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eksport. De er fordelt omtrent ligeligt mellem job i eksportvirksomheder og job hos
deres underleverandører.

75

TENDENSER FOR CLEARING AF AKTIEHANDLER VED CENTRAL MODPART
Johan Gustav Kaas Jacobsen, Finansiel Stabilitet
Konkurrencen styrkes i øjeblikket i den europæiske infrastruktur på værdipapirområdet,
herunder i forhold til clearingen af aktiehandler. Det skyldes bl.a. en tendens til, at
flere centrale modparter tilknyttes samme markedsplads. Artiklen beskriver centrale
modparters rolle på aktiemarkederne, samt fordele og udfordringer ved den seneste
udvikling.

55. årgang, nr. 1

AKTUELLE
ØKONOMISKE
OG MONETÆRE
TENDENSER

SAMMENFATNING
Den internationale økonomi har på det seneste
især været præget af udviklingen i olieprisen
og den økonomiske situation i Kina. En række
vækstøkonomier er blevet negativt påvirket af,
at olieprisen er meget lav, og at væksten i Kina
er aftaget, og de vokser nu langsommere. I de
avancerede økonomier er der fremgang. De fleste
af landene er olieimportører og har derfor gavn
af, at olieprisen er lav. Samtidig er de kun i mindre
grad påvirket af faldet i Kinas vækst. Endvidere
er pengepolitikken stadig meget lempelig, også i
USA, selv om den amerikanske centralbank, Fede
ral Reserve, i december 2015 satte renten lidt op.
Samlet set ventes lidt højere vækst i den globale
økonomi i de kommende år, men risikoen for et
mere afdæmpet forløb er steget.
På de finansielle markeder har der været
store bevægelser i årets første måneder, og bl.a.
aktiekurserne er faldet. Udviklingen afspejler, at
markedsdeltagerne vurderer, at risici knyttet til
Kinas økonomi og den globale vækstfremgang
mere generelt er steget.
Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte
de pengepolitiske renter den 10. marts. Samtidig
annoncerede ECB nye målrettede langfristede
markedsoperationer, TLTRO’er, og en udvidelse af
det igangværende opkøbsprogram. Nationalban
ken fastholdt de pengepolitiske renter.
Efter otte kvartaler med jævn fremgang stag
nerede produktion og efterspørgsel herhjemme i
2. halvår 2015, mens beskæftigelsen fortsatte med
at stige. I prognosen er lagt til grund, at udviklin
gen på arbejdsmarkedet tegner et billede af, at
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dansk økonomi overordnet set fortsat er i frem
gang. Lidt svagere vækst på eksportmarkederne
de kommende år lægger en dæmper på væksten
– også på den indenlandske efterspørgsel. På
den baggrund skønnes væksten i bruttonational
produktet, BNP, i 2016 til 1,3 pct., stigende til 1,8
pct. i både 2017 og 2018. Beskæftigelsen ventes
forøget med knap 75.000 personer fra 4. kvartal
2015 til udgangen af 2018.
Økonomien ventes at nå sin normale kapaci
tetsudnyttelse i løbet af de næste år. Det er lidt
senere end vurderet i prognosen fra december
2015. Arbejdsmarkedsgabet, der angiver, hvor
meget beskæftigelsen kan stige, uden at der
opstår et inflationært pres, forventes at blive
indsnævret de kommende år. Kapacitetssituatio
nen strammer således til og vil ved udgangen af
prognoseperioden i 2018 være tæt på sit neutrale
niveau. På den baggrund – og i lyset af stærke sti
muli fra renter og oliepriser – er der fortsat behov
for en opstramning af finanspolitikken, men det
kan ske over en lidt længere periode end vurderet
i seneste prognose.
Efter at der havde været tegn på afdæmp
ning igennem 2. kvartal 2015, steg priserne på
enfamiliehuse igen stærkere i 2. halvår, når der
korrigeres for sæsonudsving. Også priserne på
ejerlejligheder stiger fortsat i de store byer, men
stigningstakten er lavere end i første del af 2015.
Generelt er handelsaktiviteten målt ved antal
tinglyste salg faldet siden sidste forår, hvilket kan
varsle et mindre prispres fremadrettet.
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INTERNATIONAL ØKONOMI
OG FINANSIELLE MARKEDER
KONJUNKTURUDVIKLING OG VÆKSTUDSIGTER
I euroområdet voksede BNP med 0,3 pct. i
4. kvartal 2015, jf. figur 1 (venstre). Purchasing
Managers’ Index, PMI, som giver en god indika
tion af den økonomiske udvikling, peger på, at
væksten i euroområdet vil være på omtrent
samme niveau i 1. kvartal 2016. For 2015 som
helhed voksede BNP med 1,6 pct.
Fremgangen i euroområdet er bredt funderet.
Væksten er især høj i Irland, men også i Spanien
og flere af de østeuropæiske eurolande vokser
økonomien stærkt. Tysklands økonomi vokser
omtrent i samme takt som euroområdets som
helhed, mens væksten i Frankrig og Italien er lidt
lavere. Grækenland har økonomisk tilbagegang.
I USA er væksten højere end i euroområdet,
nemlig 2,4 pct. i 2015, og kapacitetspresset på
arbejdsmarkedet tager gradvist til. På den bag
grund satte Federal Reserve i december 2015
renten op for første gang i over ni år. Fremgangen
var dog behersket i 4. kvartal 2015, hvor økono
mien voksede 0,3 pct., jf. figur 1 (højre). Det af
spejler bl.a., at fremstillingsindustrien er negativt
påvirket af, at den nominelle effektive dollarkurs
blev styrket med 20 pct. fra juli 2014 til december
2015. Samtidig er investeringerne i olieindustrien

faldet markant i forbindelse med, at olieprisen er
faldet. PMI-indikatoren peger på, at BNP-væksten
kan aftage yderligere i 1. kvartal 2016.
Også Storbritannien har robust økonomisk
fremgang med en BNP-vækst på 2,2 pct. i 2015. I
Japan er fremgangen svagere. Økonomien vokse
de således kun 0,5 pct. i 2015. Det afspejler især,
at befolkningstallet falder. Målt pr. indbygger
(20-64-årige) er væksten derfor noget højere og
omtrent på samme niveau som i USA, euroområdet
og Storbritannien, jf. figur 2 (venstre og højre).
Væksten i de avancerede økonomier drives
især af det private forbrug. Det er bl.a. positivt
påvirket af lave renter og en lav oliepris, som har
øget de disponible indkomster. I USA er forbruget
også understøttet af, at dollaren er styrket, jf. figur
3 (venstre). Investeringerne udvikler sig svagere,
særligt i euroområdet. I USA er væksten i inve
steringerne dog også aftaget i 2015. Det skyldes
bl.a., at investeringerne i olieindustrien er faldet
markant, jf. ovenfor. I både USA og euroområdet
er finanspolitikken omtrent neutral (målt ved
ændringen i den primære strukturelle saldo) og
dæmper dermed ikke længere den økonomiske
aktivitet, jf. figur 3 (højre). Derudover påvirkes
eksporten i euroområdet positivt af, at valutakursen er svækket, mens det modsatte gør sig
gældende i USA. Styrkelsen af dollar i forhold til
euro med ca. 20 pct. fra maj 2014 til primo marts
2016 afspejler, at konjunktursituationen og rente-

BNP-vækst og PMI i euroområdet og USA

Figur 1
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Anm.: Der er vist det samlede PMI for service- og industrisektoren (composite output). En værdi over (under) 50 indikerer positiv (negativ)
vækst.
Kilde: Macrobond.
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BNP pr. indbygger (20-64-årige) i udvalgte økonomier

Figur 2
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Kilde: Macrobond og egne beregninger.

Nominelle effektive valutakurser og strukturel primær saldo i udvalgte lande
Nominelle effektive valutakurser

Figur 3
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Højre figur: Baseret på OECD’s prognose fra november 2015. Data for 2016 er skøn.
Kilde: Macrobond.

niveauet er forskelligt i de to økonomier. Frem
adrettet vil det private forbrug stige i takt med,
at beskæftigelsen og de disponible indkomster
stiger, og det ventes fortsat at være den primære
drivkraft for den økonomiske vækst i de avancere
de økonomier.
Væksten i Sverige er stærk og bredt funderet.
BNP steg således med 4,1 pct. i 2015. I Norge er
olieindustrien blevet negativt påvirket af den lave
oliepris, og det har dæmpet væksten i den sam
lede norske økonomi. Den holdes dog oppe af, at

det offentlige forbrug stiger, renterne er lave,
og den norske krone er deprecieret.
I vækstøkonomierne er fremgangen i den
økonomiske aktivitet aftaget. Rusland og Brasili
en er blandt dem, der er blevet hårdt ramt af, at
råvarepriserne er faldet, og væksten i den globale
efterspørgsel efter råstoffer er blevet svagere.
I Kina vokser BNP langsommere, fordi væksten
i investeringerne er aftaget mærkbart, og stig
ningen i forbruget ikke kan opveje det, jf. figur 4
(venstre). Især boliginvesteringerne stiger ikke
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BNP og bruttoværditilvækst i Kina

Figur 4

BNP og vækstbidrag fra forbrug og investeringer
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Kilde: Macrobond.

længere så kraftigt. Derudover er befolkningen i
den arbejdsdygtige alder begyndt at falde. Den
svagere aktivitetsfremgang har reduceret væksten
i Kinas import af råvarer, hvilket har medvirket til
at presse de globale råvarepriser ned. Samtidig
har den medvirket til, at der er overkapacitet i en
række af Kinas industrier.
Mens væksten i Kinas industri og byggesek
tor er aftaget, er den tiltaget i servicesektoren,
jf. figur 4 (højre). Det afspejler udviklingen i det
private forbrug. I 2014 og 2015 var væksten i ser
vicesektoren især drevet af forbruget af finansielle
tjenesteydelser, som har været påvirket af udvik
lingen på Kinas aktiemarked.
Kinas økonomi befinder sig i en omstillingspro
ces, hvor stigningen i den økonomiske aktivitet i
højere grad bliver drevet af forbrug og i mindre
grad af investeringer. Omstillingen gør den øko
nomiske fremgang mere holdbar, men ventes at
medføre, at fremgangen i BNP bliver mere afdæm
pet, fordi den lavere investeringsvækst ikke fuldt
ud opvejes af højere forbrugsvækst. Økonomien
er i 2015 flere gange blevet understøttet via pen
ge- og finanspolitikken for at reducere risikoen
for, at den økonomiske vækst skal falde for brat.
Denne politik kan risikere at forstærke eksisteren
de ubalancer som bl.a. en høj kreditvækst i den ik
ke-finansielle private sektor (gælden i den private
ikke-finansielle sektor steg med næsten 50 pct. af
BNP fra ultimo 2008 til medio 2015). Den Inter
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nationale Valutafond, IMF, og OECD forventer, at
myndighederne vil kunne håndtere processen, og
at væksten derfor kun gradvist vil aftage over de
kommende år. Udviklingen i Kina det seneste års
tid har ikke ændret mærkbart på organisationer
nes vurdering, men de fremhæver, at de nedadret
tede risici er blevet større. Det er også kommet til
udtryk på de finansielle markeder, hvor udviklin
gen i Kina har bidraget til store udsving.
Fremgangen i den globale økonomi ventes at
tiltage gradvist, jf. tabel 1. Det afspejler især en
forventning om, at den økonomiske situation i
Rusland og Brasilien bliver bedre. Niveauet for
væksten i den globale økonomi er dog nedjuste
ret lidt, fordi vækstøkonomierne vokser langsom
mere, og væksten i USA nu ventes omtrent uæn
dret frem for at stige. Endvidere er risikoen for et
mere afdæmpet forløb steget.
OLIEPRIS
Prisen på olie (Brent) var primo marts ca. 40
dollar pr. tønde, jf. figur 5 (venstre). Det er ca. 65
pct. lavere end i juni 2014. Faldet afspejler især,
at udbuddet er steget, men også at væksten i
efterspørgslen har været svagere. Samlet set er
der et overudbud af olie, og det har medført, at
olielagrene er vokset betydeligt. Verdens olielagre
er således steget med ca. 9 pct. fra begyndelsen
af 2014 til september 2015 efter at have været
forholdsvis stabile i 2010-13, jf. figur 5 (højre).
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Skøn for real BNP-vækst i udvalgte økonomier

Tabel 1

Ændring i forhold
til oktober 20151
Pct., år-år

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Global2

2,7

2,5

2,7

3,0

-0,3

-0,2

USA

2,4

2,4

2,6

2,6

-0,2

-0,2

Euroområdet

0,9

1,6

1,7

1,7

0,1

0,0

Tyskland

1,6

1,7

1,7

1,7

0,1

0,2

Frankrig

0,2

1,2

1,3

1,5

-0,2

-0,1

-0,3

0,8

1,3

1,2

0,0

0,0

Spanien

1,4

3,2

2,7

2,3

0,2

0,1

Storbritannien

2,9

2,2

2,2

2,2

0,0

0,0

Japan

0,0

0,5

1,0

0,3

0,0

-0,1

Kina

7,3

6,9

6,3

6,0

0,0

0,0

Indien

7,3

7,3

7,5

7,5

0,0

0,0

Brasilien

0,1

-3,8

-3,5

0,0

-2,5

-2,3

Rusland

0,6

-4,4

-1,0

1,0

-0,4

0,0

Italien

Anm.: Data for 2015 er skøn for den globale økonomi og Indien. Data for 2016 og 2017 er skøn for alle økonomierne.
Kilde: Macrobond, OECD og IMF, World Economic Outlook Update, januar 2016.
1. Procentpoint.
2. BNP i markedspriser.

Den globale produktion af olie er steget betyde
ligt de seneste år, bl.a. fordi de tidligere høje olie
priser har haft en positiv effekt på investeringerne
i energisektoren, især i USA. Samtidig har landene
i Organization of the Petroleum Exporting Coun
tries, OPEC, fastholdt eller øget deres produktion
for at beskytte deres markedsandele. Derudover
er sanktionerne mod Iran blevet lempet, og landet
kan dermed igen eksportere olie.
Den svage vækst i efterspørgslen efter olie i
2014-15 afspejler, at den globale økonomiske akti
vitet er afdæmpet, og at væksten i Kinas import af
olie er aftaget.
Det kraftige fald i olieprisen indebærer en stor
omfordeling af indkomst fra producenter til forbrugere, både inden for og mellem lande. Bespa
relsen for euroområdet svarer til lidt under 2 pct. af
dets BNP, mens tabet for OPEC-landene svarer til
lidt under 20 pct. af deres BNP, jf. figur 6 (venstre).
Faldet i olieprisen har forringet bytteforholdet for
de olieeksporterende lande, fordi prisen på deres
eksport er faldet mere end prisen på deres import.
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Dermed er deres velstandsniveau faldet. I nogle af
landene, herunder Norge og Rusland, er byttefor
holdet blevet yderligere forringet af, at deres valu
taer er blevet svækket. Svækkelsen indebærer, at
tabet på nettoeksporten er mindre, fordi olieprisen
er faldet mindre i lokal valuta, jf. figur 6 (højre).
Som udgangspunkt har den globale økonomi
samlet set gavn af et fald i olieprisen, som er
drevet af et øget udbud. Det skyldes bl.a., at det
samlede forbrug stiger mere i de olieimporteren
de lande, end det falder i de olieeksporterende
lande, fordi mange af de sidstnævnte normalt kan
dæmpe de negative effekter, fx via finanspolitik.
Endvidere er forbrugstilbøjeligheden på kort sigt
generelt højere for olieforbrugere end olieprodu
center. IMF vurderer dog, at forbruget i de olieim
porterende lande har reageret mere afdæmpet på
det seneste fald i energipriserne, end man har set
under tidligere perioder med olieprisfald. Sam
tidig er der en risiko for, at de negative effekter
vil overgå de positive, når olieprisfaldet er me
get stort. Flere olieeksporterende lande har ikke
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råderum til at modvirke de negative effekter med
finans- eller pengepolitikken, og de offentlige
finanser er kommet yderligere under pres, fordi
skatteindtægterne fra olieproduktionen er faldet.
IMF forventede i sin prognose fra oktober 2015,
at flere olieeksporterende lande ville have store
offentlige underskud, både i 2015 og frem.
Olieprisens lave niveau betyder, at profitten ved olieudvinding er faldet markant. Hvis

selskaberne i energisektoren får problemer
med at servicere deres gæld, kan det påvirke
den finansielle stabilitet i de pågældende lande
og øge volatiliteten på de finansielle markeder.
Nogle banker i vækstøkonomierne og nogle regi
onale banker i USA er højt eksponerede over for
energisektoren, men de fleste globalt systemisk
vigtige banker er lavt eksponerede.

Oliepris og udbud og efterspørgsel efter olie

Figur 5
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Besparelse på nettoimporten af olie og oliepris i lokal valuta
Besparelse på nettoimport af olie

Figur 6
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Anm.: Venstre figur: Der er regnet på et fald i olieprisen fra 110 til 35 dollar pr. tønde. Valutakurser er fra den 21. juli 2014 og 9. marts 2016.
OPEC-landenes valutakurs er sat til 1, da flere af landene fører fastkurspolitik over for dollar. Data for nettoimport/-eksport af olie og BNP
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Kilde: Thomson Reuters Datastream, USA’s Energy Information Administration, Macrobond og egne beregninger.
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Den lave oliepris har medført, at investeringerne
i olieindustrien er faldet meget, og udviklingen
ventes at fortsætte i 2016. Det kan på sigt føre
til, at udbuddet af olie vil være lavere end efter
spørgslen, som ventes at tiltage i takt med den
globale økonomiske fremgang. Begge dele peger
i retning af, at olieprisen kommer op igen. Andre
forhold kan dog have en modsat effekt, herun
der de store lagre, at oliefelter under opbygning
bliver færdige, at vækstnedgangen i Kina bliver
stærkere end ventet, og at der sker fremskridt
inden for energibesparelser og vedvarende
energi. Ifølge Det Internationale Energiagentur,
IEA, vil energibesparende tiltag reducere væksten
i OECD-landenes energiefterspørgsel til 60 pct.
af, hvad den ellers ville have været i 2040. Ultimo
februar ventede et bredt udsnit af internationale
banker, at olieprisen i gennemsnit vil stige til ca.
65 dollar pr. tønde i 2018. IEA forventede i deres
World Energy Outlook fra november 2015, at
olieprisen vil være 80 dollar pr. tønde i 2020 og
derefter stige yderligere.
UDVIKLING I VERDENSHANDLEN
Væksten i verdenshandlen er aftaget, jf. figur 7
(venstre). Det skyldes især, at handelsvæksten er
faldet i ikke-OECD-landene, særligt Rusland, Bra
silien og Kina. Udviklingen afspejler, at BNP-væk
sten er aftaget i Kina, og at Brasilien og Rusland
begge er ramt af et kraftigt økonomisk tilbage

slag på grund af de lave råvarepriser, jf. tidligere.
Ruslands import er desuden påvirket negativt af
importrestriktioner. Verdenshandlen hæmmes
også af, at den globale vækst er behersket. Både
Europa-Kommissionen, IMF og OECD forventer, at
væksten i verdenshandlen vil stige i takt med, at
den globale økonomiske aktivitet tiltager.
Væksten i verdenshandlen har generelt været
svagere efter den økonomiske og finansielle krise.
I de to årtier op til krisen var forholdet mellem den
gennemsnitlige årlige vækst i henholdsvis verdens
handel og BNP, handelselasticiteten, ca. 2, men efter
krisen faldt den til 1,3, jf. figur 7 (højre). Den faldt
for både OECD- og ikke-OECD-landene. Elasticiteten
trækkes endvidere ned af, at ikke-OECD-landenes
andel af verdens BNP og import er steget, idet de
har en lavere handelselasticitet end OECD-landene
på grund af mindre handel med omverdenen.
Udviklingen i handelselasticiteten afspejler både
konjunkturelle og strukturelle forhold. En konjunk
turel forklaring på faldet er bl.a., at efterspørgs
len efter investeringsgoder aktuelt er svag. Det
påvirker væksten i verdenshandlen negativt, fordi
investeringer typisk har et stort importindhold. En
strukturel forklaring kan være, at udviklingen af
globale værdikæder er gået ned i tempo, jf. artik
len ”Globale værdikæder” i denne Kvartalsoversigt.
Andre forklaringer er, at reduktionen i handelstariffer er stagneret, mens andre barrierer for
handel er steget lidt.

Importvækst og handelselasticitet

Figur 7
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Anm.: Højre figur: Handelselasticiteten er beregnet som den reale vækst i verdenshandlen i forhold til den reale vækst i verdens BNP.
Kilde: OECD og egne beregninger.
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ARBEJDSMARKEDER,
LØNUDVIKLING OG INFLATION
Der er fremgang på arbejdsmarkederne i de
avancerede økonomier. I euroområdet faldt le
digheden til 10,3 pct. i januar, hvilket er næsten 2
procentpoint lavere, end da den toppede i foråret
2013, jf. figur 8 (venstre). I USA er ledigheden
nede på 4,9 pct., hvilket Federal Reserve vurderer,
er niveauet for den strukturelle ledighed i USA.
På trods af fremgangen på arbejdsmarkederne
er lønstigningstakten stadig behersket, jf. figur 9
(venstre). En af årsagerne er, at der stadig er ledige
ressourcer. I USA er beskæftigelsesfrekvensen
(15-64-årige) ca. 3 procentpoint under niveauet før
krisen, jf. figur 8 (højre), og der er en del perso
ner på deltid, der ønsker at arbejde på fuld tid. I
euroområdet er frekvensen kun ca. 1 procentpoint
lavere end før krisen, men ledigheden er stadig
høj. Set over de seneste år har lønstigningstakten
dog peget opad i både USA og euroområdet, og i
USA venter både arbejdsgivere og -tagere, at den
vil tiltage over det kommende år.
I euroområdet faldt årsstigningstakten i for
brugerpriserne til -0,2 pct. i februar efter at have
været svagt positiv i slutningen af 2015 og januar
2016, jf. figur 9 (højre). Det skyldes i høj grad ud
viklingen i olieprisen. Det underliggende prispres
er dog også behersket. Kerneinflationen, målt ved
den årlige stigning i forbrugerprisindekset ekskl.

energi, fødevarer, alkohol og tobak, faldt således
til 0,7 pct. efter at have ligget stabilt omkring
1 pct. siden sommeren 2015. I USA er prisstig
ningstakten, målt ved privatforbrugsdeflatoren,
PCE, som er Federal Reserves foretrukne mål for
inflationen, steget betydeligt de seneste måneder,
nemlig til 1,3 pct. i januar fra 0,2-0,3 pct. igennem
det meste af 2015. Udviklingen afspejler bl.a., at
det nedadrettede pres fra faldet i olieprisen er
aftaget (basiseffekt). Det underliggende prispres
er dog også tiltaget lidt til 1,7 pct. i januar.
PENGEPOLITIK
På rentemødet den 10. marts besluttede ECB at
nedsætte de pengepolitiske renter. Renten på
indlånsfaciliteten blev nedsat med 10 basispoint
til -0,4 pct., jf. figur 10 (venstre). Renterne ved de
primære markedsoperationer og på den margi
nale udlånsfacilitet blev nedsat med 5 basispoint
til henholdsvis 0 pct. og 0,25 pct. De månedlige
opkøb af bl.a. statsobligationer øges fra 60 til
80 mia. euro, og programmet udvides til også at
inkludere virksomhedsobligationer. Opkøbene
fortsætter som planlagt frem til og med marts
2017. Der udbydes desuden fire nye auktioner
af målrettede langfristede markedsoperationer,
TLTRO’er, med en løbetid på fire år. Renten på de
nye TLTRO’er vil som minimum svare til renten på
indlånsfaciliteten.

Pct.

Arbejdsløshed og beskæftigelsesfrekvens

Figur 8
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Løn- og prisudvikling i euroområdet og USA

Figur 9
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Anm.: Højre figur: Der er vist det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, for euroområdet og privatforbrugsdeflatoren, PCE, for USA.
Kilde: Macrobond.

Forventninger til den pengepolitiske rente i euroområdet og USA

Figur 10
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Anm.: Venstre figur: Ændringer i indlånsrenten er vist på annonceringsdagen. Den stiplede linje angiver forventningerne til interbankrenten
og er beregnet ud fra renterne på Overnight Interest Swaps 11. marts 2016. Højre figur: De markedsudledte forventninger til Federal
Funds-renten er bergnet ud fra Federal Funds Futures. Rentestigningen vedtaget af Federal Open Market Committee, FOMC, i december
2015 fik effekt 17. december 2015.
Kilde: Macrobond og Scanrate Rio.

Også i Japan lempes pengepolitikken fortsat. Den
japanske centralbank, Bank of Japan, introducere
de i slutningen af januar negative renter på dele
af bankernes indestående. Samtidig fortsætter
den med at opkøbe bl.a. statsobligationer. Bank
of Japan ejer i øjeblikket omkring en tredjedel af
de udestående japanske statsobligationer mod
omkring 15 pct. i begyndelsen af 2013.
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Bank of Japan er den seneste af en række central
banker, der inden for de sidste par år har introdu
ceret negative renter på bankernes indestående,
jf. figur 11 (venstre). Ændringerne i de pengepo
litiske renter er slået igennem på pengemarkeds
renterne, der i flere tilfælde er blevet negative,
jf. figur 11 (højre).
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Anm.: Venstre figur: For Danmark er vist renten på indskudsbeviser, for euroområdet renten på indlånsfaciliteten, for Sverige reporenten/renten
på Riksbank-certifikater, for Schweiz middelværdien af det pengepolitiske mål for 3-måneders-pengemarkedsrenten Libor og for Japan
renten på bankernes indskud. Både i Japan og Danmark er det dog kun en del af bankernes indskud, der forrentes med den negative
rente. Renteændringer er vist på annonceringsdagen for Danmark, Sverige og Euroområdet.
Kilde: Macrobond.

Federal Reserve satte, som tidligere nævnt, ren
ten op fra 0,0-0,25 pct. til 0,25-0,50 pct. i decem
ber. Medlemmerne af Federal Reserves pengepo
litiske komite, FOMC, annoncerede ved samme
lejlighed, at de forventer at sætte renten op med
samlet set 1 procentpoint i både 2016 og 2017.
Det er en væsentlig større rentestigning, end der
aktuelt er indregnet i markedspriserne, jf. figur
10 (højre). Den seneste tids forhøjede volatilitet
på de finansielle markeder og svagere udvikling
i amerikansk økonomi har endvidere fået mar
kedsdeltagerne til at forvente, at Federal Reserve
venter til omkring årsskiftet 2016/17, før renten
sættes op igen.
Norges Bank holdt renten uændret på 0,75 pct.
ved det pengepolitiske møde 17. december 2015,
men indikerede, at den muligvis vil blive sat ned i
1. halvår 2016. Sveriges Riksbank nedsatte 11. fe
bruar reporenten til -0,5 pct. for at understøtte, at
udviklingen i forbrugerpriserne overholder målet
om en årlig stigning på 2 pct. I januar beslutte
de Riksbanken endvidere, at den vil intervenere
i valutamarkedet for at svække den svenske krone,
hvis den vurderer, at det er nødvendigt for at
sikre, at inflationsmålet bliver opfyldt.
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FINANSIELLE MARKEDER
De finansielle markeder har været præget af
store udsving i årets første måneder, og bl.a.
aktiekurserne er faldet, jf. figur 12 (venstre og
højre). Udviklingen skyldes bl.a., at markedsdeltagerene vurderer, at risici knyttet til den
kinesiske økonomi og den globale vækstfrem
gang mere generelt er steget. De seneste uger
er volatiliteten dog aftaget, og aktiekurserne
er steget lidt, især i USA.
Den forhøjede volatilitet på de finansielle
markeder og faldet i aktiekurserne fik investorer
ne til at søge mod mere sikre aktiver, bl.a. stats
obligationer og guld. Det betød, at renterne på
10-årige statsobligationer faldt i bl.a. Tyskland og
USA, jf. figur 13 (venstre), og at guldprisen steg,
jf. figur 13 (højre). Renten på 10-årige japanske
statsobligationer faldt umiddelbart efter, at den
negative rente på dele af bankernes indestående
blev introduceret, og faldt efterfølgende yder
ligere til lidt under nul.
Fra august 2015 til marts 2016 er Kinas valuta
kurs blevet svækket med 5 pct. over for dollar,
og kapital er strømmet ud af landet, jf. figur 14.
Det skal bl.a. ses i lyset af, at den økonomiske
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Volatilitet på aktiemarkedet og udvalgte aktieindeks

Figur 12
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Anm.: Venstre figur: Der vises et 10-dages glidende gennemsnit af VIX (S&P 500).
Højre figur: Der er vist STOXX for euroområdet, S&P 500 for USA og Shanghai Composite for Kina.
Kilde: Macrobond.

Rente på 10-årige statsobligationer og guldpris

Figur 13
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Anm.: Venstre figur: Der er vist 10-årige benchmark obligationer.
Kilde: Macrobond.

vækst i Kina ventes at aftage, og at risici knyttet til
udviklingen i økonomien vurderes at være steget.
Den kinesiske centralbank har nedbragt sin valu
tareserve med ca. 775 mia. dollar fra april 2014 og
frem til februar i år.
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Kinas valutareserve og valutakurs

Figur 14
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PENGE- OG VALUTAFORHOLD
PENGE- OG VALUTAMARKEDET
Kronens kurs over for euro ligger stabilt og meget
tæt på centralkursen i ERM2. Siden medio april
2015 har bevægelserne i kursen været særdeles
små, jf. figur 15. Nationalbanken solgte valuta for
49,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i
december 2015 og for henholdsvis 7,7 og 8,4 mia.
kr. i januar og februar. Dermed udgjorde valutare
serven ved udgangen af februar 2016 421,5 mia.
kr., hvilket er lidt lavere, end før presset på kronen
opstod i begyndelsen af 2015. Samlet set endte
udlandet med netto at have solgt kroner, mens
indenlandske aktører netto købte kroner i 2015.
I begyndelsen af december, da ECB nedsatte
indlånsrenten, fastholdt Nationalbanken indskuds
bevisrenten. Fastholdelsen skete på baggrund af
interventionssalget af valuta. Eftersom interventi
onssalgene fortsatte, forhøjede Nationalbanken
ensidigt indskudsbevisrenten med 0,10 procent
point med virkning fra 8. januar. Da ECB på ren
temødet 10. marts annoncerede en nedsættelse
af sine pengepolitiske renter og en række andre
foranstaltninger, holdt Nationalbanken de penge
politiske renter uændret. Det skete på baggrund
af Nationalbankens interventioner siden årsskiftet.
Det pengepolitiske spænd til euroområdet er
dermed blevet indsnævret ad tre omgange inden
for de seneste tre måneder; fra -0,55 procentpoint
i begyndelsen af december til -0,25 procentpoint
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Anm.: Omvendt skala. Seneste observation er 11. marts 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

medio marts. Spændet mellem de korte penge
markedsrenter i Danmark og euroområdet er
i samme periode fulgt med opad, og 3-måne
ders-spændet er dermed tæt på nul, jf. figur 16.
Umiddelbart efter ECB’s rentemøde i begyndel
sen af januar og løbende herefter tiltog marke
dernes forventning til, at ECB ville lempe penge
politikken yderligere i løbet af året. Derfor var de
europæiske pengemarkedsrenter allerede faldet
forud for rentenedsættelsen i marts. Udledt af de
aktuelle renter med længere løbetid forventer
markedsdeltagerne stadig, at ECB vil nedsætte
indlånsrenten senere på året, dog i lidt mindre
grad end før rentemødet i marts. Udviklingen i
euroområdet påvirkede også forventningerne
til de danske pengemarkedsrenter. Markederne
forventede medio marts, at den danske dag til
dag-rente ville stige, men langsommere end de
forventede i begyndelsen af december 2015. Frem
mod udgangen af 2017 ligger der en stigning på
ca. 0,2 procentpoint. Det indebærer, at forventnin
gen til, hvornår dag til dag-renten bliver positiv,
er udskudt ca. et halvt år til foråret 2019.
Samtidig med at Nationalbanken forhøjede
indskudsbevisrenten i januar, blev de pengepoli
tiske modparters samlede folioramme sat ned fra
63 til 32 mia. kr., jf. figur 17. Det skete som følge
af, at modparternes placeringsbehov blev reduce
ret i takt med, at Nationalbanken solgte valuta og
købte kroner i forbindelse med interventioner.
Pengeinstitutternes indlånsrenter over for
finansielle selskaber er siden april 2015 overordnet
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Det pengepolitiske rentespænd og pengemarkedsspændet til euroområdet

Figur 16
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Anm.: Det pengepolitiske spænd er forskellen mellem Nationalbankens indskudsbevisrente og ECB’s rente på indlånsfaciliteten. Renteændrin
ger er vist på annonceringsdatoen. Pengemarkedsspændet er baseret på 3-måneders Cita- og Eonia-swaprenter. Forventningerne er
til pengemarkedsspændet og er baseret på forwardrenter udledt ud fra henholdsvis Cita- og Eonia-renteswaps. Seneste observation er
11. marts 2016.
Kilde: Nordea Analytics, Scanrate Rio, ECB og Danmarks Nationalbank.

set steget i takt med pengemarkedsrenterne,
jf. figur 18 (venstre). Der er stor forskel på, hvor
meget den negative indskudsbevisrente er slået
igennem på pengeinstitutternes renter på anfordringsindlån over for forskellige typer af finan
sielle selskaber. Fx var renten over for forsikrings
selskaber og pensionskasser -0,4 pct. i januar, mens
den over for kreditinstitutter var -0,1 pct. Forskellen
er dog noget mindre, hvis man ser på den samlede
indlånsrente. Det afspejler i høj grad, at de forskelli
ge sektorer benytter sig af forskellige indlånstyper.
Kreditinstitutternes indlån i pengeinstitutter består
overvejende af repoindlån, hvor renten er markant
lavere end for deres anfordringsindlån. Repoindlån
indgår som en del af det sikrede pengemarked. Der
har, set over en længere periode, været en falden
de tendens i omsætningen på repomarkedet, jf.
figur 18 (højre). Det har også været med til at øge
den samlede rente på pengeinstitutternes indlåns
renter over for kreditinstitutter. Den faldende om
sætning kan hænge sammen med, at pengeinstitut
terne har reduceret deres obligationsbeholdning
og dermed mulighed for at stille sikkerhed i repo
forretninger. Det skal ifølge markedsdeltagerne
ses i lyset af mindre risikovillighed bl.a. som følge
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Anvendelse af Nationalbankens
instrumenter

Figur 17
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Anm.: Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters
samlede nettomellemværende i kroner med Nationalban
ken i pengepolitisk øjemed. Den er defineret som mod
parternes beholdning af indskudsbeviser og indestående
på foliokonti fratrukket de pengepolitiske lån. Seneste
observation er 11. marts 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Pengeinstitutternes indlånsrenter over for finansielle selskaber
og repoforretninger med kreditinstitutter

Figur 18

Rente på og gennemsnitlig beholdning
af repoindlån fra kreditinstitutter
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Anm.: Månedlige gennemsnitsrenter på pengeinstitutternes udestående indlån.
Kreditinstitutter dækker hovedsageligt over penge- og realkreditinstitutter.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

af investorernes fokus på, at pengeinstitutternes
indtjening skal komme fra kerneområderne. Dertil
kommer ny og kommende regulering i form af ka
pital- og likviditetskrav, der kan være medvirkende
til, at pengeinstitutterne er mindre villige til at indgå
repoforretninger, jf. Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. halvår 2015.

KAPITALMARKEDET
Udviklingen i renterne på de danske statsobligati
oner har i store træk været i tråd med udviklingen
i tilsvarende tyske renter. Statsobligationsrenterne
steg lidt i december 2015. Det afspejlede bl.a., at
ECB lempede mindre end ventet ved rentemødet
i begyndelsen af december, og at Federal Reserve

Danske statsobligationsrenter

Figur 19

Danske statsobligationsrenter fordelt på løbetider
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Anm.: Venstre figur: Parrenter, dvs. beregnede renter, hvor løbetiden er præcis 2, 5 og 10 år. Seneste observation er 11. marts 2016.
Kilde: Nordea Analytics og Scanrate Rio.
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medio december, for første gang i syv år, for
højede renten. Dertil kom, at der i markedet var
en stigende forventning om, at Nationalbanken
ville forhøje indskudsbevisrenten. Efter årsskiftet
vendte tendensen, og statsobligationsrenterne
faldt, jf. figur 19 (venstre). I begyndelsen af januar
kunne det navnlig tilskrives en generel frygt for en
afmatning i verdensøkonomien og deraf følgende
aktieuro, som drev investorer mod mere sikre
aktiver, jf. afsnittet om international økonomi. I
slutningen af januar og begyndelsen af februar
påvirkedes statsobligationsrenterne af Japans ren
tenedsættelse og øgede forventninger til, at ECB
ville lempe yderligere. Faldet i renterne på stats
obligationer har været størst for obligationer med
længere løbetid, således er rentekurven blevet
fladere i de seneste måneder, jf. figur 19 (højre).
I de seneste måneder er rentespændet mellem
Danmark og Tyskland fortsat blevet udvidet lidt,
jf. figur 20. I samme periode blev en række andre
landes spænd til tyske statsobligationer ligeledes
udvidet, bl.a. Sverige, Finland og Belgien. En del
af stigningen i det dansk-tyske-spænd afspejler
formentlig, at likviditeten i det danske statsobliga
tionsmarked endnu ikke er fuldt normaliseret efter
udstedelsesstoppet fra ultimo januar til oktober
2015. Spændudvidelsen skal dog også ses i lyset
af ECB’s opkøb af statsobligationer, der fortsat
bidrager til at holde renterne i euroområdet
ekstraordinært lave.

Spænd mellem danske
og tyske statsobligationsrenter

Figur 20
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Anm.: Parrenter, dvs. beregnede renter, hvor løbetiden er præcis
2, 5 og 10 år. Seneste observation er 11. marts 2016.
Kilde: Nordea Analytics.
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De to første måneder af 2016 var det danske
ligesom de internationale aktiemarkeder præ
get af stor usikkerhed. Frygten for en nedgang i
verdensøkonomien samt en forværret stemning
over for risikable aktiver medførte høj volatilitet,
og det danske aktiemarked har siden begyn
delsen af året til og med februar haft fire han
delsdage med fald på over 3 pct. Det er meget
unormalt. I 2011-15 var der eksempelvis kun ni
handelsdage med tilsvarende negative reakti
oner. Faldet i de første to måneder af 2016 skal
dog ses i sammenhæng med, at aktiepriserne
steg kraftigt i de to foregående år. Stigningerne
i 2014-15 kan overordnet set henføres til vækst i
indtjening og markedsdeltageres forventninger
til fremtidig indtjening, jf. boks 1.
Udviklingen i de korte realkreditrenter har om
trent fulgt udviklingen i statsobligationsrenterne,
jf. figur 21 (venstre). Den 30-årige realkreditrente
har været mindre volatil, men faldt ca. 0,1 pro
centpoint til 3 pct. fra begyndelsen af december
til medio februar. Det betød, at kursen på 30årige 3-pct.-obligationer i en kort periode i slut
ningen af januar overskred 100.
I takt med, at spændet mellem de lange og
korte renter blev indsnævret, optog husholdnin
gerne i løbet af 2014 i stigende grad fastforren
tede realkreditlån. I begyndelsen af 2015, hvor
renterne generelt var rekordlave, benyttede
mange husholdninger også lejligheden til at
omlægge deres lån med kortere rentebinding til
fastforrentede lån. Siden er tendensen gået den
anden vej, jf. figur 21 (højre). Umiddelbart efter
ECB’s rentemøde i marts steg såvel de danske
som de tyske statsobligationsrenter lidt.
Reakreditinstitutterne har gennem en årrække
via bidragsstrukturen øget låntagernes incita
ment til at optage lån med længere rentebin
ding. Fra slutningen af 2011 og frem til og med
2014 blev forskellen i bidragssatsen på lån med
kortere rentebinding og fastforrentede lån
udvidet markant, jf. figur 22 (venstre). Dertil
kommer, at kursskæringen ved optagelse og
refinansiering også steg i perioden. I 2015 var
forholdet mellem bidragssatserne på de for
skellige låntyper stort set uændret. Nykredit
annoncerede i begyndelsen af februar sammen
med planerne om en børsnotering, at bidrags
satserne på lån formidlet af Totalkredit vil blive
hævet med 0,1-0,4 procentpoint med virkning
fra juli 2016. Den største stigning er for de korte
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Boks 1

Danske aktier er steget kraftigt de senere år
De danske aktier er steget hvert af de seneste fire år. I
perioden 2013 til 14 var stigningen på samme niveau som i
USA og lidt hurtigere end i euroområdet, jf. figuren nedenfor
(venstre). Men i 2015 har kursudviklingen for danske aktier

Fortsættes på næste side

overgået den for stort set alle andre udviklede lande. De
største danske aktier steg lige knap 40 pct. inkl. udbetalte
dividender i 2015.

Aktiekursudvikling i Danmark i forhold til andre områder
Aktiekursudvikling i Danmark, euroområdet og USA

Aktiekursudvikling korrigeret for sektorforskelle
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Anm.: Venstre figur: Totalafkast (dvs. inkl. udbytter) i lokal valuta. Indeks: OMXC (Danmark), Eurostoxx (euroområdet) og S&P 500 (USA). Højre
figur: Relativ aktieprisudvikling i forhold til euroområdet, når 1. forskelle fra, hvor meget de forskellige sektorer vægter fjernes (lilla) og
2. kursudviklingen for medicinalselskaberne fjernes (rød). Beregnet på baggrund af Datastreams sektorindeks (ikke totalafkast), som
indeholder andre selskaber end indeksene i venstre figur og er ekskl. udbytter. Indekset for medicinalsektoren inkluderer også aktier i
bioteknologisektoren.
Kilde: Thomson Reuters Datastream.

En del af det høje afkast på danske aktier, sammenlignet
med fx aktier i euroområdet, kan forklares ved, at Danmarks
klart største selskab målt på markedsværdi, Novo Nordisk,
er steget kraftigt i værdi. Men det er ikke kun Novo Nordisk,
der står bag det højere afkast. Vægten af medicinalsektoren
i indekset er meget høj i Danmark i forhold til i euroområdet.
Aktier i selskaber i den sektor har klaret sig bedre kurs
mæssigt end i øvrige sektorer både i Danmark og i euro
området. Forskellen i afkastet, der stammer fra forskellen i
indeksvægte, kan isoleres ved at konstruere et indeks med
identiske indeksvægte i de to områder. Det reducerer afka
stet i Danmark en del, jf. figuren ovenfor (højre). De danske
selskaber i medicinalsektoren har derudover klaret sig bedre
end de tilsvarende selskaber i euroområdet. En investering
i aktier i selskaber i de øvrige sektorer har dog stadig givet
et højere afkast end en investering i tilsvarende selskaber i
euroområdet.

rentetilpasningslån, hvormed incitamentet til at
vælge længere rentebinding øges. På trods af, at
bidragssatserne er steget over de senere år, er
den samlede låneomkostning for husholdninger
faldet markant som følge af det lave renteniveau,
jf. figur 22 (højre).
Nykredits planer om at styrke kapitalgrundla
get gennem en børsnotering er positivt for den
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Værdifastsættelsen af danske aktier målt i forhold til bogført
værdi af egenkapitalen eller i forhold til den aktuelle indtje
ning er høj og har været stigende siden 2012, jf. figuren ne
denfor (venstre). Det indikerer ikke i sig selv, at aktiepriserne
er uholdbart høje. Der kan være mange årsager til stignin
gen i aktiepriserne og værdiansættelsen, fx forventninger
om en høj fremtidig indtjening.
En såkaldt dividendediskonteringsmodel kan give indsigt
i, om en aktieprisstigning er drevet af udviklingen i de nuvæ
rende dividender og fremtidig indtjening, ændringer i renten
eller blot en ændret pris for risiko. Stigningen i aktiepriserne
i Danmark kan i modellen især henføres til en høj vækst i
dividender, jf. figuren nedenfor (højre). Den forventede frem
tidige indtjeningsvækst har alt andet lige også bidraget til
aktieprisstigningerne i 2014 og 2015. Ændringer i aktierisiko
præmien har ikke bidraget systematisk til stigningen.

finansielle stabilitet af to årsager. For det første vil
en børsnotering tilføre Nykredit kapital og dermed
gøre selskabet mere robust. For det andet vil en
børsnotering give Nykredit en ny kanal til at hente
kapital i fremtiden, hvis det skulle blive nødvendigt.
I februar afholdt realkreditinstitutterne refinan
sieringsauktioner for obligationer bag lån med
rentetilpasning i april. For lånene med kortest
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Fortsat

Boks 1

Prisfastsættelse af danske aktier og drivkræfter bag stigning
Nøgletal for prisfastsættelse af danske aktier
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Anm.: Venstre figur: ”Kurs/indre værdi” er forholdet mellem markedsværdien af danske selskaber og deres bogførte egenkapital. ”Kurs/indtje
ning” er forholdet mellem markedsværdien og aktieanalytikeres forventninger til indtjeningen i indeværende regnskabsår. Forventningen
er brugt snarere end sidste års realisation for at undgå støj fra ekstraordinære indtægter og udgifter. Højre figur: Baseret på OMXC20.
Dekomponering baseret på approksimation til en ”Three stage dividend discount model”, se Russel J. Fuller og Chi-Cheng Hsia, A simpli
fied common stock valuation model, Analysts Journal, september/oktober 1984, vol. 40, nr. 5. Beregningen gør brug af dividendeprocen
ten, analytikeres forventninger til mellemsigtet vækst i indtjening, en lang, risikofri rente (10-årige danske statsrenter) og en langsigtet
forventet nominel BNP-vækst (potentiel realvækst, der følger metoden beskrevet i Asger Lau Andersen og Morten Hedegaard Rasmus
sen, Produktionspotentialet i dansk økonomi, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2011, Del 2, tillagt 2 pct.).
Kilde: Thomson Reuters Datastream og egne beregninger.

Realkreditobligationsrenter og fordeling af bruttonyudlån på låntyper
Realkreditobligationsrenter fordelt på løbetid
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Figur 21

Realkreditinstitutternes bruttonyudlån fordelt på låntyper
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Anm.: Venstre figur: Den 1-, 3- og 5-årige rente er baseret på obligationer bag rentetilpasningslån. Den 30-årige rente er en gennemsnitlig
effektiv rente baseret på konverterbare realkreditobligationer. Seneste observation er 11. marts 2016. Højre figur: De forskellige låntyper
er estimeret på baggrund af rentebindingsperioden på lånene. Rentespændet er forskellen mellem den 30- og 1-årige rente. Seneste
observation for nyudlånene er januar 2016 og 11. marts 2016 for rentespændet.
Kilde: Nordea Analytics, Nasdaq OMX og Danmarks Nationalbank.

rentebinding betød det en rentestigning på
0,2 procentpoint i forhold til sidste refinansiering,
mens renten for de 3- og 5-årige rentetilpasnings
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lån faldt omkring henholdsvis 0,5 og 2,5 procent
point. Låntagere med 5-årige rentetilpasningslån
havde derfor mulighed for at skifte til fastfor
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Rente og bidrag på udlån til husholdninger

Figur 22

Bidragssatser på nyudlån fordelt på rentebindingsperiode
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Anm.: Gennemsnitlige bidrags- og rentesatser. Der er korrigeret for brud i data som følge af overgangen til ny MFI-statistik i september 2013.
Seneste observation er januar 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

rentede lån uden at opleve en stigning i renten.
Sammenlignes mængden af obligationer, der
udløb, med de udbudte mængder, var refinansie
ringsgraden på knap 80 pct. Dermed fortsætter
tendensen til, at andelen af lån med kort finansie
ring falder. Sammen med spredningen af refinan
sieringsauktionerne medvirker det til at mindske
refinansieringsrisikoen.
PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES
RENTER, UDLÅN OG INDLÅN
Pengeinstitutternes renter på udlån til husholdnin
ger og erhverv er faldet en smule i løbet af de se
neste måneder, hvorimod indlånsrenten har været
nogenlunde uændret, jf. figur 23. Det seneste fald
i renten på udlån til husholdninger dækker over,
at renten på boliglån har været stort set uændret,
mens renten på forbrugerkreditter faldt lidt. Dertil
kommer, at udlånet til andre formål, hvor renter
ne ligger ca. 2 procentpoint højere end på udlån
med sikkerhed i bolig faldt.
Pengeinstitutternes indlånsrenter over for
erhverv har ligget på omkring 0 pct. siden april
2015. I samme periode har renten på husholdnin
gernes indlån fortsat været positiv. I januar 2016
var renten på husholdningernes anfordringsind
lån knap 0,5 pct. Det afspejler, at omkring 15 pct.
af husholdningernes anfordringsindlån var tilknyt
tet prioritetslignende udlånsaftaler, hvor renten
var ca. 2 pct. Det var kun omtrent halvdelen af
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husholdningernes indlån, der blev forrentet med
0 pct. Til sammenligning forrentes ca. en tredjedel
af indlånene fra erhverv og størstedelen af ind
lånene fra MFI’er med negativ rente. Husholdnin
gerne har i forhold til erhvervsvirksomhederne en
større andel af deres indlån placeret med længere
binding enten i form af tidsindskud eller indlån
med opsigelsesvarsel, hvor renten også er højere.
Hvor lang tid husholdningerne vælger at binde
indlånene, afhænger i høj grad af, hvor stor forskel
der er på forrentningen af indlånstyperne. Når
rentespændet mellem tidsindskud og indlån på an
fordring falder, er incitamentet for længere binding
mindre. Derfor stiger anfordringsindlånenes andel
af det samlede indlån. Det har ikke mindst gjort sig
gældende i de seneste år, jf. figur 24.
Omløbet af kontanter steg 4 pct. i 2015. Stignin
gen har siden foråret 2015 været lidt højere, end
tendensen over de seneste fem år ellers tilsiger.
Der er dog ikke tegn på, at de sektorer, der bliver
mødt af negative renter efterspørger flere kontan
ter, og efterspørgslen efter store sedler har heller
ikke været usædvanlig høj, jf. figur 25 (venstre). Det
indikerer, at stigningen i kontantomløbet ikke af
spejler en øget efterspørgsel til værdiopbevaring.
Stigningen i kontanterne har ikke været på bekost
ning af indlån i pengeinstitutterne.
Som andel af BNP har indlånet fra ikke-MFI’er
været stabilt i perioden, hvor kontantomløbet
er steget, jf. figur 25 (højre). Udviklingen, hvor
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Pengeinstitutternes ud- og indlånsrenter over for husholdninger og erhverv
Gennemsnitlige udlånsrenter

Figur 23

Gennemsnitlige indlånsrenter
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Anm.: Månedlige gennemsnitlige effektive renter på udestående ud- og indlån. Prioritetslån dækker alle former for prioritetslignende lån,
hvor renten på udlånet også gælder for det tilsvarende indlån. Seneste observation er januar 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

Pengeinstitutternes merrente
på tidsindskud i forhold til anfordringsindlån fra husholdninger og anfordringsindlånenes
andel af det samlede indlån
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Figur 24
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Anm.: Højre akse er omvendt skala. Renten på tidsindskud varie
rer med indlånets løbetid, men langt de fleste tidsindskud
har en løbetid på op til og med 2 år. Den anvendte rente
er et gennemsnit for alle tidsindskud. Anfordringsindlåne
nes andel er af det samlede indlån, dvs. ikke kun i forhold
til tidsindskud, men også i forhold til bl.a. indlån med
opsigelsesvarsel. De øvrige typer af indlån udgør dog
mindre end 5 pct. af det samlede indlån. Der er korrigeret
for brud i data som følge af overgangen til ny MFI-statistik
i september 2013. Seneste observation er januar 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

de mest likvide aktiver, dvs. både kontanter og
indlån, stiger, er ikke særlig for Danmark. I euro
området har den gennemsnitlige år til år-vækst
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i pengemængden, M1, været 13 pct. – stort set
svarende til udviklingen i Danmark.
Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån
til husholdninger og erhverv har været omtrent
uændret de seneste måneder, jf. figur 26. Således
var udlånet til erhverv 1.031 mia. kr. ultimo januar
2016, mens udlån til husholdninger udgjorde 2.334
mia. kr. Over det seneste år er det samlede udlån
steget med knap 1 pct. Det er hovedsageligt drevet
af realkreditinstitutternes udlån til husholdninger.
Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse
forventede både penge- og realkreditinstitutterne,
at de ville stramme kreditstandarderne over for
husholdninger i 4. kvartal 2015, jf. figur 27 (venstre).
Forventningerne havde baggrund i indførelsen af
god skik-reglerne for finansielle virksomheder, hvor
boligkøberes egenbetaling skal udgøre 5 pct. af
boligens værdi. Pengeinstitutterne endte med at
stramme kreditstandarderne lidt mere end ventet
og realkreditinstitutterne lidt mindre. Stramningen
afspejles ikke i den faktiske udvikling i udlånet i
4. kvartal 2015. Det kan hænge sammen med, at
en del af pengeinstitutterne allerede praktiserede
5 pct.-reglen, og at realkreditinstitutterne ikke
direkte er omfattet af reglen, men kun påvirkes,
i det omfang pengeinstitutterne bevilger færre lån.
For udlånet til erhverv har kreditstandarderne
været nogenlunde uændrede, men realkreditinsti
tutterne forventer at stramme i 1. kvartal 2016,
jf. figur 27 (højre). Det afspejler den foreslåede

25

Udviklingen i kontantomløbet og indlånet

Figur 25

Kontantomløbet og indlån som andel
af BNP fordelt på MFI’er og ikke-MFI’er
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Anm.: Venstre figur: Store sedler omfatter 500- og 1.000-kronesedler. Den sorte linje er den lineære tendenslinje. Seneste observation er ultimo
februar 2016. Højre figur: Seneste observation er 4. kvartal 2015.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

ændring i ledelsesbekendtgørelsen om, at der kun
skal kunne bevilges belåning af erhvervsejendom
me, i det omfang ejendommen genererer positiv
likviditet.
Siden 3. kvartal 2014 har især pengeinstitut
terne angivet, at konkurrencesituationen insti
tutterne imellem har bidraget til mere lempelige

Penge- og realkreditinstitutternes
udlån til husholdninger og erhverv
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Anm.: Udlånet er opgjort til nominel værdi og er sæsonkor
rigeret. Der er korrigeret for brud i data som følge af
overgangen til ny MFI-statistik i september 2013. Seneste
observation er januar 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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kreditstandarder over for både private og er
hvervsvirksomheder. I 4. kvartal 2015 var stramnin
gen over for private, drevet af en skærpet risiko
opfattelse og risikovillighed hos både penge- og
realkreditinstitutterne. For erhverv har hovedsage
ligt realkreditinstitutternes finansieringsomkost
ninger trukket i retningen af en stramning over det
seneste års tid.

DANSK ØKONOMI
INDENLANDSK AKTIVITET
Udviklingen i produktion og efterspørgsel det
seneste halvår tyder på afmatning, mens arbejds
markedet er i fortsat fremgang. Det reale BNP steg
0,2 pct. i 4. kvartal 2015 trukket af indenlandsk ef
terspørgsel, mens eksporten lå fladt. Sammen med
faldet i BNP på 0,5 pct. i 3. kvartal betyder det, at
produktion og efterspørgsel stagnerede i 2. halvår
2015 efter otte kvartaler med jævn fremgang. Det
står umiddelbart i kontrast til det stærke arbejds
marked med fortsat stigning i beskæftigelsen, jf.
figur 28 (venstre).
Beskæftigelsesfremgangen siden begyndelsen
af 2013 vurderes generelt at være velfunderet.
Udviklingen i lønkvoten, der afspejler forholdet
mellem realløn og produktivitet, peger overordnet
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Ændring i kreditstandarder

Figur 27
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Anm.: Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik baseret på besvarelser fra de største danske penge- og realkreditinstitutter. Institutternes
besvarelser tildeles en værdi på -100, -50, 0, 50 eller 100, og værdien vægtes med instituttets andel af det samlede udlån. Nettotallet kan
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dermed ligge mellem -100 og 100. Et negativt tal indikerer en stramning og et positivt en lempelse. Fx vil et nettotal på -100 (100) svare
20 til, at alle institutter har strammet (lempet) kreditstandarderne meget, mens et nettotal på -50 (50) kan svare til, at alle institutter har
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Kilde:
10 Danmarks Nationalbank.
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BNP, beskæftigelse og lønkvote

Figur 28

BNP og beskæftigelse
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Anm.: Venstre figur: Beskæftigelse (inkl. orlov) ifølge nationalregnskabet. Højre figur: Løn over bruttoværditilvækst i de private byerhverv.
Den stiplede linje viser gennemsnit siden 1985.
Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.
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efterspørgslen, og de disponible indkomster
vokser pænt. Hertil kommer, at lønstigningstakten
herhjemme i en periode har ligget lavere end i
udlandet, hvilket sammen med en lavere effektiv
kronekurs giver et godt konkurrencemæssigt ud
gangspunkt for vækst i eksporten. Der ventes dog
en lidt svagere vækst på eksportmarkederne de
kommende år, og det lægger også en dæmper på
den indenlandske efterspørgsel. Alt i alt vurderes
opsvinget at være en anelse langsommere om at
komme op i fart, så vækstudsigterne for dansk
økonomi er lidt mere afdæmpede end skønnet i
december 2015. Væksten i BNP i 2016 forventes at
blive 1,3 pct., stigende til 1,8 pct. i både 2017 og
2018 i takt med, at den udenlandske efterspørgsel
stiger. Skønnet på væksten i 2016 er nedjusteret
med 0,5 procentpoint i forhold til seneste pro
gnose. Det afspejler først og fremmest, at ud
gangspunktet ved slutningen af 2015 er svagere.
Beskæftigelsen ventes forøget med knap 75.000
personer fra 4. kvartal 2015 til udgangen af 2018,
jf. tabel 2.
Produktionsgabet, der angiver omfanget af
ledig kapacitet, skønnes til -1,4 pct. af BNP i 2015.
Økonomien vurderes at nå sin normale kapaci
tetsudnyttelse i løbet af de næste år, men lidt
senere end skønnet i prognosen fra december
2015. Arbejdsmarkedsgabet, der angiver, hvor
meget ledigheden kan falde, uden at der opstår
et inflationært pres, indsnævres de kommende år.
Kapacitetssituationen strammer således til og vil

Importkorrigerede vækstbidrag

Figur 29
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Anm.: Vækstbidragene er korrigeret for gennemsnitligt import
indhold.
Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.
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ved udgangen af prognoseperioden i 2018 være
tæt på sit neutrale niveau.
BNP-væksten i prognosen bygger på en forud
sætning om genopretning af den strukturelle vækst i
timeproduktiviteten til et niveau omtrent som forud
for krisen. Realiseres dette ikke, vil væksten i produk
tionen isoleret set blive lavere i de kommende år.
Med prognosens forventninger til efterspørgslen vil
det betyde, at kapacitetspresset strammer hurtigere
til end forudsat. Det vil indebære, at kravene til en
opstramning af finanspolitikken skærpes. På sigt vil
en lavere strukturel produktivitetsvækst betyde en
mindre velstandsfremgang.
Fremgangen i økonomien i 2015 blev båret af
såvel det private som offentlige forbrug, mens
eksporten trak ned, jf. figur 29. Eksporten af varer
og tjenester opgjort i mængder faldt 0,9 pct. i 2015.
Tilbagegangen kommer efter flere år med positiv
vækst. Opgjort i værdi er eksporten imidlertid steget
i 2015, jf. nedenfor. Eksporten i mængder forventes
at begynde at bidrage positivt til BNP-væksten igen,
men i lidt mindre grad end tidligere skønnet.
De grundlæggende drivkræfter for det private
forbrug er omtrent uændrede fra sidste prognose.
Bolig- og arbejdsmarkederne er i fremgang, og de
reale lønninger stiger, ligesom forbrugskvoten er
lav men stigende. På den baggrund kommer det
væsentligste vækstbidrag også i 2016 fra det pri
vate forbrug. I 2017 og 2018 vil eksporten i højere
grad bidrage til væksten.
Boliginvesteringerne faldt lidt i 2015. Fremad
rettet ventes stigende boligpriser at øge boligin
vesteringerne. Det afspejler både øget nybyggeri
og vedligeholdelsesarbejder på den eksisterende
boligmasse. Også erhvervsinvesteringerne ventes
at stige understøttet af lave renter og stigende
kapacitetsudnyttelse samt af de store opspa
ringsoverskud, som virksomhederne har opbygget
de senere år. Investeringer i materiel vil de kom
mende år vokse hurtigere end værditilvæksten i
byerhvervene, hvilket indebærer et løft i investe
ringskvoten for materiel. Erhvervenes bygge- og
anlægsinvesteringer ventes at stige i mindre grad
end erhvervenes materielinvesteringer, bl.a. som
følge af et betydeligt antal ledige lokaler.
Der er såvel nedadrettede som opadrettede
risici knyttet til prognosen, men de nedadrettede
vejer tungere end tidligere. Det skal ses i forlæn
gelse af udviklingen i den internationale økonomi
hen over årsskiftet, især opbremsningen af væk
sten i Kina. Selv om danske virksomheder ikke har
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Centrale økonomiske størrelser

Realvækst i forhold til perioden før, pct.

Tabel 2

2015
2015

2016

2017

2018

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

BNP

1,2

1,3

1,8

1,8

0,2

-0,5

0,2

Privat forbrug

2,1

1,8

2,0

2,0

-0,1

0,7

0,3

Offentligt forbrug

0,9

0,7

0,0

1,2

-0,1

-0,3

-0,2

Boliginvesteringer

-0,3

1,1

4,2

3,9

0,3

-1,3

-2,4

Offentlige investeringer

-1,7

-1,5

0,0

0,0

0,5

-1,1

2,0

2,1

3,2

4,1

3,5

1,8

-1,3

1,7

Lagerinvesteringer mv.1

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

-0,2

Eksport

-0,9

1,0

3,3

2,9

-2,9

-1,4

0,1

0,9

1,6

4,3

3,8

-2,2

-3,8

0,9

-1,3

1,3

3,4

3,4

-2,8

0,4

-0,2

2.796

2.827

2.851

2.875

2.791

2.799

2.811

Ledighed, brutto, 1.000 personer

124

113

109

106

125

122

121

Betalingsbalance, pct. af BNP

6,8

6,7

6,7

6,7

5,9

7,2

5,9

-2,2

-3,2

-2,4

-1,8

-2,3

-1,7

-1,4

Kontantpriser, pct. år-år

6,0

3,5

3,1

3,0

6,0

6,0

6,0

Forbrugerpriser, pct. år-år

0,2

0,6

1,8

1,8

0,4

0,4

0,2

Timeløn, pct. år-år

1,8

2,1

2,5

2,6

1,9

2,0

1,9

Erhvervsinvesteringer

Industrieksport
Import

Beskæftigelse, 1.000 personer

Offentlig saldo, pct. af BNP

1.

Bidrag til BNP-vækst (posten omfatter lagerinvesteringer, værdigenstande og statistisk diskrepans).

nogen stor direkte eksport til Kina, er eksport
markedsvæksten hos vore samhandelspartnere
afhængig af deres eksport til Kina. Hertil kommer
usikkerhed om, hvor solidt beskæftigelsesudvik
lingen herhjemme er funderet. Under normale
omstændigheder vil et eksportfald som det i 2015
medføre en betydelig beskæftigelsesnedgang.
Det sker dog typisk først med forsinkelse. Der er
derfor en risiko for, at der i løbet af de næste par
kvartaler kommer en reduktion i beskæftigelsen,
men det er ikke det centrale scenarie.
Omvendt har den internationale uro på aktie
markederne i begyndelsen af 2016 trykket rente
niveauet yderligere ned, hvilket sammen med den
lavere oliepris isoleret set trækker op i dansk øko
nomi. Det samme gælder, hvis der skulle komme

en hurtigere normalisering af de lave forbrugs- og
investeringskvoter, ligesom det må tages med i
vurderingen, at de ikke-finansielle virksomheder
fortsat har et stort opsparingsoverskud, som kan
omsættes til øget efterspørgsel.
BOLIGMARKEDET
Efter at der havde været tegn på afdæmpning
igennem 2. kvartal 2015, steg priserne på enfami
liehuse igen stærkere i 2. halvår, når der korrige
res for sæsonudsving. Priserne på enfamiliehuse
steg 0,7 og 1,4 pct. i forhold til kvartalet før i hen
holdsvis 3. og 4. kvartal1. Priserne på ejerlejlighe
der fortsatte også opad, men knap så hurtigt som
tidligere på året, jf. figur 30 (venstre). I 4. kvartal
steg priserne på ejerlejligheder 2,0 pct. trods et

1
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Baseret på tal fra Danmarks Statistik efter egen sæsonkorrektion.
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Priser på ejerboliger samt antal tinglyste salg

Figur 30

Stigningstakt i prisen på ejerboliger
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Anm.: Venstre figur: Væksten i boligprisen i en 3-måneders-periode i forhold til den forudgående 3-måneders-periode. Priser ifølge Danmarks
Statistik med egen sæsonkorrektion. Seneste observation er december 2015. Højre figur: Egen sæsonkorrektion.
Kilde: Danmarks Statistik og Danmark Nationalbank.

dyk fra oktober til november. På regionalt plan har
de største prisstigninger været i og omkring ho
vedstadsområdet, hvor stigningstakten har ligget
over resten af landet.
Mens udbuddet af boliger til salg har ligget fladt
for landet under ét, er handelsaktiviteten målt ved
antal tinglyste salg faldet siden foråret, og især i 4.
kvartal var der tale om et markant dyk i salget af en
familiehuse, jf. figur 30 (højre). Mange steder i lan
det er der fortsat et stort ophobet lager af boliger
til salg. Det lægger et nedadrettet pres på priserne.
Omkring årsskiftet trådte en række kreditstram
ninger over for købere af ejerboliger i kraft. Bl.a.
kræves i god skik-reglerne med ikrafttrædelse 1.
november 2015, at køber kan lægge mindst 5 pct.
af købesummen i udbetaling. I februar 2016 fulgte
skærpede krav til robustheden af boligkøbers øko
nomi i vækstområder, herunder i København og
Aarhus. Disse nye retningslinjer kan få indflydelse
på boligpriserne. Indikatorerne over forventnin
gerne2 på boligmarkedet ligger fortsat på et højt
niveau i forhold til de forudgående år.
I år skønnes en stigning i priserne på enfamilie
huse på omkring 3,5 pct. I 2017 og 2018 ventes en
årlig stigning på ca. 3 pct. Den fortsatte stigning i
priserne på ejerboliger skal ses i lyset af det lave
renteniveau, den generelle bedring af økonomien

2

30

samt de fortsat positive forventninger til udviklin
gen på boligmarkedet.
UDENRIGSHANDEL
Eksporten i 2015 udviklede sig svagt målt i værdi,
og især i mængder. Eksporten af varer i alt i værdi
steg 2,3 pct. i 2015, mens importen steg 2,6 pct.
Det betød et månedligt overskud på handelsbalan
cen omkring 6 mia. kr. i sidste halvdel af 2015 og
første måned i 2016. At vareeksporten steg sidste
år, skyldes udelukkende en ualmindelig stærk
første del af 2015, mens eksporten herefter faldt
tilbage. I 2. halvår 2015 lå vareeksporten lidt over
niveauet i samme periode året før. Eksporten af
brændsel lå næsten 30 pct. under 1. halvår 2014,
især trukket ned af faldet i olieprisen samt en fort
sat vigende produktion af olie og gas i Nordsøen,
mens eksporten af industrivarer gik frem. Blandt
tjenester var der stor tilbagegang i eksporten af
søfragt, jf. figur 31 (venstre). Nedgangen skyldtes
især fald i fragtraterne.
Eksportmarkedsvæksten var forholdsvis be
grænset i 2015, hvilket skal ses på baggrund af en
svagere aktivitetsfremgang især i vækstøkonomi
erne, men også blandt nogle af vore store sam
handelslande som fx Tyskland. Den svagere end
forventede udvikling i eksporten skal ses i det lys

Målt ved Nykredits huspristillid og Greens hustillidsindikator.
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Eksport og betalingsbalance

Figur 31
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Anm.: Venstre figur: Eksport på kvartaler opgjort i værdi. Højre figur: 12-måneders sum. Seneste observation er januar 2016.
Kilde: Danmarks Statistik.

og er ikke udtryk for, at der er problemer
med lønkonkurrenceevnen.
Forudsætningerne for en fremgang i vareekspor
ten er til stede, hvis den udenlandske efterspørgsel
er til stede. Lønudviklingen har i en årrække været
mere afdæmpet end i udlandet, og den effektive
kronekurs er svækket i forhold til 2014. Det stiller
danske virksomheder godt konkurrencemæssigt
de kommende år. Omvendt har de svagere vækstudsigter internationalt betydet en nedjustering af
Danmarks eksportmarkedsvækst, jf. appendiks 1.
På den baggrund ventes en lidt svagere vækst i
såvel vare- som tjenesteeksport de kommende år.
I 2015 var overskuddet på betalingsbalancens
løbende poster 139 mia. kr., hvilket er 11 mia. kr.
lavere end i 2014, jf. figur 31 (højre). Faldet skyldes
hovedsagelig, at overskuddet på handel med tje
nester var mindre, især som følge af et fald i eks
porten af søtransport. Hertil kommer, at indkom
sten fra udlandet, netto var mindre på grund af
ekstraordinært store udbyttebetalinger fra danske
virksomheder i 2015. Der var et øget overskud på
handlen med varer, især som følge af øget eksport
af lægemidler. Overskuddet på betalingsbalancens
løbende poster har de seneste år ligget på 7-8
pct. af BNP, et niveau der kun ventes at blive en
anelse lavere de kommende år.
ARBEJDSMARKED OG KAPACITET
Beskæftigelsen fortsatte med at stige i 2. halvår
2015, og der har nu været stigning i 12 kvartaler
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i træk. Den samlede beskæftigelse er steget med
76.000 personer fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal
2015. Lidt mindre end halvdelen kan tilskrives en
bedre konjunktur, mens resten skyldes stigende
strukturel beskæftigelse, bl.a. som følge af tilba
getrækningsreformen fra 2011, der hæver den
strukturelle erhvervsfrekvens.
Fremgangen er sket i den private sektor og er
bredt funderet på tværs af erhverv, men tydeligst
inden for erhvervsservice, information mv., bygge
ri og handel. Kun i offentlig administration mv. har
der været et fald, jf. figur 32 (venstre).
Ledigheden fortsatte igennem 2015 det fald,
der har været siden midten af 2012. Bruttoledig
heden udgjorde i januar 115.800 personer, sva
rende til 4,4 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er
dermed ikke langt fra sit strukturelle niveau, der
skønnes at ligge omkring 110.000 personer.
Arbejdsmarkedsgabet, der er et mål for, hvor
meget beskæftigelsen kan stige, uden der op
står et inflationært pres, vurderes at udgøre lidt
mindre end 40.000 personer i 2015 som helhed,
hvoraf de 10.000 personer kommer fra brutto
ledigheden. Gabet ventes at blive indsnævret
de kommende år. En stor del af den forventede
forøgelse i beskæftigelsen på knap 75.000 perso
ner fra 4. kvartal 2015 til udgangen af 2018 skal
således komme fra personer, der i dag står uden
for arbejdsstyrken. Der er lagt til grund, at
den strukturelle arbejdsstyrke løftes, bl.a. som
følge af tilbagetrækningsreformen fra 2011,
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Beskæftigelsesvækst samt indikator for mangel på arbejdskraft
Beskæftigelsesvækst, 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2015
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Anm.: Venstre figur: Beskæftigelse ifølge nationalregnskabet. Tallene over søjler angiver vækst siden 4. kvartal 2012 i procent.
Højre figur: Andel af virksomhederne (beskæftigelseskorrigeret) der angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende
faktor. Egen sæsonkorrektion.
Kilde: Danmarks Statistik.

der øger den strukturelle erhvervsfrekvens
de kommende år.
Generelt viser indikatorerne over mangel
på arbejdskraft tiltagende udnyttelse af kapacite
ten på arbejdsmarkedet, jf. figur 32 (højre). Især i
byggeriet og serviceerhverv er indikatorerne over
mangel på arbejdskraft steget siden begyndelsen
af 2015. Selv om der endnu ikke er udbredt man
gel på arbejdskraft, viser erfaringer fra tidligere
opsving, at den situation hurtigt kan opstå.
LØN
Lønstigningstakten på det private område er
fortsat moderat. Årsstigningstakten var 1,5 pct. i
4. kvartal 2015 ifølge Danmarks Statistik. For de
eksporttunge fremstillingserhverv var årsstig
ningstakten 1,9 pct. i 4. kvartal. Det var uændret i
forhold til kvartalet før. Det er lidt over lønudvik
lingen i udlandet, efter at de danske lønstigninger
i en periode har været lavere end hos de uden
landske samhandelspartnere, jf. figur 33 (venstre).
Lønstigningstakten er lidt højere inden for flere af
de mere hjemmemarkedsorienterede serviceer
hverv, mens den i bygge og anlæg var 1,8 pct.
i 4. kvartal.
Lønstigningstakten i de private fremstillingser
hverv forventes i år og de kommende år at ligge
omkring 2,5 pct. om året og dermed en anelse
over niveauet de senere år.

32

Lønstigningerne på det offentlige område er
fortsat præget af forløbet siden 2008, hvor de
offentlige lønstigninger i en periode oversteg de
private. I 4. kvartal 2015 steg lønnen i den offentli
ge sektor på linje med den private. På sigt regule
res de offentlige lønninger i forhold til de private,
så lønudviklingen er parallel.
Den forventede stigning i lønningerne betyder,
at der vil være pæn fremgang i reallønnen i såvel
den private som den offentlige sektor, da forbru
gerpriserne kun stiger svagt.
PRISER
Prisstigningstakten er fortsat meget lav, trukket
ned af yderligere fald i olieprisen, der i midten
af marts var omkring 40 dollar pr. tønde. Årsstig
ningstakten i det EU-harmoniserede forbrugerpri
sindeks, HICP, var 0,1 pct. i februar 2016, et fald fra
0,4 pct. i januar, jf. figur 33 (højre).
Kerneinflationen, målt som HICP ekskl. energi
og uforarbejdede fødevarer, var 0,7 pct. i februar
mod 0,8 pct. i januar 2016. Stigningen i kerneinfla
tionen skyldes bl.a. højere priser på importerede
varer som følge af svækkelsen af den effektive
kronekurs. Den lave oliepris lægger omvendt et
nedadrettet pres på kerneinflationen, i takt med
at lavere energipriser slår igennem på forbrugsva
rer og tjenester mere bredt.
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Dansk og udenlandsk løn samt forbrugerpriser

Figur 33
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Anm.: Venstre figur: Løn i fremstillingserhverv. Udenlandske lønninger er sammenvejet med vægte fra det effektive kronekursindeks.
Højre figur: Prisudviklingen for ”Import” er ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer. Seneste observation for bidrag fra import
og indenlandske forhold er februar og er delvist skøn.
Kilde: OECD, Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank..

Forbrugerpriserne udvikler sig på længere sigt
på linje med priserne i euroområdet. Både HICPinflation og kerneinflation har dog de seneste
måneder været højere end i euroområdet, hvor
HICP faldt med 0,2 pct. i februar.
Den indenlandske markedsbestemte inflation,
IMI, var i februar 0,7 pct. IMI er på længere sigt
bestemt af omkostningsudviklingen i økonomien,
herunder lønnen. Det lave niveau for IMI afspej
ler, at virksomhederne har svært ved fuldt ud at
overvælte de stigende importpriser i forbruger
priserne, og det presser bruttoavancerne. Alt i
alt er det indenlandske prispres således fortsat
begrænset.
Prisindekset for indenlandsk vareforsyning
faldt fra december til januar, men lå fortsat 0,3
pct. over niveauet i januar 2015. Prispresset fra
engrosleddet er dermed fortsat svagt. Energi
priserne trækker indekset ned, men renset for
energi var der en stigning på 1,6 pct. Import
priserne ekskl. energi steg 1,5 pct.
Den lave oliepris dæmper prisstigningstakten
igennem 2016, hvor HICP ventes at stige 0,6 pct.
år til år, mod 0,2 pct. i 2015. I 2017 og 2018, hvor

gennemslaget af den lave oliepris falder væk, og
økonomien nærmer sig sin kapacitetsgrænse, øges
prisstigningstakten til 1,8 pct. i begge år.
OFFENTLIGE FINANSER
I 2015 steg det offentlige forbrug med 0,9 pct., og
den offentlige efterspørgsel forventes at udvikle sig
forholdsvis moderat. Det offentlige forbrug skønnes
at stige med 0,7 pct. i år, hvilket bl.a. skal ses i lyset
af det aftalte omprioriteringsbidrag3 på finansloven,
som isoleret set dæmper væksten i det offentlige
forbrug. På baggrund af bl.a. regeringens seneste
mellemfristede fremskrivning fra september 2015
forventes det reale offentlige forbrug at være
uændret i 2017 og stige med 1,2 pct. i 2018.
De offentlige investeringer har de seneste år
ligget på et meget højt niveau historisk set, jf.
figur 34 (venstre). Den bebudede reduktion af de
offentlige investeringer er tidligere blevet udskudt
ad flere omgange, og i prognosen ventes investe
ringerne kun at blive reduceret lidt i 2016, og
være omtrent uændrede i 2017 og 2018.
Det offentlige underskud skønnes at have ud
gjort 2,2 pct. af BNP sidste år. Hvis der ses

3
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Omprioriteringsbidraget betyder, at udgiftslofterne i kommunerne
reduceres med 1 pct. i år og i hvert af de kommende år, dog med
delvis kompensation. Omprioriteringsbidraget vil isoleret set mindske
udgiftsvæksten over prognoseperioden.
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Forbrugerpriser

Tabel 3

2015/2016
Vægte

2015

2016

2017

2018

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

feb

mar

apr

0,2

0,6

1,8

1,8

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

100,0

0,7

0,9

2,0

2,0

0,6

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

Energi

6,9

-9,8

-6,9

3,0

3,1

-10,9

-8,3

-10,0

-10,1

-9,8

-9,8

Fødevarer

4,8

2,6

1,7

1,8

1,6

2,6

2,4

1,5

3,6

2,3

1,8

Adm. priser

4,1

0,9

2,7

3,0

2,8

2,1

2,4

2,6

2,3

2,3

2,3

26,0

2,1

2,0

2,0

2,6

2,1

2,2

2,1

2,2

2,2

2,1

58,2

1,4

1,6

1,8

1,5

1,4

1,3

1,7

1,1

1,0

1,1

Import

18,7

2,4

1,0

1,8

1,5

2,9

1,7

0,5

1,5

1,1

0,7

IMI

39,5

0,9

1,3

1,8

1,7

0,7

0,7

1,5

0,8

1,0

1,3

Pct., år-år

1

HICP
Nettoprisindeks
Eksogene:

Husleje
Ekskl. eksogene:

Anm.: Seneste faktiske tal er februar 2016.
1. Vægt i nettoprisindekset, procent. Vægtene er fra januar 2016.

bort fra ekstraordinære indtægter fra omlægnin
gen af kapitalpensioner mv., ville underskuddet
have overskredet den tilladte grænse på 3 pct.
af BNP i EU-lovgivningen. For i år skønner Natio
nalbanken et underskud på 3,2 pct. af BNP. Flere
midlertidige forhold bringer underskuddet over
3 pct., herunder de stigende asyludgifter. Over
skridelsen af 3-pct.-grænsen vurderes på den
baggrund at være kortvarigt og at blive forholds
vis begrænset. Det offentlige underskud aftager
i prognosen til 2,4 pct. af BNP i 2017 og 1,8 pct.
af BNP i 2018, bl.a. som følge af konjunkturfrem
gang og en afdæmpet offentlig forbrugsvækst.
Ifølge regeringens skøn fra december ven
tes et underskud på den strukturelle saldo på
0,4 pct. af BNP i år. Det er en stramning på 0,3
procentpoint i forhold til 2015. Den planlagte op
stramning efterlader dog fortsat underskuddet
på den strukturelle saldo tæt på grænsen i bud
getloven på et maksimalt underskud på 0,5 pct.
af BNP. Underskuddet på den strukturelle saldo
forventes næste år at være på samme niveau
som i år, jf. figur 34 (højre).
UDVIKLINGEN I MATERIEL VELSTAND
I DANMARK OG VORE NABOLANDE
Vurderet ud fra væksten i realt BNP har dansk
økonomi klaret sig dårligere end flere af vore
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nabolande, herunder Tyskland og Sverige, siden
tilbageslaget i verdensøkonomien i kølvandet
på finanskrisen i 2008, jf. figur 35 (venstre). Den
lave vækst herhjemme skyldes i høj grad en svag
indenlandsk efterspørgsel. En væsentlig årsag er
den forudgående overophedning af bl.a. bolig
markedet i årene 2005-07, som var særligt udtalt
herhjemme. Den kraftige afmatning i årene efter
finanskrisen har trukket et langt spor i form af
en presset indenlandske efterspørgsel, herunder
en kraftig reduktion i byggeaktivteten. Først i de
senere år er der igen kommet vækst i det private
forbrug, men såvel forbrugs- som investerings
kvoten ligger fortsat betydeligt under deres
langsigtede gennemsnit.
Industriproduktionen, der overvejende er ori
enteret mod udenlandsk efterspørgsel, er imid
lertid steget markant mere herhjemme end i flere
af vore nabolande siden 2010 og ligger nu tæt
på niveauet forud for krisen, jf. figur 35 (højre).
Det står i kontrast til udviklingen i fx Storbritan
nien, Sverige og Finland. Medicinal- og maskin
industrien, herunder vindmøller samt møbler og
andre industrier, der bl.a. tæller legetøj, udgør
en stor del af den samlede danske industripro
duktion, og disse brancher har siden 2009 haft
en markant højre vækst end den øvrige del af
industrien.
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Offentlig efterspørgsel og strukturel saldo

Figur 34
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Anm.: Højre figur: Finansministeriets opgørelse af offentlig strukturel saldo.
Kilde: Finansministeriet og Danmarks Nationalbank.

BNP og industriproduktion

Figur 35
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Tages der hensyn til udvikling i bytteforhold,
afkast af udlandsformuen samt befolkningsudvik
lingen, får man et noget andet billede af dansk
økonomi i en international sammenligning, jf.
boks 2. At Danmark har klaret sig godt i de
mere eksportorienterede erhverv, har sammen
med den trykkede indenlandske efterspørgsel
bidraget til et stort overskud på betalingsbalan
cens løbende poster, som yderligere er blevet
forstærket af et betydeligt årligt nettoafkast på
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den opbyggede udlandsformue. Afkastet giver
købekraft til husholdninger og virksomheder,
ud over hvad væksten i realt BNP viser. Hertil
kommer effekten på købekraften af en løbende
forbedring af det danske bytteforhold. Endelig
har befolkningen i de arbejdsdygtige aldersklasser herhjemme i modsætning til i flere af
vore nabolande været stort set uændret, så
der ikke har været flere til at skabe produktions
resultatet.
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Velstandsudviklingen i Danmark og en række lande i perioden siden finanskrisen
Dansk økonomi har haft svært ved at komme ud af lavkon
junkturen i kølvandet på finanskrisen i 2008. Først det sene
ste halvandet år er der igen så småt kommet gang i væksten.
En række af vore nabolande har klaret sig bedre, når der
fokuseres på udviklingen i realt BNP. Anlægges der imidlertid
et bredere velstandsperspektiv, er dette mål for smalt. Dels
må væksten ses i forhold til økonomiens potentiale, som va
rierer fra land til land, dels er det relevant at se på udvikling
i bytteforhold, nettoindkomst fra udlandet samt befolkning.

Boks 2

Det er naturligt, at væksten i realt BNP er højere i økonomier
med en voksende befolkning end med en faldende. Skal en
højere vækst og dermed større værdiskabelse deles ud på
flere personer, øger det ikke den materielle velfærd tilsva
rende. I en international sammenligning spiller det ind, hvor
i konjunkturcyklen økonomien befinder sig i begyndelsen og
slutningen af sammenligningsperioden. En korrektion herfor
ændrer ikke ved konklusionerne i boksen.

Udvikling i velstand pr. hoved i en række lande i perioden 2007-14
Gns. årlig vækst fra 2007-14 i bytteforholdskorrigeret BNI pr. hoved af 20-64 årige, pct. p.a.
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Anm.: ”BNI” viser den gennemsnitlige årlige vækst i perioden 2007-14 i den reale bytteforholdskorrigerede bruttonationalindkomst pr. person i
aldersklassen 20-64 år. ”Kapitalindkomst” er afkast på udlandsformuen, netto deflateret med importprisindekset.
Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat, U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

Med velstand forstås her husholdningernes aktuelle for
brugsmuligheder. De afhænger ikke alene af værdiskabelsen
i et land målt på traditionel vis med realt BNP, men også af
udviklingen i landets bytteforhold. Herhjemme har eksport
priserne siden 2007 udviklet sig mere gunstigt end import
priserne, dvs. Danmark har haft en forbedring af bytteforhol
det, som har givet øget købekraft til danske husholdninger
og virksomheder. Det står i modsætning til flere af vore
nabolande, hvor bytteforholdet har været enten konstant
eller faldende. Det skyldes bl.a., at disse lande i højere grad
end Danmark producerer varer inden for brancher med
høj vækst i produktiviteten, som via konkurrencen driver
færdigvarepriserne ned. Produktivitetsgevinsterne sendes
derved videre til forbrugerne. Det gælder bl.a. inden for
elektronikindustrien, hvor priserne typisk er faldende, mens
fx Danmarks store medicinalindustri ikke i samme omfang
har været udsat for et nedadrettet prispres. Også på andre
områder producerer danske virksomheder produkter med
høje priser. Danmark er det af de medtagne lande, som har
haft den største bytteforholdsgevinst i perioden, jf. figuren.
Danske husholdningers forbrugsmuligheder er desuden
øget som følge af, at Danmark har en stor udlandsformue,
der har givet et højt afkast i international sammenligning.
Det forholdsvis høje afkast skyldes, at en væsentlig del af
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Danmarks aktiver over for udlandet har form af direkte inve
steringer i udenlandsk produktionsapparat, mens passiverne
i højere grad består af udlandets beholdning af danske statsog realkreditobligationer, som i perioden har givet et lavt
afkast. Sammenholdt med at Danmark har en nettoudlands
formue, dvs. aktiverne er større end passiverne, har det de
seneste år givet et bidrag til de indenlandske indkomster på
omkring 3-4 pct. af BNP.
Endelig har en række af de lande, der har haft den høje
ste vækst i realt BNP, samtidig haft en befolkningsfremgang.
Det gælder bl.a. USA og Sverige. Det trækker forbrugsmu
lighederne pr. hoved ned for en given indenlandsk værdi
skabelse og modererer derfor den reelle velstandsstigning.
I beregningen er fokuseret på befolkningen i den arbejds
dygtige alders, da det er disse, der har skabt produktions
resultatet. Alternativt kunne anvendes hele befolkningen.
Størrelsen af befolkningen i den arbejdsdygtige alders er
imidlertid det relevante i en bedømmelse af, hvilke lande der
har formået at komme bedst gennem krisen økonomisk set.
Konklusionen er, at den danske økonomi, for så vidt angår
sikring af befolkningens materielle velstand, siden 2007 har
klaret sig på linje med de lande, vi normalt sammenligner
os med. Det er et markant andet billede, end når man alene
fokuserer på væksten i realt BNP.
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ØKONOMISK POLITIK
Udsigten til en normalisering af dansk økonomi
med fuld beskæftigelse og neutral kapacitets
udnyttelse er rykket lidt længere ud i fremtiden
efter opbremsningen i 2. halvår 2015. Samtidig
er usikkerheden om styrken i den internationale
økonomi øget i begyndelsen af 2016, som har
været præget af fald i oliepriser og aktiekurser
samt svage kinesiske nøgletal. De underliggende
drivkræfter for både dansk og international øko
nomi vurderes imidlertid at være intakte, og det
centrale scenarie er derfor, at opsvinget kommer
op i fart, og de resterende ledige ressourcer i
økonomien bringes i anvendelse over de næste
2-3 år. På den baggrund – og i lyset af stærke
stimuli fra renter og oliepriser – er der fortsat
behov for en opstramning af finanspolitikken,
men det kan ske over en lidt længere periode.
Det ligger i forlængelse af Nationalbankens an
befalinger og risikovurderinger gennem 2015,
jf. boks 3.
Der er udsigt til, at det offentlige underskud
bliver større de kommende år uden de store
engangsindtægter fra omlægning af kapitalpen
sioner samt formentlig pensionsafkastskatten
(PAL-skatten). Sammen med budgetlovens græn
se for underskuddet på den strukturelle saldo
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bidrager reglerne i stabilitets- og vækstpagten
til at sikre sunde offentlige finanser. Underskud
det i 2016 forventes at komme op over de 3 pct.
af BNP, som er den øvre grænse i stabilitets- og
vækstpagten, men overskridelsen tegner til at
blive begrænset og midlertidig. Tilstrømningen af
asylansøgere er i denne henseende en væsentlig
usikkerhedsfaktor og en udfordring for de offent
lige finanser både på kort, og på længere sigt,
hvis det ikke lykkes disse grupper at finde fod
fæste på arbejdsmarkedet.
Efter at der havde været tegn på afdæmp
ning igennem 2. kvartal 2015 steg priserne på
enfamiliehuse igen stærkere i 2. halvår, når der
korrigeres for sæsonudsving. Også priserne på
ejerlejligheder stiger fortsat i de store byer, men
stigningstakten er lavere end i første del af 2015.
Handelsaktiviteten målt ved antal tinglyste salg
er faldet siden sidste forår, hvilket kan varsle et
mindre prispres fremadrettet. Finanstilsynets
stramning af de vejledende regler for belåning af
boliger især i København og Aarhus vil formentlig
lægge en dæmper på markedet i disse områder.
Generelt er det vigtigt at sikre en rolig og balan
ceret fremgang på boligmarkedet, og i lyset af
de lave renter er der fortsat grund til årvågenhed
omkring udviklingen i hovedstaden.

37

Nationalbankens prognoser, risikovurderinger
og politikanbefalinger gennem 2015
Nationalbanken skønnede ved årets begyndelse en fortsæt
telse og styrkelse af det opsving, som allerede havde været i
gang i nogen tid. I 2. halvår blev vækstskønnene på BNP ju
steret lidt ned hovedsagelig som følge af en svagere eksport
end forudset, jf. figuren, men det var fortsat forventningen,
at produktionsgabet lukkes i løbet af de næste par år. Frem
gangen i økonomien viste sig tydeligst på arbejdsmarkedet,

Boks 3
Fortsættes på næste side

hvor beskæftigelsen steg, og ledigheden faldt, samt på bo
ligmarkedet, hvor prisstigningstakten trods opbremsning i 2.
halvår fortsat var høj, især i de store byer. Stigningstakten i
forbrugerpriserne forblev meget lav året igennem især som
følge af faldende energipriser, men det var Nationalbankens
vurdering, at der ikke var udsigt til deflation. Det er på den
ne baggrund Nationalbankens politikanbefalinger skal ses.

Nationalbankens anbefalinger i løbet af 2015 og baggrunden herfor
Politikområde:

Finanspolitik

Arbejdsmarkedspolitik

Skattepolitik og boligmarked

Anbefalinger

Før finanspolitikken tilbage til
neutralt niveau i løbet af de
næste par år.

Tiltag til at forøge ar
bejdsudbud og strukturel
beskæftigelse.

Retablering af korrespondance mellem
boligens værdi og boligbeskatning. Begræns
brugen af afdragsfrie lån. Større udbetaling
ved køb af bolig.

Baggrund

Finanspolitikkens stramnings
grad bør afspejle konjunkturen.
Nationalbanken venter, at pro
duktionsgabet lukkes inden for
de næste par år.

De ledige ressourcer i øko Boligbeskatningen er konjunkturmedløben
nomien er begrænsede, så de. Det giver sammen med høj belåning i
forhold til ejendommens værdi risiko for
pres kan hurtigt opstå.
makroøkonomisk ustabilitet.

I Nationalbankens politikanbefalinger, som de kom til udtryk
i forbindelse med de kvartalsvise prognoser, var der fokus
på finanspolitikken samt arbejds- og boligmarkedet. I lyset
af den økonomiske fremgang og udsigterne for dansk
økonomi anbefaledes, at finanspolitikken blev ført tilbage til
neutralt niveau efter i en årrække at have været ekspansiv.
Konkret blev det anbefalet at bringe den strukturelle saldo i
balance over de næste par år. I forbindelse med finansloven
for 2016 skete der en opstramning og dermed en bevægelse
mod et neutralt niveau. Nationalbanken fandt, at en sådan
stramning var godt tilpasset konjunktursituationen. Der blev
samtidig advaret mod skred i udgifterne i forhold til budget
tet, som set i tidligere år.
Ifølge Nationalbankens vurdering er de ledige ressourcer
på arbejdsmarkedet begrænsede, og der kan hurtigt opstå
mere udbredt mangel på arbejdskraft. Det blev understre
get, at reformer, herunder af dagpenge og skat, burde have
fokus på at øge arbejdsudbuddet. Den i efteråret vedtagne
dagpengereform var stort set neutral i denne henseende.
Der var i politikanbefalingerne fokus på udviklingen på
boligmarkedet. Nationalbanken advarede mod risikoen for
en usund udvikling med selvforstærkende prisstigninger,
især i hovedstadsområdet. Det blev vedvarende påpeget, at
den nuværende boligbeskatning er konjunkturmedløbende,
og anbefalingen fra tidligere år om at retablere forbindel
sen mellem ejendomsværdi og ejendomsbeskatning blev
gentaget og skærpet. Det blev understreget, at en sådan
retablering haster og ikke kan vente til 2020. Med finanslo
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ven blev en fastfrysning af grundskylden i 2016 vedtaget.
Nationalbanken konstaterede, at dette vil have en destabili
serende virkning på boligmarkedet især i de områder, hvor
priserne stiger mest.
Som tiltag til at sikre den finansielle stabilitet anbefalede
Nationalbanken, at tilsynsdiamanten for realkreditinstitut
ter suppleres med en lavere grænse for afdragsfrie lån for
hver låntager, hvor der i de gældende regler kun er krav til
realkreditinstitutternes samlede portefølje. Det blev desuden
påpeget, at det vil være fornuftigt, hvis bankerne kræver en
væsentlig større udbetaling end de 5 pct. af købesummen,
som fra 1. november blev en del af reglerne om god skik for
finansiel virksomhed. Efter opbremsning i foråret 2015 tog
prisstigningerne på enfamiliehuse igen til i 2. halvår 2015.
I prognoserne for 2015 blev der ud over skøn på en
lang række variable givet en beskrivelse af risikobilledet.
Den væsentligste opadrettede risiko vurderedes at være
en hurtigere normalisering af de lave forbrugs- og investeringskvoter og dermed en kraftigere fremgang i den
indenlandske efterspørgsel end forudsat. Sammen med et
konjunkturmedløbende boligmarked kunne dette skabe et
uhensigtsmæssigt pres på arbejdsmarkedet. Den væsent
ligste nedadrettede risiko skønnedes at være en svagere
udvikling i udlandet end ventet. Ser vi på forløbet igennem
2015, var nedjusteringen i 2. halvår et resultat af en skuffede
udvikling i eksporten, mens der var fortsat fremgang i det
private forbrug omtrent på linje med forventningerne i
begyndelsen af året.
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Fortsat

Boks 3

Nationalbankens skøn gennem 2015 på væksten i BNP, beskæftigelse og forbrugerpriser i 2015
Pct., år-år
2,5

2,0

2,0
1,7
1,5

Faktisk udvikling

Realt BNP
2,0
1,8

Beskæftigelse
1,4
1,2

1,2

1,0

0,9

1,0

HICP
(Forbrugerpriser)

1,0
0,8

0,5

0,5

0,5
0,3

0,3

0,0
4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt
2014
2015

4. kvt 1. kvt2. kvt 3. kvt 4. kvt
2015
2014

4. kvt1. kvt 2. kvt 3. kvt4. kvt
2015
2014

Anm.: Skøn fra Nationalbankens prognoser som offentliggjort i Kvartalsoversigterne i 4. kvartal 2014 og 2015. Den vandrette streg viser det
faktiske årsgennemsnit som opgjort medio marts 2016.
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.
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APPENDIKS 1:
ANTAGELSER I PROGNOSEN
FOR DANSK ØKONOMI
Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model MONA1 og tager udgangs
punkt i den foreliggende konjunkturstatistik,
herunder Danmarks Statistiks foreløbige kvartalsvise nationalregnskab for 4. kvartal 2015. Frem
skrivningen bygger på en række antagelser om
den internationale økonomi, de finansielle for
-hold og finanspolitikken.
INTERNATIONAL ØKONOMI
Der er moderat fremgang i den internationale
økonomi og hos de fleste af Danmarks samhan
delspartnere. De internationale vækstudsigter
understøttes af en lav oliepris og de lave renter
samt en lav eurokurs over for bl.a. dollaren. I for
hold til seneste prognose er der sket en mindre
nedjustering af vækstskønnene for især 2016,
hvilket primært skyldes svagere importvækst
for vækstøkonomierne, og at væksten i USA nu
ventes omtrent uændret i forhold til 2015 og ikke
stigende. Samlet set forventes væksten på mar
kederne for den danske industrieksport at vokse
med 3,7 pct. i år og med henholdsvis 4,5 og 4,3
pct. i 2017 og 2018, jf. tabel 4. Det skal bemær
kes, at opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er
ændret i forhold til den seneste prognose, og at
vækstforudsætningerne derfor ikke direkte kan
sammenlignes.
De udenlandske lønstigninger forventes at
være moderate som følge af fortsat svage – om
end bedrende – arbejdsmarkeder. Faldet i olie
prisen holder inflationen nede hos de fleste af
Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Alt i alt
ventes priserne på eksportmarkederne og på de
markeder, Danmark importerer fra, at ligge lidt
lavere i år end sidste år. Til næste år og i 2018
ventes beherskede udenlandske prisstigninger.

1
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RENTER, VALUTA OG OLIEPRIS

Udviklingen i de korte og lange renter i progno
sen er baseret på de forventninger til den fremti
dige udvikling, der kan udledes af rentekurven på
de finansielle markeder. 3-måneders pengemar
kedsrenten målt ved Cita-swaprenten har i februar
svinget mellem -1,0 og 0,1 pct. og var i begyndel
sen af marts 2016 -0,5 pct. Den ventes gradvist at
stige gennem 2016, 2017 og 2018, men forventes
først at blive positiv frem mod slutningen af 2018.
Den gennemsnitlige obligationsrente er et
gennemsnit af de effektive renter på udestående
stats- og realkreditobligationer. Den lå i begyn
delsen af marts på ca. 1,0 pct. og forudsættes at
stige til ca. 1,7 pct. i slutningen af 2018.
Den effektive kronekurs faldt i begyndelsen af
2015 og er trods en stigning siden sidste forår sta
dig på et noget lavere niveau end i 2014, hvilket
den forudsættes at holde sig på gennem progno
seperioden. I fremskrivningen antages dollarkur
sen at holde sig konstant på nuværende niveau.
Prisen på olie faldt markant fra sommeren 2014
og frem til januar 2015. Den steg fra januar til maj,
men er efterfølgende faldet tilbage igen, særligt
omkring årsskiftet. Primo marts 2016 lå olieprisen
på knap 35 dollar pr. tønde. Det antages, at olie
prisen følger futurespriserne og dermed stiger til
knap 50 dollar frem mod slutningen af 2018. Det
er en nedrevidering på ca. 5 dollar gennem forløbet i forhold til seneste prognose.
FINANSPOLITISKE FORUDSÆTNINGER
I fremskrivningen tages der udgangspunkt i
den tilrettelagte finanspolitik i Finansloven for
finansåret 2016 og det opdaterede 2020-forløb
fra september til fastsættelse af udgiftslofter.
Det reale offentlige forbrug antages i år at
stige 0,7 pct., jf. tabel 4, og henholdsvis 0,0 og
1,2 pct. i 2017 og 2018. De offentlige investeringer
antages at falde 1,5 pct. i år og herefter være
omtrent uændrede i 2017 og 2018.

Modellen er beskrevet i Danmarks Nationalbank, MONA – en kvartalsmodel af dansk økonomi, 2003.
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Oversigt over prognosens antagelser

Tabel 4

2015

2016

2017

2018

2,8

3,7

4,5

4,3

Pris på eksportmarkedet1, pct. år-år

-1,6

0,7

1,4

1,6

Udenlandsk pris , pct. år-år

-1,6

0,7

1,4

1,6

1,8

2,0

2,3

2,5

3-måneders pengemarkedsrente, pct. p.a.

-0,4

-0,4

-0,3

-0,2

Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a.

1,0

1,1

1,3

1,6

99,2

100,1

100,0

100,0

6,7

6,8

6,8

6,8

52,4

40,6

46,6

48,9

0,9

0,7

0,0

1,2

Offentlige investeringer, pct. år-år

-1,7

-1,5

0,0

0,0

Offentlig beskæftigelse, 1.000 pers.

815

815

817

820

International økonomi:
Eksportmarkedsvækst, pct. år-år

2

Udenlandsk timeløn, pct. år-år

Finansielle forhold mv.:

Effektiv kronekurs, 1980 =100
Dollarkurs, DKK pr. USD
Oliepris, Brent, USD pr. tønde

Finanspolitik:
Offentligt forbrug, pct. år-år

1.
2.

Sammenvejet importpris for de lande, Danmark eksporterer til.
Sammenvejet eksportpris for de lande, Danmark importerer fra.
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APPENDIKS 2: REVISIONER I
FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE
Skønnet for BNP-væksten i Danmark i indeværen
de år er nedjusteret med 0,6 procentpoint i for
hold til prognosen fra december. Det skyldes især
en vigende vareeksport for 2. halvdel af 2015,
som giver et lavt udgangspunkt for eksporten og
BNP ved indgangen til i år. Også lidt lavere vækst
i det private forbrug og investeringer, herunder
primært boliginvesteringer, trækker ned i år.
Væksten på Danmarks eksportmarkeder er, jf.
appendiks 1, reduceret for 2016 og frem i forhold
til prognosen fra december. Endvidere ligger den
effektive kronekurs højere end skønnet. Begge
forhold trækker BNP-væksten for 2016 ned.

Obligationsrenterne er nedjusteret og har en min
dre stigende profil. I 2017 er renterne 0,25 pro
centpoint lavere, hvilket giver sig udslag i lavere
usercost og understøtter BNP-væksten.
Skønnet for stigningstakten i HICP er på grund
af de faldende oliepriser nedjusteret i forhold til
december-prognosen. Dette forstærkes af stignin
gen i den effektive kronekurs, som mindsker de
effektive importpriser. Blandt andre faktorer er de
faldende fødevarepriser en medvirkende årsag til
den relativt store nedjustering i HICP for 2016.

Revisioner i forhold til seneste prognose

Tabel 5

BNP
Pct., år-år

2015

2016

1,4

1,8

Eksportmarkedsvækst

0,0

Renteudvikling

Forbrugerpriser, HICP
2015

2016

2,0

0,3

1,3

1,9

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Valutakurser

0,0

-0,1

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Oliepriser

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

-0,4

-0,3

-0,1

-0,3

0,1

1,2

1,3

1,8

0,2

0,6

1,8

Prognose fra december 2015

2017

2017

Bidrag til ændret skøn fra:

Andre faktorer

Denne prognose

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer helt. Posten ”Andre faktorer” omfatter også
datarevisioner.
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ARTIKLER

VALUTAKURSGENNEMSLAG PÅ
DANSKE IMPORT- OG
FORBRUGERPRISER
Af Mark Strøm Kristoffersen og Morten Spange,
Økonomisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING
Prisudviklingen spiller en central rolle i National
bankens løbende overvågning af dansk økonomi.
Et øget pres på produktionsressourcerne vil træk
ke i retning af højere løn- og prisstigninger, mens
en lavkonjunktur vil have en afdæmpende effekt.
I en lille åben økonomi som den danske påvirkes
prisudviklingen desuden i høj grad af de eksterne
forhold. Det gælder ikke mindst udviklingen i den
effektive kronekurs.1 Fastkurspolitikken betyder,
at kronens kurs over for euro ligger fast. Andre va
lutaer end euroen indgår imidlertid med en vægt
på 54,3 pct. ved beregningen af den effektive
kronekurs.2 Den effektive kronekurs svinger derfor
i takt med euroen.
I artiklen analyseres, hvordan udsving i den
nominelle effektive kronekurs slår igennem på
import- og forbrugerpriserne. For importpriser
ne sker det allerede inden for en til to måneder.
Gennemslaget er dog ikke komplet. Det indikerer,
at en del af eksportørerne tilpasser deres priser
til det danske marked. Gennemslaget på forbru
gerpriserne er væsentligt svagere. Det afspejler,
at import kun udgør en del af det private forbrug.
Desuden absorberer de indenlandske distribu
tører en del af udsvingene i valutakursen i deres
avancer. Det estimerede gennemslag på forbru
gerpriserne har derfor siden 1998 været svagere,
end det private forbrugs importindhold umiddel
bart ville tilsige. Der er ikke tegn på, at ændringer

1

Den effektive kronekurs er et sammenvejet gennemsnit af kronens
kurs over for de største samhandelspartnere.

2

Se Danmarks Nationalbank (2014) for det aktuelle vægtgrundlag.
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i den effektive kronekurs medfører et vedvarende
løft i prisernes stigningstakt.
Analysen indikerer, at gennemslaget er lavere
end tidligere. Det kan hænge sammen med, at
fastkurspolitikken opfattes som mere troværdig,
end da den blev indført i 1982. I et troværdigt pen
gepolitisk regime er der mindre rum for, at et stød
til valutakursen kan påvirke prisstigningstakten
ud over på helt kort sigt. Desuden kan det spille
en rolle, at Danmarks nuværende ankervaluta,
euroen, i højere grad end D-marken er en global
hovedvaluta. Handel over landegrænser afregnes
ofte i store valutaer. Hvis en stor del af Danmarks
handel med lande uden for euroområdet afregnes
i euro, kan det reducere gennemslaget. Det falden
de gennemslag kan også afspejle, at internationale
værdikæder bliver stadig mere udbredte, eller at
konkurrencen på produktmarkederne øges.
For en virksomhed, som eksporterer til Dan
mark, vil udsving i kursen mellem kroner og valu
taen i den eksporterende virksomheds hjemland
enten give sig udslag i virksomhedens priskon
kurrencedygtighed på det danske marked eller i
dens avancer. Udsving i valutakursen kan i et vist
omfang imødegås ved at afdække via de finansiel
le markeder. Det er imidlertid forbundet med en
omkostning for virksomhederne.
På den baggrund kan det forhold, at kronens
kurs over for euroen ligger fast, medvirke til at
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fremme handel mellem Danmark og udlandet.
De Økonomiske Råd (2009) finder, at Danmark,
ligesom eurolandene, har haft en betydelig han
delsgevinst af, at euroen blev indført. Det er ikke
tilfældet for eksempelvis Sverige og Storbritanni
en, som har flydende valutakurser.

VALUTAKURSER OG PRISER
Valutakursgennemslaget angiver, hvordan en æn
dring i den nominelle effektive kronekurs påvirker
priserne i Danmark. Når danske virksomheder
handler med udlandet, vil der ske en afregning i
enten dansk eller udenlandsk valuta. Hvis prisen
på en vare eller en tjenesteydelse, der handles på
tværs af landegrænser, fastsættes i en anden va
luta end kroner, vil en ændring i valutakursen slå
direkte igennem på importpriserne. En virksom
hed, der eksporterer til Danmark, kan dog også
vælge at afregne i kroner. Hvis den gør det, vil en
ændring i kronekursen ikke umiddelbart have be
tydning for importpriserne. I stedet vil en valuta
kursændring i første omgang give sig udslag i den
pris, som eksportøren modtager for varen, når
den omregnes til eksportørens valuta. Fastkurs

politikken betyder, at det samme er tilfældet, hvis
import afregnes i euro.
Udsving i valutakursen vil i den situation
påvirke eksportørens avancer. Hvis import af en
vare afregnes i udenlandsk valuta, og kursen på
danske kroner apprecierer, bliver varen billigere
opgjort i danske kroner. På den måde får ekspor
tøren en konkurrencefordel sammenlignet med
eksportører fra lande, hvor valutakursen over for
kroner ikke har ændret sig, og over for danske
producenter. Eksportøren kan udnytte dette til at
øge sin eksport. Alternativt kan eksportøren øge
sin pris i egen valuta og dermed opnå en højere
avance. Det betyder, at en ændring i valutakursen
ikke vil slå fuldt igennem på importpriserne. Eks
portørens tilskyndelse til at ændre sin pris i egen
valuta afhænger bl.a. af konkurrenceforholdene
på eksportmarkedet, jf. Krugman (1987).
Omvendt vil en eksportør, der afregner i kro
ner eller euro, ikke umiddelbart opnå en højere
efterspørgsel, når kronen styrkes. Til gengæld øges
avancerne. Efterfølgende kan det være optimalt at
reducere prisen i kroner for på den måde at bruge
en del af konkurrencefordelen til at øge salget.
På langt sigt kan afregningsvalutaen derfor være
af mindre betydning. Der er ikke nødvendigvis

Effektiv kronekurs og priser

Figur 1
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Anm.: Importpriserne omfatter kun varer.
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.
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en klar sammenhæng mellem den prisændring,
som en ændring i kronekursen medfører, og den
observerede ændring i importen. Det afspejler, at
en virksomhed, hvis avancer fx stiger som følge af,
at valutakursen ændrer sig, kan forsøge at øge sin
eksport ved eksempelvis at styrke sin markedsfø
ringsindsats.3
En del af importen udgøres af produktionsmidler,
halvfabrikata og internationalt handlede tjenester,
som aftages af virksomhederne. Prisen på den del
af importen påvirker de danske virksomheders pro
duktionsomkostninger og dermed de priser, som
forbrugerne betaler for danskproducerede varer.
Importen indeholder også varer, der indgår direkte i
det private forbrug. Udsving i priserne på den del af
importen påvirker forbrugerpriserne mere direkte.
Forbrugerpriserne svinger langt mindre i takt
med kronekursen end importpriserne, jf. figur
1. Det afspejler, at det private forbrugs import
indhold kun er omtrent en fjerdedel. Men selv i
forbruget af importerede varer er der en betydelig
indenlandsk værditilvækst. Eksempelvis vil der i
den samlede pris for en importeret vare være in
deholdt udgifter til distribution og markedsføring,
ligesom den endelige pris indeholder afgifter.
Ændringer i importpriserne absorberes i et vist
omfang i de indenlandske distributørers avancer.

GENNEMSLAG TIL IMPORTPRISERNE

Effekt af 1 pct.s styrkelse af den
effektive kronekurs på importpriser

Figur 2
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Anm.: De estimerede gennemslag på importpriserne af en 1 pct.s
styrkelse af den nominelle effektive kronekurs, hvor estima
terne følger af en regressionsmodel, jf. boks 1. Importpri
serne dækker kun varer.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

priserne i et vist omfang afregnes i kroner eller
euro, og at eksportørerne efterfølgende tilpasser
priserne på baggrund af udviklingen i valutakur
sen. De estimerede sammenhænge afspejler dog
også, at mens importpriserne er opgjort den 15. i
måneden, er valutakursen et gennemsnit for måne
den. Udsving i valutakursen, som finder sted efter
den 15., vil derfor først indgå i resultaterne for den
efterfølgende måned.

For at få et mere præcist billede af sammenhængen
mellem valutakursen og importpriserne specificeres
i dette afsnit en økonomisk relation, som estimeres
på danske data. På baggrund af analysen bestem
mes både et gennemslag på kort sigt og et samlet
gennemslag. Metoden er beskrevet i boks 1.
En stigning i den nominelle effektive valutakurs
fører ifølge analysen til et fald i importpriserne.
For perioden 1981-2015 under ét vil en styrkelse
af den effektive valutakurs på 1 pct. på kort sigt
(inden for den samme måned) føre til et fald i im
portpriserne på 0,21 pct., jf. figur 2. Den samlede
effekt er et fald på 0,61 pct.
En ændring i valutakursen slår således grad
vist igennem på importpriserne. Det indikerer, at

INDIKATIONER PÅ, AT GENNEMSLAGET ER AFTAGET
En række udenlandske studier har fundet indika
tioner på, at gennemslaget er aftaget over tid.4
Som en væsentlig årsag nævnes ofte den stigen
de udbredelse af internationale værdikæder.5 En
international værdikæde er karakteriseret ved, at
de processer, som tilfører en vare eller en tjeneste
værdi, er fordelt over flere lande.6 Hvis eksempelvis
pundet deprecierer over for andre valutaer, her
under danske kroner, vil Danmarks import fra
Storbritannien blive billigere. Er produktet, som
importeres fra Storbritannien, fremstillet via en glo
bal værdikæde, vil deprecieringen dog kun påvirke
prisen i danske kroner på en del af den samlede

3

4

Se eksempelvis BIS (2015) og Di Mauro m.fl. (2008).

5

Se eksempelvis Europa-Kommissionen (2015).

6

Se artiklen ”Globale værdikæder” i denne Kvartalsoversigt for
en analyse af Danmarks rolle i de globale værdikæder.

På den baggrund skal koefficienten i en ligning, der angiver, hvor
meget im- og eksporten i mængder reagerer på udsving i valutakur
sen, fortolkes varsomt, da der er andre transmissionskanaler end den
direkte effekt af forskydninger i de relative priser.
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Estimation af valutakursgennemslag til import- og forbrugerpriserne
For at bestemme gennemslaget fra den effektive kronekurs
på import- og forbrugerpriserne estimeres følgende ligning.1

�

��� = � +�

�� 0

�

�����₋� +�

�� 1

�����₋� + ��

hvor p angiver prisen, e er den effektive kronekurs, c er en
konstant, og � er et fejlled. Desuden kontrolleres der for sæ
sonudsving. Priserne er fra Danmarks Statistik, mens data for
den effektive kronekurs kommer fra Nationalbanken. Både
priserne og den effektive kronekurs indgår i log differencer.
Importpriserne angiver prisen den 15. i måneden, mens den
effektive kronekurs er månedsgennemsnit. Forbrugerpriser
ne indsamles typisk mellem den 7. og den 15. i måneden,
men for visse varer og tjenester sker det sjældnere, jf. Dan
marks Statistik (2004).
For at få den bedst mulige specifikation af ligningen med
tages både den aktuelle og den forudgående måneds værdi
for valutakursen (dvs. I=1). Desuden medtages de seneste
to måneders værdier for importpriserne som forklarende
variable (dvs. J=2), mens op til og med det 12. lag inklude
res i specifikationen for forbrugerpriserne (dvs. J=12). Det
afspejler, at der er større persistens i forbrugerpriserne end
i importpriserne. Ligningen estimeres ved hjælp af mindste
kvadraters metode. Der estimeres på månedsdata for peri
oden 1981-2015. For at undersøge, om gennemslaget har

Boks 1

ændret sig over tid, opdeles estimationen i en delanalyse i
perioderne 1981-97 og 1998-2015.

�0 angiver prisernes umiddelbare reaktion på en
ændring i den effektive kronekurs, dvs. det kortsigtede
gennemslag. Den gradvise indfasning af gennemslag bevir
ker imidlertid, at det samlede gennemslag vil afvige fra det
gennemslag, som opstår inden for måneden. Det samlede
gennemslag på prisniveauet kan under antagelse af statio
naritet beregnes som
ℵ≡

�I� ₌₀ ��

1 ―��J ₌₁ ��

Estimationsresultaterne er angivet i tabellerne nedenfor.
En appreciering af den nominelle effektive kronekurs på
1 pct. fører til et fald på 0,21 pct. i importpriserne på kort
sigt for perioden 1981-2015 under ét, mens det samlede
fald er på 0,61 pct. Såvel det kortsigtede som det samlede
gennemslag er statistisk signifikant. For forbrugerpriserne
er det tilsvarende fald 0,02 pct. på kort sigt og 0,32 pct.
samlet. Gennemslagene er dog ikke statistisk signifikante for
forbrugerpriserne, hvilket skal ses i lyset af den generelle
usikkerhed i estimationen.

Estimerede gennemslag på importpriserne

Gennemslag på kort sigt

Samlet gennemslag

1981-1997

1998-2015

1981-2015

-0,2741***

-0,1398*

-0,2109***

(0,0710)

(0,0828)

(0,0526)

-0,6434***

-0,5945***

-0,6065***

Anm.: *, ** og *** angiver signifikansniveauer på henholdsvis 10, 5 og 1 pct. Robuste standardfejl i parentes.
Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.

Estimerede gennemslag på forbrugerpriserne

Gennemslag på kort sigt

Samlet gennemslag

1981-1997

1998-2015

1981-2015

-0,0410

-0,0070

-0,0192

(0,0208)

(0,0280)

(0,0155)

-0,4589

-0,1151

-0,3239

Anm.: *, ** og *** angiver signifikansniveauer på henholdsvis 10, 5 og 1 pct. Robuste standardfejl i parentes.
Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.

1.
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Ligningen er en standardspecifikation i litteraturen om valutakursgennemslag, jf. Goldberg og Knetter (1997).
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Kronens kurs over for euro

Figur 3
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Anm.: Før 1999 er anvendt en syntetisk kronekurs over for euro beregnet ud fra kronekursen over for D-mark og den pr. 1. januar 1999 fastlåste
omregningskurs mellem euroen og D-marken.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

værdiskabelse. Det reducerer gennemslaget.
Gennemslaget kan også falde, hvis konkurrencen
på varemarkedet øges. På et marked med stærk
konkurrence vil selv mindre udsving i de relative
priser føre til betydelige skift i efterspørgslen.
Virksomhederne kan derfor kun i begrænset om
fang lade udsving i valutakursen slå igennem på
priserne. Det kan ligeledes reducere gennemsla
get, hvis virksomhederne får bedre adgang til at
afdække valutakursrisici via de finansielle marke
der, jf. Europa-Kommissionen (2015).
Pengepolitikkens rolle
Forøget troværdighed omkring pengepolitikken
kan reducere gennemslaget, jf. bl.a. BIS (2015).
Hvis et lands valuta deprecierer, og eksportører
ne til det pågældende land fastholder priserne i
deres egen valuta, vil priserne i det importeren
de land stige. En centralbank, som har et stærkt
fokus på at opretholde stabile priser, vil modvirke
dette ved at forhøje de pengepolitiske renter.
Det reducerer efterspørgslen og dermed prisstig
ningerne. I takt med, at pengepolitikken i mange
lande er blevet mere fokuseret på prisstabilitet, er
der blevet mindre rum for, at ændringer i valuta
kursen kan få varig effekt på inflationen.
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I Danmark tilrettelægges pengepolitikken ikke
direkte med fokus på inflationen. Fastkurspolitik
ken er imidlertid blot en indirekte måde til at opnå
prisstabilitet, og en troværdig fastkurspolitik redu
cerer potentialet for, at ændringer i kursen over for
valutaerne uden for ankerlandet kan slå igennem
på forbrugerpriserne.
Virksomhedernes opfattelse af troværdigheden
omkring fastkurspolitikken er styrket betydeligt,
siden politikken blev introduceret i 1982. Derfor
beregnes valutakursgennemslaget for to separate
delperioder. Den første delperiode dækker 198197. I perioden blev kronens centralkurs over for
D-mark nedjusteret flere gange, jf. figur 3. Selv om
justeringerne i centralkursen efter overgangen til
den konsekvente fastkurspolitik i 1982 ikke skete på
dansk initiativ, kan de have skabt en vis usikkerhed
om kronekursen i den periode.
I perioden tillod Nationalbanken, at kronen fluk
tuerede inden for udsvingsbåndet på +/- 2,25 pct.
omkring centralkursen. I forbindelse med EMS-krisen
blev udsvingsbåndet i august 1993 udvidet til +/- 15
pct., og kronen deprecierede betydeligt. I den efter
følgende periode svingede kronen mere end i årene
forud. Siden slutningen af 1990’erne har den imid
lertid ligget meget stabilt omkring centralkursen. På
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den baggrund kan det forventes, at gennemslaget
fra udsving i den effektive valutakurs er faldet.
Der er en tendens til, at international handel ofte
afregnes i ”store” valutaer, ikke mindst dollar. Priser
ne i USA er derfor markant mindre udsatte for ud
sving i valutakursen end andre lande, jf. Gopinath
(2015). Introduktionen af euroen i 1999 kan have
bevirket, at en stadig større andel af Danmarks
import fra lande uden for euroområdet afregnes i
euro frem for i eksportlandets valuta eller i dollar.
Hvis det er tilfældet, vil det have bidraget til at re
ducere valutakursgennemslaget herhjemme.7
Den empiriske analyse bekræfter, at det kort
sigtede gennemslag er aftaget fra -0,27 i perioden
1981-97 til -0,14 i den efterfølgende periode. Det
samlede gennemslag er faldet fra -0,64 til -0,59.
Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant.8

GENNEMSLAG TIL
FORBRUGERPRISERNE
Forbrugerpriserne påvirkes af kronekursen direkte
gennem prisen på importerede forbrugsvarer og
indirekte via prisen på importeret input til den
indenlandske produktion. På kort sigt fører en
stigning i den effektive kronekurs på 1 pct. til, at
forbrugerpriserne falder med 0,02 pct., når perio
den 1981-2015 betragtes under ét, jf. figur 4.9 Det
samlede gennemslag er -0,32 pct.
Gennemslaget var svagere i perioden 19982015 end i 1981-97. Det lavere gennemslag på
både import- og forbrugerpriserne i den seneste
periode kan bl.a. afspejle den forøgede penge
politiske troværdighed, at euroen i stigende grad

7

Kamps (2006) finder indikationer på, at euroens rolle som inter
national afregningsvaluta er stigende. På tidspunktet for analysen
var dens rolle dog stadig begrænset sammenlignet med dollar.
Lighthart og Werner (2012) finder, at introduktionen af euroen har
medført, at en større andel af Norges import fra eurolandene nu
afregnes i eksportørens valuta.

8

Der kan være en bekymring for, at de store udsving i priserne på ud
valgte varer, eksempelvis energi, fører til store udsving i importpriser
ne, som ikke er relaterede til valutakursen. For at belyse det betragtes
fra 2005 og frem også en specifikation, hvor kun priserne på import
af fremstillede varer betragtes, mens eksempelvis råvarer ikke er med.
Det medfører imidlertid ikke store forskydninger i de estimerede
sammenhænge.

9

Gennemslaget er beregnet med samme metode som ved importpri
serne, jf. boks 1.
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blev anvendt som afregningsvaluta, samt at globa
le værdikæder blev mere udbredt, jf. ovenfor. Fal
det i gennemslaget til forbrugerpriserne er sket på
trods af en beskeden stigning i importindholdet.
De estimerede gennemslag til forbrugerpriserne er
dog ikke statistisk signifikante.
Det samlede gennemslag til forbrugerpriserne,
der estimeres for perioden 1981-97, forekommer
meget stort i lyset af, at importindholdet i forbru
gerprisindekset kun er omtrent en fjerdedel. Det
kan afspejle, at ændringer i inflationstakten, især i
begyndelsen af perioden, er af mere vedvarende
karakter, hvilket med den anvendte estimationsme
tode kan trække i retning af, at gennemslaget fra
valutakursen overvurderes.
I perioden efter 1998, hvor prisstigningstakten
har været mere stabil, er ikke mindst det kortsigte
de, men også det samlede, gennemslag derimod
lavere end forbrugets importindhold umiddelbart
ville tilsige.10 Ændringer i importpriserne absor
beres i stedet i et vist omfang i de indenlandske
producenters og grossisters avancer, hvilket kan
ses ved, at det samlede gennemslag til den såkald
te indenlandsk markedsbestemte inflation, IMI,
er marginalt positivt for perioden 1982-2015 som
helhed, og at både det kortsigtede og det samlede
gennemslag er positivt i perioden 1998-2015.11 Det
skal ses i lyset af, at virksomhedernes opfattelse
af troværdigheden omkring fastkurspolitikken er
styrket betydeligt siden 1980’erne.
En mekanisk beregning af gennemslaget til forbrugerpriserne på baggrund af gennemslaget til
importpriserne og forbrugets importindhold er dog
behæftet med betydelig usikkerhed, da det estime
rede gennemslag til importpriserne kun inkluderer

10 Det mekaniske gennemslag til forbrugerpriserne beregnes som pro
duktet af det estimerede gennemslag til importpriserne og importind
holdet i forbrugerprisindekset. Importindholdet, der udgør summen af
det direkte og det indirekte importindhold, er beregnet ud fra input-out
put-tabeller, som viser, hvor stor en del af det endelige forbrug (ekskl.
afgifter mv.) der udgøres af importerede produkter (ekskl. afgifter
mv.), fordelt på 74 forbrugskomponenter, jf. Danmarks Statistik (2011).
Importindholdet i forbrugskomponenterne sammenvejes dernæst med
vægtene fra forbrugerprisindekset (fordelt på de 74 forbrugskompo
nenter i input-output-tabellerne). For perioden 1981-97 er der anvendt
en input-output-tabel fra 1990 og for perioden 1998-2015 en input-out
put-tabel fra 2006. Der anvendes prisvægte fra de respektive år. Det
beregnede importindhold var 24 pct. i 1990 og 27 pct. i 2006.
11 Nationalbanken opgør et prisindeks for den indenlandsk markedsbe
stemte inflation, IMI, for at belyse det indenlandske prispres. Indekset
fremkommer ved at tage udgangspunkt i det overordnede forbruger
prisindeks, HICP, hvorfra prispåvirkningen fra en række eksogene fakto
rer trinvist frasorteres, jf. fx Hansen og Knudsen (2005) og Mortensen
og Staghøj (2015). De eksogene faktorer, der frasorteres, er energi,
uforarbejdede fødevarer, administrerede priser (fx husleje, daginstitu
tioner og kollektiv trafik), afgifter og indirekte skatter samt importind
holdet (både det direkte og det indirekte).
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Effekt af 1 pct.s styrkelse af den effektive kronekurs (lavere importpriser)
på forbrugerpriser og indenlandsk markedsbestemt inflation
Gennemslag til forbrugerpriser

Figur 4

Gennemslag til indenlandsk markedsbestemt inflation
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Anm.: De estimerede gennemslag på forbrugerpriserne og den indenlandsk markedsbestemte inflation, IMI, af en styrkelse på 1 pct. af den
nominelle effektive kronekurs, hvor estimaterne følger af en regressionsmodel, jf. boks 1. Forbrugerprisindekset, CPI, er anvendt for
forbrugerpriserne.
Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.

varer, ligesom gennemslaget til forbrugerpriserne
vil afhænge af, hvordan højere priser påvirker afgifterne.
Den anvendte metode er relativt enkel. Med en
mere avanceret metode vises et relativt beskedent
gennemslag til forbrugerpriserne, jf. boks 2. Ifølge
den metode er gennemslaget i perioden 19982015 ikke væsentligt forskelligt fra gennemslaget i
den forudgående periode. Det illustrerer, at resul
taterne er behæftede med en vis usikkerhed.
Det gradvise gennemslag til forbrugerpriserne er
illustreret i figur 5 på baggrund af estimationen for
perioden 1998-2015. Effekten på prisniveauet i en
given måned fremkommer ved at akkumulere effek
terne på prisstigningstakten frem til og med denne
måned. Selv om effekten på prisstigningstakten er
midlertidig, vil ændringer i den effektive kronekurs
have en permanent effekt på prisniveauet.
Hvis lønmodtagerne ikke har fuld klarhed over,
om inflationen på længere sigt bliver holdt i ro, vil
de tillægge det en vis sandsynlighed, at den højere
prisstigningstakt vil være et vedvarende fænomen.
Det kan føre til øgede lønkrav ved overenskomst
forhandlingerne. Højere lønstigninger, som ikke er
begrundet i højere produktivitetsvækst, vil give sig
udslag i højere forbrugerpriser.
Højere lønkrav i kølvandet på forbrugerprisstig
ningerne kan derfor igangsætte en pris-løn-spiral.

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL, 2016

Den situation, hvor en stigning i priserne fører
til højere lønkrav, som resulterer i en langvarig
stigning i inflationen, betegnes anden runde-ef
fekter. Der er dog ikke tegn på, at ændringer i
den effektive kronekurs medfører markante anden
runde-effekter, da prisstigningstakten hurtigt fal
der tilbage til udgangspunktet, jf. figur 5.
Gennemslaget fra ændringer i den nominelle
effektive kronekurs til det samlede forbrugerpri
sindeks er kraftigere end gennemslaget til ker
neinflationsindekset, der er opgjort ekskl. energi
og uforarbejdede fødevarer, jf. figur 6. BIS (2015)
finder ligeledes, at sammenhængen mellem valu
takurser og kerneinflation er svagere end sam
menhængen mellem valutakurser og det samlede
forbrugerprisindeks.
Valutakursgennemslaget er større til priserne
på varer end til priserne på tjenesteydelser, jf. fi
gur 6. Det skal ses i lyset af, at importindholdet er
langt større for varer end for tjenester. En stigning
i den effektive kronekurs på 1 pct. førte i perioden
1998-2015 til et fald i varepriserne på 0,04 pct.
på kort sigt og et samlet fald på 0,15 pct., hvor
dog kun det samlede gennemslag er statistisk
signifikant. Derimod førte et tilsvarende fald i den
effektive kronekurs til en marginal stigning i tjene
stepriserne på 0,01 pct., hvilket ikke er signifikant
forskelligt fra nul.
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Bayesiansk estimation af gennemslag til forbrugerpriser
I boksen præsenteres en alternativ estimation af valuta
kursgennemslaget til forbrugerpriserne på baggrund af en
såkaldt bayesiansk vektorautoregressiv, BVAR, model, se fx
Litterman (1986). Udgangspunktet er en vektorautoregres
sion

�� = �₁��₋₁ + �₂��₋₂ + … + ����₋� + ��� + ��

hvor �� er en � x 1-vektor af endogene variable, �� er en
� x 1-vektor af eksogene variable, �� er en � x 1-vektor af
fejlled med forventet værdi nul og varians-kovarians-matri
cen ∑. �’erne er � x �-matricer indeholdende parametrene
til de endogene variable, mens � er en � x �-matrice med
parametrene til de eksogene variable.
De endogene variable i modellen er olieprisen, en kort
rente, realt BNP, den nominelle effektive kronekurs, import
priser, producentpriser og forbrugerpriser. Alle variable
indgår i naturlige logaritmer med undtagelse af den korte
rente. Der medtages to eksogene indikatorvariable, for 4.
kvartal 2008 og 1. kvartal 2009, for at tage højde for særlige
forhold under finanskrisen. Modellen estimeres på kvartal
svise data, hvorimod der i hovedanalysen i artiklen benyt
tes månedlige data, og der inkluderes fire lags (� = 4). I
analysen betragtes et midlertidigt stød til kronekursen, mens
analysen i hovedteksten omhandler et permanent stød.
Modellen estimeres med en bayesiansk metode. I baye
siansk økonometri anses parametrene for at være stokasti
ske variable, der kan karakteriseres ved en fordeling. Det er i

Boks 2

kontrast til klassisk økonometri, hvor parametrene anses for
at have en ”sand” værdi, der skal estimeres bedst muligt. Ved
at kombinere data for de endogene og de eksogene varia
ble med en såkaldt apriori-fordeling for de underliggende
parametre og varians-kovarians-matricen kan man udlede en
ex post-fordeling for modellens parametre.
Den valgte apriori-fordeling er en såkaldt normal-Wis
hart-fordeling, der er en kombination af en multivariat
normalfordeling for parametrene og en invers Wishart-for
deling for ∑. Valget af apriori-fordeling følger Comunale og
Kunovac (2016), der estimerer en lignende model. Parame
trene i modellen identificeres ved hjælp af en Choleski-fak
torisering, hvor de endogene variable indgår i den ovenfor
nævnte rækkefølge.
Når modellen er estimeret, kan der udledes såkaldte
impuls-respons-funktioner, der viser effekten på de endoge
ne variable af et stød til en af de øvrige endogene variable.
I dette tilfælde er den relevante impuls-respons-funktion
effekten på forbrugerpriserne af et stød til den nominelle
effektive kronekurs på 1 pct. For den samlede periode 19812015 findes, at gennemslaget fra den effektive kronekurs til
forbrugerpriserne er signifikant i op til fire kvartaler, hvor
efter effekten er insignifikant, jf. figur. I perioden 1981-97 er
effekten signifikant i 2. og 3. kvartal, mens det estimerede
gennemslag ikke er signifikant i nogen af kvartalerne, når
dataperioden er 1998-2015. Forskellen i det estimerede
median gennemslag er dog meget beskedent mellem de to
perioder.

Gennemslag på forbrugerpriser af en midlertidig styrkelse af den nominelle effektive kronekurs på 1 pct.
Hele perioden, 1981-2015
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Anm.: Den såkaldte impuls-respons på forbrugerpriserne af et stød til den nominelle effektive kronekurs ved estimation af den bayesianske
vektorautoregressive model beskrevet ovenfor. Stødet er normaliseret, så det udgør 1 pct. i 1. kvartal. I estimationen er anvendt værk
tøjskassen BEAR, jf. Dieppe mfl. (2015).
Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Effekt af 1 pct. depreciering af den nominelle effektive kronekurs

Figur 5

Procentpoint, mdr.-mdr.
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Anm.: Gennemslaget fra en depreciering på 1 pct. i den nominelle effektive kronekurs i første måned af år 1. De benyttede koefficienter stam
mer fra en regression for perioden 1998-2015, jf. boks 1. Forbrugerprisindekset, CPI, er anvendt for forbrugerpriserne.
Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger.

Effekt af styrkelse på 1 pct. af den effektive kronekurs på forbrugerpriser, HICP,
og kerneinflationsindeks, 1998-2015
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Figur 6
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Anm.: De estimerede gennemslag på forbrugerpriserne af en styrkelse på 1 pct. af den nominelle effektive kronekurs, hvor estimaterne følger
af en regressionsmodel, jf. boks 1. For sammenlignelighedens skyld er det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP, anvendt for
forbrugerpriserne. Kerneinflationsindekset er opgjort som HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer, jf. Hansen mfl. (2013).
Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger.
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DIREKTE
INVESTERINGER

Jacob Isaksen og Paul Lassenius Kramp, Økonomisk
Afdeling og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING
Værdien af virksomheder, der er placeret i ud
landet, men som er ejet af en dansk virksomhed,
kaldes en direkte investering.1 Over de seneste 3040 år er omfanget af direkte investeringer vokset
markant både globalt og i Danmark. Udviklingen
skyldes bl.a., at det er blevet lettere og billigere
for virksomheder at etablere sig på andre mar
keder end hjemmemarkedet. Det har givet dem
mulighed for at ekspandere mere, end hvis de
udelukkende opererer inden for grænserne af ét
land.
Udviklingen i Danmark minder om udviklingen
i andre avancerede økonomier. Siden midten af
2000’erne har væksten i de danske udadgående
direkte investeringer dog oversteget de indad
gående, og danskerne har derfor opbygget en
stor nettobeholdning. Det afspejler bl.a., at vi
herhjemme i en periode har haft store overskud
på betalingsbalancen og derfor opbygget for
mue i udlandet. Derudover er lande med positive
nettobeholdninger typisk velstående avancerede
økonomier.
Det er især de helt store danske virksomheder,
specielt inden for industrien, som investerer i ud
landet. I 2014 stod de ti største koncerner således
for ca. halvdelen af beholdningen af direkte inve
steringer i udlandet. Danske direkte investeringer
er koncentreret på få lande, og vi investerer især i

1

vores samhandelslande. Landesammensætningen
er meget stabil, hvilket illustrerer, at direkte inve
steringer repræsenterer længerevarende økono
miske relationer.
Direkte investeringer genererer en betydelig
formueindkomst. Gennem det seneste årti har
beholdningen af direkte investeringer i udlandet
hvert år genereret en højere afkastgrad sammen
lignet med afkastet på udlandets beholdning
af direkte investeringer i Danmark. Forskellen
skyldes især, at danske medicinalvirksomheder
har patenter placeret i udenlandske dattervirk
somheder, som genererer en stor indtjening i
forhold til investeringen. Ser man bort fra medi
cinalindustrien, er der ingen systematisk forskel i
afkastgraden.
Når danske virksomheder foretager en direkte
investering, kunne det i princippet ske på bekost
ning af investeringer i realkapital i Danmark. Det
synes dog ikke at være tilfældet. Investeringer
i dansk realkapital i brancher og virksomheder,
som har en beholdning af direkte investeringer i
udlandet, adskiller sig ikke fra øvrige brancher og
virksomheder. Det gælder på kort sigt. På længe
re sigt vurderes udadgående direkte investeringer
dog heller ikke at fortrænge hjemlige investerin
ger i noget væsentligt omfang.

Direkte investeringer betegnes ofte som FDI, hvilket er den engelske
forkortelse for Foreign Direct Investments. I artiklen benyttes forkor
telsen i figurer. Ændringer i beholdninger som følge af transaktioner
benævnes ud- eller indadgående, alt efter om investeringerne strøm
mer ud ad landet eller ind i landet.
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DIREKTE INVESTERINGER
Direkte investeringer dækker over værdien af
virksomheder placeret i udlandet, hvor investor
har bestemmende indflydelse, jf. boks 1. Aktivite
ten i udenlandske dattervirksomheder kan være
relateret til produktionsanlæg, havneterminaler,
salgskontorer mv. Derudover kan et andet motiv
bag oprettelsen af virksomheder i udlandet være
skatteoptimering. Direkte investeringer er således
et bredt begreb. I nogle tilfælde kan de sidestilles
med investeringer i realkapital, mens de i andre
tilfælde i højere grad kan sammenlignes med en
finansiel investering. Rent statistisk opdeles direk
te investeringer ikke i undergrupper afhængig af
aktiviteten i de udenlandske dattervirksomheder.
Det kan derfor ikke fastslås, om den direkte inve
stering dækker over fx opførelsen af en ny fabrik,
såkaldte green field investeringer, køb af en en
veletableret virksomhed (mergers & acquisitions)
eller noget helt tredje.

INTERNATIONAL UDVIKLING
I DIREKTE INVESTERINGER
Omfanget af direkte investeringer er på globalt
plan vokset kraftigt siden 1980, jf. figur 1 (ven
stre) - især i perioderne 1994-99 og 2003-06, dvs.
perioder med en høj global vækst. Udviklingen
skyldes, at det er blevet lettere og billigere for
virksomheder at etablere sig på andre markeder
end hjemmemarkedet. Hermed får de mulighed
for at ekspandere mere, end hvis de udelukkende
opererer inden for grænserne af ét land. Etable
ring af produktion og salg i udlandet kan desuden
være nødvendigt for at opnå markedsadgang,
og det giver derudover mulighed for at hente ny
viden og teknologi.
Stigningen i beholdningen af direkte investe
ringer i udlandet er især drevet af de avancerede
økonomier, om end vækstøkonomiers andel er
steget siden årtusindskiftet. Fra begyndelsen af
1980’erne og frem til midten af 2000’erne stod
de avancerede økonomier for omkring 90 pct. af

Direkte investeringer i nationalregnskabet og set fra virksomheden
Direkte investeringer i nationalregnskabet
I nationalregnskabet er beholdningen af direkte investerin
ger i udlandet defineret som en finansiel post, der dækker
over værdien af virksomheder placeret i udlandet, hvor
den danske investor har bestemmende indflydelse. Konkret
sættes grænsen ved 10 pct. af egenkapitalen eller stem
merettighederne. Danske koncerners dattervirksomheder i
udlandet indgår således i nationalregnskabet som en del af
den danske beholdning af direkte investeringer i udlandet.
Rent teknisk indgår det som en fordring på udlandet, dvs. et
tilgodehavende. Når beholdningen af direkte investeringer i
udlandet ændres, kan det enten skyldes værdi- eller mæng
deændringer.
Ejerskab opnås konkret ved, at danske virksomheder ejer
ejerandelsbeviser udstedt af udenlandske virksomheder.
Det betyder, at direkte investeringer i nationalregnskabet
betragtes som en grænseoverskridende finansiel placering
og registreres som en del af betalingsbalancens finan
sielle poster. Direkte investeringer inkluderer også lån og
handelskreditter mellem koncernforbundne virksomheder.
Det gælder fx fra modervirksomheden til en udenlandsk
dattervirksomhed.
Direkte investeringer kan opgøres efter to princip
per: Retningsprincippet og betalingsbalanceprincippet. I
opgørelsen af beholdninger er forskellen mellem de to, at
koncernlån opgøres netto pr. land ved retningsprincippet,
mens bruttostørrelserne benyttes ved betalingsbalanceprin
cippet. Det betyder, at de opgjorte bruttostørrelser ifølge
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Boks 1

retningsprincippet kan være mindre. I artikellen benytter vi
begge opgørelsesprincipper afhængigt af, hvilket data der
er tilgængelige.
Værdien af direkte investeringer er forbundet med en del
usikkerhed. Det skyldes bl.a., at det er vanskeligt at bestem
me markedsværdien af virksomheder, der ikke er børsnote
rede og derfor ikke handles på et marked.
Direkte investeringer fra virksomhedernes synspunkt
Virksomheder tilrettelægger deres produktion og salg for
at opnå størst mulig fortjeneste. De vil derfor drive virksom
heder i udlandet, hvis de vurderer, at det er fordelagtigt.
Den geografiske landeafgrænsning vil i nogle tilfælde være
uden betydning for dem. Fx kan en it-server eller et patent
placeret i udlandet bruges af medarbejdere i Danmark.
Nogle aktiviteter, der udføres i udenlandske dattervirksom
heder, kunne i princippet udføres i Danmark, fx produktion
af varer eller halvfabrikata. I mange tilfælde er det imidlertid
fysisk umuligt at placere dattervirksomheden i Danmark. Det
gælder fx et havneanlæg i USA, ligesom salgskontorer i ud
landet typisk er oprettet for at komme tættere på kunderne.
En anden begrænsning kan være ledige ressourcer på det
danske arbejdsmarked. Med en aktuel arbejdsløshed, der
ikke er langt fra det strukturelle niveau, er mængden af ledi
ge ressourcer begrænset, jf. Danielsen og Jørgensen (2015).
Endelig kan udenlandske dattervirksomheder være oprettet
med henblik på likviditetsstyring eller skatteoptimering.
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Beholdning af direkte investeringer

Figur 1
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Anm.: Venstre figur: Opgjort efter retningsprincip. Andel af globalt BNP i løbende priser og markedsvalutakurs. Vækstøkonomier er opgjort
som verden ekskl. de avancerede økonomier. Højre figur: Opgjort efter retningsprincip som andel af BNP i de avancerede økonomier i
løbende priser og markedsvalutakurs. Bruttostørrelserne er opgjort som summen af beholdningen på tværs af lande. ”Netto” er forskel
len mellem FDI i udlandet og FDI i hjemlandet.
Kilde: United Nations Conference on Trade and Development, Unctadstat.

den globale beholdning af direkte investeringer i
udlandet, hvilket var lidt mere end deres andel af
globalt bruttonationalprodukt, BNP. Siden da er
andelen af beholdningen af direkte investeringer
faldet til lige under 80 pct., mens deres andel af
globalt BNP er reduceret til 60 pct.
De avancerede økonomier har navnlig inve
steret i hinanden. Det afspejler bl.a., at globale
virksomhedsstrukturer er blevet mere komplekse,
jf. boks 2. Det betyder, at de avancerede økonomi
ers nettoinvesteringer er langt mindre end deres
bruttoinvesteringer, jf. figur 1 (højre).

DANSKE DIREKTE INVESTERINGER
Udviklingen i danske direkte investeringer min
der om udviklingen blandt de øvrige avancerede
økonomier. Over de seneste årtier er beholdnin
gerne af både direkte investeringer i udlandet
og udlandets direkte investeringer i Danmark
steget kraftigt, jf. figur 2 (venstre). Siden midten af
2000’erne har væksten i beholdningen af direkte
investeringer i udlandet dog oversteget udlandets
beholdning af direkte investeringer i Danmark.
Danskerne har dermed opbygget en stor nettobeholdning af direkte investeringer.

Globale værdikæder og direkte investeringer1
Virksomheder bruger i stigende omfang delkomponenter
fra andre virksomheder, evt. egne dattervirksomheder, i
produktionen af en vare. Når aktiviteter opsplittes mellem
virksomheder, indgår flere virksomheder i et produkts
værdikæde. Værdien af et endeligt produkt kan således
bestå af værditilvækst fra en række forskellige virksomheder.
Skabes værditilvæksten i mange forskellige lande, taler man
om en global værdikæde. En længere værdikæde vil typisk
medføre større global eksport, idet hele værdien af varen/
halvfabrikata indgår i opgørelsen af eksporten, hver gang
den krydser en landegrænse.

1.
2.

Boks 2

Globaliseringen har især vist sig gennem både længere
globale værdikæder og flere direkte investeringer. Direkte
investeringer kan dog også i sig selv øge længden af de
globale værdikæder. Vælger en dansk virksomhed at flytte
dele af produktionen til udlandet, vil det forlænge værdikæ
den for det endelige produkt (produktionen foretages af to
virksomheder frem for blot én). Ifølge FN står multinationale
virksomheder for ca. 80 pct. af den globale handel, og ca.
33 pct. af handlen sker inden for samme koncern.2

Se artiklen ”Globale værdikæder” i denne Kvartalsoversigt for en nærmere beskrivelse af disse.
Se United Nations Conference on Trade and Development, Unctad, pressemeddelelse, nr. 1, 2013,
(http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=113).
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Beholdninger af direkte investeringer

Figur 2
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Anm.: Venstre figur: Opgjort efter betalingsbalanceprincip og ekskl. gennemløbsinvesteringer. Data før 1999 er fra UNCTAD, mens efterfølgende
data er fra Danmarks Nationalbank, der i 2004 overgik til nyt indsamlingssystem. NZ: New Zealand, GB: Storbritannien, ES: Spanien, NO:
Norge: BE: Belgien, US: USA, IT: Italien, FI: Finland, CA: Canada, AT: Østrig, SE: Sverige, DE: Tyskland, FR: Frankrig, JP: Japan, DK: Danmark,
NL: Holland, CH: Schweiz.
Kilde: Danmarks Nationalbank, OECD og UNCTAD.

Beholdningen af danske direkte investeringer i ud
landet steg især i perioden 2008 -11, mens udlan
dets beholdning af direkte investeringer i Danmark
udviklede sig svagere. Det kan primært tilskrives
store enkelthandler. I 2008 overtog Carlsberg
eksempelvis Scottish & Newcastle sammen med
Heineken, hvilket øgede beholdningen af danske
direkte investeringer i udlandet markant. Samtidig
har udlændinge solgt virksomheder i Danmark.
Salg af Chr. Hansen Holding, ISS og TDC ad flere
omgange er eksempler på store handler, som har
reduceret udlandets beholdning af direkte investe
ringer i Danmark.
Der synes derimod ikke at være væsentlige struk
turelle forklaringer på, hvorfor Danmark har opbyg
get en stor nettobeholdning. OECD udarbejder fx
et indeks for regulering, der kan hæmme direkte in
vesteringer (FDI Regulatory Restrictiveness Index).
Ifølge det indeks er danske lovgivningsmæssige
barrierer lave og under OECD-gennemsnittet (lidt
højere end fx Tyskland og Holland, men lidt lavere
end fx Sverige, Østrig og USA).2 Afkastet fra indad
gående direkte investeringer i Danmark har heller
ikke været lavt i forhold til afkastet i andre lande,
jf. Kramp mfl. (2014).

2
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Virksomhederes ekspansion på tværs af lande
grænser inden for de avancerede økonomier er
den væsentligste årsag til væksten i både danske
beholdninger af direkte investeringer i udlandet
og udlandets beholdninger af direkte investerin
ger i Danmark. Udviklingen bidrager dog ikke til
at forklare, at Danmark og mange andre avan
cerede økonomier har flere udadgående end
indadgående direkte investeringer, dvs. at de har
opbygget en positiv nettobeholdning i forhold til
resten af verden, jf. figur 2 (højre). Det afspejler
i stedet bl.a., at direkte investeringer flyder hen,
hvor afkastet er størst. Afkastet vil typisk være
størst der, hvor kapitalapparatet er mindst. Frie
kapitalbevægelser betyder, at nettostrømmen af
direkte investeringer i vid udstrækning går fra
lande med en høj indkomst pr. indbygger til lande
med lavere indkomst pr. indbygger, jf. figur 3
(venstre) i et sådant omfang, at afkastet på tværs
af lande er nogenlunde ens, når der tages højde
for risiko.
Det er især lande, der i en årrække har haft
overskud på betalingsbalancens løbende poster,
som har opbygget store nettobeholdninger af
direkte investeringer, jf. figur 3 (højre). Danmarks

Produktivitetskommissionen (2013) har en enkelt anbefaling, nemlig at
”Den branchespecifikke regulering gennemgås med henblik på forenkling
og tilpasning til den regulering, der eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. Herunder at ejerskabsrestriktioner i videst muligt omfang fjernes.”
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Sammenhæng mellem nettobeholdninger af direkte investeringer,
velstand og betalingsbalance
Direkte investeringer og velstand

Direkte investeringer og betalingsbalance

FDI, nettobeholdning, 2014, pct. af BNP

FDI, nettobeholdning, 2014, pct. af BNP
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Anm.: Der er vist data for 30 OECD-lande. DK: Danmark, IE: Irland, NL: Holland og NO: Norge. I en regression, hvor velstand og akkumuleret
betalingsbalance begge benyttes som forklarende variable, er akkumuleret betalingsbalance ikke signifikant. Det skyldes, at velstandsni
veau også bidrager til at forklare størrelsen på et lands betalingsbalance (kapital flyder hen, hvor afkastet er størst).
Kilde: OECD og egne beregninger.

overskud på betalingsbalancen betyder, at dan
skerne – altså de indenlandske sektorer under
ét – har et opsparingsoverskud over for udlandet.
Danskerne placerer derfor formue i udlandet. En
del af denne formue placeres i udadgående direk
te investeringer. Danskernes nettobeholdning af
direkte investeringer stemmer godt overens med
det danske velstandsniveau og vores overskud på
betalingsbalancen igennem de senere år.
For Irland, Holland og Norge er sammenhæn
gen dog dårlig. For Irlands vedkommende skyldes
det, at mange internationale virksomheder har
hovedsæde i landet. Deres aktiver øger behold
ningen af irske direkte investeringer i udlandet,
mens passivsiden ikke indgår som en beholdning
af direkte investeringer i Irland, da kun få inve
storer ejer over 10 pct. af aktiekapitalen. I stedet
klassificeres passivsiden som porteføljeinveste
ringer.3 Holland er ligeledes hjemsted for mange
store globale virksomheder, hvilket trækker i ret
ning af store nettobeholdninger, såfremt eventu
elle udenlandske ejere har ejerandel på under 10
pct. Norge har derimod en lille nettobeholdning
af direkte investeringer. Det norske overskud på
betalingsbalancen stammer i vid udstrækning fra

3

olie. Indtægterne placeres i Pensionsfonden, som
især foretager porteføljeinvesteringer. Hermed
bliver norske direkte investeringer i udlandet
relativt små.
Danske direkte investeringer
i udlandet fordelt på lande
Danmarks beholdning af direkte investeringer i
udlandet var 1.351 mia. kr. ultimo 2014, når man
ser bort fra gennemløbsinvesteringer i Danmark,
hvilket svarer til 70 pct. af BNP. Danske direkte
investeringer er koncentreret på få lande, og
landesammensætningen følger i vid udstrækning
handelsmønstrene, dvs. vi investerer i de samme
lande, som vi handler med, jf. tabel 1. Ultimo 2014
var ca. 75 pct. af beholdningen af de udadgående
direkte investeringer placeret i blot ti lande. For
udlandets beholdning af direkte investeringer i
Danmark står de ti største investorlande for ca.
85 pct. Der er generelt stort sammenfald mellem
de lande, som Danmark investerer i, og de lande,
som investerer i Danmark. Endvidere har lande
sammensætningen været meget stabil over tid.
Det understreger, at direkte investeringer repræ
senterer længerevarende økonomiske relationer.

Se Central Statistics Office (2015).
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Beholdning af danske direkte investeringer og handel fordelt på lande,
gennemsnit 2005-14
Pct.

FDI i udlandet

Eksportandel

FDI i hjemlandet

Importandel

17,3

12,9

Sverige

24,2

13,3

USA

9,9

5,2

Holland

12,1

7,0

Storbritannien

9,8

8,0

Luxembourg

10,0

0,3

Tyskland

8,5

15,4

Storbritannien

7,9

5,4

Norge

6,1

6,2

USA

6,9

3,0

Holland

6,0

4,3

Norge

6,7

5,0

Schweiz

5,3

0,8

Tyskland

6,5

20,9

Singapore

3,8

0,6

Schweiz

4,0

0,9

Frankrig

3,8

3,6

Frankrig

2,9

3,5

Finland

3,6

2,5

Japan

2,5

0,6

74,1

59,4

83,6

60,0

Sverige

10 største lande

Pct.

Tabel 1

10 største lande

Anm.: Danmarks direkte investeringer er opgjort efter betalingsbalanceprincippet og er ekskl. gennemløbsinvesteringer i Danmark. Lande
fordelingen er baseret på første modpartsland. Andelene er gennemsnitlige andele i perioden 2005-14. Eksport- og importandelene er
baseret på varebalancen.
Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Næsten 60 pct. af beholdningen af danske direkte
investeringer findes i EU-lande og især i Sverige,
Storbritannien, Tyskland og Holland. Sveriges
store andel hænger bl.a. sammen med, at udad
gående direkte investeringer opgøres på første
modpartsland. Carlsbergs investeringer i Rusland
ejes gennem svenske dattervirksomheder, og
i statistikken figurerer disse som en investering
i Sverige. Den store beholdning af danske direkte
investeringer i Singapore skyldes bl.a., at
A.P. Møller - Mærsk ejer havneanlæg i landet.
Af beholdningen af udlandets direkte investe
ringer i Danmark kommer knap 70 pct. fra andre
EU-lande. Heraf udgør investeringer fra Holland
og Luxembourg over 20 pct. Netop disse to lande
er i høj grad hjemland for såkaldte gennemløbsin
vesteringer, som dækker over virksomheder, der
reelt blot viderefører investeringerne fra ét land
til andre lande.4 I forbindelse med indførelsen af
IMF’s nye standard for betalingsbalancestatistik

Danske direkte investeringer
i udlandet fordelt på brancher
En stor del af de danske investeringer i udlandet
foretages af industrivirksomheder, der i 2014
stod for 42 pct. af beholdningen af direkte inve
steringer i udlandet, jf. figur 4.5 Over halvdelen af
industriens investeringer sker i udenlandske in
dustrivirksomheder, og hovedparten foretages af
virksomheder inden for føde-, drikke- og tobaks

4

5

60

Nogle lande, fx Luxembourg og Holland har mange gennemløbsin
vesteringer, bl.a. som følge af fordelagtige skatteregler. I analyser
forsøger man gerne at frasortere gennemløbsinvesteringer, da de
ikke har realøkonomisk påvirkning. Det er dog vanskeligt fuldt ud
at identificere dem alle, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne
bruttostørrelser på tværs af lande.

er det fra 2014 blevet muligt at opgøre de indad-gående direkte investeringer på ultimativt
investorland i stedet for på første modpartsland.
En sådan opgørelse viser, at det er under en
tredjedel af investeringerne fra Holland og Luxem
bourg, som reelt kontrolleres af deres residenter.
I stedet er en stor del af de endelige ejere fra USA
og Storbritannien bl.a. via ejerskab gennem inve
steringsbanker, kapitalfonde mv. hjemmehørende
i disse lande.

Omkring 20 pct. af danske direkte investeringer i udlandet sker via
ikke-finansielle holdingselskaber. Det er dog muligt at fordele denne
andel ud på de brancher, hvor koncernen hører til, hvilket er gjort i
denne artikel.
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Beholdning af danske direkte
investeringer i udlandet, brancher,
2014

Koncerners akkumulerede andel
af beholdningen af direkte
investeringer, 2014

Figur 4

Figur 5
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Anm.: Investeringer gennem ikke-finansielle holdingselskaber er
fordelt på de brancher, hvor koncernen hører til. Uoplyst
branche er fordelt ligeligt på de øvrige brancher.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

vareindustrien. Resten af industriens investeringer
placeres stort set i ikke-finansielle holdingselska
ber. Det er uklart, hvilken branche kapitalen efter
følgende kanaliseres hen i, men det er formentligt
i vid udstrækning industrivirksomheder. Andre
danske brancher investerer også primært inden
for egen branche, industrien og i ikke-finansielle
holdingselskaber, når de foretager investeringer i
udlandet.
Virksomhedsstørrelse og direkte investeringer
For både de ud- og indadgående investeringer
gælder, at dattervirksomheder hovedsageligt
er ejet fuldt ud, dvs. kun har én ejer. Værdien af
investeringerne er fordelt på få danske virksom
heder. jf. figur 5. Det gælder både for danske
beholdninger af direkte investeringer i udlandet,
og udlandets beholdning af direkte investeringer
i Danmark.
Ultimo 2014 stod de 10 største koncerner for
knap 50 pct. af beholdningen af danske direkte
investeringer i udlandet, og de 50 største stod
for 70 pct., jf. figur 5. Beholdningen af udlandets
direkte investeringer i Danmark var i 2014 på 860
mia. kr. og er i modsætning til danske direkte
investeringer i udlandet fordelt på flere virksom

Anm.: Koncerner er sorteret efter størrelsen af deres ind- og
udadgående direkte investeringer. 1-10 er de 10 koncerner
med de største beholdninger osv.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

heder. De 10 største udenlandske investorer har
30 pct. af beholdningen af direkte investeringer i
Danmark, og de 50 største står for 57 pct.
AFKAST FRA DIREKTE INVESTERINGER
Direkte investeringer genererer en formueind
komst i form af indtægter fra den udenlandske
kapital. For egenkapitalinvesteringer er indtægten
lig overskuddet i dattervirksomheder defineret
ved udloddet og ikke-udloddet udbytte, mens
den for koncernlån består af rentebetalinger.
Gennem det seneste årti har beholdningen af
direkte investeringer i udlandet hvert år genere
ret et højere afkast sammenlignet med afkastet
på udlandets direkte investeringer i Danmark, jf.
figur 6. En af årsagerne til forskellen skal findes i
danske medicinalvirksomheder, som bl.a. via pa
tenter, der er placeret i udlandet, genererer en høj
indtjening i forhold til investeringen. Udelukkes
medicinalindustrien, er der ingen systematisk for
skel i afkastet på danske og udenlandske direkte
investeringer.6
I perioden 2009-14 har det gennemsnitlige
årlige afkast for danske direkte investeringer i
udlandet været 7,6 pct. Fordelt på lande bidrager
de avancerede økonomier mest med godt

6
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Se også Andersen mfl. (2013).
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Årligt afkast fra beholdningen
af direkte investeringer, Danmark

på 6,6 pct., mens det er omkring dobbelt så højt
blandt øvrige økonomier. Forskellen kan skyldes,
at investeringerne i øvrige økonomier er mere
risikobetonede og derfor giver et højere afkast.
Fordelt på brancher er det især industri, der
driver det samlede afkast med en andel på 41
pct. Afkastet i industrien ligger på 8,7 pct., jf. figur
7 (højre). Det høje afkast skyldes bl.a. medici
nalindustrien, der udgør omkring halvdelen af
industriens bidrag til det samlede afkast. Det er
bemærkelsesværdigt, da de udadgående direkte
investeringer i medicinalindustrien blot udgør ca.
15 pct. af investeringer i industrien under ét. Det
store bidrag afspejler, at afkastet i medicinalindu
strien har været på næsten 37 pct. årligt i perio
den 2009-14.

Figur 6
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Anm.: Afkastgraderne er opgjort ekskl. gennemløbsinvesterin
ger som overskuddet i procent af årets gennemsnitlige
beholdning af egenkapital.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

PÅVIRKER UDADGÅENDE DIREKTE
INVESTERINGER INDENLANDSKE
INVESTERINGER I REALKAPITAL?

70 pct., mens øvrige lande udgør de resterende
ca. 30 pct., jf. figur 7 (venstre). Blandt de avan
cerede økonomier bidrager især Schweiz, Stor
britannien og Sverige til indkomsten. Afkastet
fra investeringer i avancerede økonomier ligger

I løbet af de seneste 20-25 år er investeringskvo
ten i de avancerede økonomier gradvist faldet, jf.
figur 8. Samtidig er den steget i vækstøkonomier
ne, hvilket især skyldes en kraftig fremgang i Kina.

Årligt afkast fra beholdningen af danske direkte investeringer i udlandet,
Pct.
lande og brancher, 2009-14

Figur 7
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Anm.: Ikke-finansielle holdingselskaber er fordelt ud på de brancher, som de typisk investerer i. Brancheforkortelserne er som følger:
K er finansiering og forsikring. D+E er energiforsyning, vandforsyning og renovation. G er handel. C er industri. B er råstofindvinding.
H er transport. M+N er videnservice, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. Rest er øvrige brancher. I alt er
samtlige brancher under ét.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Investeringskvoter

Figur 8
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Danske udadgående direkte
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Anm.: Samlede bruttoinvesteringer i procent af BNP opgjort i
markedsvaluta.
Kilde: IMF, World Economic Outlook database, oktober 2015.
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Anm.: Ekskl. brancherne offentlig administration, undervisning og
sundhed samt råstofindvinding. Investeringskvoten er eks
kl. boliginvesteringer sat i forhold til bruttoværditilvækst,
BVT.
Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.

Der kan være flere årsager til denne udvikling. En
mulig forklaring er, at virksomheder i de avancere
de økonomier via direkte investeringer har flyttet
dele af deres produktion til vækstøkonomierne.
Hermed vil der være en tendens til, at udadgåen
de direkte investeringer fortrænger investeringer i
realkapital i hjemlandet.
Der er dog også andre mulige forklaringer på,
at investeringskvoten er faldet blandt de avance
rede økonomier, bl.a. at den teknologiske udvik
ling gør det muligt at udnytte det eksisterende
kapitalapparat bedre, at priserne på visse typer af
investeringer, fx it, falder, og at en større service
sektor mindsker kapitalintensiviteten i den samle
de økonomi.7 Desuden skyldes en betydelig del af
faldet færre boliginvesteringer, som ikke påvirkes
af direkte investeringer.
Udadgående direkte investeringer kan derud
over også skyldes, at en virksomhed vokser sig
større, hvilket kan have afledte effekter i form af
øget aktivitet også i hjemlandet. Der er derfor
ingen entydig teoretisk sammenhæng mellem
udadgående direkte investeringer og hjemlige
investeringer i realkapital. I stedet bliver det et
empirisk spørgsmål.
I Danmark genfinder vi ikke den aftagende ten
dens i investeringskvoten.

7

Den private sektors investeringskvote ekskl.
boliger har ligget i intervallet 20-22 pct. af brutto
værditilvæksten, BVT, i årene op til begyndelsen
af finanskrisen, jf. figur 9. I årene efter finanskri
sen faldt den kraftigt til omkring 17 pct. af BVT.
Nedgangen er ikke blevet modgået af større
udadgående direkte investeringer. Tværtimod har
investeringskvoten og de udadgående direkte
investeringer i nogen grad udviklet sig ens.
Virksomhederne har altså øget investeringer
ne i realkapital samtidig med, at de har haft flere
udadgående direkte investeringer. Det indikerer,
at udadgående direkte investeringer i de seneste
20 år ikke har erstattet eller fortrængt danske
virksomheders investeringer i realkapital i Dan
mark. Det understøttes af, at Danmark har et stort
overskud på handelsbalancen, hvilket indikerer,
at produktion ikke er flyttet ud af Danmark. Om
noget vil danske virksomheders internationale
ekspansion forøge realkapitalinvesteringer i Dan
mark. På tværs af lande ser vi ingen sammenhæng
mellem udadgående direkte investeringer og
indenlandske investeringer i realkapital, jf. boks 3.

Se fx Kramp og Pedersen (2015) for en gennemgang af, hvad der
driver investeringerne.
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Investeringer i realkapital og
udadgående direkte investeringer

Boks 3

I boksen undersøger vi sammenhængen mellem inve
steringskvoter og udadgående direkte investeringer
på tværs af 22 OECD-lande over perioden 1990-2014.
Et simpelt krydsplot mellem investeringskvoterne og
udadgående direkte investeringer indikerer, at der ikke
er en statistisk signifikant sammenhæng mellem de to, jf.
figur nedenfor.

Udadgående direkte investeringer
og investeringskvote, 22 avancerede
økonomier, 1990-2014
Investeringskvote, pct. af BNP
33
30
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24
21
18

DANSKE DIREKTE INVESTERINGER
PÅ BRANCHE- OG VIRKSOMHEDSNIVEAU
For at vurdere, om der er en sammenhæng mel
lem udadgående direkte investeringer og inve
steringer i dansk realkapital, ser vi nærmere på
danske branchers og virksomheders investeringer
og udadgående direkte investeringer.
Det er ikke alle brancher i Danmark, der har
foretaget direkte investeringer i udlandet. Således
står 7 af 19 brancher for 93 pct. af beholdningen
af udadgående direkte investeringer i 2014. De
samme brancher udgør samtidig omkring halv
delen af de samlede danske bruttoinvesteringer
(ekskl. boliger) foretaget i Danmark.
Brancherne med direkte investeringer har
nogenlunde samme investeringskvote som dem,
der ikke foretager direkte investeringer, jf. figur
10. Set over en konjunkturcykel er mønstret i de
to branchegrupperinger endvidere tilnærmelses
vis ens. Det tyder på, at virksomhedernes beslut
ninger om at investere i dansk realkapital ikke
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Strøm af udadgående FDI, pct. af BNP

Anm.: Simpelt krydsplot af investeringskvoter og udadgående
direkte investeringer.
Kilde: IMF, OECD, UNCTADSTAT og egne beregninger.

For at undersøge sammenhængen statistisk opstilles en
panelmodel, hvor investeringskvoten forklares ved hjælp
af udadgående direkte investeringer samt en række
kontrolvariable:

�
�
�
�
����� = ����_ ��� + ��� + �� ,

�
�
hvor ����� og ���_ ��� er henholdsvis investerings

kvoten og udadgående direkte investeringer i procent
�
af BNP i land i på tidspunkt t, og ��� er en vektor af
kontrolvariablene indadgående direkte investeringer,
produktionsgab og nominel rente. Hvis udadgående
direkte investeringer fortrænger indenlandske investe
ringer i realkapital, vil � < 0. Modellen estimeres både
som Ordinary Least Squares, OLS, med tværsnits- og
tidsdummyer, med laggede værdier af investeringskvo
ten (Arellano-Bond) og som differencer. Estimationerne
viser, at � ikke er signifikant forskellig fra nul, uafhængig
af valget af model. Udadgående direkte investeringer
fortrænger således ikke investeringer i indenlandsk real
kapital på kort sigt.
Såfremt udflytning af kapital sker langsomt over
mange år, bliver det ikke fanget af den estimerede sam
menhæng. Det kan derfor på baggrund af denne analyse
ikke udelukkes, at udadgående direkte investeringer kan
bidrage til at forklare en langsigtet tendens til, at investe
ringskvoterne i de avancerede økonomier falder.
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Investeringskvoter i realkapital
for brancher med og uden
direkte investeringer

Figur 10
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Anm.: Investeringskvoterne er opgjort som branchernes inve
stering i realkapital ekskl. boliginvesteringer sat i forhold
til branchernes bruttoværditilvækst, BVT. Brancherne med
direkte investeringer er industri, energiforsyning, handel,
transport, finansiering og forsikring samt videnservice.
Brancherne uden direkte investeringer er landbrug, skov
brug og fiskeri, vandforsyning og renovation, bygge og
anlæg, hoteller og restauranter, information og kommuni
kation, ejendomshandel og udlejning, rejsebureauer, ren
gøring og anden operationel service, kultur og fritid samt
andre serviceydelser og private husholdninger. Offentlig
administration, undervisning og sundhed er sammen med
råstofindvinding udeladt af beregningerne.
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne
beregninger.
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påvirkes af, om de foretager direkte investeringer i udlandet.
Over en længere periode har udviklingen
også været næsten ens i de to grupper. Der har
ikke været nogen tendens til, at brancher med
udadgående direkte investeringer har hverken
reduceret eller øget deres investeringer i realkapital i forhold til andre brancher. Det indikerer,
at udadgående direkte investeringer på længere
sigt hverken fortrænger eller stimulerer investeringer i realkapital i Danmark.
Endvidere kan man se, at det aktuelt lave
investeringsniveau mestendels skyldes lave inve
steringer i brancher uden direkte investeringer
i udlandet, da de i høj grad er orienteret mod
hjemmemarkedet. Det illustrerer, at investeringerne i Danmark især hæmmes af, at den inden
landske efterspørgsel er svag.
Ser man på virksomhedsniveau, er der heller
ikke noget, der tyder på, at virksomheder med
udadgående direkte investeringer adskiller sig fra
andre virksomheder med hensyn til deres inve
steringer i realkapital, jf. boks 4. Samlet set synes
direkte investeringer således hverken at fortræn
ge eller stimulere investeringer i realkapital i
Danmark.

DIREKTE INVESTERINGER:
FORDELE OG UDFORDRINGER
Direkte investeringer er, som beskrevet, en del af
globaliseringen og gør det muligt for virksomhe
derne at vokse sig større, end hvis de udelukken
de opererer inden for ét lands grænser. Hermed
kan de bl.a. opnå stordriftsfordele. Ved at pro
ducere og sælge i udlandet kan de også hente
ny viden og teknologi. Disse forhold indikerer,
at multinationale virksomheder kan være mere
produktive end lokale. På baggrund af en række
studier vurderer bl.a. Produktivitetskommissionen
(2013), at danske virksomheder med udenland
ske dattervirksomheder og udenlandsk ejede
virksomheder i Danmark er mere produktive end
andre danske virksomheder.
I den offentlige debat er der i højere grad fokus
på, om udadgående direkte investeringer fører til
tab af arbejdspladser i Danmark. Som vist oven
for, er der ikke tegn på, at danske udadgående
direkte investeringer har fortrængt investeringer
i realkapital i Danmark. Dermed bør udadgåen
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Danske virksomheders investeringer, analyse af virksomhedsdata

Boks 4

I boksen sammenlignes udviklingen i anlægsaktiver
(både immaterielle og materielle) for virksomheder med
og uden beholdninger af direkte investeringer i udlan
det. Udviklingen i anlægsaktiverne er en proxy for inve
steringerne i realkapital. I perioden 2006-13 er den årlige
vækstrate i de to gruppers beholdning af anlægsaktiver
stort set identisk, jf. figuren nedenfor. Der er således
intet, der indikerer, at virksomheder med udadgående
direkte investeringer har en anden investeringsadfærd
end andre virksomheder.

Årlig vækst i virksomheders beholdning
af im- og materielle anlægsaktiver
Pct., år-år
15
10
5
0
-5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Virksomheder med direkte investeringer
Virksomheder uden direkte investeringer

Anm.: Årlig vækst i procent.
Kilde: Experian, Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Data er konstrueret ud fra egne data om virksomheders
indad- og udadgående direkte investeringer koblet med
data fra Experian om virksomheders årsregnskabsdata.
Virksomheder med direkte investeringer er udvalgt ud
fra kriteriet, at der for mindst ét af årene 2005-13 har
været en positiv bruttobeholdning af investeringer i
udlandet, enten i form af egenkapital eller koncernlån.
Udsnittet af begge typer virksomheder er holdt konstant
i perioden. Det gør vi for at undgå årlige forskydninger
i investeringerne som følge af ændringer i antallet af
virksomheder. De to udsnit bliver henholdsvis 72.911 og
523 virksomheder uden og med direkte investeringer. I
det oprindelige datasæt var der 112.893 virksomheder i
2005 og 165.720 virksomheder i 2013.
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de direkte investeringer heller ikke medføre tab
af danske arbejdspladser, se også Andersen mfl.
(2013). Det stemmer overens med andre studier.
På baggrund af en litteraturgennemgang konklu
derer bl.a. Copenhagen Economics (2010), at ud
adgående direkte investeringer ikke har påvirket
beskæftigelsen i EU nævneværdigt.
Selv om udadgående direkte investeringer
ikke påvirker den samlede beskæftigelse, kan de
påvirke beskæftigelse og løn i enkelte brancher.
Effekterne på tværs af branche og uddannelses
niveau er dog vanskelige at adskille fra generel
teknologisk udvikling, idet et alternativ til flytte
produktionen til udlandet kan være at automati
sere, jf. DØRS (2004). Begge dele stiller dog krav
om fleksibilitet og omstillingsevne på arbejdsmar
kedet, samt en løbende opkvalificering. Danmarks
fleksible arbejdsmarked, høje uddannelsesniveau og fokus på efteruddannelse betyder, at
vi i Danmark i forhold til mange andre lande har
gode muligheder for at høste fordelene af direkte
investeringer og samtidig modgå mulige negative
effekter fra direkte investeringer.
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GLOBALE
VÆRDIKÆDER

Peter Beck Nellemann og Karoline Garm Nissen,
Økonomisk Afdeling

INDLEDNING OG SAMMENFATNING
Et endeligt produkt skabes via en række aktivi
teter, som fx kan omfatte design, produktion,
marketing og distribution, der hver især tilfører
produktet værdi. Aktiviteterne kan enten fore
tages af samme virksomhed eller af forskellige
virksomheder. Når aktiviteterne opsplittes mellem
virksomheder, opstår værdikæder. Opsplitning af
produktionen medfører, at virksomheder køber
halvfabrikata af andre virksomheder og bruger
dem til at producere nye produkter. Forskellen
mellem værdien af de produkter, som virksomhe
den producerer, og udgiften til halvfabrikata, som
er medgået i produktionen, defineres som værdi
tilvæksten i virksomheden.
Analyser af værdikæder gør det muligt at følge
dansk værditilvækst fra produktion af halvfabri
kata til endelig anvendelse. Det giver et mere
præcist billede af, hvordan dansk produktion
og beskæftigelse afhænger af udenlandsk efter
spørgsel, end traditionelle handelsanalyser.
Tempoet i udviklingen af globale værdikæder
har været en vigtig drivkraft bag verdenshandlen.
Op til den økonomiske og finansielle krise steg
verdenshandlen, først og fremmest fordi handel
med halvfabrikata steg, hvilket bl.a. afspejler ud
vikling af globale værdikæder. Den efterfølgende
svage udvikling i verdenshandlen var også drevet
af udviklingen i handel med halvfabrikata, hvilket
indikerer, at udviklingen af globale værdikæder
gik langsommere.
Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner.
Målt på endelig anvendelse af dansk værditil
vækst er Tyskland og Sverige dog mindre vigtige,

end hvad traditionelle handelsanalyser viser. Derimod er USA og Kina vigtigere handelspartnere.
Lidt under 800.000 danske job er knyttet til eks
port. De er fordelt omtrent ligeligt mellem job i
eksportvirksomheder og job hos deres underleve
randører. Ændringer i dansk eksport må forventes
ikke bare at påvirke eksportvirksomheder, men
også deres underleverandører. Derfor kan æn
dringer i eksporten også påvirke beskæftigelsen
i hjemmemarkedsorienterede erhverv, da de kan
være underleverandører til eksportvirksomheder.
En del af analyserne af globale værdikæder er
yderligere beskrevet i Andersen mfl. (2015).
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DIREKTE OG INDIREKTE EKSPORT
Globale værdikæder indebærer, at værditilvækst
kan eksporteres fra ét land til et andet både direk
te og indirekte. Indirekte handel opstår, når land
A eksporterer halvfabrikata til land B, hvor de ind
går i produktionen af produkter, der eksporteres
til land C, jf. figur 1. Land B reeksporterer således
værditilvækst fra land A, hvorved land A indirekte
eksporterer til land C.
Et eksempel på en global værdikæde kan være,
at grisefoder bliver eksporteret fra Ukraine til
Danmark, hvor det bruges til at opdrætte grise.
Efterfølgende bliver grisene eksporteret til Tysk
land, hvor de slagtes og eksporteres til England.
Her bliver de forbrugt som endelig anvendel
se. Eksemplet illustrerer, at selv om den danske
svineproduktion i første omgang eksporteres til

Direkte og indirekte handel
mellem to lande

Land A

Figur 1
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Data og antagelser
Databasen World Input-Output Database1, WIOD, indehol
der årlige data for handel mellem 35 industrier i 40 lande2.
Derudover er resten af verden slået sammen til én økonomi,
ligeledes med 35 industrier. Værdien af handlen omfatter
både varer og tjenester og er målt i løbende priser. Databa
sen er dannet på baggrund af nationale tilgang-anvendel
sestabeller, nationalregnskabstal og statistik for international
handel, hvilket er beskrevet i Timmer (2012). På trods af, at
databasen bygger på nationale kilder, afviger tallene i data
basen fra data fra eksempelvis Danmarks Statistik. Dannes
verdens samlede eksport og import på baggrund af nationale kilder, overstiger værdien af eksport værdien af den
samlede import på grund af statistiske uoverensstemmelser.
I WIOD er der foretaget korrektioner, således at der er fuld
kommen overensstemmelse mellem import og eksport.
En væsentlig forskel på den internationale input-out
put-tabel, WIOD, og nationale input-output-tabeller, er, at
alle importerede input er fordelt på, hvilken industri i hvilket
land de er importeret fra, og at al eksport er fordelt på, hvor
den eksporteres hen. Det er således muligt at se, hvilket land
produkterne eksporteres til, og om de eksporteres til ende
lig anvendelse eller som halvfabrikata. Hvis de eksporteres
som halvfabrikata, er det også muligt at se, hvilken industri
de eksporteres til. Det gør det muligt at følge dansk værditilvækst gennem de globale værdikæder.
Det er dog nødvendigt at gøre følgende antagelser:
Den værditilvækst, som skabes i en industri, defineres som
værdien af produktionen minus værdien af de halvfabrikata,
som er medgået i produktionen. Produkterne fra industrier
ne afsættes enten som halvfabrikata til andre industrier eller
industrien selv eller til endelig anvendelse. Endelig anvendel
se omfatter privat og offentligt forbrug samt investeringer.
Fordi investeringer datamæssigt behandles som endelig
anvendelse, indgår de ikke som input i værdikæder. Hvis en

1.
2.
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Tyskland, er den i sidste ende knyttet til endelig
anvendelse i England på grund af indirekte handel.
Hvis værdien af grisefoderet er 100, og værdi
en af grisene er 200, er den danske værditilvækst
200 - 100 = 100, jf. tabel 1. Værdien af den danske
bruttoeksport udgør således 200, mens værdien af
eksport af dansk værditilvækst kun udgør 100, dvs.
50 pct. af bruttoeksporten. Hvis værdien af den
tyske slagteriproduktion er 300, udgør tysk værdi
tilvækst kun 33 pct. af eksporten.
Analyserne af globale værdikæder i artiklen byg
ger på data fra databasen World Input-Output Data
base, WIOD, som er nærmere beskrevet i boks 1.

Boks 1

virksomhed leverer et investeringsobjekt, fx en fabrik, til en
anden virksomhed, opfattes transaktionen i WIOD ikke som
en leverance af input til en virksomhed, men derimod som
endelig anvendelse.
Hver industri antages at producere et unikt produkt. Det
betyder, at alle produkter fra en given industri er produceret
ved hjælp af den samme sammensætning af halvfabrikata
og indeholder samme andel værditilvækst skabt i industrien
selv. Produkterne indeholder samme andel værditilvækst,
uanset om de afsættes som halvfabrikata eller til endelig
anvendelse, og uanset om de eksporteres eller afsættes
indenlandsk. Ligeledes antages produkterne fra hver industri
at være fremstillet ved brug af de samme halvfabrikata,
uanset hvordan de afsættes.
Hvis fx værdien af dansk landbrugsproduktion følger
eksemplet i tabel 1 og i gennemsnit udgøres af 50 pct. halv
fabrikata fra Ukraine og 50 pct. dansk værditilvækst, antages
værdien af al dansk landbrugsproduktion at være sammen
sat på den måde. Dansk værditilvækst antages således at
udgøre 50 pct. af landbrugsproduktionens værdi, uanset om
den afsættes som halvfabrikata til fx den danske fødevare
industri eller til den danske hotel- og restaurationsbranche.
Ligeledes er der 50 pct. dansk værditilvækst i landbrugspro
dukterne, uanset om de sælges til den tyske, japanske eller
kinesiske fødevareindustri, ligesom der er samme mængde
dansk værditilvækst i produkterne, uanset om de afsættes til
endelig anvendelse i Danmark, Tyskland, Japan eller Kina.
I analyserne af, hvordan beskæftigelse knytter sig til
eksport, er det antaget, at arbejdsproduktiviteten i hver
sektor er ens, uanset hvordan dens produkter afsættes. I en
given sektor skal der således den samme arbejdskraft til at
skabe et produkt, uanset om det afsættes som halvfabrikata
eller til endeligt forbrug, og uanset om det eksporteres eller
afsættes indenlandsk.

www.wiod.org.
Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien, Indonesien Irland,
Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbri
tannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig.
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Eksempel på en global værdikæde

Tabel 1

Værdi af halvfabrikata

Værdi af produktion
(Bruttoeksport)

Værditilvækst
(Eksport af national værditilvækst)

Endelig anvendelse

0

100

100

0

Danmark

100

200

100

0

Tyskland

200

300

100

0

Ukraine

England

300

Anm.: Eksemplet illustrerer en værdikæde, hvor ukrainsk svinefoder til en værdi af 100 importeres til Danmark og bruges til opdræt af svin til
en værdi af 200. Svinene eksporteres til Tyskland, hvor de slagtes, og slagterivarerne til en værdi af 300 eksporteres til England, hvor de
forbruges som endelig anvendelse.

UDVIKLING AF GLOBALE
VÆRDIKÆDER OG VERDENSHANDEL
Fra 1995 til 2008 steg værdien af verdenshandlen,
dvs. værdien af de produkter, som blev handlet
over en landegrænse, kraftigt. Stigningen var større
end væksten i verdens samlede værditilvækst,
hvilket medførte, at værdien af verdenshandlen
relativt til den samlede globale værditilvækst steg,
jf. figur 2 (venstre).

Stigningen i verdenshandlen var drevet af handel
med halvfabrikata, jf. figur 2 (højre). Det indikerer,
at udvikling af globale værdikæder har været en
vigtig drivkraft bag verdenshandlen. Øget handel
med halvfabrikata afspejler, at virksomheder spe
cialiserer sig, fx i at producere en bestemt kompo
nent i en værdikæde.
Et eksempel kunne være en landmand, som i
udgangspunktet både producerer svinefoder og
opdrætter svin, men overgår til at specialisere sig

Global handel

Figur 2

Global handel

Global handel med halvfabrikata og endelige produkter
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Anm.: Venstre figur: I den blå serie er værdien af global handel som andel af BNP defineret som værdien af global import som andel af globalt
BNP i løbende priser. Data for 2015 er skøn. I den violette serie er værdien af global handel som andel af global værditilvækst defineret
som værdien af handel mellem de 40 lande i WIOD samt den økonomi, som er defineret som resten af verden, divideret med samlet
global værditilvækst. Handel inden for økonomien ”resten af verden” er ikke medregnet i den globale handel. Handlen omfatter både
handel med halvfabrikata og endelige produkter. På grund af globale værdikæder kan den samme værditilvækst handles flere gange
over grænser og derved indgå i tælleren flere gange. Højre figur: Halvfabrikata dækker over produkter, som sælges fra én virksomhed til
en anden. Endelige produkter dækker over produkter til endelig anvendelse, dvs. privat og offentligt forbrug samt investeringer.
Kilde: Macrobond, WIOD og egne beregninger.
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i at opdrætte svin og i stedet købe foder. Speciali
seringen medfører, at værdikæden bliver opdelt på
to virksomheder. Én som producerer foder, og én
som opdrætter svin, hvilket medfører handel med
halvfabrikata (foder) mellem de to virksomheder.
At der udvikles globale værdikæder, kan bl.a.
ses ved, at der bliver brugt flere udenlandske halv
fabrikata i produktionen i de fleste industrier
i de fleste lande. I Danmark har den stigende brug
af importerede halvfabrikata bevirket, at andelen af
udenlandsk værditilvækst i dansk eksport er steget
omkring 10 procentpoint fra 1995 til 2011, jf. figur
3. Andelen af udenlandsk værditilvækst i eksporten
er også steget i andre lande. Der er en klar ten
dens til, at andelen af udenlandsk værditilvækst er
størst i små åbne økonomier. Det kan skyldes, at
det nationale marked for halvfabrikata er mindre i
små økonomier, og der derfor er større tilskyndel
se til at købe udenlandske halvfabrikata.
I 2009 blev verdenshandlen påvirket negativt
af den globale økonomiske og finansielle krise,
og værdien af verdenshandlen relativt til verdens
samlede værditilvækst faldt. Faldet skyldes pri
mært, at handel med halvfabrikata blev reduceret,
mens faldet i handel med endelige produkter var
mere moderat. Det kan skyldes, at globale værdikæder blev udviklet i et langsommere tempo,
insourcing af processer, og at værdien af lagre af
halvfabrikata blev reduceret.
Den svage udvikling i verdenshandlen relativt
til værditilvækst, jf. figur 2 (venstre), kan skyldes et
nyt forhold mellem vækst i global produktion og

Udenlandsk værditilvækst i eksport

Figur 3
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global handel. Borin og Mancini (2015) finder, at
forholdet mellem væksten i global handel og væk
sten i globalt BNP – elasticiteten mellem de to stør
relser – er faldet fra lidt over 2 i perioden 1996-2000
til lidt over 1 i perioden 2006-11, jf. figur 4 (venstre).
De opdeler elasticiteten i tre komponenter: Et bi
drag på 1, som afspejler et konstant forhold mellem
import og BNP, et bidrag fra udvikling af globale
værdikæder og et bidrag fra import til endelig an
vendelse. Opdelingen viser, at udvikling af globale
værdikæder bidrog til den samlede handelselasti
citet med lidt under 0,5 frem til 2005, hvorefter
bidraget stort set faldt bort. Den svage udvikling i
verdenshandlen herefter kan derfor bl.a. forklares
ved en svag udvikling af globale værdikæder.
Constantinescu mfl. (2015) finder også, at den
svage udvikling i verdenshandlen i 2000’erne bl.a.
skyldes, at udviklingen af globale værdikæder gik
ned i gear, særligt imellem USA og Kina. Det kan
skyldes, at lønomkostningerne er steget væsent
ligt i Kina, jf. figur 4 (højre), hvilket har mindsket
tilskyndelsen til udflytning af produktion til Kina.

DANSKE HANDELSPARTNERES
BETYDNING
Hvor meget dansk værditilvækst, der bliver endeligt anvendt i et land, afhænger af tre forhold: 1
værdien af bruttoeksporten til landet, 2 hvor stor
en andel af bruttoeksporten, der udgøres af dansk
værditilvækst, og 3 indirekte handel med dansk
værditilvækst. Den indirekte handel med dansk
værditilvækst udgøres både af reeksport af dansk
værditilvækst og indirekte import af dansk værdi
tilvækst.
Første kolonne i tabel 2 viser betydningen af
danske handelspartnere for dansk bruttoeksport,
dvs. den traditionelle opgørelse af dansk eksport,
på baggrund af data fra WIOD. Anden kolonne
viser, hvor i udlandet dansk værditilvækst ender
som endelig anvendelse. Eksempelvis fremgår
det, at endelig anvendelse af dansk værditilvækst
i Tyskland udgjorde 9,3 pct. af den samlede ende
lige anvendelse af dansk værditilvækst i udlandet.
Forskellen mellem de to kolonner er således, at der
tages højde for både andel af dansk værditilvækst
i eksporten til forskellige handelspartnere og indi
rekte handel med dansk værditilvækst.
Det fremgår, at USA og Kina har større betydning
for dansk eksport, når betydningen måles ved
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Handelselasticitet og relative enhedslønomkostninger

Figur 4
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Anm.: Relative enhedslønomkostninger måler lønomkostninger korrigeret for produktivitetsudvikling relativt til landenes handelspartnere.
Kilde: Borin og Mancini (2015) og Macrobond.

Betydning af danske handelspartnere, 2011

Tabel 2

Dansk bruttoeksport, pct.
af samlet dansk bruttoeksport

Endelig anvendelse af dansk værditilvækst, pct.
af udenlandsk endelig anvendelse af dansk værditilvækst

Tyskland

9,8

9,3

USA

5,7

8,9

Storbritannien

7,6

8,1

Sverige

9,7

6,6

Kina

3,8

5,3

Frankrig

2,6

3,6

Holland

2,7

2,5

Italien

1,9

2,5

Japan

1,4

2,2

Spanien

1,8

2,2

Anm.: Endelig anvendelse inkluderer offentligt og privat forbrug samt investeringer.
Kilde: WIOD og egne beregninger.

endelig anvendelse af dansk værditilvækst. Ved
en stigning i endelig anvendelse i USA og Kina må
man derfor forvente, at efterspørgslen efter dansk
værditilvækst øges mere, end hvad den direkte
bruttoeksport til landene tilsiger. Det forholder
sig omvendt for Sverige og Tyskland, men Tysk
land er fortsat Danmarks største eksportmarked,
selv om man måler på endelig anvendelse af
dansk værditilvækst.
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Uanset hvordan dansk eksport opgøres, kan
det konstateres, at Danmarks eksportmarked
er diversificeret. Dansk eksport er således ikke
afhængig at et enkelt land, og det er positivt
for den makroøkonomiske stabilitet.
Traditionelt bruges eksportandele, som vist i
første kolonne i tabel 2, til at handelsvægte øko
nomiske variable, fx eksportmarkedsvæksten.
Handelsvægtene viser, hvor danske produkter
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i første omgang eksporteres hen, men tager
hverken højde for forskelle i andelen af dansk
værditilvækst indeholdt i eksporten til forskellige
lande eller for indirekte handel. Hvis man deri
mod ønsker at vægte handelspartnere i forhold
til endelig anvendelse af dansk værditilvækst i
landet, skal man benytte vægtene i anden ko
lonne. Hvilken handelsvægtning der bør vælges,
afhænger af den konkrete analyse. Til analyser
af betydningen for dansk eksport af en stigning i
den endelige anvendelse i udlandet er vægtene
i anden kolonne de mest relevante, mens vægte
ne i første kolonne er relevante til fx analyser af
betydningen for dansk eksport af udviklingen i
enhedslønomkostninger relativt til udviklingen i
udlandet.

EKSPORTENS BETYDNING FOR
DANSK BESKÆFTIGELSE
Nationale værdikæder opstår, når danske virk
somheder bruger andre danske virksomheder
som underleverandører. Nationale værdikæder
medfører derfor, at der er dansk beskæftigelse,
som er knyttet til eksport både i eksportvirksom
heder og hos deres underleverandører. Beskæf
tigelse i eksportvirksomheder defineres som
direkte knyttet til eksport, mens beskæftigelse
hos underleverandører til eksportvirksomheder
defineres som indirekte knyttet til eksport.
Beskæftigelse indirekte knyttet til eksport kan
omfatte mange brancher. Det kunne fx være en
revisor, som reviderer regnskabet for en eks
portvirksomhed, eller en traktormekaniker, der
reparerer en traktor for en eksportvirksomhed.
Lidt over 28 pct. af den samlede danske be
skæftigelse – svarende til næsten 800.000 job
– var i 2011 knyttet til eksport. Jobbene var om
trent ligeligt fordelt mellem job knyttet direkte
og indirekte til eksport, jf. figur 5.
I fremstillingsindustrierne, og særligt i de frem
stillingsindustrier, som producerer avancerede
produkter, er en meget stor del af beskæftigel
sen knyttet direkte til eksport. I byggeriet er få
job ifølge beregningerne knyttet til eksport. Det
skyldes, at job i byggeriet, som er knyttet til inve
steringer i eksportvirksomheder, fx byggeri af en
fabrik, ikke er medregnet, fordi virksomhedernes
investeringer datamæssigt kategoriseres som
endelig anvendelse.
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I hjemmemarkedsorienterede erhverv som finan
siering og forretningsservice samt handel, hotel
og restauration mv. er kun en meget lille del af be
skæftigelsen knyttet direkte til eksport. Derimod
er ca. 20 pct. af beskæftigelsen knyttet indirekte
til eksport. Det skyldes, at virksomheder i disse
erhverv er underleverandører til eksportvirksomheder.
I 2011 var der i alt ca. 1,1 mio. job i sektorerne
finansiering og forretningsservice samt handel,
hotel og restauration mv. Det svarer til ca. 40 pct.
af alle job i Danmark. Heraf var mere end 300.000
job knyttet enten direkte eller indirekte til eks
port, jf. figur 6. Det er flere end i hele fremstillings
industrien og svarer til lidt over 40 pct. af alle job,
som er knyttet til eksport. Det viser, at udsving i
eksporten kan forventes at påvirke produktion og
beskæftigelse både i eksporterende virksomheder
og hos deres underleverandører. Hjemmemar
kedsorienterede erhverv vil således også blive
påvirket af udsving i eksporten via efterspørgsel
fra eksportvirksomheder. Derudover kan de hjem
memarkedsorienterede erhverv blive påvirket af
udsving i eksporten gennem andre kanaler. Fx
kan ændringer i eksporten påvirke det private for
brug og derigennem produktionen i de hjemmemarkedsorienterede erhverv.
Når man skal opgøre danske handelspartneres
betydning for dansk beskæftigelse, skal man skelne
mellem betydningen af eksporten til landet og be
tydningen af endelig anvendelse i landet. I eksem
plet i tabel 1, hvor en dansk landmand eksporterer
svin til Tyskland, som bliver endeligt forbrugt i
England, er landmandens job knyttet til eksport til
Tyskland, men endelig anvendelse i England.
I 2011 var ca. 95.000 danske job knyttet til eks
port til Tyskland, men kun ca. 80.000 job knyttet til
endelig anvendelse i Tyskland, jf. tabel 3. Forskellen
skyldes indirekte handel med dansk værditilvækst,
dvs. reeksport af dansk værditilvækst fra Tyskland
og indirekte import af dansk værditilvækst til
Tyskland.
Ca. 70.000 danske job var knyttet til endelig
anvendelse i USA, mens det tilsvarende tal for
Sverige, Storbritannien og Kina var ca. 50.000.
Betydningen for dansk beskæftigelse af endelig
anvendelse i Kina har været stærkt stigende. Over
perioden 1995-2011 blev antallet af danske job
knyttet til endelig anvendelse i Kina ca. femdoblet,
mens antallet af job knyttet til endelig anvendelse
i Tyskland faldt med lidt under en tredjedel.
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Job knyttet direkte og indirekte til eksport, 2011

Figur 5
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Anm.: De viste brancher er dannet på baggrund af de 35 underliggende brancher. Se Andersen mfl. (2015).
Kilde: WIOD og egne beregninger.

Beskæftigelse knyttet til eksport og samlet beskæftigelse, 2011

Figur 6
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Anm.: De viste brancher er dannet på baggrund af de 35 underliggende brancher. Se Andersen mfl. (2015).
Kilde: WIOD og egne beregninger.
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Dansk beskæftigelse knyttet til eksport, 2011
1.000 job

Tabel 3

Danske job knyttet til eksport

Danske job knyttet til endeligt forbrug

Tyskland

95

82

USA

54

69

Sverige

73

53

Storbritannien

54

53

Kina

40

47

Frankrig

23

27

Italien

18

22

Holland

29

21

Japan

14

19

Andre

380

384

I alt

780

776

Anm.: Endeligt forbrug inkluderer offentligt og privat forbrug samt investeringer. Forskellen mellem det totale antal job, som er afhængige af
henholdsvis eksport og endelig anvendelse i udlandet, skyldes reimport af dansk eksport. Dvs. dansk værditilvækst, som eksporteres for
senere at blive importeret igen til Danmark. Økonomien, som er modeleret som ”resten af verden”, indgår i kategorien Andre og har for
holdsvis stor betydning for dansk beskæftigelse. Det kan hænge sammen med den måde, man i WIOD sikrer overensstemmelse mellem
global import og global eksport, jf. boks 1.
Kilde: WIOD og egne beregninger.
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TENDENSER FOR
CLEARING AF
AKTIEHANDLER VED
CENTRAL MODPART
Gustav Kaas Jacobsen, Finansiel Stabilitet

INDLEDNING OG SAMMENFATNING
Centrale modparter, også kaldet central counter
parties, CCP’er, har tiltrukket sig en del opmærk
somhed i tiden efter den finansielle krise. Det
skyldes bl.a., at de bidrager til, at risikoen mellem
markedsdeltagere er lavere, og sikrer øget gen
nemsigtighed på markederne. En CCP stiller sig
således mellem parterne i en værdipapirhandel
og påtager sig risikoen for både køber og sælger
i tidsrummet, fra handlen er indgået, og til den er
endeligt afsluttet. Hvis én af parterne i handlen
går konkurs inden for det tidsrum, er CCP’en såle
des stadig forpligtet over for den anden part. Det
medfører imidlertid også, at risiko koncentreres i
CCP’en, der derfor er underlagt en række lovkrav
for at sikre gennemførelsen af handlen.
I de fleste europæiske lande er der etableret
CCP’er på aktiemarkederne. I de seneste år har
der endvidere været en tendens til, at flere CCP’er
er tilknyttet samme markedsplads. Det bidrager
til øget konkurrence, men skaber også gensidige
afhængigheder på tværs af europæiske markeder.
Udviklingen er også nået til de nordiske aktiemar
keder, hvor det i øjeblikket indføres, at deltagerne
frit kan vælge mellem flere CCP’er.
Nationalbanken anser den øgede konkurrence
mellem CCP’er for positiv. Fælleseuropæisk lov
givning sikrer, at CCP’erne på aktiemarkederne er
underlagt krav til risikostyring, der skal begrænse
de risici, der følger af den øgede forbundethed på
tværs af markederne. Det er vigtigt, at det løben
de vurderes, om CCP’erne efterlever lovkravene
på en måde, der effektivt begrænser risikoen for,
at eventuelle tab spreder sig mellem dem.
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CLEARING AF AKTIEHANDLER VED
CENTRAL MODPART
Aktiehandler kan foretages på handelsplatforme
drevet af børser mv. eller direkte mellem to parter,
kaldet over-the-counter, OTC. I begge tilfælde går
der typisk to dage, fra handlen er indgået, til den
er afviklet, dvs. til værdipapirerne er leveret fra
sælger til køber, og betalingen er overført. Under
normale omstændigheder forløber det uden
problemer. Men i en situation, hvor fx sælger går
konkurs, risikerer køber, at et værdipapir skal gen
anskaffes til en højere pris. Den risiko reduceres
ved clearing ved en CCP. En CCP stiller sig mellem
køber og sælger i en aktiehandel, og i tidsrum
met, fra en handel er indgået, til den er afviklet, vil
de handlende kun have modpartsrisiko på CCP’en
og ikke indbyrdes på hinanden. Forløbet for en
aktiehandel, dvs. fra handlen indgås, til den clea
res og afvikles, er beskrevet nærmere i boks 1.
På grund af CCP’ernes centrale placering i den
finansielle infrastruktur regnes de ofte for at være
systemisk vigtige. Hvis en CCP ikke er i stand til
at gennemføre den normale clearing af handler
ne, kan deltagernes adgang til markedet blive
afskåret i en periode. Endvidere vil effekterne af
en CCP’s konkurs kunne sprede sig til deltagerne
og derfra videre til resten af markedet. Derfor er
CCP’er underlagt en række krav for at sikre, at
handlerne kan afvikles.
I EU reguleres CCP’er af EMIR-forordningen1.
Ifølge EMIR skal en CCP have tilladelse til at drive

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli
2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.
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Indgåelse, clearing og afvikling af aktiehandler
Når en aktiehandel indgås på en handelsplatform, sker det
fx ved, at køber placerer en ordre på platformen, hvorefter
der indledes en søgning efter en sælger. Så snart der er
skabt et match, sendes der en bekræftelse til køber og sæl
ger. Hvis handlen er underlagt CCP-clearing, indrapporteres
den til CCP’en i samme øjeblik, som handlen er bekræftet.
Ved en OTC-handel, der indgås direkte mellem køber og
sælger, indrapporterer parterne selv oplysningerne om
handlen gennem deres systemer, herunder om handlen skal
CCP-cleares.
Ved clearing forstås, at forpligtelser og rettigheder for
udvekslingen af ydelser opgøres, hvilket i det gældende
tilfælde vil sige udvekslingen af aktier mod penge i en
aktiehandel. En CCP clearer aktiehandler ved at indtræde
som modpart for både køber og sælger gennem en juridisk
proces, der kaldes novation. Et kendetegn ved CCP-clearing
er, at deltagernes eksponeringer reduceres ved at modregne
modsatrettede fordringer, såkaldt netting, jf. figur 1. Nettin
gen, der sker løbende efter, at handlerne er indrapporteret

1.

Boks 1

til CCP’en, begrænser dermed eksponeringerne mellem
CCP’en og dens deltagere i perioden frem til afviklingen.
Ved afvikling forstås det tidspunkt, hvor udvekslingen
af værdipapirer mod penge finder sted i et værdipapiraf
viklingssystem. Afviklingen sker typisk i såkaldte nettoaf
viklingsblokke, hvor deltagernes modsatrettede fordringer
modregnes via netting, hvilket begrænser likviditetsbehovet
til afviklingen. For CCP-clearede handler vil det isoleret set
ikke have nogen effekt, da handlerne allerede er nettet af
CCP’en.
Tidsrummet fra en handel er indgået, til den er afviklet,
kaldes afviklingsperioden. I 2014 overgik værdipapirmarke
derne i EU til en standardiseret afviklingsperiode på to dage.
Det betyder, at en værdipapirhandel skal afvikles på den an
den forretningsdag efter, at handlen er indgået. Baggrunden
for ændringen er ny fælleseuropæisk regulering, der har til
formål at harmonisere markedet og derved styrke grænse
overskridende handel med værdipapirer og konkurrencen
imellem værdipapircentraler i EU.1

Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union
og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012.

virksomhed. Tilladelsen, der udstedes af de nati
onale tilsynsmyndigheder, forudsætter, at CCP’en
lever op til en række krav, bl.a. relateret til CCP’ens
ledelsesstrukturer, sikkerhedsstillelse, finansielle
ressourcer, risikostyring mv. Det løbende tilsyn
med, at en CCP lever op til kravene i lovgivningen,
foretages af såkaldte tilsynskollegier, hvor både
tilsynsmyndigheder og centralbanker er repræ
senteret. Da CCP’er ofte agerer på tværs af græn
ser, er der ofte myndigheder fra forskellige lande
repræsenteret i kollegierne.2
En fordel ved CCP’er er, at deltagernes eks
poneringer over for hinanden reduceres ved at
modregne modsatrettede fordringer, såkaldt
netting. Da en CCP anvender bilateral netting mel
lem sig og clearingdeltagerne, vil hver deltagers
position reduceres som følge af, at der kun skal
afgives eller modtages ét beløb eller én mængde
værdipapirer i en given fondskode.3 Resultatet af
bilateral netting mellem CCP’en og deltagerne er,

at de forskellige parters handler i realiteten bliver
modregnet multilateralt, jf. figur 1. For markedet
som helhed betyder den multilaterale netting
også, at den samlede eksponering – og dermed
risiko – mindskes.
Siden efteråret 2009 har handler med danske
large cap-aktier på Nasdaq været underlagt obli
gatorisk CCP-clearing, og i februar 2015 blev også
mid cap-aktier omfattet af clearingen.4 Det er
hollandske EuroCCP, der har varetaget clearingen
af aktiehandler siden 2009.5 CCP-clearingen sker i
praksis ved, at alle large og mid cap-aktiehandler,
der indgås på Nasdaq, øjeblikkeligt bliver indrap
porteret til EuroCCP, der herefter indtræder som
modpart i handlerne. Det betyder, at EuroCCP
bliver modpart for både køber og sælger, umid
delbart efter at en handel er indgået, og indtil
den er afviklet.6 Leverer en af parterne ikke sin
ydelse, er EuroCCP stadig forpligtet over for den
anden part.

2

Nationalbanken og Finanstilsynet deltager fx i et tilsynskollegie for
hollandske EuroCCP. Kollegiet er ledet af den hollandske centralbank.
Nationalbanken deltager som observatør, Finanstilsynet som med
lem.

4

Nasdaq er den primære handelsbørs for danske aktier. Aktierne er
inddelt i overordnede grupperinger, fx large cap, der i øjeblikket om
fatter de 33 danske aktier med den højeste omsætning, og mid cap,
der omfatter de følgende 29 danske aktier målt på omsætning.

3

Fondskoden eller International Securities Identifikation Number, ISIN,
er en kode, der entydigt identificerer et værdipapir.

5

Det var den hollandske CCP European Multilateral Clearing Facility,
EMCF, der begyndte med at cleare på Nasdaq i 2009. EMCF fusionere
de i januar 2014 med engelske EuroCCP ltd. under navnet EuroCCP.

6

Det sker ved en juridisk proces, der kaldes novation.
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Nettingeffekten

Figur 1

1) Bruttopositioner mellem bankerne

2) Bilateral modregning af positioner
mellem bankerne (bilateral netting)

3) B
 ilateral modregning mellem
bankerne og central modpart
(multilateral netting)
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Anm.: 1) viser bruttopositionerne mellem bankerne;
2) her modregnes alle bruttopositioner bilateralt, så der kun er én samlet position indbyrdes mellem hver af bankerne;
3) her er der indført CCP-clearing, hvilket vil sige, at CCP’en stiller sig mellem køber og sælger for alle positioner. Som følge af bilateral
modregning reduceres positionerne til, at hver bank kun har én samlet position hver mod CCP’en. Effekten er, at positionerne modregnes
multilateralt.
Kilde: Figuren er inspireret af figur 5 i De Nederlandsche Bank, All the ins and outs of CCPs, oktober 2013, men med egne tal og beregninger.

CCP’er tilbyder som regel en betydelig mæng
derabat for deltagere, der dagligt clearer mange
transaktioner, jf. figur 2. Det medfører, at det ofte
kun er større banker og investeringsbanker, der
deltager direkte i en CCP. Øvrige markedsdelta
gere indgår aftale med en direkte deltager om
at varetage clearingen af transaktioner på deres
vegne. EuroCCP har 8 danske deltagere, hvoraf 2
har tilladelse til at varetage clearingen af hand
ler på vegne af indirekte deltagere. Der blev i
gennemsnit dagligt clearet danske large og mid
cap-aktier for 5,3 mia. kr. i 2015, jf. figur 3.

For det andet håndterer CCP’en sine modpartsrisici
ved at stille marginkrav til deltagerne, der således
stiller sikkerhed over for CCP’en. Sikkerhedsstillel
sen, der hovedsageligt består af kontantindskud
og højlikvide obligationer, skal afdække modparts

Mængderabat pr. transaktion
i CCP’er

Figur 2
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Risikostyring
En CCP er underlagt en række krav i EMIR-for
ordningen, der har til formål at reducere risikoen
mellem CCP’en og dens deltagere. En CCP anven
der dermed en række redskaber i sin risikostyring,
som skal beskytte den mod tab. Risikostyringen
kan overordnet set inddeles i tre kategorier, jf.
følgende.
For det første stiller CCP’en typisk en række
overordnede krav til clearingdeltagerne, herunder
at de er underlagt finansielt tilsyn og opfylder
minimumskapital- og likviditetskrav. Det er et
lovkrav, at en CCP’s optagelseskriterier er klare
og objektive, så der er fair og åben adgang for at
deltage i CCP’en.

Rabat pr. transaktion ved forskellige intervaller for
gennemsnitligt antal hander pr. dag (1.000 stk)

Anm.: Den procentvise besparelse pr. transaktion opgjort efter,
hvor mange handler en deltager har i gennemsnit pr. dag.
Rabatten er beregnet som et gennemsnit af den rabat, der
kan opnås i tre af de største CCP’er på aktiemarkederne i
Europa.
Kilde: Hjemmesiderne for henholdsvis LCH Clearnet ltd. (link),
EuroCCP (link) og SIX x-clear (link) samt egne beregninger.
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Omsætningen i danske large
og mid cap-aktier på Nasdaq,
dagligt gennemsnit

Figur 3
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Kilde: Monthly Reports - Total equity trading, Nasdaqomx.com
(link)

En CCP’s ”default waterfall”

Figur 4

Konkursramt deltagers egne sikkerheder (marginer)

Konkursramt deltagers eget bidrag til clearingfond

risikoen under normale markedsforhold7 og sikre,
at CCP’en kan opretholde en uforstyrret drift, hvis
en deltager misligholder. Opgørelsen af modparts
risici sker ved, at CCP’en på intradag-basis skal
foretage en samlet opgørelse af alle uafviklede
handler til aktuelle markedskurser i henhold til krav
i EMIR-forordningen. Resultatet af opgørelsen viser
det potentielle tab, deltagerne misligholder, og på
baggrund heraf vurderer CCP’en, om deltagernes
sikkerhedsstillelse er tilstrækkelig, eller om der er
behov for supplerende sikkerhed (margin calls).
For det tredje har CCP’en en række finansielle
ressourcer til at modstå tab. De består af egen
kapital, indskudte midler i en clearingfond og
eventuelt også garantier fra deltagerne, tabsforde
lingsaftaler, forsikringsordninger mv. I tilfælde af,
at en deltager går konkurs, anvendes de finansiel
le ressourcer i en forudbestemt rækkefølge, der i
lovgivningen betegnes CCP’ens ”default waterfall”,
jf. figur 4. Rækkefølgen er som følger:
Hvis en konkursramt deltagers egen sikkerheds
stillelse/margin ikke slår til, dækkes tabet af den
konkursramte deltagers eget bidrag til CCP’ens
clearingfond. Hvis det er utilstrækkeligt, trækkes
der efterfølgende på en del af CCP’ens egenkapital.
Yderligere tab dækkes af de ikke-konkursramte del
tageres indskud til CCP’ens clearingfond. Det er et
krav, at CCP’ens clearingfond samlet set skal være
tilstrækkelig til at dække den største deltagers kon
kurs.8 CCP’en kan endvidere forlange, at deltagerne
indskyder supplerende kapital. Hvis alle foregåen
de elementer ikke er tilstrækkelige, må CCP’en dæk
ke tabet med dens resterende finansielle ressour
cer, herunder den tilbageværende egenkapital.

Andel af CCP’ens egenkapital

UDVIKLINGEN PÅ MARKEDERNE FOR
CENTRALE MODPARTER
Ikke-konkursramte deltageres bidrag til clearingfond

Yderligere kapital fra ikke-konkursramte deltagere

I begyndelsen af 2000’erne var det praksis i de
fleste europæiske lande, at handel med værdipa
pirer skete på nationale handelsbørser, og i man
ge tilfælde var der tilknyttet en CCP, der clearede

7

Det vil sige, at sikkerhedsstillelsen skal være tilstrækkelig til at dække
tab, som følger af mindst 99 pct. af eksponeringsbevægelserne inden
for en passende tidshorisont, jf. artikel 41 i EMIR-forordningen.

8

En CCP skal som minimum være i stand til under ekstreme, men
plausible markedsvilkår at modstå misligholdelse hos den clearingdel
tager, der har den største eksponering over for CCP’en, eller hos det
andet- og det tredjestørste clearingmedlem, hvis summen af deres
eksponeringer er større, jf. artikel 42, stk. 3 i EMIR-forordningen.

Øvrige elemeter i CCP’ens finansielle ressourcer

Anm.: Rækkefølgen i en CCP’s ”default waterfall” er fastlagt i
artikel 45 i EMIR-forordningen.
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aktiehandler på de nationale markeder. Det var
ikke tilfældet i Danmark, formentlig fordi fordelene
ved at etablere en CCP ikke opvejede omkostnin
gerne. Værdipapirafviklingen i VP9 foregik allerede
ved multilateral betalingsnetting på både værdi
papir- og betalingssiden, og modpartsrisikoen
var begrænset på grund af den relativt beskedne
omsætning.10
Implementeringen af MiFID-direktivet11 æn
drede markedet for værdipapirhandel i Europa.
Direktivet betød, at det blev muligt at handle
værdipapirer på tværnationale handelsplatforme
(Multilateral Trading Facilities, MTF’er), hvilket
man ikke kunne tidligere. Ændringerne medførte
også, at der blev etableret nye CCP’er, der varetog
clearingen på de nye handelsplatforme. Da CCP’er
var standard på de fleste markedspladser, valgte
Nasdaq i 2009 også at indføre CCP-clearing på de
nordiske aktiemarkeder.
For at styrke konkurrencen blev der i 2006
indgået en adfærdskodeks imellem de europæiske
brancheorganisationer for henholdsvis børser,
værdipapircentraler og centrale modparter.12
I kodeksen blev det bl.a. aftalt at arbejde for at
udbrede såkaldt interoperabilitet, der for CCP’er
betyder, at to CCP’er indbyrdes kan udveksle in
formation om hinandens handler, hvorved der kan
nettes på tværs af systemer. MiFIR-forordningen13
fra 2014 fastlægger, at CCP’er ikke må diskrimi
nere i adgangen til informationer fra hinandens
systemer. Reglerne i lovgivningen træder i kraft i
2017 og styrker derved muligheden for at etable
re interoperabilitet mellem CCP’er.
Status i dag er, at 3 CCP’er har indgået gensidi
ge aftaler om interoperabilitet på det europæiske
aktiemarked.14 De clearer aktiehandler på flere af

9

VP er de danske systemer for afvikling og opbevaring af værdipapi
rer. Systemerne drives af VP Securities A/S.

10 Jf. Torben Nielsen og Peter Restelli-Nielsen, Analyse af fordele og
ulemper ved indførelsen af en central modpart i det danske værdipa
pirmarked, Danmarks Nationalbank Working Paper, november 2007.

de samme markedspladser i Europa, mens clearin
gen på andre markeder stadig varetages af CCP’er
med et lokalt monopol, jf. figur 5.
Fordele ved interoperabilitet
Ved interoperabel clearing indgår to CCP’er en afta
le om indbyrdes at deltage i hinandens clearinger.
Det sker ved, at de opretter en teknisk forbindelse,
hvori de kan kommunikere på tværs af systemer.
Det betyder, at hver markedsdeltager kan benytte
sin foretrukne CCP og stadig have fordel af netting.
Hvis eksempelvis køb og salg af aktier foregår på
separate handelsplatforme og cleares gennem
forskellige CCP’er, kan handlerne nettes, såfremt de
to CCP’er har indgået aftale om interoperabilitet,
jf. figur 6. Interoperabilitet medvirker dermed til at
begrænse eksponeringer – og dermed risiko – mel
lem deltagere på tværs af markedspladser.
En anden fordel ved interoperabilitet er, at en
deltager kun behøver at deltage i én CCP. Dermed
skal deltageren kun tilpasse sit system for intern
afvikling til denne CCP og samtidig kun stille sik
kerhed og bidrage til clearingfonden i denne. Det
er omkostningsbesparende og begrænser kom
pleksiteten for deltageren.
Interoperabilitet medvirker også til øget konkur
rence, idet flere CCP’er kan cleare handler på samme
markedsplads uden at forringe effekten af netting.
Dermed er det op til CCP’erne at levere de mest
konkurrencedygtige vilkår for deltagerne, inden for
de rammer reguleringen af CCP’er har fastlagt.15
Risici ved interoperabilitet
Der knytter sig en række risici til interoperabilitet.
Ved en handel, der cleares mellem to CCP’er, er
der både modpartsrisiko mellem deltageren og

15 Interoperabilitetsarrangementer mellem CCP’er er reguleret i
EMIR-forordningen, og der er endvidere udgivet fem guidelines og
anbefalinger, der knytter sig til CCP’ers interoperabilitet, jf. European
Securities and Markets Authority, ESMA, Guidelines and recommenda
tions for establishing consistent, efficient and effective assessments of
interoperability arrangements, juni 2013 (link).

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004
om markeder for finansielle instrumenter.
12 Adfærdskodeksen (link) blev indgået i oktober 2006 mellem Feder
ation of European Securities Exchanges, European Association of
Central Counterparty Clearing Houses og European Central Securities
Depositories Association.
13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15.
maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.
14 Det drejer sig om hollandske EuroCCP, engelske CCP LCH Clearnet ltd.
og SIX x-clear, hvor sidstnævnte både omfatter den schweiziske CCP
SIX x-clear ltd. og norske SIX x-clear ltd. NB (Norwegian Branch).
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Daglig omsætning på udvalgte aktiemarkedspladser med/uden interoperabel CCP-clearing.

Figur 5
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Anm.: ”Andre markeder” omfatter øvrige handelsbørser og -platforme, der er medlem af Federation of European Securities Exchanges, FESE,
herunder Oslo Børs, der har tilknyttet interoperable CCP’er.
Kilde: Omsætningstal fra FESE (link) og oplysninger om CCP-clearing fra handelsbørserne og -platformenes hjemmesider.

CCP’en, men også indbyrdes mellem de to CCP’er.
Effekterne af en deltagers konkurs vil derfor
potentielt kunne spredes til den anden CCP og
derfra videre til dens deltagere. Samspillet mellem
de to CCP’ers systemer betyder også, at den ope
rationelle risiko forøges, idet en handel på tværs
af CCP’erne ikke vil kunne gennemføres, hvis der
opstår fejl i kommunikationen mellem dem.
Risikoen ved interoperabilitet håndteres bl.a.
ved, at hver CCP opretter en såkaldt interope
rabilitetsfond, der udgør sikkerhedsstillelsen
(inter-margin) for de handler, der cleares mel
lem CCP’erne. Sikkerhedsstillelsen skal dække
det scenarie, at en af de forbundne CCP’er kan
gå konkurs. Indskuddene til fonden kommer fra
deltagerne, der således skal stille mere sikkerhed
end i tilfældet uden interoperabilitet. Ulemperne
for deltagerne vil formentlig blive opvejet af de
likviditetsmæssige fordele, der er ved den øgede
nettingeffekt, jf. ovenfor.

Beregningen af inter-marginkrav på tværs af CCP’er
er behæftet med stor kompleksitet, idet de forskel
lige CCP’ers modeller for at beregne marginkrav ty
pisk ikke er ens. Det er derfor et lovkrav, at CCP’er
træffer foranstaltninger, som begrænser de risici,
der kan opstå som følge af de forskellige model
ler16. For at undgå unødig systemisk risiko bidrager
CCP’erne ikke til hinandens clearingfonde.
Interoperabilitet mellem CCP’er har skabt bevå
genhed fra European Systemic Risk Board, ESRB,
der har det lovmæssige ansvar for makrotilsynet
med det finansielle system i EU17. ESRB har analy
seret de systemiske fordele og risici, som intero
perabilitet mellem CCP’er udgør for den finansielle
stabilitet, jf. tabel 1.
ESRB anbefaler, at arrangementer med intero
perabilitet løbende overvåges tæt af både CCP’er
ne og af myndighederne. Endvidere understreger
ESRB behovet for at opretholde en robust styring
af de risici, der er knyttet til interoperabilitet, og

16 Jf. artikel 52 i EMIR-forordningen.
17 Nationalbanken er medlem og bidrager til arbejdet i ESRB i arbejds
grupper og komiteer. Finanstilsynet deltager også i ESRB.
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Nettingeffekt med og uden interoperabilitet

Figur 6

1) Bruttopositioner (før CCP-clearing)
på de to handelsplatforme

2) CCP-clearing på de to platforme
uden interoperabilitet

3) C
 CP-clearing på de to platforme
med interoperabilitet
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Anm.: I de tre figurer tages udgangspunkt i handler med aktier på to separate handelsplatforme. Bank A og B er større banker, der handler
på begge platforme, mens bank C-F hver især kun handler på én af platformene. Til hver handelsplatform er der tilknyttet en CCP.
1) viser bruttopositioner mellem deltagerne på de to platforme;
2) viser CCP-clearingen uden interoperabilitet, positionerne nettes separat på platformene, bank A og B deltager i begge CCP’er;
3) viser CCP-clearingen med interoperabilitet, der nettes på tværs af platforme, bank A deltager i CCP 1 og bank B i CCP 2.
Det betyder, at bank A’s mellemværender med deltagere i CCP 2 (-60) og bank B’s mellemværender med deltagere i CCP 1 (-70)
modregnes, og differencen (10) overføres fra CCP 2 til CCP 1.

Overordnede konklusioner fra ESRB’s analyse om interoperabilitet mellem CCP’er
Væsentligste fordele

Væsentligste trusler

••
••
••
••
••

••

Reducerer samlede eksponeringer
Reducerer samlet behov for sikkerhedsstillelse
Reducerer likviditetsrisiko
Reducerer kompleksitet for deltagerne
Substitutionsmuligheder

Tabel 1

Introducerer afsmitningrisici mellem CCP’er som følge af:
•• Inter-CCP-eksponeringer
•• Risiko for undervurdering af behovet for sikkerhedsstillelse i
beregningen af inter-marginkrav
•• Operationel risiko/kompleksitet i CCP’ernes risikostyring

Kilde: European Systemic Risk Board, ESRB report to the European Commission on the systemic risk implications of CCP interoperability
arrangements, januar 2016 (link).
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at risikostyringen understøttes af tilstrækkelige
finansielle ressourcer i CCP’erne.
Udviklingen i Norden
I juni 2015 annoncerede Nasdaq, at de havde
besluttet at indføre valgfrihed mellem flere CCP’er
på de nordiske aktiemarkeder, herunder det dan
ske. Nasdaq følger dermed efter en række andre
europæiske markedspladser, der tilbyder intero
perabel clearing. Beslutningen blev effektueret i
november 2015, hvor LCH Clearnet begyndte at
cleare aktier på Nasdaq. SIX x-clear forventes at
begynde at cleare på Nasdaq i marts 2016.
Den øgede valgfrihed vil dog ikke nødvendigvis
få den store betydning for de danske deltagere
til at begynde med. Det skyldes for det første, at
det er en forholdsvis omfattende proces at skifte
fra en CCP til anden, idet systemerne, der hånd
terer sikkerhedsstillelse og porteføljeforvaltning
mv., skal tilpasses. For det andet synes deltagerne
umiddelbart at være tilfredse med de ydelser,
EuroCCP leverer. Fx er afviklingsprocenterne, der
måler andelen af aktiehandler, der bliver afviklet
rettidigt, forholdsvis høje for EuroCCP på det dan
ske marked.18 Afviklingsprocenterne er en vigtig
parameter for, hvor effektivt en CCP clearer, og de
er sammen med CCP’ens priser og dens operatio
nelle stabilitet væsentlige konkurrenceelementer.
Udvidelsen vil betyde, at nogle udenlandske
deltagere vil få lettere adgang til det danske aktie
marked. Handler med danske aktier kan foretages
på tværnationale handelsplatforme (MTF’er), fx de
London-baserede BATS Chi-X og Turquoise, hvor
de tre ovennævnte CCP’er også tilbyder CCP-clea
ring, dvs. EuroCCP, LCH Clearnet og SIX x-clear.
Udenlandske deltagere, der benytter sig af en af
de ”nye” CCP’er på det danske marked, vil derfor
kunne handle med danske aktier uden at skulle
deltage i EuroCCP eller at skulle indgå aftale med
en clearingdeltager om indirekte deltagelse.
Nationalbanken finder, at den skærpede kon
kurrence mellem CCP’erne og de udenlandske
investorers forbedrede adgang til handel med
danske aktier er positivt for det danske aktie
marked. Udviklingen vil dog indebære en øget
forbundethed mellem markedet i Danmark og
de øvrige europæiske aktiemarkedspladser med
interoperabel CCP-clearing.

Fælleseuropæisk lovgivning sikrer, at CCP’erne
på aktiemarkederne er underlagt de nødvendige
krav til risikostyring, og dermed at risici ved den
øgede forbundethed begrænses. Det er vigtigt, at
det løbende vurderes, om lovkravene efterleves
på en måde, der effektivt begrænser risikoen for,
at eventuelle tab spreder sig mellem CCP’er og
derved også til en bredere kreds af markedsdeltagere.

18 Jf. Danmarks Nationalbank, Overvågningen af den danske infrastruktur, 2015, april.
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