevisrenten er alternativrente til renten på placeringer i pengemarkedet 

frem til næste markedsoperation.1 Modparter med et likviditetsoverskud vil afveje af-

kastet ved at placere i indskudsbeviser mod løbende at placere i dag til dag-

pengemarkedet til næste markedsoperation. Ved placeringer i pengemarkedet fås 

som nævnt de følgende dage en rente lig foliorenten. Når indskudsbevisrenten ligger 

over foliorenten, skal dag til dag-renten på operationsdagen derfor være højere end 

indskudsbevisrenten, hvis det samlede afkast ved placering i pengemarkedet skal væ-

re lig med placeringen i indskudsbeviser.2 I den nuværende situation med en negativ 

indskudsbevisrente, som ligger under foliorenten, skal dag til dag-renten på opera-

tionsdagen være lavere end indskudsbevisrenten.3  

Beregningen af den teoretiske dag til dag-rente kan illustreres med et eksempel for 

en fredag, hvor der gennemføres en ordinær markedsoperation. Antag, at der er 7 

dage til næste markedsoperation. Dag til dag-renten om fredagen gælder 3 dage 

(fredag, lørdag og søndag). I de følgende 4 dage er dag til dag-renten lig med folio-

renten. Modpartens afvejning mellem at placere i indskudsbeviser og i pengemarke-

det kan derfor skrives som:  

 
(2) 3•Dag til dag-renten + 4•Foliorenten = 7•Indskudsbevisrenten 

 
Hvis foliorenten er 0 pct. og indskudsbevisrenten er -0,10 pct., er den teoretiske dag til 

dag-rente ud fra ovenstående ligning -0,23 pct. (= (7•(-0,10) – 4•0)/3 pct.). "Rentegen-

nemslag" vil have denne værdi på markedsoperationsdagen og værdien nul på de øv-

rige bankdage, hvor den teoretiske dag til dag-rente er lig foliorenten på 0 pct. 

Den tekniske volatilitet i dag til dag-renten har normalt ikke afsmitning på de lidt 

længere pengemarkedsrenter, som er bestemmende for kronekursen, jf. Andersen 

(2004). 

1 Ud over at købe og sælge indskudsbeviser har modparterne ved de ordinære markedsoperationer mulighed for 
at fremskaffe likviditet gennem lån i Nationalbanken. Ved en positiv nettostilling tenderer indskudsbevisrenten 
at være retningsgivende for pengemarkedsrenterne. Der blev i juni 2009 indført et spænd mellem Nationalban-
kens udlånsrente og indskudsbevisrenten, der indtil da havde været ens. Nettostillingen har været positiv siden 
indførelsen af dette spænd.  

2 Effekten på dag til dag-renten er kraftigere, des længere tid der er til næste annoncerede markedsoperation, 
og des færre dage der er til næste bankdag, dvs. des færre dage dag til dag-renten på dagen med markedsope-
rationen gælder. Hvis operationsdagen fx er en fredag, gælder dag til dag-renten på operationsdagen 3 dage 
(fredag, lørdag og søndag), og effekten fordeles over de tre dage. O/N-renten påvirkes på dagen, operationen 
finder sted, mens T/N-renten påvirkes, dagen før operationen finder sted, da T/N-renten er renten på et O/N-lån, 
der starter den følgende dag. 

3 Når modparternes samlede placering på folio og indskudsbeviser overstiger foliorammen, kan det betale sig for 
modparterne at låne ud i dag til dag-markedet til en lavere rente (mere negativ) end indskudsbevisrenten, da 
modparterne herved undgår at placere i indskudsbeviser frem til næste markedsoperation. 

 

stigning på 1 procentpoint. Det er udtryk for, at det ikke udelukkende 
er "Rentegennemslaget", der bestemmer dag til dag-renten.  
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Internt spænd 
Renteeffekten fra de pengepolitiske renter fanges som udgangspunkt af 
"Rentegennemslag". "Internt spænd" medtages som forklarende varia-
bel for at beskrive påvirkningen fra likviditetsforholdene i pengemarke-
det. Mere præcist fanges effekten af, at de pengepolitiske modparters 
incitament til at købe indskudsbeviser frem for at placere på folio stiger 
med spændet. Indeståendet på folio vil dermed alt andet lige være min-
dre, des større spænd, hvilket vil påvirke dag til dag-rentens spænd til 
foliorenten i opadgående retning, jf. figur 6.1 Koefficienten til "Internt 
spænd" før indførelsen af negativ indskudsbevisrente er som forventet 
positiv, og den er signifikant, jf. tabel 1.2 

Efter indførelsen af negativ indskudsbevisrente, hvor indskudsbevis-
renten samtidig ligger under foliorenten, har modparterne både et ren-
te- og likviditetsmæssigt incitament til at placere på folio frem for i ind-
skudsbeviser. Foliorammerne er samtidig blevet udvidet. Det har bety-
det, at de pengepolitiske modparter har rigelig med placeringer på folio 
til at håndtere likviditetsudsving, og der forekommer derfor ikke lave 
indeståender på folio, som kan presse dag til dag-renten op, jf. figur 6. 
Spændet mellem indskudsbevisrenten og foliorenten fanger nu, at 
modparternes placering på folio ud over deres folioramme konverteres 
til indskudsbeviser, hvis det samlede folioindestående overstiger den 
samlede folioramme, jf. boks 2. Hvis modparterne vurderer, at der er en 
sandsynlighed for, at den samlede folioramme overskrides, kan de være 
villige til at låne ud til en lavere rente end ellers. Effekten fra "Internt 
spænd" er som forventet positiv, og den er stadig statistisk signifikant, 
jf. tabel 1. Koefficienten er mindre efter indførelsen af negativ ind-
skudsbevisrente, men ændringen i koefficienten er ikke statistisk signifi-
kant. 3  
 
VIX 
Dag til dag-renten påvirkes af en række yderligere forhold, herunder 
markedsdeltagernes opfattelse af risikoen i det usikrede marked, rente-
forventninger  mv.4 VIX-indekset,  der  angiver  den  implicitte  volatilitet i  

1 De pengepolitiske modparter har ikke adgang til en stående udlånsfacilitet i Nationalbanken, hvor 
de kan låne på dag til dag-basis. Nationalbankens pengepolitiske instrumenter fastsætter dermed 
ikke en øvre grænse på dag til dag-renten. 

2 Der er foretaget regressioner, hvor indestående på folio indgår som forklarende variable (ikke vist). 
Koefficienten hertil tenderer at blive insignifikant eller have modsat fortegn af det forventede i re-
gressioner, hvor "Internt spænd" også indgår. I regressioner, hvor indestående på folio medtages 
som forklarende variabel i stedet for "Internt spænd", er koefficienten som forventet negativ, jf. fi-
gur 6, og signifikant før indførelsen af negativ indskudsbevisrente. 

3 Hvis folioindestående medtages i stedet for "Internt spænd" i regressionen, er koefficienten hertil 
som forventet tæt på nul, jf. figur 6, og insignifikant efter indførelsen af negativ indskudsbevisrente 
(ikke vist). 

4 Kreditrisikoen på usikrede dag til dag-lån trækker mod en højere rente end foliorenten. Kreditrisiko-
en er dog begrænset af den korte løbetid på lånene. 
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optioner på det amerikanske aktieindeks S&P 500, er medtaget som 
forklarende variabel. VIX-indekset anvendes ofte som en indikator for 
finansiel uro og markedsdeltagernes generelle opfattelse af risikoen. En 
øget usikkerhed forventes at øge T/N-renten i forhold til folio, og koef-
ficienten er i overensstemmelse hermed positiv. Ændringen i koefficien-
ten ved indførelsen af negativ indskudsbevisrente er ikke statistisk signi-
fikant.  

Sammenfattende kan modellen forklare størstedelen af variationen i 
dag til dag-renten både før og efter introduktionen af negativ ind-
skudsbevisrente, og den er mindst lige så god til at forklare variationen 
efter som før.1 Effekten fra "Rentegennemslag" øges ved indførelse af 
negativ indskudsbevisrente, hvilket understøtter, at rentegennemslaget 
er intakt efter indførelsen af negativ indskudsbevisrente.  

 
Rentetransmission til længere pengemarkedsrenter 
De pengepolitiske instrumenters påvirkning af dag til dag-renten er 
første skridt i rentetransmissionen til de længere pengemarkedsrenter,  

1 Alternativt til at opstille en model med dummy-variable kan modellen estimeres på data henholdsvis 
før og efter introduktionen af negativ indskudsbevisrente. Forklaringsgraden af modellen (justeret 
R2) er højest, når der estimeres på data efter. 

SAMMENHÆNG MELLEM INDESTÅENDE PÅ FOLIO OG SPÆNDET MELLEM 
T/N-RENTEN OG FOLIORENTEN Figur 6  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Daglige observationer for perioden 2. juli 2007 – 30. august 2013. Observationer fra dage, hvor Nationalbanken 
ikke foretager markedsoperationer. 
Danmarks Nationalbank. 

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0 20 40 60 80 100 120

Før negativ rente Efter negativ rente

Spænd mellem T/N-rente og 
foliorente, procentpoint

Folioindestående, mia. kr.

 

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2013 - del 1



 86 

hvor forventninger til fremtidige ændringer i de pengepolitiske renter 
spiller en stor rolle. Der har ligeledes været et tydeligt gennemslag fra 
den negative indskudsbevisrente til de lidt længere pengemarkedsren-
ter, fx Cita-rente, jf. figur 4. Rentespændet til euroområdet er bestem-
mende for kronens kurs over for euroen. Spændet mellem de længere 
pengemarkedsrenter i Danmark og euroområdet har fulgt udviklingen i 
spændet mellem Nationalbankens og ECB's pengepolitiske renter, jf. 
figur 7, og kronen har fortsat været stabil siden juli 2012. 
 

 
 

 
  

 
 

RENTESPÆND MELLEM DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 7  

 
Anm.: 
 
Kilde: 

Pengepolitisk spænd er indskudsbevisrenten fratrukket ECB's indlånsrente. Pengemarkedsspænd er forskellen 
mellem Cita-renten og Eonia-swaprenten. 
Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
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Normalisering af sikkerhedsgrundlaget og 
ophør af 6-måneders lån 

I forbindelse med den finansielle krise blev penge- og realkreditinstitut-
ternes muligheder for at låne i Nationalbanken udvidet til at omfatte 
lån med 6 måneders løbetid. Pengeinstitutternes udlån samt en række 
andre aktiver blev samtidig inkluderet i sikkerhedsgrundlaget for lån i 
Nationalbanken. 
 
Situationen på de finansielle markeder og i sektoren er nu stabil. Endvi-
dere har anvendelsen af de udvidede muligheder for at låne i National-
banken været begrænset. 
 
Muligheden for at optage 6-måneders lån vil ophøre pr. 1. juli 2014. 
Nationalbanken udbyder således 6-måneders udlån sidste gang 27. juni 
2014. Optagne lån vil løbe til udløb.  
 
Pengeinstitutternes egne udlån af god kvalitet samt sektorselskabsaktier 
og -obligationer vil pr. 1. juli 2014 ikke længere indgå i sikkerheds-
grundlaget. Statsgaranteret usikret gæld udstedt af kreditinstitutter vil 
forblive i sikkerhedsgrundlaget indtil udløbet i 2016. 

 
Baggrund for ordningerne 
Nationalbankens 6-måneders udlånsfacilitet blev indført i oktober 
2011. Samtidig blev pengeinstitutternes udlån af god kvalitet en del af 
Nationalbankens sikkerhedsgrundlag. De nye lånemuligheder blev ind-
ført med henblik på at supplere pengeinstitutternes adgang til likvidi-
tet og lette overgangen ved udløb af de individuelle statsgarantier i 
2012 -13. 
 
Det midlertidige sikkerhedsgrundlag blev i august 2011 udvidet med 
sektorselskabsaktier, dvs. aktier i de selskaber, pengeinstitutterne ejer i 
fællesskab, fx datacentraler.1 I maj 2012 blev det midlertidige sikker-
hedsgrundlag udvidet med sektorselskabsobligationer, dvs. obligationer 
udstedt af sektorselskaber.  
 

1
  Ordningen var en delvis genåbning af en midlertidig ordning, som blev udfaset i februar samme år. 
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Anvendelsen af ordningerne 
Der har kun været begrænset anvendelse af ovennævnte ordninger. 
Meget få pengeinstitutter har benyttet sig af 6-måneders udlånsfacilite-
ten, og det samlede udestående udlån i ordningen er p.t. 3,4 mia. kr.  
 
De aktiver, der udfases af sikkerhedsgrundlaget, har institutterne kun i 
mindre grad brugt som sikkerhed for lån i Nationalbanken. Ultimo no-
vember 2013 pantsatte institutterne udlån for 7 mia. kr. Det udgjorde 8 
pct. af de aktiver, som var pantsat i Nationalbanken. Institutternes pant-
sætning af sektorselskabsaktier var i november knap 0,6 mia. kr. Der er 
p.t. ingen belånbare sektorselskabsobligationer.  
 
Sektoren som helhed og de enkelte institutter vil generelt efter tilpas-
ningen af sikkerhedsgrundlaget have tilstrækkelig med belånbare akti-
ver til at opfylde deres lånebehov i Nationalbanken. Institutterne vil 
fortsat kunne leve op til de lovmæssige likviditetskrav.  
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Lars Rohdes tale ved Realkreditrådets 
årsmøde 26. september 2013 

 
Verdensøkonomien er i moderat fremgang. I euroområdet var der posi- 
tiv vækst i 2. kvartal for første gang i halvandet år, og fremadrettet ven-
tes der fortsat fremgang omend behersket. Også i den amerikanske 
økonomi ventes højere aktivitet, på trods af at obligationsrenterne er 
begyndt at stige. Væksten understøttes af en ekstremt lempelig ameri-
kansk pengepolitik med en styringsrente tæt på nul og store løbende 
opkøb af obligationer.  

Aktiviteten i dansk økonomi er fortsat under potentialet, men der er 
også her tegn på, at en bedring i konjunkturerne er på vej. BNP voksede 
med 0,5 pct. i 2. kvartal. Det private forbrug lå fladt, som det stort set 
har gjort siden 2010. Det er Nationalbankens vurdering, at tilpasningen 
af balancerne i økonomien efter årene med overophedning og efterføl-
gende tilbageslag er ved at være på plads, og at fundamentet til fornyet 
fremgang er til stede. Hertil kommer de mere optimistiske toner fra 
udlandet. Nationalbanken skønner en vækst på lidt over 1½ pct. i 2014 
og 2015. Det er højere end den forventede vækst i euroområdet som 
gennemsnit, men på linje med udsigterne for Tyskland.  

Husholdningerne er gennem det seneste år begyndt at se mere opti-
mistisk på boligmarkedet, og flere venter nu stigende priser. Fremgan-
gen er imidlertid ulige fordelt geografisk. Lejlighedspriserne i Køben-
havn er steget med over 10 pct. det seneste år.  

Med erfaringen fra seneste overophedning af det danske boligmarked 
i baghovedet kan man begynde at spørge, om udviklingen i København 
går lidt for stærkt. Prisstigningerne må imidlertid ses i lyset af det krafti-
ge forudgående prisfald i 2008-09 og i 2011. I Nationalbankens seneste 
Kvartalsoversigt er der en sammenligning af prisniveauerne på lejlighe-
der i Nordeuropæiske hovedstæder. Mens en gennemsnitlig lejlighed på 
100 kvadratmeter i København koster 2,3 mio. kr. er prisen i Stockholm 
og Oslo ca. det dobbelte og i Paris det tredobbelte. I Berlin er prisen 
derimod 1,9 mio. kr. Selv om man næppe kan anvende disse forskelle 
som indikator på de nationale prisudviklinger, er det dog alligevel illu-
strativt og et vidnesbyrd om, at det københavnske prisniveau ikke er 
specielt højt i internationalt lys. Vurderet ud fra fundamentale faktorer 
vil prisstigninger i samme størrelsesorden som det seneste år dog næppe 
fortsætte, og det bør de heller ikke. Det er Nationalbankens vurdering, 
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at lejlighedspriserne i København ikke er langt fra ligevægt, men lige-
vægt er vanskelig at identificere præcist. Ligevægtsprisen kan forventes 
at stige 2-3 pct. pr. år, men erfaringen viser, at der kan forekomme store 
udsving fra en sådan trend. Som Nationalbanken tidligere har påpeget 
bidrager udformningen af boligbeskatningen til ustabiliteten på bolig-
markedet.  

Udsigten til, at det igen begynder at gå fremad i den danske økonomi, 
skærper problemstillingen omkring, hvor megen ledig kapacitet der 
egentlig er til rådighed, før økonomien løber ind i kapacitetsproblemer. 
Nationalbanken vurderer produktionsgabet til minus 2½ pct. af BNP. Det 
er ikke voldsomt stort, og økonomien forventes at nærme sig sit poten-
tiale de kommende år. Beskæftigelsen skønnes at kunne stige med ca. 
55.000 personer, uden at det skaber et inflationært pres i økonomien. 
Det er et øjebliksbillede. Ser vi et par år frem, vil tallet være større, så-
fremt den strukturelle ledighed falder og den strukturelle arbejdsstyrke 
stiger som ventet. Den største del af den øgede beskæftigelse skal 
komme fra en øget erhvervsfrekvens, mens der skønsmæssigt er plads til 
at ledigheden kan falde med ca. 15.000. Uanset hvilket ledighedsmål, 
der anvendes, er ledigheden lav set over de seneste årtier. De første 
tegn på mangel på arbejdskraft ses da også allerede. Der har således 
været en lille stigning i antallet af virksomheder, som rapporterer om 
mangel på arbejdskraft, ligesom et stigende antal udlændinge de senere 
år har fundet vej til det danske arbejdsmarked. Det tyder ikke på en 
ledighed langt fra det strukturelle niveau.  

Udsigterne for dansk økonomi tilsiger på den baggrund ikke en lempel-
se i finanspolitikken. Timingen kan vise sig at være dårlig sådan at forstå, 
at en stimulering af efterspørgslen via finanspolitikken risikerer at skubbe 
yderligere til en underliggende konjunktur, som allerede er i fremgang, 
med fare for, at økonomien hurtigt løber ind i kapacitetsproblemer.  

Med de nye rammer for finanspolitikken er der ikke luft til yderligere 
lempelser. Budgetunderskuddet er tæt på 3 pct. af BNP både i år og i 
2014 og 2015, når provenuet fra de forventede ekstraordinære indtæg-
ter fra fremrykning af beskatningen af kapitalpensioner holdes ude, som 
de bør. Det var en klar præmis, da loven blev vedtaget, at provenuet fra 
skattefremrykningen skulle anvendes til at reducere statsgælden. Disse 
indtægter har ekstraordinær og midlertidig karakter, og vil mangle på 
et senere tidspunkt. Den strukturelle budgetsaldo forværres i 2014 og 
ligger tæt på budgetlovens grænse på minus 0,5 pct. af BNP. Konklusio-
nen er klar. Der er hverken behov for eller plads til yderligere finanspoli-
tiske lempelser.  

Penge og realkreditinstitutternes udlån til erhvervsvirksomheder har 
været stort set uændret siden 2008. Der er imidlertid sket en omforde-
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ling mellem instituttyperne, sådan at realkreditinstitutternes udlån har 
været stigende, og pengeinstitutternes udlån faldende. Det kan afspejle, 
at nogle pengeinstitutter oven på den finansielle krise har haft brug for 
at konsolidere sig og kan have tilskyndet især erhvervskunder til at op-
tage realkreditlån frem for lån i pengeinstituttet. Samtidig kan nogle 
virksomheder have fundet det mere attraktivt at optage realkreditlån. 
Hertil kommer, at der har været en vækst i virksomhedernes anvendelse 
af alternative finansieringskilder som erhvervsobligationer, sektorinter-
ne lån og handelskreditter, eksportgarantier m.m.  

Realkreditinstitutterne har været i stand til at honorere låneefter-
spørgslen og har dermed bidraget til en stabil kreditforsyning gennem 
krisen. Det gælder ikke bare over for erhvervsvirksomheder, men også 
over for husholdninger.  

Antallet af familier med restancer på realkreditgælden har været lavt 
siden midten af 1990'erne. Selv finanskrisen resulterede kun i en mindre 
stigning i omfanget af restancer på realkreditgæld. Spørgsmålet er, om 
dette også kan forventes at være tilfældet fremadrettet? Danske hus-
holdninger har i sammenligning med familier i andre lande en meget 
høj gæld i forhold til deres indkomst. Det har blandt nogle observatører 
af dansk økonomi givet anledning til en vis bekymring for, om familier-
ne vil kunne servicere gælden, særligt hvis dansk økonomi skulle blive 
ramt af en ny alvorlig modgang. Lad mig gøre det helt klart: National-
banken deler ikke vurderingen af, at den høje gældsprocent i hushold-
ningerne er problematisk for den finansielle stabilitet. Selv økonomisk 
trængte husholdninger betaler typisk ydelserne på deres realkreditlån 
og skærer hellere ned på privatforbruget. Det rammer efterspørgslen i 
økonomien og dermed virksomhederne. Det har indflydelse på den 
makroøkonomiske stabilitet snarere end den finansielle stabilitet, men 
indirekte kan bankerne også blive påvirket.  

I Nationalbankens seneste kvartalsoversigt er der regnet på nogle stress- 
scenarier, hvor rente og ledighed stiger markant og boligpriser samt ak-
tiekurser dykker. Mens de valgte stressscenarier vil medføre nedskrivnin-
ger i den samlede finansielle sektor, så viser beregningerne, at det ikke i 
særlig høj grad er realkreditinstitutterne, der vil blive ramt. Forklaringen 
er, at realkreditlånet næsten altid er den sidst gældspost, en familie med 
presset økonomi vil vælge at misligholde. For de fleste familier vil selv 
betydelige forringelser i den økonomiske situation kun give anledning til 
små stigninger i sandsynligheden for restancer til realkreditten.  

Dansk økonomi har stabiliseret sig. Det gælder også på det finansielle 
område. For første gang siden Roskilde Banks sammenbrud i begyndel-
sen af sommeren 2008 har det været en stille – og tilmed solrig – som-
mer. Men et par finansielle sommerhistorier er der at berette om.  
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Den første handler om F1 lånene. Den aktuelle debat har sit udspring i 
en løftet pegefinger fra S&P. Men debatten om robustheden af kon-
struktionen bag F1 lånene går langt tilbage. Særligt efter december 
auktionen i 2008 opstod tanken, "hvad nu hvis"? Hvad nu hvis det ikke 
var lykkedes at sælge obligationerne? Dengang var det mere reglen end 
undtagelsen, at markeder brød sammen. Likviditeten forsvandt typisk, 
hvis der opstod tvivl om kreditrisikoen.  

Husholdningernes lange lån med årlig rentetilpasning er finansieret 
med obligationer med meget kortere løbetid. Det har påført realkredit-
institutterne den banklignende egenskab, at de kan opleve en situation, 
som ligner et "run". Den risiko var ikke til stede under den gamle real-
kreditmodel, hvor alle lån var "forfinansierede".  

Så spørgsmålet er, hvad der sker i praksis, hvis et realkreditinstitut 
kommer i en situation – fx på grund af usikkerhed om kreditrisikoen – 
hvor instituttet ikke kan sælge de korte obligationer i forbindelse med 
en refinansiering.  

Det korte svar er, at Nationalbanken - som for banker - vil være len-
der-of-last resort, hvis der er tale om et solvent realkreditinstitut, der 
kan stille passende sikkerhed. Det sidste vil formentlig i praksis være de 
obligationer, som ikke kunne sælges i markedet.  

Realkreditobligationer, også institutternes egne udstedte obligationer, 
er i dag en del af Nationalbankens belåningsgrundlag, dvs. at realkredit-
institutterne kan belåne dem i Nationalbanken. Det er en mulighed, som 
vil inddæmme et scenarie, hvor der måtte opstå afsætningsproblemer. 
Så svaret til bl.a. S&P er, at det ikke er noget, som umiddelbart vil true 
den finansielle stabilitet i Danmark.  

MEN det betyder ikke, at det er hensigtsmæssigt med en forretnings-
model i private finansielle selskaber, der er baseret på Nationalbanken 
som back-stop. Det er ikke en holdbar løsning.  

En af styrkerne i den danske realkreditmodel bør være, at den i sig selv 
er så robust, at der ikke er behov for subsidiering af nogen art. Det er 
præcis det, som balanceprincippet skal medvirke til. Instituttet skal så 
vidt muligt kun løbe kreditrisiko og ikke andre former for risici.  

Investorernes tillid til realkreditobligationernes kreditværdighed og 
likviditet er kernen i det danske realkreditsystem. Jeg har ved andre 
lejligheder gjort mig til talsmand for, at realkreditinstitutterne, for at 
bevare denne tillid, bør vælge en forsigtig tilgang, hvor der lægges 
en passende afstand til lovgivningens rammer. Jo mere robuste insti-
tutterne er overfor tab, jo større er sandsynligheden for, at de kan 
opfylde deres forpligtelser overfor investorerne. Der skal derfor alt 
andet lige et større chok til at igangsætte et "run" på realkreditinsti-
tuttet.  
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for de initiativer, der 
allerede er taget med henblik på at adressere problemstillingen. Auktio-
nerne spredes på flere terminer, forretningsmodeller og produktudbud 
tilpasses, og prisstrukturer ændres med henblik på at give låntagerne 
incitamenter til at vælge produkter med lavere refinansieringsrisiko. Alt 
sammen noget, der bidrager positivt til holdbarheden af dansk realkre-
dit. Men det ændrer ikke på, at der fortsat er for stor refinansieringsrisi-
ko i systemet. I 2014 forfalder der på nuværende tidspunkt obligationer 
knyttet til rentetilpasningslån for mere end 750 mia.kr., og auktionerne 
mod slutningen af i år vil have omtrent samme omfang - dvs. godt 400 
mia. kr. - som auktionerne i december 2008.  

Det danske realkreditsystem har tjent os godt i mange år og har stået 
sin prøve gennem den finansielle krise. Alligevel – og af gode grunde – 
bliver det ved med at være genstand for debat. Jeg tror ikke på, at vi 
hverken kan eller skal tilbage til den gamle realkreditmodel. Men det er 
vigtigt, at I finder langtidsholdbare løsninger.  

Det andet sommeremne har været reguleringen af den finansielle sek-
tor i kølvandet på krisen. Både internationalt og nationalt har der igen-
nem krisen været udvist stor politisk handlekraft. Der er iværksat en 
bred vifte af tiltag: øgede kapital- og likviditetskrav, skærpede krav til 
institutternes ledelse, nyt krisehåndteringsregime, for blot at nævne 
nogle. Derudover har Finanstilsynet fået tilført ekstra resurser og fået 
øgede beføjelser. Krisen har afsløret nogle svagheder, og dem er der 
taget hånd om. Men som det er set tidligere, vil der før eller siden 
komme et pres for at lempe igen.  

Personligt er jeg noget overrasket over den politiske udvikling her-
hjemme. Forligskredsen bag bankpakkerne er bredt funderet i det poli-
tiske landskab og har indtil for nylig haft et klart mål: Aldrig mere en 
finanskrise. Der skulle ryddes op og strammes til. Men det virker som 
om, at de politiske vinde er ved at vende. Har Finanstilsynet nu fået for 
meget magt, og er kravene til kreditinstitutterne nu også blevet for 
stramme? Det er som om, at finanskrisen allerede er glemt. Men hvis 
den kollektive politiske hukommelse er så kort, vil det overraske mig. 
Oven i købet en kortere hukommelse end i de andre europæiske lande.  

Jeg vil derfor gerne minde om, at vi i Danmark har ydet massiv støtte 
under den finansielle krise, og at staten har påtaget sig en kæmpe risiko 
på skatteydernes vegne. I Bankpakke I stillede staten garantier for et 
svimlende stort beløb på 4.200 mia. kr. Med Bankpakke II gav staten den 
finansielle sektor en kapitalindsprøjtning på 46 mia. kr. for at imødegå 
en potentiel kreditklemme, og den stillede garantier for gældsudstedel-
ser på 194 mia. kr. På femårsdagen for introduktionen af den generelle 
statsgaranti har staten fortsat kapitalindskud for 31 mia. kr. i sektoren. 
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Indtil videre har staten ikke haft nogen direkte omkostninger, som ikke 
har kunnet dækkes af sektorens betaling for støtten, men risikoen har 
været kolossal.  

I det perspektiv er der vist ingen tvivl om, at der var behov for at 
stramme op. Vi er kommet langt i oprydningen, men det er uheldigt, 
hvis pendulet allerede svinger den anden vej.  

Tak for ordet. 
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Lars Rohdes tale ved Finansrådets årsmøde 
2. december 2013 

For et par måneder siden blev der bundet sløjfe om nummer seks i ræk-
ken af danske bankpakker. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvitte-
re for den politiske ansvarlighed, der hermed blev udvist.  

Nationalbanken hilser aftalen velkommen. Den følger i store træk SIFI-
udvalgets anbefalinger om at identificere systemisk vigtige institutter og 
stille ekstra krav, herunder skærpede kapitalkrav, til disse institutter.  

Aftalen udgør en vigtig milepæl i opfølgningen på krisen, men det er 
for tidligt at tage arbejdshandskerne af. Som det også fremgår af afta-
len, udestår der fortsat vigtige emner, som aftaleparterne skal vende 
tilbage til, forventeligt i 2014. Det gælder bl.a. krisehåndtering og krise-
håndteringsbuffere. Derudover vil der blive gjort status over slutniveau-
et for de danske SIFI krav senest i 2017. Hvis slutniveauet ikke er på linje 
med sammenlignelige europæiske lande, som fx Sverige, Tyskland og 
Storbritannien, vil det blive tilpasset hertil.  

Hvis man kun ser på de nordiske lande, er de danske kapitalkrav til 
SIFIer både lavere og indfases langsommere. Men en ting er de regulato-
riske krav; en anden de krav, som markedet stiller. Især for SIFIer, der 
ofte opererer i en international kontekst, vil markedsstandarder typisk 
løbe foran den finansielle regulering. Det er min klare opfattelse, at 
markedet vil sørge for, at den faktiske kapitaldækning uanset regulato-
riske krav vil blive udlignet over tid.  

Den modcykliske buffer skiller sig ud fra de øvrige kapitalkrav. Den er 
ikke et egentligt kapitalkrav her og nu, men derimod en ramme, der kan 
tages i anvendelse, hvis kreditudviklingen og konjunkturbilledet tilsiger 
det. I modsætning til de øvrige nordiske lande indfases denne ramme 
gradvist i Danmark. Med andre ord skal der ny lovgivning til, hvis den 
økonomiske udvikling i overgangsperioden frem mod 2019 kræver en 
modcyklisk buffer, der er større end rammen det pågældende år.  

På samme måde som Bankpakke 6 bidrager til, at de største kreditin-
stitutter bliver mere sikre, er lovforslaget om håndtering af realkreditin-
stitutternes refinansieringsrisiko et vigtigt bidrag til finansiel stabilitet.  

Den massive udbredelse af ikke for-finansierede lån har medført en 
potentiel refinansieringsrisiko. I modsætning til situationen under den 
gamle realkreditmodel er realkreditinstitutterne tvunget til løbende at 
kunne refinansiere i markedet, og realkreditinstituttet kan opleve en 
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situation, som ligner et "run" på en bank. Der er en meget lille sandsyn-
lighed for, at det vil ske, men konsekvenserne kan blive meget store. Det 
er en risiko, som vi har peget på fra Nationalbanken, og som også ra-
tingbureauerne har haft fokus på.  

Jeg vil gerne sige meget klart, at det er Nationalbankens vurdering, at 
der med tvungen, betinget løbetidsforlængelse er fundet en løsning på 
dette problem.  

Der skabes med lovforslaget fuldstændig klarhed om, hvad der vil ske i 
tilfælde af meget store, pludselige rentestigninger eller i tilfælde af en 
fejlet auktion. Refinansieringsrisikoen flyttes over på investorerne. For 
realkreditinstitutterne begrænses deres risici igen til kreditrisiko, som 
oprindeligt var tanken med balanceprincippet.  

Det er vigtigt, at forslaget indeholder en rentetrigger, således at løbe-
tidsforlængelse udløses ved meget store, men veldefinerede rentestig-
ninger. Det gør det muligt for investorerne at fastsætte prisen på løbe-
tidsforlængelse.  

Konstruktionen ændrer ikke ved Nationalbankens rolle som lender-of-
last-resort, men den sikrer, at realkreditinstitutternes forretningsmodel 
ikke er afhængig af Nationalbanken som back-stop. Nationalbanken har 
i forbindelse med forarbejdet tilkendegivet, at lovforslaget ikke i sig selv 
giver anledning til ændringer i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag.  

Dernæst vil der med lovforslaget blive skabt en troværdig afviklings-
model. Der vil være klarhed om, hvad der sker med ikke-forfinansierede 
realkreditlån under en eventuel afvikling af et realkreditinstitut. Obliga-
tionerne omdannes til lange fastforrentede obligationer med samme 
betalingsrække som de bagvedliggende lån.  

Uanset vedtagelse af lovforslaget vil låntagere med variabelt forren-
tede lån fortsat være følsomme over for den almindelige renteudvikling. 
Så længe dansk økonomi er i fase med udlandet, kan større renteføl-
somhed dæmpe udsving i økonomien og virke stabiliserende. Der er 
således ingen tvivl om, at variabelt forrentede lån har været med til at 
stabilisere boligmarkedet gennem den finansielle krise.  

Variabelt forrentede lån indebærer en ydelsesrisiko for låntager, mens 
fastforrentede lån indebærer en kursrisiko. For at bevare investorernes 
tillid til realkreditsystemet, bør institutterne anlægge en porteføljesyns-
vinkel, når de vurderer deres samlede udlånsbog. Den kommende til-
synsdiamant for realkreditinstitutter vil udstikke de overordnede ram-
mer for institutternes risikoprofil, men institutterne bærer først og 
fremmest selv ansvaret for deres risikostyring.  

Generelt bør institutterne – også efter vedtagelsen af dette lovforslag 
– holde en passende afstand til lovens rammer til gavn for investortilli-
den og den finansielle stabilitet.  
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Gennem det seneste halvandet år har Produktivitetskommissionen ana-
lyseret årsager til den lave vækst i produktiviteten, som har kendetegnet 
det danske samfund gennem en længere årrække. I nogle sektorer mere 
end i andre. Kommissionen er desuden kommet med en lang liste med 
forslag til forbedring af produktiviteten i forskellige dele af økonomien.  

Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle i det danske samfund som 
formidler af kapital til husholdninger og virksomheder, ligesom sektoren 
tilbyder produkter, som gør det muligt at spare op til pension og af-
dække forskellige former for risici. Hertil kommer, at sektoren sørger 
for, at der kan gennemføres betalinger til ind- og udland på en effektiv 
måde. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det derfor vigtigt, at 
sektoren fungerer så effektivt som muligt, dvs. producerer med så lave 
omkostninger som muligt.  

Som en grov indikator for udviklingen i arbejdsproduktiviteten i den 
finansielle sektor kan man se på den indenlandske kreditgivning eller - 
alternativt finansielle aktiver - i forhold til beskæftigelsen i sektoren. 
Opgjort på denne måde var arbejdsproduktiviteten nogenlunde kon-
stant i årtierne forud for liberaliseringerne af finansmarkederne, der tog 
fart i begyndelsen af 1980'erne.  

Liberaliseringerne af de grænseoverskridende kapitalbevægelser og 
dereguleringen af den finansielle sektor i Danmark har givet betydelige 
velfærdsgevinster. Disse gevinster er et resultat af lavere priser og større 
produktudbud samt bedre muligheder for den enkelte til at tilrettelæg-
ge opsparing, forbrug og investeringer. Samtidig er produktiviteten i 
den finansielle sektor øget betragteligt.  

Efter 1980 har der således været produktivitetsfremskridt på i gen-
nemsnit 4-5 pct. pr. år i den finansielle sektor. De senere år har der imid-
lertid været en stagnation eller svag udvikling i penge- og realkreditin-
stitutternes udlån i forhold til beskæftigelsen sammenlignet med tidli-
gere. Pengeinstitutternes indenlandske udlån i forhold til beskæftigel-
sen er direkte faldet.  

Sammenlignes Danmark med andre EU-lande, tilhører vi den gruppe 
af lande, som har størst balancesum eller indenlandske udlån pr. ansat. 
Ser man imidlertid på omkostninger i forhold til indtægter, ligger Dan-
mark midt i feltet. Det kunne indikere, at der i hvert fald ud fra en gen-
nemsnitsbetragtning er rum for yderligere effektivitetsfremskridt i dan-
ske kreditinstitutter i årene fremover. Der er imidlertid stor forskel mel-
lem de enkelte institutter. En sammenligning af individuelle danske og 
udenlandske pengeinstitutkoncerner viser, at nogle danske pengeinsti-
tutter har en effektivitet, som er fuldt på højde med de mest effektive 
udenlandske. Der er dog samtidig en række pengeinstitutter herhjem-
me, hvor effektiviteten ligger under de mest effektive danske og uden-
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landske institutter. For disse er potentialet for forbedringer således end-
nu større, end gennemsnitstallene antyder. Dårligt drevne pengeinsti-
tutter har været en væsentlig årsag til de problemer, sektoren har ople-
vet i årene efter finanskrisen og overophedningen af økonomien i årene 
op til. Jeg hilser i den forbindelse Finansrådets nye ledelseskodeks vel-
kommen. Et kodeks der med Finansrådets egne ord skal gøre op med 
"krisens enkeltsager om dårlig ledelse, ledelsessvigt og uhensigtsmæssi-
ge ledelsesstrukturer".  

På den internationale dagsorden står de aktuelle forhandlinger om 
bankunion. Nationalbanken følger forhandlingerne tæt. Der er ikke 
truffet beslutning om dansk deltagelse, men bankunionen vil under alle 
omstændigheder få stor betydning for Danmark. To af de største penge-
institutter i Danmark vil selv uden dansk deltagelse blive underlagt tilsyn 
fra ECB for væsentlige dele af de aktiviteter, de har i euroområdet. De 
to institutter tegner sig i dag for over 50 pct. af de samlede udlån i dan-
ske pengeinstitutter.  

Det er samtidig afgørende for alle lande i EU, at projektet bliver en 
succes. Finansiel stabilitet i euroområdet er en grundforudsætning for 
finansiel stabilitet i hele EU og har stor betydning for den fremtidige 
vækst i EU-området. Samtidig er det vigtigt, at bankunionen styrker det 
indre marked for finansielle tjenesteydelser.  

En velfungerende bankunion kræver, at der er stor tillid til det fælles 
tilsyn. Et vigtigt skridt vil blive taget med ECB's vurdering af aktiver og 
risici i kreditinstitutter under direkte tilsyn, som løber af stablen det 
kommende år. En troværdig øvelse af den karakter vil give de involvere-
de institutter et solidt og for nogle institutter tiltrængt kvalitetsstempel.  

Det er positivt, at Finanstilsynet så vidt muligt vil replikere øvelsen på 
de store danske institutter. Det kan i den forbindelse nævnes, at resulta-
terne af Nationalbankens seneste stresstest – som snart offentliggøres – 
viser, at de store institutter kommer igennem alle stressscenarier med en 
egentlig kernekapital procent over 8, som vil være kravet i ECB's stress-
test. En væsentlig årsag hertil er, at de over de seneste år er blevet bed-
re kapitaliseret.  

Nationalbanken ser generelt positivt på bankunionen, som den tegner 
sig. Bankunionen er et vigtigt skridt i styrkelsen af det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser og dermed i styrkelsen af den grænseover-
skridende konkurrence. Konkurrence tvinger både banker og virksom-
heder til at være "fremme i skoene" og dygtiggøre sig. Det er sundt og 
til gavn for alle.  

Det er vigtigt, at deltagelse i bankunionen kan ske på lige vilkår for 
eurolande og ikke-eurolande. Ellers risikerer vi en fragmentering af det 
indre marked for finansielle tjenesteydelser.  
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Derudover er det efter Nationalbankens opfattelse af afgørende betyd-
ning, at bankunionen indeholder et forsikringselement i forhold til de 
danske systemiske institutter. Det vil være tilfældet med etablering af en 
stærk fælles afviklingsfond. For euro-landene findes der et yderligere 
forsikringselement i form af ESM – den fælles euroredningsfond – som 
vil fungere som ultimativ back-stop, når alle andre midler er brugt op. 
Det er også på dette område vigtigt at sikre ligebehandling af delta-
gende lande udenfor og indenfor euroen.  

Lad mig nu vende mig mod konjunkturerne. I USA er et opsving i 
gang, og væksten tog lidt til i 3. kvartal. Både OECD og IMF venter, at 
fremgangen i aktiviteten øges yderligere det kommende år. Opsvinget 
drives af både private investeringer og privat forbrug, der understøttes 
af stigende beskæftigelse og fremgang på boligmarkedet.  

I euroområdet har den makroøkonomiske udvikling for første gang 
længe ikke skuffet i forhold til forventningerne. Den svage positive 
vækst synes at fortsætte ind i 2. halvår 2013, men fortsat med stor for-
skel mellem landene. Især den tyske indenlandske efterspørgsel er be-
gyndt at trække. Ledigheden i Tyskland er lav og lønstigningstakten på 
vej op, uden at det dog rykker ved en fortsat stærk tysk konkurrenceev-
ne. I Storbritannien har vi set en vedvarende række af positive nøgletal, 
og det samme gælder til en vis grad Sverige, som ellers bremsede op i 
foråret. Alt i alt tegner udsigterne på en række af vores største ek-
sportmarkeder derfor bedre.  

Herhjemme har både husholdningerne og virksomhederne det sene-
ste halve år fået et mere optimistisk syn på både egen og landets øko-
nomi, men det er for husholdningernes vedkommende endnu ikke 
rigtig slået igennem i øget købelyst. Rammerne for et øget privat for-
brug synes ellers at være til stede. Konsolideringen har stået på i no-
gen tid, og ledigheden er stabil og ikke høj historisk set. Hertil kom-
mer, at de finansielle forhold er stærkt ekspansive med et lavt renteni-
veau.  

Boligmarkedet har det seneste år udvist positive takter med stigende 
kontantpriser. Der er dog store regionale forskelle. Det er frem til nu 
helt overvejende i hovedstadsområdet, at priserne er steget, mens frem-
gangen endnu ikke har spredt sig til områderne uden for de store byer. 
Det vil formentlig ske, hvis fremgangen fortsætter. Der er dog områder 
af landet, som er ramt af en faldende befolkning i takt med, at mange 
især unge flytter ind til de store byer. Uden for de store byer er udbud-
det af boliger til salg mange steder stort, og det er svært at se nogen 
umiddelbar vending her.  

For virksomhederne ser situationen lidt bedre ud, måske på grund af 
fremrykning af investeringer inden investeringsvinduet lukker ved årets 
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udgang. Men byggeriet ligger fortsat lavt. Virksomhederne har opbyg-
get et ganske betydeligt opsparingsoverskud, og de fremtidige rammer 
for penge- og realkreditinstitutter er langt hen ad vejen på plads. Det er 
således ikke manglende finansieringsmuligheder, der holder investerin-
gerne tilbage.  

I positiv retning trækker også, at en række af vore største eksportmar-
keder, som nævnt, synes at holde dampen oppe. Alt i alt er der basis for 
et svagt positivt syn på dansk økonomi, uden at vi dog endnu kan sige at 
have mange håndgribelige beviser på, at et opsving er i gang. Inflatio-
nen såvel herhjemme som i euroområdet har det seneste år været sær-
deles lav. Herhjemme trækker mange faktorer - lige fra energipriser til 
afgifter - for øjeblikket ned i prisstigningstakten. Lav inflation og velfor-
ankrede inflationsforventninger betyder, at ECB's Styrelsesråd forventer, 
at ECB's styringsrenter forbliver på det nuværende eller et lavere niveau 
et pænt stykke tid endnu.  

Udviklingen på de finansielle markeder og i sektoren er nu stabile, og 
Nationalbanken vil derfor udfase de udvidede muligheder for at optage 
lån i Nationalbanken, der blev indført i forbindelse med den finansielle 
krise.  

6-måneders lån, som institutterne siden 2011 har kunnet optage i Na-
tionalbanken, vil derfor blive udfaset pr. juli 2014. Allerede optagede 
lån vil løbe til udløb.  

Samtidig vil der ske en normalisering af de aktiver, institutterne kan 
stille som sikkerhed for lån i Nationalbanken. Det betyder, at bankers 
udlån og sektorselskabsaktier vil blive udfaset fra Nationalbankens sik-
kerhedsgrundlag.  

Nationalbanken har nøje overvejet disse ændringer og vurderet kon-
sekvenserne for sektoren som helhed og for det enkelte institut. Det er 
Nationalbankens vurdering, at institutterne kan håndtere disse ændrin-
ger. Institutternes anvendelse af 6-måneders lån har været yderst be-
grænset, ligesom de aktiver, der udfases, kun i mindre grad har været 
brugt som sikkerhed for lån i Nationalbanken. Institutterne vil også fort-
sat kunne leve op til de lovmæssige likviditetskrav.  

Samlet set vil både sektoren som helhed og de enkelte institutter fort-
sat have tilstrækkelig mange belånbare aktiver til gennemførelse af 
Nationalbankens pengepolitik og betalingsafvikling.  

Til sidst vil jeg nævne det fælles arbejde, vi har omkring den nye infra-
struktur for detailbetalinger. Dette arbejde resulterede i år i, at det nu 
er muligt for borgere og virksomheder at overføre penge inden for 
samme dag. Hvis vi mødes næste år på samme tidspunkt, forventes over-
førsler at kunne ske straks hele døgnet. Disse tiltag vil give produktivi-
tetsgevinster både for pengeinstitutterne, Nationalbanken og borgere 
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og virksomheder i Danmark. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvit-
tere for den indsats, sektoren lægger i projektet, og for det gode sam-
arbejde, vi har.  

Tak for opmærksomheden. 
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Pressemeddelelser 

18. SEPTEMBER 2013: UDTALELSE AF NATIONALBANKDIREKTØR LARS 
ROHDE I FORBINDELSE MED OFFENTLIGGØRELSE AF RAPPORT FRA 
UDVALGET OM FINANSKRISENS ÅRSAGER  

Offentliggørelsen af udvalgets rapport er en del af opfølgningen på den 
finansielle krise. Krisen har været omkostningsfuld for samfundet, så det 
er vigtigt at få draget læren heraf.  

Jeg synes, der er tale om en balanceret fremstilling af perioden før, 
under og efter krisen. Som udvalget konstaterer, er der allerede taget 
mange nødvendige og fornuftige initiativer.  

Udvalget peger på forskellige områder, hvor der stadig er behov for 
forbedringer. Nationalbanken støtter udvalgets anbefalinger, men læg-
ger særlig vægt på to områder.  

Udvalget konkluderer, at det er vanskeligt at føre diskretionær øko-
nomisk politik, og at det derfor er vigtigt med automatiske stabilisato-
rer. Konkret anbefaler udvalget at ændre indretningen af ejendomsbe-
skatningen, så den følger boligpriserne. Det har Nationalbanken tidlige-
re tilrådet.  

Rapporten behandler kravene til kreditinstitutternes kapitalforhold, 
og udvalget kommer med flere forslag til, hvordan institutterne fremad-
rettet sikres en robust og gennemskuelig kapitalisering. Det er et vigtigt 
område, som Nationalbanken mener, at der bør arbejdes videre med.  

Udvalgets rapport viser, hvor vigtigt det er at forebygge kriser gen-
nem et solidt makroøkonomisk og finansielt fundament. De seneste års 
erfaringer understreger, at de samfundsmæssige omkostninger ved fi-
nansielle kriser er betydelige.  
 
 
6. NOVEMBER 2013: LØSNING AF REALKREDITTENS 
REFINANSIERINGSPROBLEM  

Nationalbanken ser med tilfredshed på, at regeringen vil fremsætte 
lovforslag, der løser refinansieringsproblemstillingen for realkreditinsti-
tutterne.  

Nationalbanken har anbefalet, at der ved lov indføres tvungen løbe-
tidsforlængelse ved meget store rentestigninger for realkreditobligatio-
ner med kortere løbetid end de bagvedliggende lån. Forlængelsen vil 
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blive udløst, hvis renten stiger med mere end 5 procentpoint i forhold til 
den foregående auktion, eller auktionen fejler.  

Konstruktionen beskytter også låntagerne mod meget store rentestig-
ninger.  

Nationalbankdirektør Lars Rohde udtaler: "Nationalbanken har gen-
tagne gange advaret imod for stor refinansieringsrisiko i realkreditsy-
stemet. Det er vores vurdering, at tvungen, betinget løbetidsforlængelse 
løser dette problem".  
Lars Rohde fortsætter: "Nationalbankens analyser viser, at især de korte 
realkreditobligationer har været omtrent lige så likvide som de danske 
statsobligationer under krisen. Det er vores forventning, at obligationer 
med tvungen, betinget løbetidsforlængelse også vil være højlikvide. Det 
er positivt både af hensyn til den finansielle stabilitet og pengemarke-
dets funktion".  
 
 
7. NOVEMBER 2013: NATIONALBANKENS RENTESATSER FASTHOLDES  

Udlånsrenten, renten på indskudsbeviser, foliorenten og diskontoen 
fastholdes.  

ECB har besluttet at nedsætte renten ved de primære markedsopera-
tioner med 0,25 procentpoint og fastholde renten på indlånsfaciliteten. I 
den aktuelle likviditetssituation i euroområdet ligger pengemarkedsren-
terne marginalt over renten på indlånsfaciliteten, der som nævnt fast-
holdes uændret.  

I lyset af at de pengepolitiske modparter – bankerne – har et stort pla-
ceringsbehov i Nationalbanken, er det de pengepolitiske indlånsrenter, 
der er bestemmende for pengemarkedsrenterne og for kronekursen. På 
den baggrund fastholder Nationalbanken de pengepolitiske rentesatser.  

Nationalbankens rentesatser er:  
Udlånsrente: 0,20 pct.  
Rente på indskudsbeviser: -0,10 pct.  
Foliorente: 0,0 pct.  
Diskonto: 0,0 pct.  

 
 

11. NOVEMBER 2013: BETALINGSRÅDETS RAPPORT OM NYE 
BETALINGSLØSNINGER  

Betalingsrådet offentliggør i dag en rapport om betalingsmarkedet i 
Danmark med fokus på nye betalingsløsninger, der anvendes i forret-
ninger og på internettet. Hensigten med rapporten er at beskrive udvik-
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lingen på markedet for betalingstjenester, vurdere fordele og ulemper 
ved en række nye betalingsløsninger og afdække eventuelle barrierer 
for udbredelsen af disse løsninger.  

Rapporten konkluderer bl.a., at brugerne af betalingsløsninger ønsker 
hurtige og billige løsninger, men at brugerne også er heterogene i deres 
parathed over for nye løsninger. Den teknologiske udvikling, herunder 
udbredelsen af mobiltelefoner som betalingsinstrument, bevirker, at 
sondringen mellem forskellige betalingsformer udviskes. De nye beta-
lingsløsninger medfører, at nye aktører får stigende betydning, hvorfor 
Europa-Kommissionen har fundet det nødvendigt at stille forslag om en 
reguleret adgang til fx indlånskonti i banker. Dette sammen med de nye 
betalingssituationer og -løsninger skaber nye risici, som brugerne skal 
være opmærksomme på. Endelig konkluderes det, at der ikke er væsent-
lige lovgivningsmæssige eller lignende barrierer, der hindrer udbredel-
sen af nye betalingsløsninger.  

Det danske Betalingsråd blev etableret i 2012 som ramme for det 
fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger i Dan-
mark. Formålet med rådets virke er at fremme effektiviteten og sikker-
heden af disse betalinger. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, 
der bestod af repræsentanter fra deltagerne i Betalingsrådet samt andre 
interessenter og eksperter på betalingsområdet i Danmark. Betalingsrå-
det håber, at rapportens analyser og resultater kan bidrage til en kon-
struktiv debat om fremtidens betalingsløsninger for danskerne.  

Rapporten og yderligere oplysninger om rådet kan findes på Natio-
nalbankens hjemmeside, www.nationalbanken.dk.  

 
 

2. DECEMBER 2013: NORMALISERING AF SIKKERHEDSGRUNDLAG OG 
OPHØR AF 6 MÅNEDERS LÅN  

I forbindelse med den finansielle krise blev pengeinstitutternes mulig-
heder for at låne i Nationalbanken udvidet til at omfatte lån med 6 må-
neders løbetid. Pengeinstitutternes udlån samt en række andre aktiver 
kom samtidig til at indgå i sikkerhedsgrundlaget.  

Udviklingen på de finansielle markeder og i sektoren er nu stabil. End-
videre har anvendelsen af de udvidede muligheder for at låne i Natio-
nalbanken været begrænset.  

Muligheden for at optage 6 måneders lån vil derfor bortfalde pr. 1. ju-
li 2014. Allerede optagne lån vil løbe til udløb. Samtidig udgår sektorsel-
skabsaktier samt pengeinstitutternes udlån fra Nationalbankens sikker-
hedsgrundlag.  
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