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Hovedpunkter 2012 

Indenlandsk udstedelsesbehov 
Oversalget af statspapirer i 2011 betyder, at staten har et lavt udstedel-
sesbehov i statsobligationer i 2012. Det er strategien at reducere statens 
refinansieringsrisiko gennem en aktiv opkøbspolitik og ved at påbegyn-
de finansieringen af lånebehovet i 2013. Det øger udstedelserne af 
statsobligationer i 2012. 
Det er strategien at fastholde udeståendet i skatkammerbeviser om-

kring det nuværende niveau. 
 

Indenlandsk låntagning 
I 1. halvår 2012 foretages der ingen ændringer i de nominelle lånevifte-
papirer, jf. tabel 1. Det er strategien at åbne en inflationsindekseret 
statsobligation i det 10-årige segment i 1. halvår 2012 som supplement 
til de nominelle papirer i låneviften. Obligationen vil være indekseret til 
det danske forbrugerprisindeks. 
Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner 

suppleret med tapsalg.   
 

LÅNEVIFTEN, 1. HALVÅR 2012 Tabel 1

Løbetidssegment Udstedelsespapir Udestående, mia. kr. 

Løbetid < 1 år ................................ Skatkammerbeviser 44,2 
2-årigt segment ................................2 pct. stående lån 2014 50,5 
5-årigt segment ................................2,5 pct. stående lån 2016 13,1 
10-årigt segment ................................3 pct. stående lån 2021  49,5 
30-årigt segment ................................4,5 pct. stående lån 2039 104,6 
10-årig indeksobligation ............................   

 
Udenlandsk låntagning 
Strategien for statens udenlandske låntagning i 2012 er at optage uden-
landske lån for 1-1½ mia. euro.  

 
Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 
3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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Statens gæld 

Statsgælden skønnes at udgøre 24 pct. af BNP ved udgangen af 2011, jf. 
figur 1.  
Statens bruttogæld (ØMU-gælden) skønnes at udgøre 44 pct. af BNP 

ved udgangen af 2011, jf. EU-Kommissionen, oktober 2011. I modsæt-
ning til opgørelsen af statsgælden fratrækkes indeståendet på statens 
konto ikke i ØMU-gælden. Indeståendet på statens konto er 12 pct. af 
BNP, hvilket fuldt ud kan dække statens afdrag og det skønnede bud-
getunderskud i 2012. 
Den danske gæld er lav sammenlignet med andre EU-lande, og danske 

statsobligationer har den højest mulige rating hos Moody's (Aaa), Stan-
dard & Poor's (AAA) og Fitch Ratings (AAA). 
 
STATSGÆLD, ANDEL AF BNP Figur 1
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Anm.: Skønnet for statsgælden ultimo 2011 er fra Budgetoversigt 2, august 2011. 
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Statens låntagning i 2011 

Staten har i 2011 udstedt indenlandske obligationer for 121 mia. kr., 
hvilket er 75 mia. kr. mere end udstedelsesbehovet, jf. figur 2. Det af-
spejler strategien om at reducere statens refinansieringsrisiko. Der har 
været høj efterspørgsel efter danske obligationer, og låneomkostnin-
gerne er på et lavt niveau.  
Skatkammerbevisprogrammet er opbygget til 44 mia. kr.  
 

STATENS OBLIGATIONSUDSTEDELSER I 2011 FORDELT PÅ LØBETIDSSEGMENTER Figur 2 
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Anm.: Udstedelserne og udstedelsesbehovet er akkumuleret over månederne. 
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Strategi for låntagningen i 2012 

Lavt udstedelsesbehov i indenlandske obligationer 
Oversalget af statspapirer i 2011 betyder, at staten har et lavt udstedel-
sesbehov i statsobligationer i 2012, jf. tabel 2.  
Det er strategien at reducere statens refinansieringsrisiko gennem en 

aktiv opkøbspolitik og ved at påbegynde finansieringen af lånebehovet i 
2013. Det øger udstedelserne af statsobligationer i 2012. 
 

STATENS INDENLANDSKE FINANSIERINGSBEHOV I 2012 Tabel 2 

Mia. kr.   

Indenlandsk finansieringsbehov1 ...............................................................................175 

Finansiering:  

Udstedelse af indenlandske statsobligationer ............................................................38 
Udstedelse af skatkammerbeviser ..............................................................................44 
Oversalg i 2011 og ekstraordinært træk på statens konto2 ................................ 92 

1 Baseret på Budgetoversigt 2, august 2011. 
2 Oversalg pr. 15. december 2011 og ekstraordinært træk i forbindelse med den forventede efterlønsudbetaling (17 

mia. kr.). 

 
Indenlandsk låntagning 
I 2011 blev der åbnet nye låneviftepapirer i det 2-, 5-, og 10-årige løbe-
tidssegment, jf. figur 3. Opbygningen af de nominelle statsobligationer i 
låneviften fortsætter i 1. halvår 2012.  
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STATENS INDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 3
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Anm.: Forfald er eksklusive skatkammerbeviser. Statslige fonde omfatter Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden 

og Forebyggelsesfonden. 

Åbning af inflationsindekseret statsobligation 
Det er strategien at åbne en inflationsindekseret statsobligation i det 
10-årige segment i 1. halvår 2012 som supplement til de nominelle papi-
rer i låneviften. Obligationen vil være indekseret til det danske forbru-
gerprisindeks og vil derudover have karakteristika svarende til den eu-
ropæiske markedsstandard. 
Ved at supplere låneviften med en inflationsindekseret obligation kan 

staten udvide sin investorbase. I dag sker forsikrings- og pensionssekto-
rens afdækning af inflation bl.a. via udenlandske inflationsindekserede 
obligationer. Forsikrings- og pensionssektoren ventes samtidig at have 
en øget strukturel efterspørgsel efter inflationsindekserede aktiver, bl.a. 
som følge af den gradvise overgang til pensionsprodukter uden nomi-
nelle garantier. 
 

Låneviften i 1. halvår 2012 er: 

LÅNEVIFTEN, 1. HALVÅR 2012 Tabel 3

Løbetidssegment Udstedelsespapir Udestående1, mia. kr. 

Løbetid < 1 år ................................ Skatkammerbeviser 44,2 
2-årigt segment ................................2 pct. stående lån 2014 50,5 
5-årigt segment ................................2,5 pct. stående lån 2016 13,1 
10-årigt segment ................................3 pct. stående lån 2021  49,5 
30-årigt segment ................................4,5 pct. stående lån 2039 104,6 
10-årig indeksobligation ............................   

1 Udestående pr. 15. december. 
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Udstedelse af obligationer 
Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner 
suppleret med tapsalg. Datoer for de kommende tre måneders planlagte 
auktioner annonceres ved indgangen til måneden. Senest tre handels-
dage forud for auktionerne offentliggøres hvilke statsobligationer, der 
holdes auktion over. Auktionerne forudsætter rolige markedsforhold. 

Skatkammerbevisprogram 
Skatkammerbevisprogrammet er i 2011 opbygget til 44 mia. kr., jf. tabel 
4. Det er strategien at fastholde udeståendet i skatkammerbevispro-
grammet omkring det nuværende niveau. 
Der afholdes månedlige auktioner over skatkammerbeviser med valør 

den første bankdag i måneden. Ved auktioner med valør den første 
bankdag i marts, juni, september og december 2012 åbnes nye 9-
måneders skatkammerbeviser. 
 

SKATKAMMERBEVISER Tabel 4 

Papirer  Udløbsdato Udestående, mia. kr. 

SKBV 2012-I ........................................................1. marts 2012 27,1 
SKBV 2012-II .......................................................1. juni 2012 14,0 
SKBV 2012-III .......................................................1. september 2012 3,1 
Samlet udestående ................................  44,2 

 
Opkøb 
Statens opkøbspolitik er rettet mod at nedbringe statens refinansie-
ringsrisiko. Staten køber desuden op for at dække placeringsbehovet 
hos statens fonde og for at sikre et velfungerende marked for statsobli-
gationer. 
Der kan købes op via auktioner, tap eller ombytningsauktioner. I 2012 

holdes regelmæssige opkøbsauktioner i 4 pct. stående lån 2012 den 3. 
sidste bankdag hver måned. Opkøb offentliggøres dagligt på 
www.statsgaeld.dk. 
 
Udenlandsk låntagning 
Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. I 2012 har 
staten udenlandske afdrag på 4,2 mia. euro (31 mia. kr.), jf. figur 4.  
Strategien for statens udenlandske låntagning i 2012 er at optage 

udenlandske lån for 1-1½ mia. euro. Der udstedes som udgangspunkt et 
5-årigt eurolån, men der kan foretages udstedelser i dollar under hen-
syntagen til markedsforholdene.  
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STATENS UDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 4
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Anm.: Forfald er eksklusive Commercial Paper og valutaswaps indgået i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskre-

dit A/S. 
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Handel og udstedelse af statspapirer 

En række regionale og internationale banker har indgået en primary 
dealer-aftale med staten og fungerer som modpart i statens udstedelses- 
og opkøbstransaktioner, jf. tabel 5. 
Primary dealerne understøtter likviditeten ved løbende at stille to-vejs 

priser i danske statspapirer. Derudover kan primary dealerne benytte 
statens og Den Sociale Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger.1 
 

PRIMARY DEALERE, JANUAR 2012 Tabel 5

Primary dealere i statsobligationer Primary dealere i skatkammerbeviser 

Barclays Bank Danske Bank 
BNP Paribas Nordea 
Danske Bank Nykredit Bank 
Deutsche Bank SEB 
HSBC Sydbank 
J.P. Morgan  
Morgan Stanley  
Nordea  
Nykredit Bank  
SEB  
Spar Nord Bank  
Sydbank  

 
 

 1
 Betingelserne for værdipapirudlån er specificeret i Vilkår for statens og Den Sociale Pensionsfonds 
værdipapirudlånsordninger, som er tilgængeligt på www.statsgaeld.dk. 
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Information 

Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse fra Statsgældsforvalt-
ningen i Danmarks Nationalbank. Meddelelsen indeholder information 
om de anvendte mål og strategier ved forvaltning af statens gæld. Den-
ne meddelelse er offentliggjort den 15. december 2011. 
Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens lån-

tagning og gæld, som giver en mere grundlæggende beskrivelse af 
statsgældspolitikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser in-
den for året, og der gives en afrapportering om nye emneområder. Sta-
tens låntagning og gæld 2011 bliver offentliggjort i februar 2012 på 
både dansk og engelsk. 
Yderligere information om statsgæld kan fås på Statsgældsforvaltnin-

gens websted, www.statsgaeld.dk. Hvis der foretages registrering under 
nyhedsservice, modtages automatisk e-mails, når der er ny information 
om statens låntagning og gæld. 
Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 

3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 




