
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISIKOSTYRING AF STATSGÆLDEN 

 

En hovedopgave af: 

 

Kasper Sahlberg Larsen 

 

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) i finansiering 

 

Anslag: 163.518       Copenhagen Business School 

Antal normalsider: 72       Efterår 2018 

Antal faktiske sider: 68       Vejleder: Jørgen Just Andresen 



  Side | 2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1 Indledning ..............................................................................................................................................5 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................................6 

2 Metodologi .............................................................................................................................................7 

2.1 Kritisk realisme som videnskabsteoretisk ramme .........................................................................7 

2.2 Refleksioner om empirianvendelse ...............................................................................................8 

2.3 Anvendt teori ................................................................................................................................9 

2.4 Afgrænsning af hovedopgaven ...................................................................................................10 

2.5 Opgavedesign ..............................................................................................................................11 

3 Rammer for forvaltningen af statsgæld ...............................................................................................12 

3.1 Relevant dansk lovgivning ..........................................................................................................12 

3.2 Internationale vejledninger .........................................................................................................13 

 Internationale anbefalinger .....................................................................................................14 

3.3 Organisering af statsgælden i Danmark ......................................................................................15 

 Det overordnede ressortministerium .......................................................................................15 

 Aktører i statsgældsforvaltningen ...........................................................................................16 

 Organisatorisk placering af statsgælden..................................................................................17 

3.4 Statsregnskabet og statsgælden ...................................................................................................18 

3.5 Definitionen på statsgæld i Danmark ..........................................................................................20 

3.6 Internationale definitioner på statsgæld ......................................................................................20 

3.7 Sammenfatning ...........................................................................................................................22 

4 Sammensætningen af Danmarks statsgæld ..........................................................................................23 

4.1 Statsgældens bestandele og udvikling .........................................................................................23 

 Fonde, genudlån, statsgarantier ...............................................................................................27 

 Statens finansielle aktiver .......................................................................................................28 

 Valutareserven til regulering af samhandel .............................................................................29 

4.2 Finansministeriets udstedelsesstragi 2018 ..................................................................................30 

4.3 Dansk statsgæld i et internationalt perspektiv .............................................................................31 



  Side | 3 

4.4 Sammenfatning ...........................................................................................................................34 

5 Nationalbankens risikostyring .............................................................................................................36 

5.1 Risikostyring via Asset Liability Management ...........................................................................36 

5.2 Identifikation af rIsiko ................................................................................................................38 

5.3 Flere risikokilder i relation til statsgæld .....................................................................................39 

5.4 Den centrale renterisiko ..............................................................................................................40 

 Afdækning med Risikonøgletallet Cost-at-Risk .....................................................................40 

 Renten som central parameter i Cost-at-Risk ..........................................................................42 

 Internationale erfaringer med Cost-at-Risk .............................................................................43 

 Eksempel på Cost-at-Risk .......................................................................................................44 

 Afvejning ved forskellige modeltilgange ................................................................................45 

 Internationale alternativer .......................................................................................................46 

5.5 Den kritiske refinansieringsrisiko ...............................................................................................48 

 Varighed som risikonøgletal ...................................................................................................50 

 Internationale erfaringer med refinansieringsrisiko ................................................................52 

5.6 Den til tider væsentlige valutarisiko ...........................................................................................53 

5.7 Den begrænsede kreditrisiko .......................................................................................................54 

 Risikostyring ved brug af swapkontrakter ..............................................................................54 

 Risici ved brug af swaps .........................................................................................................55 

 Internationale er faringer med modpartsrisiko ........................................................................56 

5.8 Den iboende politiske risiko .......................................................................................................57 

 Risikoen ved fiskale pengestrømme........................................................................................57 

 Budgetrisikoen – risikoen for større omkostninger .................................................................58 

5.9 Øvrige risikokilder i relation til statsgæld ...................................................................................59 

 Reduceret likviditetsrisiko ......................................................................................................60 

 Løbende operationel risiko ......................................................................................................60 

 Den svære strategiske risiko ...................................................................................................61 

 Vedvarende omdømmerisiko ..................................................................................................62 



  Side | 4 

 Andre internationale erfaringer ved risikostyringen ...............................................................62 

5.10 Sammenfatning ...........................................................................................................................63 

6 Konklusion ...........................................................................................................................................66 

7 Perspektivering ....................................................................................................................................70 

8 Litteraturhenvisning .............................................................................................................................71 

8.1 Bøger ...........................................................................................................................................71 

8.2 Rapporter.....................................................................................................................................71 

8.3 Hjemmesider mv. ........................................................................................................................73 

9 Bilagsoversigt ......................................................................................................................................76 

Bilag 1  

Bilag 2  

Bilag 3  

 

  



  Side | 5 

1 INDLEDNING 

Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet førte til enorme underskud på stats-

budgettet. De blev finansieret ved at lade seddelpressen køre, og det førte til galopperende inflation i Dan-

mark. Begivenhederne var grundlaget for, at Danmarks Nationalbank (Nationalbanken) blev oprettet i 1818 

for at skabe orden i pengevæsenet. Nationalbankens formål har lige siden været at arbejde for stabile priser, 

et stabilt finansielt system og sikre betalinger. Danmark har også senere hen været plaget af betydelig 

statsgæld. I 70’erne blev velfærdsstaten op- og udbygget, hvilket førte til øgede offentlige udgifter, som 

blandt andet blev finansieret ved gældsætning via statsgælden. Dette førte til, at den daværende Schlüter-

regeringen igangsatte den navnkundige kartoffelkur, som blandt andet indeholdt initiativer med det formål 

at nedbringe statsgælden. 

 

Gældsætning for et land er typisk relevant, når et lands udgifter overstiger dets indtægter. I dag er det 

alment kendt, at finanskrisen blev afløst af gældskrisen, som resulterede i betragtelige konsekvenser i flere 

lande, herunder flere sydeuropæiske lande. Omskiftet fra højkonjunktur til lavkonjunktur afstedkom flere 

steder lavere indtægter uden reduktion af omkostninger, hvorfor behovet for gældsætning blev skabt. Øget 

gæld giver højere omkostninger, og den udvikling førte flere landene ud i en vanskelig situation. Historien 

har vist, at en hensigtsmæssig forvaltning af statsgælden er afgørende for den finansielle stabilitet i landet. 

Der hersker således en generel konsensus om, at en konsekvent styring af landets gældssætning er udgangs-

punktet for en stabil offentlige gæld. Statsgældsforvaltningen er – trods vigtigheden som nævnt ovenfor – 

kun i ringe grad beskrevet og diskuteret i den danske, akademiske litteratur. Statsgældsforvaltningen er i 

mange henseender en generisk opgavevaretagelse, hvis man anskuer området fra et overordnet perspektiv. 

Der burde således forefindes erfaringer fra alle verdens lande om lige netop deres obligationsudstedelse. I 

forhold til mængde af lande i verden, herunder særligt industrialiserede lande, er det overraskende få, der 

offentligt deler deres erfaringerne med forvaltning af statsgæld. 

 

Flere internationale institutioner fremhæver, at det er afgørende for et land, at der foretages en løbende 

risikostyring, samt at der er etableret gennemsigtighed for omverdenen. Kravet om transparens betyder 

imidlertid, at Nationalbanken løbende offentliggør rapporter om statens låntagning og gæld, og dette ma-

teriale er som udgangspunkt det mest konkrete materiale, der findes om risikostyringen af statsgælden i 

Danmark. Der findes således kun i sparsomt omfang dansk litteratur inden for statsgældsforvaltning, der 

kan udfordre Nationalbankens egne udgivelser. Empiri om risikostyring af statsgæld i Danmark er derfor 

vanskeligt tilgængeligt, hvilket i sig selv er et interessant forhold, som samtidig er en stedse drivende fak-

torer, der ligger til grund for denne opgaves motivation. Med denne erkendelse in mente inddrager nærvæ-

rende hovedopgave Nationalbankens egen opfattelse af risikostyringen, som sammenholdes og udfordres 
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af internationale erfaringer og perspektiver, hvor det er relevant og muligt, med henblik på at afdække 

Nationalbankens risikostyring af statsgælden.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

På baggrund af risikostyringen af statsgældens centrale vigtighed for landet kombineret med generel un-

derbelysningen af området har nærværende hovedopgave til hensigt at besvare følgende problemformule-

ring: 

 

Hvilke risici er der forbundet med Danmarks statsgæld, og hvordan håndterer National-

banken disse risici? 

 

Med udgangspunkt i bemeldte problemformuleringen er der udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål, der 

skal sikre og understøtte en løbende delbesvarelse af problemformuleringen gennem opgaven: 

 

 Hvilke rammer er der for statsgældsforvaltningen i Danmark? 

 Hvordan er statsgæld typisk sammensat, og hvad er status i Danmark? 

 Hvilke risici kan tilknyttes til statsgæld, og med hvilken grad af relevans? 

 Hvordan identificeres risiko i forbindelse med risikostyringen? 

 

I de følgende afsnit afdækkes, hvorledes ovenstående spørgsmål vil blive besvaret. 
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2 METODOLOGI 

Som nævnt indledningsvist er statsgældsforvaltningen generelt et begrænset belyst område uden for Nati-

onalbanken. Nationalbanken selv udgiver som udgangspunkt én årlig rapport, kaldet »Statens Låntagning 

og Gæld«, hvor information om statsgælden kan hentes løbende. Den danske, akademiske litteratur be-

handler statsgælden perifært i enkelte kapitler – endsige afsnit; og der er typisk tale om litteratur inden for 

statskundskaben, hvor statsgælden indgår som en del af den offentlige økonomi, nationalregnskab mv. 

 

2.1 KRITISK REALISME SOM VIDENSKABSTEORETISK RAMME 

Nærværende hovedopgave tager udgangspunkt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk ramme. Herved 

erkendes, at virkeligheden grundlæggende består af tre inddelinger, som kaldes domæner. Det vil sige, at 

den epistemologisk tilegnede viden forudsætter et forløb via de tre domæner, der inddeler den virkelighed, 

som vi agerer i. 

 

De tre domæner opsamler elementer, der kontinuerligt sættes sammen, men samtidig afgrænser dem fra 

hverandre. Den øverste del af virkeligheden er det domæne, som kan kaldes det empiriske niveau; dette 

domæne er det observerbare, hvor der er direkte adgang, og som i denne opgave typisk kommer til udtryk 

ved officielle dokumenter, bøger mv. Det næste domæne, er det faktiske niveau, hvori fænomener og be-

givenheder optræder. Dette niveau er ikke direkte observerbart, og den rummer for eksempel viden, erken-

delser og erfaringer, der kan omdannes til empiriske observationer, som kan observeres på det øverste 

niveau af virksomheden. Det dybeste domæne, som også kaldes det virkelige niveau, rummer strukturer og 

mekanismer, der ikke er direkte observerbare. Det vil sige, at niveauet indeholder en række grundlæggende, 

bevidste og ubevidste, grundsætninger og betingelser, som er (ubevidst) udgangspunkt for at kunne frem-

kalde epistemologiske erfaringer på et højere domæne. Det virkelig domæne er uendeligt dybt og udgør 

den transcendente realvirkelighed og er dermed ikke epistemologisk observerbart. De reale strukturer og 

mekanismer danner begivenheder og fænomener, som kan observeres på det faktiske niveau. På denne 

baggrund dannes erfaringer og observationer på det empiriske domæne. Desto flere erfaringer og observa-

tioner, der systematisk erkendes, jo større forståelse og erkendelse dannes der af den virkeligheden. 

 

I opgavekonteksten er Nationalbankens virksomhed således uendelig dyb, hvilket i praksis vil sige, at et 

genstandsfelt ikke kan oplyses fuldkomment. Det virkelige domæne rummer de dybe og komplekse relati-

oner, der findes i makroøkonomien, som udspiller sig på det virkelige niveau. For Nationalbanken akku-

muleres løbende viden og erfaringer om de fænomener og begivenheder, der bliver observerbare på det 

faktiske niveau. Summen af alle aktørers handlinger i genstandsfeltet, herunder blandt andre fra National-

banken, er baseret på erfaringerne fra det faktiske niveau. Disse omdannes til handlinger på de empiriske 
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niveau, som ligger til grund for udarbejdelsen af empiri til offentligheden – og som også ligger til grund 

for denne opgave. 

 

Hovedopgaven har en eksplorativ karakter i et underbelyst område. Populært refereres ofte til et metaforisk 

isbjerg, hvor toppen af isbjerget er observerbart, og ved identifikationen af flere toppe dannes en større 

bevidsthed om de forhold, der udspiller sig under overfladen – metaforisk isbjerget samt det omkringlig-

gende vand. Opgaven er således for så vidt angår empiriindsamling at identificere flere empiriske erfarin-

ger, begivenheder mv. med henblik på at opnå større bevidsthed. Det er således hensigten at afdække risi-

kostyringen i Nationalbanken, som i udgangspunktet ikke er tilgængelig i andet end i skriftlig form. Derfor 

ligger en iterativ identificering af dokumenter mv. til grund for en (gen)oplysningen af genstandsfeltet, som 

dermed gradvist opbygges med en øget epistemologisk forståelse (Buch-Hansen & Nielsen, s. 27ff). 

 

2.2 REFLEKSIONER OM EMPIRIANVENDELSE 

Statsgældsforvaltning generelt er ikke et emne, som har meget fokus hos hverken medier eller magthavere, 

og idet forvaltningen er en monopolopgave findes sammenlignelige opgaver på statsligt niveau alene uden 

for Danmarks grænser. Der inddrages derfor materiale fra udlandet i de situationer, hvor det vurderes, at 

der ikke er tilstrækkeligt materiale i Danmark til at oplyse området. Det være sig offentligt tilgængelige 

officielle dokumenter og publikationer fra eksempelvis statsgældsforvaltninger, universiteter, ministerier 

mv. Risikostyring af statsgælden er som nævnt et nationalt monopol, hvorfor den internationale litteratur 

skal biddrage med flere nuancerede perspektiver og refleksioner i forhold til den danske statsgældsforvalt-

ning. Hovedopgaven tilstræber således eventuelt at kunne udfordre Nationalbankens egne publikationer 

ved at støtte an på en række internationale dokumenter fra centrale aktører. Dette giver anledning til over-

vejelser om sammenligneligheden i forhold til de enkelte statsgældsforvaltninger, som trods alt må være 

forskelligt organiseret og kulturelt forankret i nationalstater. 

 

Nationalbankens egne rapporter bør opfattes som primær institutionel litteratur, men bør ikke sidestilles 

med et uafhængigt dokument i stil med universitetsrapporter mv. Nationalbanken er – trods uafhængighed 

– en del af en politisk virkelighed. Organisationer, herunder særligt samfundsvigtige institutioner, offent-

liggør typisk ikke eventuelle detaljerede forhold i forvaltningen, som kan blive genstand for kritik. Dette 

forhold er således in mente i forhold til en kritisk gennemlæsning af Nationalbankens eget materiale. Om-

vendt tillægges Nationalbanken generelt en høj integritet i samfundet, hvilket har sikret den fornødne tro-

værdihed til Nationalbankens publikationer. På den baggrund tillægges Nationalbankens egne publikation 

i størst mulige omfang at afspejle den virkelighed, der ligger under det empiriske domæne. Denne potenti-

elle svaghed for opgaven opvejes ved at inddrage internationale erfaringer, hvor det skønnes relevant.  
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Empirien, der danner grundlag for nærværende opgave, udfordres imidlertid ved, at området ikke er gen-

stand for bred, kontinuerlig forskning. Det i omfang begrænsede materiale er en empirisk svaghed i forhold 

til aktualitet og empiriens overførbarhed til samtidens kontekst. Opgaven har som bekendt til hensigt at 

afdække Danmarks statsgældsforvaltning i et samtidsperspektiv, hvilket således er en udfordring, når flere 

relevante og centrale publikationer kan være udgiver for henved 20 år siden. Omvendt giver materialet 

tillige en fornemmelse af, at denne art forvaltning ikke løbende undergår den mest omkalfatrende foran-

dring, hvilket også er et opmærksomhedspunkt. Flere af opgavens artikler og konklusioner er trods en ald-

rende publikationsdato desuagtet inddraget i opgaven med henblik på at imødekomme et overordnet ønske 

om at behandle forskellige kilder. Dette har naturligvis løbende givet anledning til konkrete refleksioner 

om aktualitet og graden af overførbarhed i forhold til samtiden. Det er imidlertid opfattelsen, at den man-

gelende forskningsmæssige interesse er et udtryk for en mere bred tendens, som formentlig kun i ringe grad 

har skubbet til forandring på området for statsgældsforvaltning, hvormed det stadig kan være relevant at 

inddrage endog ældre artikler og publikationer. Derudover er der indhentet dokumenter via imødekomne 

aktindsigtsanmodninger hos relevante ministerier samt telefonsamtaler i relation dertil. Disse kilder tillæg-

ges selvklart en høj troværdighed og må forventes at afspejle den reelle aktualitet og påregnelighed, idet 

disse oplysninger afspejler erfaringerne fra selv samme virkelighed, som denne opgaver sigter til at belyse. 

Der er ydermere indhentet konkrete bemærkninger fra Nationalbanken, der har imødekommet et telefonisk 

interview, jf. bilag 2, hvor konkrete nedslagspunkter fra opgaven blev drøftet. Disse oplyser tillægges tillige 

høj grad af troværdighed, idet de direkte afspejler de konkrete forhold, som denne opgave behandler. Alle 

empiriske kilder er udvalgt med henblik på at kunne øge aktualitet og konkrete forhold som følge af det 

begrænsede offentlige materiale.  

 

2.3 ANVENDT TEORI 

Det empiriske grundlag understøttes primært af teorier inden for finansiering, da denne opgave søger, at 

afdække risikostyringen i Danmark. Den anvendte teori udspringer således af Nationalbankens anvendelse 

af finansiel teori i relation til den løbende risikostyring. Derudover inddrages internationale erfaringer fra 

risikostyring, herunder særligt i forhold til anvendelsen af ALM og stokastiske modeller, fra blandt andet 

fra Danmarks Nationalbank; Hubert G. Scarlett, Bank of Jamaica; Anders Holmlund, Riksgäldskontoret og 

Antonio Velandia, Verdensbanken. Hertil kommer en række overordnede bemærkninger og anbefalinger 

fra Den Internationale Valutafond samt Verdensbanken. En af udfordringerne inden for dette område er 

overførbarhedsgraden af de eksisterende finansielle teorier på den statslige økonomi og låntagning. Det er 

af den årsag et fokusområde at identificere anvendelsen af initiativer i relation til de eksisterende teorier og 

risici med henblik på at identificere eventuelle tilpasningsudfordringer. 
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De konkrete finansielle teorier drøftes løbende gennem opgaven, når det er relevant. Flere af de i praksis 

anvendte teorier er på højt matematisk niveau, hvorfor der ikke sker en selvstændig afprøvning af de enkelte 

matematiske teoriers forklaringsevne, men der søges i større grad af få kortlagt de forskellige initiativer i 

forhold til risikostyringen samt italesættelsen af eventuelle udfordringer. 

 

2.4 AFGRÆNSNING AF HOVEDOPGAVEN 

Overordnet er risikostyring et bredt begreb med mange facetter, hvorfor der i forhold til hovedopgaven er 

foretaget en række konkrete og bevidste afgrænsninger, jf. nedenfor: 

 

 Hovedopgaven er afgrænset til Nationalbankens virke som forvalter af statsgælden, og National-

bankens egenskab som centralbank er nedtonet mest muligt. 

 

 Nationalbankens risikostyring er en professionel og mangeårig praksis, som er både sammensat og 

kompliceret. Der tilsigtes således ikke en matematisk efterprøvning af Nationalbankens risikosty-

ring, men i højere grad en systematisk identifikation af risikofaktorer sammenholdt med internati-

onal, akademisk litteratur fra centrale og pålidelige aktører. 

 

 Nationalbankens statsgældsforvaltning administrerer på vegne af Finansministeriet midlerne i Den 

Sociale Pensionsfond (DSP), Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden. Der afgrænses i størst 

muligt omfang fra aktiviteterne i og for disse statslige fonde. Flere steder er der dog et naturligt 

overlap, da risikostyringen også omfatter fondene. Det er opgavens hensigt at fokusere på den rene 

og isolerede statsgæld, der ikke er placeret i andre institutioner, men alene er optaget af staten via 

Nationalbanken. 

 

 Der afgrænses i størst mulige omfang fra genudlån og statslige lånegarantier. Statsgældsforvalt-

ningen administrerer genudlån og statslige lånegarantier til flere statslige selskaber. Ordningen 

sikrer gode lånevilkår som følge af statens høje kreditværdighed. Området behandles perifært, men 

indgår ikke direkte i analysen af risici i relation til statsgæld. 
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2.5 OPGAVEDESIGN 

Arbejdsspørgsmålene har været styrende for opgavens opbygning, som visuelt anskueliggøres som vist 

nedenfor: 

 

Arbejdsspørgsmål: 

o Hvilke rammer er der for statsgældsforvaltningen i Danmark? 

o Hvordan er statsgæld typisk sammensat, og hvad er status i Danmark? 

o Hvilke risici kan tilknyttes til statsgæld, og med hvilken grad af relevans? 

o Hvordan identificeres risiko i forbindelse med risikostyringen? 

 

 Opgavestruktur Analyser  

 

 

► National lovgivning 

 

 ► Internationale vejledninger 

 ► Organisering af statsgælden 

 

 

► Udviklingen i Danmark 

 ► Internationale perspektiver 

 ► Udstedelsesstrategien 2018 

 

 

► Risikokilder 

 ► Risikostyring 

 ► Internationale erfaringer 

 

  

Kapitel 3: 

Rammerne for forvaltningen af statsgæld 

 
 
Kapitel 6 

Konklusion 

 
 
  ▼ ▼ ▼ 
--------------------- 
Kapitel 7 

Perspektivering 

Kapitel 4: 

Statsgældens sammensætning 

 

Kapitel 5: 

Rammerne for forvaltningen af statsgæld 
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3 RAMMER FOR FORVALTNINGEN AF STATSGÆLD 

I Danmark er det Nationalbanken, der som myndighed varetager den praktiske opgave statsgældsforvalt-

ningen. I dette afsnit ses nærmere på de organisatoriske og juridiske rammer, der er en realitet for Natio-

nalbanken, herunder også statsgældsforvaltningen, i Danmark. 

 

3.1 RELEVANT DANSK LOVGIVNING 

Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov, og banken er oprettet med 

status som en uafhængig myndighed, der kan føres tilbage til dens oprettelse i 1818. Nationalbankens virke 

bestemmes i lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. I denne lov er Nationalbankens uafhængighed sikret 

ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte af de pengepolitiske renter. Det betyder 

samtidig, at Nationalbanken ikke er underlagt ministerielle instruktioner modsat mange andre offentlige 

myndigheder. De politiske beslutninger træffes af finansministeren, mens Nationalbanken selv er ansvarlig 

for den løbende drift, dog med tilsyn fra den af Erhvervsministeriet udpegede kongelige bankkommissær, 

jf. nedenfor. 

 

Det fremgår af Nationalbankens hjemmeside, at centralbanken har en lang tradition for uafhængighed af 

det politiske system, og der er som udgangspunkt ikke grund til at betvivle uafhængigheden. Alligevel skal 

det dog bemærkes, at fremtrædende, folketingsvalgte politikere løbende er en del af bankens repræsentant-

skab, der er grundlaget for udvælgelsen til bestyrelsen. I medfør af lov om Danmark Nationalbank skal 

Nationalbanken nemlig være organiseret med en bestyrelsen og et repræsentantskab. Repræsentantskabets 

består af 25 medlemmer, hvoraf otte er folkevalgte, som Folketinget selvstændigt vælger blandt dets med-

lemmer; dertil kommer to medlemmer med nationaløkonomisk og juridisk uddannelse, som er udpeget af 

økonomi- og erhvervsministeren, jf. § 4. Den nationaløkonomisk uddannede benævnes kongelig bankkom-

missær, og vedkommende er det formelle bindeled mellem regeringen og Nationalbanken, jf. § 7. Den 

nationaløkonomisk uddannede, kongelige bankkommissær, er i praksis Erhvervsministeriets departements-

chef, mens det juridisk uddannede medlem af repræsentantskabet er Justitsministeriets departementschef. 

Bestyrelsen består for nærværende (august 2018) af syv medlemmer, hvoraf to er embedsmænd, to er (cen-

trale) politikere, to erhvervsfolk (privat og offentlig) samt én professor. Det fremgår flere steder, at der er 

etableret uafhængighed fra det politiske system, alligevel må det dog tænkes, at denne opsætning med 

medlemmer, der enten er fra Folketinget eller i tæt interaktion hermed, giver en smule indflydelse på ban-

kens drift, hvilket formentlig også har været hensigten. 

 

Statslån kan kun optages ved lov, jf. § 43 i Danmarks Riges Grundlov. Det nyeste hjemmel for statens 

låntagning findes i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån fra 2010, der bemyndiger finansministeren 
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til på statens vegne at optage lån inden for et maksimum af 2.000 mia. kr. Beløbet udgør en øvre grænse 

for statens indenlandske og udenlandske gæld. Afdrag på statsgælden er tillige en omkostning, der i lighed 

med andre statslige omkostninger skal hjemles på finansloven. Under § 42 Afdrag på statsgælden (netto) 

ses ændringen i statsgælden for det pågældende finansår, jf. senere. (Statsregnskabet for 2017, s. 191) 

 

Dispositioner og beslutninger vedrørende risikostyring sker som led i den daglige forvaltning, hvorfor det 

alt anden lige må vedrøre den daglige drift i Nationalbanken. Nationalbanken er som en offentlig forvalt-

ningsmyndighed underlagt forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen samt Finansministeriets 

budgetvejledning (der har karakter af at være lov eller cirkulære). Lovene er samlet indført blandt andet 

med henblik på at sikre en redelig og objektiv forvaltning i de offentlige instanser, herunder at der udvises 

skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med den løbende administration. Lovene medfører, at offentlige 

institutioner skal imødekomme en række krav til faglighed og saglighed i forbindelse med den daglige 

sagsbehandling, men også i forhold til aktindsigter, høringer, klager, tavshedspligt, dokumentationskrav 

mv. Der er således etableret faste juridiske rammer for Nationalbankens forvaltning af statsgælden. 

 

3.2 INTERNATIONALE VEJLEDNINGER 

En række internationale organisationer beskæftiger sig med statsgældsforvaltning på et mere overordnet 

niveau. Det gælder blandt andre Den Internationale Valutafond (herefter IMF), Verdensbanken samt Or-

ganisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (herefter OECD). Disse organisationer udstikker 

løbende vejledninger og analyser, som de enkelte medlemslande kan lægge til grund for forvaltningen af 

statsgælden. Publikationerne er ikke bindende ikke juridiske, men i større udstrækning et udtryk for et 

samlet sæt vejledninger baseret på mangeårig monitorering af udviklingen i statsgælden for en række lande.  

 

Både Verdensbanken og IMF er organisationer oprettet med det formål blandt andet at stabilisere det mo-

netære, internationale samfund, og langt størstedelen af alle lande er repræsenteret i disse organisationer. 

IMF og Verdensbanken har en mangeårig tradition for løbende at udarbejde rapporter, analyser mv., som 

har direkte relevans for centralbanker, statsgældsforvaltninger og lignende. I april 2014 udgav IMF og 

Verdensbanken en revideret udgave af deres rapport (fra 2001) om generelle retningslinjer for forvaltning 

af statsgæld. Retningslinjerne indeholder administrative nedslagspunkter til indretning af en hensigtsmæs-

sig statsgældsforvaltning. En generel udfordring med vejledningerne er imidlertid, at de typisk ikke er 

nævneværdigt konkrete og derfor beskriver de anbefalede handlinger i overordnede vendinger, herunder 

blandt andet i relation til risikostyring. Skønt statsgældsforvaltningen i udgangspunktet kan anses for at 

være en homogen og universel opgave, så udspringer opgavevaretagelsen af de individuelle nationalstaters 

indbyrdes kulturer, traditioner og heraf forskelligheder. Opgavevaretagelsen af statsgæld er således orga-

nisatorisk forankret vidt forskelligt med forskellige ressourcer, offentlig transparens, mandat, styring mv. 
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til følge. Som resultat deraf bliver vejledninger udarbejdet på et relativt generisk niveau, hvilket formentlig 

sker for at kunne skabe bredest mulig appel blandt medlemslandene. Dermed indfrier både IMF og Ver-

densbanken deres hensigt om at sikre og understøtte stabilitet ved at skabe et grundlag for en mere interna-

tionalt ensartet og sammenhændende forvaltning globalt.  

 

 INTERNATIONALE ANBEFALINGER 

Verdensbanken og IMF’s rapport om retningslinjer for forvaltning af offentlig gæld må anses at være et af 

de mest centrale dokumenter inden for fagområdet af statsgældsforvaltning. Der er tale om et dokument, 

der blev udarbejdet i 2001, men som løbende er blevet revideret – og senest i april 2014. Samarbejdet med 

fælles retningslinjer for offentlig statsgældsforvaltning udsprang af et ønske om at styrke den finansielle 

arkitektur, ensrette poltikker og forretningsgange, der bidrager til øget finansiel stabilitet og gennemsigtig-

hed, herunder at reducere eventuelle sårbarheder hos enkelte medlemslande. OECD har tillige udarbejdet 

dokumenter, herunder en udgivelse fra 2005 om fordele ved risikostyring i statsgældsforvaltningen, der 

fremhæver udfordringer og konkrete forhold, som de enkelte lande bør være opmærksomme på. De inter-

nationale institutionernes samlede bemærkninger, kan som udgangspunkt sammenskrives til følgende kon-

krete og anbefalede initiativer: 

 

Koordination 

 Hovedmålet og løbende fokus for statsgældsforvaltninger bør være at sikre statens finansierings-

behov, herunder at de løbende betalinger sker til lavest mulige omkostninger over et middellangt 

perspektiv under hensynstagen til et acceptalt niveau af risiko. 

 Der skal sikres en løbende koordination mellem de økonomiske politikker og skattepolitikken, her-

under at statsgælden har sikret et hensigtsmæssigt samspil i forhold til såvel makroøkonomi som 

finansøkonomi, med henblik på at sikre niveauet for statsgæld, samt en eventuel vækst i statsgæl-

den, holdes på et stabilt og acceptabelt niveau. 

 Statsgældsforvaltere, skatte- og økonomimyndigheder, finanslovgivere skal dele fælles forståelse 

for alle fagområder, som ideelt set skal være selvstændige – men sammenhængene – politikker. 

 

Gennemsigtighed og transparens 

 Roller og ansvarsfordeling skal være klart på såvel myndighedsniveau som medarbejderniveau. 

 Der skal være offentlig adgang til informationer om strategi og den løbende forvaltning. 

 Der skal ske årlig revision ved eksterne revisorer med henblik på kontrol af it-systemer, risikosty-

ring og informationssystemer. 
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Strategi og risikostyring 

 Udstedelsesstrategien skal være sammenhængende med risikostyringen og sammenholdes med de 

karaktertræk, der kan være for det specifikke lands pengestrømme, herunder særligt i relation til 

risikofaktorer som variabel rente, korte løbetider og udenlandsk valuta mv. 

 Der skal foretages evalueringer på stratgien. 

 Risikostyringen skal jævnligt indeholde stresstests. 

 Hvis derivater anvendes, skal mulige konsekvenser heraf vurderes i relation til statsgælden. 

 Eventualforpligtelsers mulige indflydelse på skat, likviditet bør tages i betragtning, når strategien 

udfærdiges. (Verdensbanken & IMF 2014, s.13ff; OECD 2005, s.117ff) 

 

Ovenstående er således de essentielle forhold, som IMF og Verdensbanken finder grundlægge med henblik 

på at understøtte en betryggende forvaltning af statsgælden. 

 

3.3 ORGANISERING AF STATSGÆLDEN I DANMARK 

I Danmark er det finansministeren, der ved lov er bemyndiget til at optage statslån på landets vegne. Fi-

nansministeren har således det overordnede og politiske ansvar for statens låntagning og gæld, herunder 

relationerne til Folketinget i den henseende. De fleste lande har et tilsvarende Finansministerium, eller 

særskilt gældskontor på ministerområdet, som har til opgave at fastlægge finansieringsbehov og løbende 

administrationen af statsgælden. I Danmark besluttede man i begyndelsen af 1990’erne at overdrage den 

praktiske administration af statsgælden til Nationalbanken (Nationalbanken 30.04.2018). 

 

 DET OVERORDNEDE RESSORTMINISTERIUM 

Formelt hører Nationalbankens virksomhed under Erhvervsministeriet. Det fremgår af lov om nationalban-

ken fra 1936, at Erhvervsministeriet er ressortministerium for driften af Nationalbanken. Det fremgår tillige 

af § 7, at Erhvervsministeriet har tilsynsforpligtelsen over for Nationalbanken. Erhvervsministeriet har op-

lyst telefonisk, at Erhvervsministeriets tilsynsforpligtelse efter § 7 sker ved løbende kvartalsvise møder 

mellem Nationalbanken og Erhvervsministeriet. Disse møder er underlagt tavshedspligt, og materiale her-

fra har således ikke kunnet udleveres, idet det kan være markedsfølsomt mv. Erhvervsministeriet bekræf-

tede samtidig, at Finansministeriet er ressortministerium for så vidt angår statsgældsforvaltningen. Desuden 

er Erhvervsministeriets tilsynsforpligtelse relateret til Nationalbankens virksomhed, som er omtalt i loven 

fra 1936. Opgaven som statsgældsforvalter er først overflyttet senere, hvorfor det kan diskuteres i hvilket 

omfang det indgår under tilsynsforpligtelsen. Det er dog ikke opfattelsen, at Erhvervsministeriet ikke kan 

bringe statsgældsforvaltningen op i forbindelse med afvikling af et af tilsynsmøderne. Alligevel giver et 
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teoretisk usikkerhed i forhold til snitfalder, men arbejdsdelen giver formentlig ikke anledning til problemer 

i praksis. 

 

 AKTØRER I STATSGÆLDSFORVALTNINGEN  

Finansministeren har det overordnede og politiske ansvar for statens låntagning og gæld, herunder relatio-

nerne til Folketinget. Arbejdsfordelingen mellem Nationalbanken og Finansministeriet er reguleret i en 

aftale mellem parterne af den 14. december 2016. Forvaltningen af statsgælden og relaterede opgaver va-

retages af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet, jf. pkt. 2 i aftalen. Nationalbankens statsgælds-

kontor sondrer mellem i front, middle og back offices med forskellige opgaver til følge. Dette er i øvrigt 

en arbejdsfordeling, der ligger inden for de internationale anbefalinger. 

 

 

Kilde: Statens låntagning og gæld 2004, s. 20 

 

Fælles for front office og back office er, at begge er en integreret del af Nationalbankens praktiske virke 

som statsgældsforvalter. Kontorerne rummer fagligt specialiserede kompetencer med henblik på at under-

støtte den løbende drift. Middle office er i langt højere grad det strategiske omdrejningspunkt, hvor risiko-

styring og behovet for låntagning fastsættes ved bilaterale drøftelser med Finansministeriet, jf. aftalen. Det 

fremgår af Nationalbankens bidrag til OECD’s rapport (OECD 2005, s. 117), at man har etableret en skarp 

organisatorisk adskillelse mellem de forskellige opgaver med henblik på at sikre en klar rolle- og ansvars-

fordeling, hvilket også er i overensstemmelse med de internationale anbefalinger, jf. tidligere. Endelig sy-

nes denne organisering at være en mangeårig praksis, der ikke har undergået megen forandring i tidens løb, 

hvorfor det tillige er opfattelsen, at organiseringen stadig er indrettet i overensstemmelse med diagrammet. 
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Statsgælden er ligeledes genstand for revision som led i det almindelige kontrolmiljø, som også er en klar 

anbefaling fra både OECD, IMF og Verdensbanken. Det fremgår imidlertid eksplicit af rigsrevisorloven 

fra 2012, at Rigsrevisionen ikke har adgang til at revidere Nationalbanken. Det giver indledningsvist en 

udfordring, idet en statslig opgave – som er underlagt revision – er flyttet til Nationalbanken. Finansmini-

steriet revideres imidlertid af Rigsrevisionen som led i den løbende parlamentariske kontrol, hvorfor mini-

steriet kan give Rigsrevisionen adgang til eventuelt materiale om statsgælden. Derudover er indgået et 

samarbejde mellem Rigsrevisionen og Nationalbankens Interne Revision samt eksterne revisorer, som i 

praksis betyder, at Rigsrevisionen har en afgrænset adgang til revisionsmateriale i Nationalbanken om 

statsgælden uden at få adgang til de øvrige dele af Nationalbanken.  

 

 ORGANISATORISK PLACERING AF STATSGÆLDEN 

Det fremgår af et talepapir fra Nationalbanken til brug for en konference afholdt af IMF i 2002, at Natio-

nalbankens rolle som statsgældsforvalter tilfører en gensidig værdi i relation til bankens øvrige funktioner. 

I Danmark er Nationalbanken ikke ansvarlig for tilsynet med finansielle institutioner, men har som andre 

centralbanker ansvaret for tilsyn og overvågning af den finansielle makroøkonomiske situation. Da begge 

opgaver er samlet i Nationalbanken, sikres en fælles forståelse for de finansielle markeder, og der skabes 

en række internationale kontakter, der kan bidrage til arbejdsopgaverne som henholdsvis centralbank og 

statsgældsforvalter. Organiseringen giver endvidere mulighed for et øget fokus på brug og udvikling af

risikostyringen som følge af indsigten i lignende opgaver hos de private banker og andre markedsdeltagere. 

På den baggrund kan den offentlige statsgældsforvaltning blive inspireret af markedsdeltagernes overve-

jelser, metoder mv. til gavn for en tættere og mere præcis risikostyring. Disse erfaringer opsamler Natio-

nalbanken og bringer dem så vidt muligt i anvendelse ved blandt andet finansiel stabilitet, udarbejdelse af 

finanslov mv. Det fremgår endvidere af Nationalbankens talepapir, at banken ikke tror, at den tætte inte-

gration mellem centralbank og statsgældsforvaltning er en nødvendig forudsætning for makroøkonomisk 

stabilitet og minimering af statens låntagning omkostninger, men i Danmarks tilfælde har det været et nyt-

tigt instrument i udviklingen af den danske økonomi gennem de sidste to årtier. (Jensen 2002, s. 9f) 

 

I Sverige etablerede man i 1789 Riksgäldskontoret, som er den svenske stats centrale finansforvaltning for 

finansiel stabilitet og statsgæld som pendant til Nationalbanken. Riksgäldskontoret er en styrelse, der refe-

rerer til det svenske Finansdemartementet. Tilsvarende er The United Kingdom Debt Management Office 

en styrelse, der henhører under Her Majesty's Treasury, som blev oprettet i 1998 som led i en overførsel 

fra Bank of England. Styrelsen er en selvstændig styrelse, som operer under armslængdeprincippet. 
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Der kan være flere motiverede årsager til placeringen af statsgældsforvaltningen. Som nævnt tidligere er 

der i dag allerede sikret en politisk indflydelse i Nationalbanken, og Danmark har et stærkt finansministe-

rium i sammenligning med mange andre lande, der af den årsag har betydelig indflydelse på de statslige 

budgetter. Fordelen ved at have samlet statsgældsforvaltningen i centralbanken er, at der i forvejen er etab-

leret et offentligt fagligt finansielt miljø, som typisk er omkostningstunge miljøer at vedligeholde. Der kan 

det formentlig være vanskeligere at tiltrække og fastholde medarbejdere i en mindre styrelse. Nationalban-

ken har bekræftet, at overflytningen til Nationalbanken for netop at kunne fastholde medarbejdere i et fag-

ligt stærkt miljø. Omvendt kan risikoen ved den danske model være, at der opstår et stærkt fagligt miljø, 

som kan stå i kontrast til et mere politisk-fagligt miljø i Finansministeriet, som tillige er afhængig af infor-

mationer fra Nationalbanken, så kan det potentielt skævvride magtbalancen i forhold til viden. 

 

3.4 STATSREGNSKABET OG STATSGÆLDEN 

Statens gæld er en del af statens forpligtelser, og indgår således i regnskabet for staten. 

I traditionel forstand udtrykker regnskaber tilstanden for en virksomhed. Regnskabet kan være rettet internt 

eller eksternt afhængig af behov og formål. Det interne regnskab er velegnet til løbende (detail)styring, 

mens det eksterne regnskab har til opgave at give omverdenen information om, hvordan en virksomhed har 

præsteret i regnskabsåret, herunder påvirkning på virksomhedens aktiver og passiver. Virksomhedens års-

regnskab formodes således at repræsentere den bagvedliggende virkelighed i selskabet, det vil sige summen 

af organisationens handlinger på individuelt niveau. (Jeppesen 2012, s. 149). Mens private regnskaber kan 

have tendens til øget fokus på værdiansættelse i relation til indregning på balancen og dermed forøgelse af 

virksomhedens værdi, er det offentlige regnskab i højere grad fokuseret på driftsomkostninger i relation til 

resultatopgørelsen. Det skyldes blandt andet, at det offentlige sjældent drives med henblik på et senere salg, 

og der er derfor ikke samme incitament til at påvirke balancen. Derudover er driftsomkostningerne hos 

offentlige myndigheder tillige genstand for offentlighedens interesse, herunder særligt pressefolk mv. Hen-

synet til øget fokus på driftsomkostninger afspejles således også i opbygningen af statsregnskabet, som i 

øvrigt adskiller sig væsentligt fra private virksomheder. 

 

Statsregnskabet tjener flere formål. Først og fremmest skaber statsregnskabet transparens i administratio-

nen for så vidt angår fordelingen af omkostninger i ministerier og styrelser. Statsregnskabet ligger blandt 

andet til grund for Danmarks kreditvurdering og er dermed også styrende for renten på statsobligationer. 

Dertil skal dog siges, at der naturligt ligger andre oplysninger til grund for kreditvurderinger og samt bag 

overvejelser om køb af en større beholdning af danske statsobligationer. Ikke desto mindre giver statsregn-

skabet en indsigt i landet samlede disponering. Statsregnskabet er opbygget efter samme struktur som fi-

nansloven; i praksis skal skatregnskabet i større grad anskues som udgifter i resultatopgørelse uden balance. 

Statsregnskabets værdier og forpligtelser behandles i en særskilt opgørelse under navnet statens status. 
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Statsregnskabet har et ét-årigt perspektiv og fokuserer primært på indtægter og udgifter, og som udgangs-

punkt ikke værdiansættelser som henhører under balancen. 

 

Statsregnskabet kan overordnet anskues i følgende fire overordnede udviklingstal: 

 Resultat af statens finanser ved saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU-saldoen) 

 Samlet likviditetseffekt af årets resultat (nettokassesaldoen) 

 Statens aktiver (statens status) 

 Statsgælden. 

 

DAU-saldoen er i grove træk at beregne som statens driftsresultat, svarende til virksomheders EBIT. DAU-

saldoen udtrykker saldoen på statens drifts- anlægs- og udlånsbudget og fremkommer som summen af 

driftssaldoen og anlægssaldoen, og er i statsregnskabssammenhæng summen af alle omkostninger der er 

afholdt finansloven. Finansloven indeholder en række paragraffer, som udgør et ministerområde, hvorun-

der der allokeres midler til offentlige institutioner mv. Finanslovens § 1 omhandler Dronningen, § 3 Fol-

ketinget, § 5 Statsministeriet etc. § 35 generelle reserver er en konto, der er oprettet med henblik på politisk 

prioriterede indsatser eller ufinansieret forbrug inden for finansåret, hvorfor paragraffen tillige kan ses som 

en omkostning og ikke en beholdning. Finanslovsstrukturen indeholder desuden en række paragraffer, der 

relaterer sig til statsregnskabet og hører under Finansministeriet som ansvarsområde. Disse paragraffer 

benævnes som fællesparagrafferne, hvorunder statsgælden optræder. 

 

De samlede regnskabstal fordelt på finanslovsstrukturen er opsummeret i tabellen nedenfor, hvoraf det ses, 

at statens indtægter, det være sig afgifter og skatter, sker på § 38: 

 

Pengestrøm (i mio. kr.) 
Finans-
loven 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Indtægter § 38 -697.601 -641.712 -676.978 -658.800 -643.268 -582.078 -556.020 -505.343 

Omkostninger §§ 1-35 615.766 599.996 599.153 606.425 593.202 616.026 550.946 556.459 

Pensionsfonde § 36 24.464 23.898 23.139 22.850 22.117 21.299 19.937 20.129 

Renter § 37 26.515 26.299 26.286 22.812 22.109 20.453 18.267 17.453 

Genudlån § 40 1.379 11.359 8.732 -24.240 9.488 7.727 -2.873 -1.132 

Beholdningsbevægelser § 41 9.514 4.080 6.534 8.368 -2.478 -1.807 -55 6.094 

Afdrag på statsgælden § 42 19.961 -23.922 13.132 22.583 -1.171 -81.620 -30.201 -93.661 

 Difference    0 0 0 0 0 0 0 0 

Kilde: Finansministeriets finanslovsdatabase. Tal i mio. kr. med regnskabsfortegn. 

 

For så vidt angår § 42 Afdrag på statsgælden fungerer denne paragraf i praksis som en residual. Det vil 

sige, at paragraffen reelt udtrykker finansieringsbehovet. Hvis residualen optræder med positivt fortegn, er 
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der tale om en omkostning, hvilket er et udtryk for afdrag på statsgælden. I år med negativt fortegn har der 

været en indtægt på paragraffen; det vil sige indtægt fra optag af gæld. Paragraffen udtrykker tillige netto-

positionen mellem optag og afvikling. Af tabellen ses at udgifterne og indtægter stiger med moderat vækst 

over årene. Desuden ses det, at der afdrages i større grad på statsgælden end tidligere.  

 

3.5 DEFINITIONEN PÅ STATSGÆLD I DANMARK 

Offentlig gæld kan opgøres på flere måder: brutto eller netto, kursværdi, nominel værdi, med eller uden 

handelskreditter mv., og de forskellige opgørelser har forskellige anvendelse og udbredelse. Typisk anven-

des begrebet ØMU-gælden, som er den offentlige bruttogæld opgjort efter principperne for den Økonomi-

ske Monetære Union, og som derfor også er EU’s definition for offentlig gæld. Begrebet er fra et dansk 

perspektiv en langt bredere opfattelse af offentlig gæld, da regionale eller kommunale gældsforhold ind-

regnes. Tallet har vundet udbredelse med henblik på i større grad at kunne sammenlignes meningsfuldt på 

tværs af landene EU. Derfor er dansk statsgæld og ØMU-gæld ikke det samme, idet ØMU-gælden netop 

omfatter langt flere gældsforhold, og statsgælden således kun udgør en del af ØMU-gælden. (Larsen & 

Pedersen 2015, s. 210). Endelig er den tekniske opgørelse også anderledes i forhold til Danmarks opgørelse 

af statsgæld. For eksempel modregner man ikke statens indestående ved ØMU-gældsopgørelser, mens det 

er fast praksis i den danske forvaltning. (Finans.dk 05.01.2018) 

 

Nationalbanken har ikke offentliggjort en klar matematisk definition på statsgæld, men har i højere grad 

præsenteret banken definition af statsgæld i prosa. Statsgælden består grundlæggende af både aktiver og 

passiver. Passiverne udgøres af statens indenlandske og udenlandske låneoptagelser. Aktiverne er statens 

indestående hos Nationalbanken (og aktiverne i tre statslige fonde). Statsgælden opgøres i Danmark som 

passiverne med fradrag af aktiver til nominel værdi, mens det samlede afdrag inkluderer emissionstab og -

gevinster på valutakursreguleringer (som indregnes i statsregnskabet under § 41 Beholdningsbevægelser). 

(Moderniseringsstyrelsen 2018, s.11). For at skabe en større forståelse for Nationalbankens opgørelse af 

statsgæld ses derfor mod eventuelle erfaringer i internationalt perspektiv, jf. næste afsnit. 

 

3.6 INTERNATIONALE DEFINITIONER PÅ STATSGÆLD 

Som det kort blev præsenteret i forbindelse med finanslovsopbygningen kan statsgældsbehovet defineres 

som skatteindtægter med fradrag af offentlige driftsomkostninger samt omkostninger for vedligeholdelse 

af gælden. I lyset af dette er der indhentet perspektiver på statsgældsdefinitioner i andre lande med henblik 

på at vurdere eventuelle sammenfald. Eksempelvis udtrykker den canadiske centralbank deres definition 

på statsgælds som følger: 

 

Ft = nt - st - ct, hvor 
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F er det totale finansieringsbehov, n er skatteindtægter, s er offentlige omkostninger og c er omkostningerne 

ved vedligeholdelse af statsgælden. Det synes at være ambitionen for enhver stat at have balance i para-

metrene på højre side, således finansieringsbehovet, F, reduceres mest muligt. (Bank of Canada 2003, s. 8) 

Bank of Canada går videre i deres definition ved at inddrage risikoelementet i deres definition. Hvis det 

statsgældsforvaltningens mål er at reducere risikoen for stigende omkostninger for statsgælden, kan det 

være hensigtsmæssigt at skabe en definition for sammenhængen. Bank of Canada anvender således vari-

ansen i deres definition, som således får følgende udtryk: 

 

var(Ft) = var(nt – st) + var(ct) – 2cov(nt – st,ct) 

 

Bank of Canada konkluderer med ovenstående formel, at volatiliteten fra omkostningerne (var(c)) bidrager 

til den samlede volatilitet – det vil sige risiko – for statsgælden. Hvis kovariansen for statens over- eller 

underskud og renteomkostningerne er tilstrækkelig positiv vil have tendens til at kunne dæmpe omkost-

ningsvolatiliteten. Med henblik på yderligere internationale erfaringer er der skelet til universitetsverdenen, 

hvor et hold af græske forskere i kølvandet på den græske gældskrise tillige har forsket i området. De 

anvender en anden og mere regnskabsmæssig metode til at udtrykke statsgæld på: 

 

∆𝑑 = −𝑠 +
(𝑟 − 𝛾)

(1 − 𝛾)
∙ 𝑑 + 𝑠𝑓 − 𝛥ℎ 

 

Overordnet udtrykker formlen, at en ændring i statsgælden sker som følge af forskellen mellem indtægts-

overskuddet (eventuelt underskuddet) og gældens vedligeholdelsesomkostninger med hensynstagen til in-

flationen. I en dansk sammenhæng udgør s således forskellen mellem de samlede skatteindtægter på § 38 

og de samlede omkostninger fra § 1 til § 35 på finansloven. Variablen r udtrykker den effektive rente på 

den akkumulerede gæld, mens sf udtrykker eventuelle justeringer i pengestrømmene fra obligationer, y er 

væksten i bruttonationalproduktet, Δd er den samlede ændring i den offentlige gæld og dermed finansie-

ringsbehovet. Δh er eventuelle ændringen af monetære basis, det vil sige statens passiver i forhold til brut-

tonationalproduktet. Ligningen indregner en række komplekse sammenhænge mellem dens variabler, som 

samlet udtrykker ændringen i statsgælden og dermed finansieringsbehovet (Sotiropoulos et al., 2016, s. 3). 

Brasilien har tillige udarbejdet en definition på statsgælden, der matematisk kan udtrykkes som følgende: 

 

𝐹𝑃𝐷𝑡+1 = (𝐹𝑃𝐷𝑡 − 𝛥𝑀𝑡 − 𝑝𝑠𝑡)(1 + 𝑅𝑡
𝐷) 
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FPD (Federal Public Debt) er saldoen for statsgælden. Hvor R udtrykker renteomkostningen på hele por-

teføljen, som et vægtet gennemsnit af rentebeholdningen. ΔM udtrykker en ændring af det totale pengebe-

løb i cirkulation, mens ps er overskuddet eller underskuddet på de offentlige finanser. Ved tolkning på 

formlen kan det udledes, at årets bevægelse i statsgælden kan specificeres ved ændring i mængden af penge 

i cirkulation, over- eller underskud, samt (rente)omkostningerne.  (Anderson et. al. 2010, s.188) Generelt 

ses et sammenfald mellem Nationalbankens ordlyd, finanslovens opbygning og ovenstående tre eksempler 

på definitioner af statsgæld. Særlig differencen mellem over- og underskud på de offentlige finanser samt 

omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse af gælden går igen. 

 

3.7 SAMMENFATNING 

Nationalbankens virke udspringer af lov om Nationalbanken fra 1936. Statsgældsforvaltningen foretages 

af Nationalbanken i Danmark, men blev først overført i 1991. Nationalbanken er en uafhængig myndighed, 

men er alligevel tæt integreret med det politiske liv. Statslån kun optages ved lov, jf. lov om bemyndigelse 

til optagelse af statslån fra 2010, der bemyndiger finansministeren til på statens vegne.  Nationalbanken og 

Finansministeriet har som led i overførslen udarbejdet et aftale, der regulerer samarbejdet. Flere internati-

onale organisationer har udarbejdet flere publikationer, der vejleder om hensigtsmæssig forvaltning af 

statsgæld. IMF og Verdensbanks udgivelse fra 2014 er den mest centrale, og den fremhæver blandt andet, 

at det er centralt for statsgældsforvaltningen, at der er sikret koordination mellem myndigheder og politik-

ker, at der er gennemsigtighed i forvaltningen, herunder i forhold til strategi og risikostyring. Nationalban-

ken har løbende udgivet mange memoranda om risikostyringen, og Finansministeriet har givet aktindsigt i 

den aktuelle udstedelsesstrategi. Der ses således, at være en transparens. Koordinationen sker via Finans-

ministeriet, hvor der kan være risiko for, at den politiske interesse overskygger for muligheden for at ud-

fordre Nationalbanken på det operationelle niveau. 

 

Statsgælden indgår som element i statsregnskabet, som er opbygget efter finansloven. Selve statsregnskabet 

består grundlæggende af udgifter og indtægter, og det afskiller sig således fra et traditionelt regnskab med 

balance. Under de såkaldte fællesparagraffer ses § 42 Afdrag på statsgælden, som ved nærmere undersø-

gelse kan forklares som finansieringsbehovet for det pågældende finansår. Det kan konkluderes, at der ikke 

findes en offentliggjort fast definition på statsgælden hos Nationalbanken, men at Nationalbanken med al 

sandsynlig har en fast defineret praksis på området. Der findes dog en række offentliggjorte, internationale 

perspektiver på en statsgældsdefinition, der dog alle varierer i sit matematiske udtryk, herunder blandt andet 

ved indregning af inflation mv. Fælles for dem alle er, at de ser finansieringsbehovet som underskuddet på 

statsbudgettet med tillæg af renteomkostninger. Nationalbankens praksis synes at understøtte denne opfat-

telse, herunder blandt andet med opbygningen af statsregnskabet. Ovenstående ses således at være de rele-

vante rammer, der etableret for statsgældsforvaltningen i Danmark, jf. første arbejdsspørgsmål.  
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4 SAMMENSÆTNINGEN AF DANMARKS STATSGÆLD 

I kapital 3 blev der redegjort for rammerne for statsgælden, mens der i dette afsnit ses nærmere på udvik-

lingen af Danmarks statsgæld, men også sammensætningen bliver belyst. 

 

4.1 STATSGÆLDENS BESTANDELE OG UDVIKLING 

Staten har en række muligheder for at finansiere sig, hvilket typisk sker ved udstedelse af obligationer. Det 

kan både vare obligationer i indenlandsk og udenlandsk valuta, hvor indenlandsk valuta er udgangspunktet. 

Lånene, som staten får er stående lån, således staten kun betaler rente i låne perioden. Dertil findes skat-

kammerbeviser, der har en løbetid under 12 måneder. Endelig kan ske finansiering via Commercial Paper-

programmer, som er fleksible papir i beløb og løbetid. Nationalbanken har et Commercial Paper Pro-

gramme, der er rettet mod europæiske henholdsvis amerikanske investorer. 

 

Danmarks statsgæld udgjorde samlet set 449 mia. kr. ved udgangen af 2017, hvilket svarer til 21 pct. af 

bruttonationalproduktet for samme år. Det er imidlertid lavere sammenlignet med udgangen af 2016, hvor 

gælden udgjorde 23 pct. Faldet skyldes, at der ultimo 2017 var overskud på statens finanser og derfor 

mindre lånebehov, jf. både regnskabssammenhængen og definitionen. Dermed er niveauet for statsgælden 

i procent af bruttonationalproduktet reduceret med 5 procentpoint siden 2012, hvor gælden toppede efter 

finanskrisen. Set over de sidste 20 år er statsgælden mere end halveret, jf. nedenfor. 

 

 

Kilde: Statens Låntagning og Gæld 2017, s. 2 

 

Som det fremgår af tabellen nedenfor består statsgælden overordnet af indenlandsk og udenlandsk gæld. 

Ved udgangen af 2017 udgjorde den samlede indenlandske gæld 640 mia. kr. Statens sidste serielån forfaldt 
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i 2017, og de resterende lån i porteføljen er stående lån. Udeståendet i indenlandske obligationer er karak-

teriseret ved en forholdsvis lang restløbetid.  

 

Kilde: Ibid. 

 

Udenlandskgælden er i dag fuldstændigt afvikling, hvorfor Danmark alene har lån på baggrund af 

obligationer udstedt i danske kroner, og hovedparten af den indenlandske gæld består af obligationslån med 

fast rente. Skatkammerbevisprogrammet og den inflationsindekserede obligation udgør en mindre andel. 

Derudover har staten et mindre udestående i renteswaps, som anvendes til risikoafdækning.  

 

 

Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

 

Ovenstående diagram understreger, at der altovervejende er udstedt lån i fastforrentede obligationer, hvilket 

giver langt mere stabile og påregnelige pengestrømme til investorerne. Det fremgår af Nationalbankens 

hjemmeside, at det traditionelt er en bred gruppe af både danske og udenlandske investorer, der køber 

Lånesammensætning 
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kroneobligationerne. Flere af de internationale anbefalinger fremhæver, at mange investorer er interessante 

med henblik på at gøre papirerne så likvide og prisdygtige som muligt. For så vidt angår det konkrete 

ejerskab af de danske kroneobligationer så ejer den danske forsikrings- og pensionssektor omtrent halvde-

len af porteføljen, mens udenlandske investorer ejer ca. 40 pct. (Nationalbanken 20.03.2017). 

 

 

Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

 

Ses på den indenlandske gæld fremgår det, at afdragene generelt er stigende de senere år. For så vidt angår 

den udenlandske del betalte den danske stat sidste afdrag i 2017, som det ses i grafen oven for (grøn linje). 

Det er historisk, at Danmark ikke har nogen udenlandsk statsgæld og således første gang i mindst 183 år, 

at staten ikke har haft lån i udenlandsk valuta. De seneste år har staten ikke udstedt obligationslån i uden-

landsk valuta, og i marts 2017 forfaldt som sagt statens sidste udenlandske lån. Statens udenlandske gæld 

har herefter alene omfattet forpligtelser på swaps (ca. 2 mia. kr., jf. tabel forrige side) indgået i forbindelse 

med afdækning af valutarisiko på lån i dollar fra staten til Danmarks Skibskredit A/S, hvor staten er garan-

tistiller (Ibid., s. 8). Staten udsteder typisk lån i udenlandsk valuta af hensyn til valutarisiko, jf. afsnit om 

valutareserven. (Nationalbanken, notat nr. 4). Ses nærmere på den – nu forhenværende – udenlandsgæld, 

fremgår det tydeligt af grafen nedenfor, at gælden hovedsageligt er udstedet i euro, samt at en mindre del 

af gælden bestod af dollar, som stabilt er afviklet over de sidste små 10 år. 

 

 

Retrospektiv afdragsprofil 
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Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

 

Nedenstående graf er sammensat med henblik på at afdække specifikationen af statsgælden. Af den sam-

lede gældsportefølje hidrør langt størstedelen af den indenlandske statsgæld, og det ses tydeligt, at ultimo 

året er bruttogælden sammenfalden med den indenlandske gæld, som følge af afviklingen af udlandsgæl-

den.  

 

 

Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

 

 

Gældsspecifikation 

Udlandsgældens sammensætning 
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Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

 

Det vides fra tidligere, at hovedparten af den indenlandske gæld består af obligationslån med fast rente. I 

forlængelse heraf fremgår det af diagrammet ovenfor, at langt størstedelen af gældsporteføljen har en lø-

betid på over to år. Skatkammerbevisprogrammet har en løbetid på under et år, og som det fremgår udgør 

denne finansieringskilde en beskeden del af porteføljen. Det betyder således, at der er sikret en stabil por-

tefølje, hvor staten ikke har uforholdsmæssigt store forpligtelser i meget nær fremtid. Det kan således kon-

kluderes, at statens låneportefølje generelt er konservativt sammensat, herunder blandt andet med største-

delen af gælds til forfald om over to år, samt at der i langt størstedelen af gælden er tale om fast rente. 

Endelig er udenlandskgælden afviklet, og indlandsgælden er fortsat under afvikling. 

 

 FONDE, GENUDLÅN, STATSGARANTIER 

Som en del af forvaltningen af statens låntagning og gæld administrerer Nationalbanken aktiverne i de tre 

statslige fonde: Den Sociale Pensionsfond (DSP), Højteknologifonden og Fonden for Forebyggelse og 

Fastholdelse. Der er udarbejdes særskilte disponeringsregler vedrørende forvaltningen af aktiverne i Den 

Sociale Pensionsfond er fastlagt i reglement vedrørende bestyrelsen af Den Sociale Pensionsfond. Det 

samme gælder for arbejdsopgaverne vedrørende forvaltningen af aktiverne i Højteknologifonden og Fon-

den for Forebyggelse og Fastholdelse samt administrationen af genudlån og statsgarantier er fastlagt i sær-

skilte aftalepapirer. 

  

Ved genudlån optager selskabet lån direkte hos staten. Låneprovenuet udbetales fra statens konto, og det 

afledte finansieringsbehov dækkes ved løbende udstedelser i statens låneviftepapirer. Selskaberne betaler 

renter og afdrag til staten. (Nationalbanken 31-01-2018) Genudlån skal derfor ses som en effektiv måde at 

finansiere større projekter på, herunder typisk anlægsprojekter. Nationalbanken udsteder en række særskilte 

Løbetider 
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obligationer på vegne af staten. Pengene fra salget af obligationerne går til det pågældende offentlige sel-

skab, som herefter betaler afdrag på lånet samt en præmie til staten for at få lov til at låne med statens 

Aaa/AAA-rating. Herefter opretter staten et tilgodehavende over for den pågældende virksomhed. Det be-

tyder imidlertid, at nogle offentlige virksomheder kan optage større lån i forhold til, hvad private långivere 

ellers ville acceptere. I praksis betyder det, at nogle offentlige virksomheder kan optræde med negativ 

egenkapital som følge af høj gældsætning. Til låneaftalen mellem virksomhed og stat indlægges dog et 

rentetillæg med henblik på at undgå konkurrenceforvridning. Der er typisk tale om relativt store finansie-

ringer, hvorfor godkendelse sker hos finansminister, finansudvalg mv. Genudlån og statsgarantier har kun 

sekundær interesse for opgaven. 

 

Ved lån med statsgaranti garanterer staten, at renter og afdrag på selskabernes lån i det private marked 

betales. Med en statsgaranti opnår virksomheden en lavere rente i det private marked, men renten på stats-

garanterede lån vil stadig være højere end på statens egne udstedelser. Ved udgangen af 2017 administre-

rede Nationalbanken lånegarantier på vegne af staten for 24 mia. (Nationalbanken 31.01.2018) 

 

 STATENS FINANSIELLE AKTIVER 

Som nævnt tidligere består statsgælden af aktiver og passiver; og hvor passiverne synes indlysende, kan 

der være større tvivl om aktiverne. Af de samlede aktiver udgør statens indestående langt størstedelen. 

Statens konto må ikke overtrækkes, da det betragtes som monetær finansiering, der ikke er tilladt ifølge 

Maastricht-traktaten. Det er derfor væsentligt at kunne forudsige udviklingen og planlægge eventuelle til-

tag, hvis kontoens indestående nærmer sig nul. Derfor benytter Nationalbanken prognoser til at estimere 

det fremtidige indestående på statens konto i Nationalbanken. (Likviditetsstyring i Danmark 2009) 

 

 

Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

Finansielle aktiver 
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Som det fremgår ovenfor er statens indestående på kontoen i Nationalbanken gradvist reduceret over årene. 

Ønsket om at reducere indestående kan skyldes den negative rente, som opleves for tiden. Ved fordeling af 

finansieringen for statsgælden skal det derfor overvejes i hvilket omgang, man ønsker at have et indestå-

ende på statens konto i Nationalbanken, som tillige kan være forbundet med omkostninger som følge af de 

negative renter. Det kan umiddelbart synes at være en interessekonflikt, ved Nationalbanken anbefaler en 

strategi, hvor staten samtidig anvender Nationalbankens centralbankfunktion med omkostninger til følge. 

Det skal dog bemærkes, at strategien skal godkendes, og at der som udgangspunkt ikke er et reelt alternativ, 

samt at staten får halvdelen af renteomkostninger retur, som følge af statens aftale med centralbanken, hvor 

halvdelen af Nationalbankens overskud tilfalder staten. Der er derfor tale om to næsten uadskillelige funk-

tioner. 

 

Danmark har tidligere ydet økonomisk støtte til andre lande med henblik på økonomisk stabilisering, her-

under lande som Island og Irland. I samarbejde med de øvrige nordiske lande ydede Danmark et bilateralt 

lån til Island i 2010 med henblik på indfrielse i 2021, men allerede i juli 2014 blev den resterende del af 

lånet indfriet. Tilsvarende har Irland i december 2017 indfriet – også før tid – en samlet hovedstol til Dan-

mark på 400 mio. euro. Irland fik i november 2010 tilsagn fra EU-landene og IMF om et samlet lånepro-

gram, hvor Danmark sammen med Sverige og Storbritannien har givet tilsagn om bilaterale lån, som blev 

udbetalt over en årrække. Efter førtidsindfrielserne fra de to lande har staten ikke udlån til andre lande. 

(Nationalbanken 01.02.2018). De bilaterale lån illustrer, en måde hvorpå et land kan komme videre, hvis 

der ikke er mulighed for at optage lån på markedsvilkår, om end det er en vej forbundet med mange usik-

kerhedsmomenter. 

 

 VALUTARESERVEN TIL REGULERING AF SAMHANDEL 

Valutareserven er en pengepolitisk regulator af landets valutakurs. Danmark har tilsluttet sig en fastkurs-

politik over for euroen, hvorfor staten sigter efter at ligge inden for euroen, jf. Exchange Rate Mechanism-

programmet (ERM2). Når to lande handler med hinanden, så påvirkes de respektive landes valutakurser af 

mængden af varer og tjenesteydelser, som de to lande har indbyrdes. Hvis der skabes ubalance i samhandlen 

således, at et givent land i øget grad efterspørger et andet lands varer og tjenesteydelser, så vil efterspørgslen 

på det pågældende lands valuta tillige øges med højere priser til følge. Et land, der udsættes for større 

efterspørgsel på valutaen, kan modvirke den stigende kurs på landets valuta ved at øge udbuddet af penge, 

som man samtidig kan placere i det efterspørgende lands valuta med henblik på at udligne forskellen i 

efterspørgsel mellem de to valutaer. Hvis kronekursen eksempelvis bevæger sig væk fra centralkursen, kan 

Nationalbanken således intervenere, dvs. købe eller sælge kroner mod en anden valuta, hvilket typisk er 

euro, jf. tidligere. Nationalbanken vil købe kroner og sælge eksempelvis euro, hvis kronen er ved at bevæge 



  Side | 30 

sig væk fra centralkursen i svækket retning. Omvendt sælger Nationalbanken kroner og køber euro, hvis 

kronen bevæger sig væk fra centralkursen i styrket retning. Staten optager udenlandske lån af hensyn til 

valutareserven. Udenlandsk lånoptagelse gennemføres, hvis der er behov for at styrke valutareserven og 

for at refinansiere afdrag på statens gæld i udlandet. Det vil sige, når staten optager udenlandske lån, øges 

valutareserven, mens udenlandske afdrag reducerer valutareserven. 

 

4.2 FINANSMINISTERIETS UDSTEDELSESSTRAGI 2018 

Finansministeriets udstedelsesstrategien tilsigter at sikre tilstrækkelig likviditet i statspapirerne, således 

disse er omsættelige og dermed i højere grad korrekt prissat. Det gøres ved at lade papirerne være attraktive 

over for en bred investorkreds, således man har mulighed for at få den bedst mulige pris. Endelig skal 

udstedelsesstrategien sikre en lav refinansieringsrisiko, således der ikke opstår utilsigtede koncentrationer 

af papirer i forbindelse med obligationernes udløb. (Statens gæld og låntagning 2013, s.21) Finansministe-

riet har det formelle ansvar på udstedelsesstrategien, men i praksis er det Nationalbanken, der udarbejder 

en indstilling om investeringsstrategien, herunder hvilken finansieringsfordeling, der skal vurderes mest 

hensigtsmæssig fremadrettet. På baggrund af en aktindsigt hos Finansministeriet vedrørende statsgælds-

strategien for 2018 er det desuden opfattelsen, at Finansministeriet i overvejende grad støtter sin resolution 

på Nationalbankens oplæg. 

 

 

Kilde: Nationalbanken, Statistikbanken 

 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2017 og 2018 er baseret på 

omkostningerne fra finansloven for 2018, herunder de forventede skatteindtægter. Statens samlede finan-

sieringsbehov forventes at være 96 mia. kr. og 127 mia. kr. i henholdsvis 2017 og 2018. I tabellen ovenfor 

Finansieringsbehov 
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ses det løbende finansieringsbehov pr. måned. Statens finansieringsbehov dækkes ved låntagning eller ved 

at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.  

 

Staten opretholder i 2018 som lånevifte med følgende papirer: 

 Skatkammerbeviser (løbetid < 1 år) 

 0,25 pct. 2020 (2-årigt) 

 1,5 pct. 2023 (5-årigt) 

 0,5 pct. 2027 (10-årigt) 

 4,5 pct. 2039 (20 årigt) 

 Indeksobligation (0,1 pct./0,1 pct. 2030). 

 

Sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer i 2018 er 65 mia. kr. og kortfristet gæld er 30 

mia. kr., finansiering derudover sker via træk på statens konto. Salget fokuseres i de 2- og 10-årige obliga-

tioner og en ny indeksobligation, som åbnede i 2018 med forfald i 2030. Desuden udstedes der fortsat ikke 

udenlandske obligationer i 2018, dog kan der ske finansiering via Commercial Paper-programmerne. Na-

tionalbanken vurderer, at staten fortsat holder en meget robust gældsprofil med et sigte for den gennem-

snitlige varighed på 11 år +/- 0,5 år. Nationalbanken vurderer fortsat, at omkostningerne ved den høje 

varighed stadig vil være lave fremover. Det bemærkes, at det fremgår af statsgældsstrategien, at det eneste 

risikotal, som Finansministeriet forholder sig til, er varigheden (med mindre andre risikotal fremgår af 

ekstraherede områder i aktindsigten). Det er Finansministeriet, der vurderer statens risikovillighed i forhold 

til statsgælden, hvorfor det kan synes en tendentiøst, at Finansministeriet alene forholder sig til varigheden 

som risikotal med henblik på at vurdere en passende risiko, navnlig når de internationale vejledninger an-

befaler inddragelse af flere nøgletal. (Statsgældspolitikken 2018; s 2ff) 

 

4.3 DANSK STATSGÆLD I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV 

Danmark indgår i en række internationale fællesskaber, som foretager sammenligninger på overnationalt 

niveau, herunder IMF, OECD, ECB, Verdensbanken mv., som alle interesserer sig for offentlig gæld. Fæl-

les for de fleste internationale institutioner er, at man som udgangspunkt sætter statsgældens andel i forhold 

til bruttonationalproduktet med henblik på sammenligning. IMF er en af de international institutioner, der 

har foretaget den bredeste indsamling af landeoplysninger om blandt andet statsgæld.  

 

Med afsæt i IMF som kilde er nedenfor udvalgt et bredt udsnit af lande på verdensplan med henblik på at 

foretage en sammenligning af alle landes andel af statsgæld i forhold til bruttonationalproduktet. En af 
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svaghederne ved en sådan sammenligning er, at er uvist hvad der præcist er indregnet i det enkelte med-

lemsland, idet der er foretaget tilpasninger med henblik på at kunne foretage sammenligninger på tværs. 

Tallene nedenfor bidrager derfor mest med en forklaringsevne relativt til hinanden, og da IMF har imidler-

tid valideret tallene med henblik på sammenligning og udvikling over årene, er datamaterialet er fundet 

velegnet til at skabe dette internationale overblik: 

 

Gæld 
(pct. af BNP) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vol. 

Australien 10,0 9,7 11,8 16,7 20,5 24,1 27,7 30,6 34,1 37,8 40,6 11,14 

Belgien 91,1 87,0 92,5 99,5 99,7 102,6 104,3 105,5 106,8 106,0 105,7 6,88 

Brasilien 64,6 63,0 61,4 64,7 62,4 60,6 61,6 59,6 61,6 71,7 77,5 5,42 

Danmark 31,5 27,3 33,3 40,2 42,6 46,1 44,9 44,0 43,9 39,6 37,7 6,11 

Estland 4,4 3,7 4,5 7,0 6,6 6,1 9,7 10,2 10,7 10,0 9,4 2,62 

Finland 38,1 34,0 32,7 41,7 47,1 48,5 53,9 56,5 60,2 63,6 63,0 11,33 

Frankrig 64,4 64,4 68,7 82,9 85,1 87,8 90,7 93,5 95,0 95,8 96,6 12,54 

Grækenland 103,6 103,1 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,9 180,2 178,8 183,5 32,82 

Indien 77,1 74,0 74,5 72,5 67,5 69,6 69,1 68,5 67,8 69,6 68,9 3,19 

Irland 23,6 23,9 42,4 61,5 86,1 110,4 119,7 119,6 104,7 77,1 72,9 35,67 

Island 29,3 27,3 67,1 82,3 87,8 94,7 92,1 84,3 81,8 67,6 52,7 23,88 

Israel 80,0 73,1 71,9 74,6 70,7 68,8 68,4 67,1 66,1 64,2 62,3 5,05 

Italien 102,6 99,8 102,4 112,5 115,4 116,5 123,4 129,0 131,8 131,5 132,0 12,54 

Japan 176,4 175,4 183,4 201,0 207,9 222,1 229,0 232,5 236,1 231,3 235,6 24,25 

Kina 25,4 29,0 27,0 34,3 33,7 33,6 34,3 37,0 39,9 41,1 44,3 5,88 

Letland 9,2 7,2 16,3 32,7 40,4 37,5 36,7 35,8 38,5 34,9 39,2 12,54 

Litauen 17,2 15,9 14,6 29,0 36,2 37,2 39,8 38,8 40,5 42,6 40,2 10,92 

Norge 52,3 49,2 47,2 41,9 42,3 28,8 30,2 30,4 28,3 33,1 36,7 8,78 

Polen 46,9 44,2 46,3 49,4 53,1 54,1 53,7 55,7 50,2 51,1 54,1 3,76 

Portugal 69,2 68,4 71,7 83,6 96,2 111,4 126,2 129,0 130,6 128,8 129,9 26,77 

Rumænien 12,3 12,4 12,8 22,5 30,2 34,4 37,3 37,8 39,4 37,9 37,6 11,37 

Rusland 9,8 8,0 7,4 9,9 10,6 10,8 11,5 12,7 15,6 15,9 15,7 3,02 

Schweitz 50,5 46,5 46,8 45,2 44,0 44,1 44,7 43,8 43,7 43,6 43,3 2,13 

Spanien 38,9 35,5 39,4 52,7 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,4 99,0 26,48 

Storbritannien 40,8 41,9 49,9 64,1 75,6 81,3 84,5 85,6 87,4 88,2 88,2 19,06 

Sverige 43,1 38,2 36,8 40,3 38,6 37,9 38,1 40,8 45,5 44,2 42,2 2,90 

Tjekkiet 27,7 27,5 28,3 33,6 37,4 39,8 44,5 44,9 42,2 40,0 36,8 6,53 

Tyskland 66,5 63,7 65,1 72,6 80,9 78,6 79,8 77,4 74,7 71,0 68,2 6,16 

Ukraine 14,3 11,8 19,7 34,1 40,6 36,9 37,5 40,5 70,3 79,3 81,2 24,55 

USA 64,1 64,6 73,7 87,0 95,7 100,0 103,5 105,4 105,1 105,3 107,2 16,90 

Østrig 67,0 64,7 68,4 79,6 82,4 82,2 81,6 81,0 83,8 84,3 83,7 7,45 

Median 43,1 41,9 46,8 52,7 60,1 60,6 61,6 59,6 66,1 67,6 63,0 9,07 

Første kvartil (25) 4,4 3,7 4,5 7,0 6,6 6,1 9,7 10,2 10,7 10,0 9,4 2,62 

Gennemsnit 50,1 48,2 52,5 61,2 65,9 69,3 71,7 73,3 74,7 73,7 73,7 10,28 

Tredje kvartil (75) 66,7 64,7 70,2 80,9 85,6 91,2 91,4 94,5 97,7 92,0 92,4 11,88 

Kilde: Udsnit fra IMF DataMapper 2018 
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Det fremgår af ovenstående tabel, at Danmark er blandt de udvalgte lande, der har en moderat statsgæld-

sandel i den bedre ende sammenligning med de mange andre lande. Det skal dog bemærkes, at Danmarks 

andel udgør 37,7 pct. af bruttonationalproduktet, men den tilsvarende graf i kapital 1 viser 22-23 pct. 2015 

tal i 2015. Dette skyldes, at mange af internationale opgørelser indregner forskellige dele af de respektive 

statsgældsforvaltninger, og det står ikke klart, hvad forskellene reelt består i, da en specifikation af data-

grundlaget hos IMF ikke foreligger. Den højere andel kan blandt andet forklares med anvendelse af brut-

togæld og ikke nettogæld samt at gælden i fonde medregnes, jf. kapital 3. På baggrund af IMF’s data for 

ovenstående stikprøve ligger Danmark lavere end både gennemsnit og median i gennem alle år i den for-

gangne dekade. Desuden ses, at Grækenland, Portugal, USA og Japan ikke så overraskende ligger med en 

høj statsgæld, hvilket bekræfter opfattelsen gengivet i den internationale presse. Desuden fremgår det, at 

Danmark er et af de lande med den mindst volatilitet på saldoen over de seneste 10 år, og omvendt ses 

Irland og Grækenland, men også lande som Island, Ukraine, Spanien og Storbritannien at ligge relativt højt. 

Det skal dog bemærkes, at en hurtigt nedbringelse af gælden tillige vil øge volatiliteten på saldoen, hvilke 

ikke nødvendigvis er et udtryk for øget risiko, men alene at der er allokeret midler til nedbringelse af stats-

gælden. Nationalbanken har oplyst, at Sverige er et af de lande, som Danmark typisk sammenligner sig 

med i relation statsgældsforvaltning, idet mange forvaltnings- og kulturtræk deles. Andelen af Sveriges 

gæld en smule større end Danmark, men omvendt er Sverige også et større land med større pengestrømme 

fra skattebasen. Det fremgår af tabellen, at de større lande typisk også har en større andel af gæld i forhold 

til bruttonationalproduktet. Ses på udviklingen i Sveriges statsgæld er den utrolig stabil med en volatilitet 

på kun 2,9 pct. over de seneste 10 år. Til sammenligning er Danmarks 6,11, hvilket i en bredere sammen-

ligning er lavt. 

 

En anden metode til sammenligning af gæld internationalt er via den Europæiske Centralbank (ECB), der 

tillige har en række data tilgængelige fra EU-lande, hvorfor tabellen nedenfor kun indeholder oplysninger 

om EU-lande. Nedenfor ses status for alle lande ultimo 2017, hvor Danmark ligger stort set uændret i 

forhold til konklusionen ovenfor. Desuden ses mange af se samme lande at placerer sig som forventet, jf. 

tabellen ovenfor. 
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I gen ses det, at Danmark har en beskeden statsgæld i sammenligningen med de øvrige lande i ECB’s 

opgørelser. Konklusionen er således, at Danmark i en international sammenligning på baggrund af data fra 

IMF og ECB ligger i den lave ende med en mindre andel af statsgæld i forhold til bruttonationalproduktet. 

 

4.4 SAMMENFATNING 

Statsæld består primært af obligationer udstedt i egen valuta samt obligationer udstedet i fremmed valuta. 

Dertil kan ske finansiering via skatkammerbeviser samt via programmet Commercial Paper, der giver mu-

lighed for at afsætte fleksible statspapirer i markedet. Danmark afviklede udenlandsgælden i 2017, og har 

således kun gæld fra indenlandske obligationer samt en smule skatkammerbeviser mv., der således kun 

udgør en mindre del af porteføljen. Staten har således en gældsportefølje, der er konservativt sammensat, 

og hvor der ikke falder uforholdsmæssigt høje tilbagebetalinger i nærmeste fremtid, idet afdragene ligger 

jævnt fordelt i tid. Derudover er langt størstedelen af gælden fastforrentet, hvilket igen giver muligheden 

for at kende betalingsstrømmene på sigt. Ultimo 2017 udgjorde Danmarks bruttogæld 640 mia. kr., hvilket 

svarer til 21 pct. af bruttonationalproduktet. Danmarks statsgæld har generelt været faldende de sidste 20 

år, hvorfor gælden er under afvikling og således i balance. Foruden traditionel statsgæld kan staten indgå 

garantier og optage lån (kaldet genudlån) på vegne af offentlige myndigheder og selskaber. Det betyder, at 

en offentlig myndighed kan finansiere sig med statens høje kreditvurdering. Statsgældsforvaltningen består 

af både aktiver og aktiver, hvor dette primære aktiv er statens konto i Nationalbanken, som anvendes til 

den løbende drift. Saldoen ultimo 2017 udgjorde 135 mia. kr. Tidligere har Danmark indgået bilaterale 

Generel statsgæld i forhold til BNP 
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låneaftaler med andre lande, som følge finans- og senere gældskrisen. Disse lån er således et aktiv for 

staten, men alle bilaterale lån er førtidsindfriet. Udstedelsesstrategien for indenlandske obligationer i 2018 

er 65 mia. kr. og skatkammerbeviser for 30 mia. kr. Yderlig behov for finansiering sker som træk på statens 

konto. Salget fokuseres i de 2- og 10-årige obligationer og en ny indeksobligation. Desuden udstedes der 

fortsat ikke udenlandske obligationer i 2018. I indstillingen om udstedelsesstrategien fremgår, at varighe-

den er det helt centrale risikomål, som Finansministeriet forholder sig til. Da risikostyring af statsgælden 

er et nationalt forehavende, er det relevant at anlægge et internationalt perspektiv med henblik på at se 

statsgæld og forvaltning i en større sammenhæng. IMF er med al sandsynlighed den aktør, der på globalt 

niveau har indhentet mest data om de respektive statsgældforvaltninger. Det er materiale, som de efterføl-

gende har gjort tilgængelige i offentlige databaser med henblik på blandt andet at understøtte udviklingen 

af den internationale monetære infrastruktur. Det er generelt vanskeligt at sammenligne statsgældsoplys-

ninger på tværs af lande, idet der er tale om en for nationalstaterne mangeårig praksis, der er indrettet efter 

særegne behov og historikker. Konklusionen er, at Danmark i en international sammenligning på baggrund 

af både tal fra IMF og EU ligger moderat fornuftigt i forhold til udvikling og niveau af statsgæld. Der synes 

således, at være redegjort for statsgælden sammensætning indledningsvist, herunder hvad den aktuelle sta-

tus for statsgælden er, jf. andet arbejdsspørgsmål.  
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5 NATIONALBANKENS RISIKOSTYRING 

I kapitel 3 blev det afklaret hvilke rammer, der er for statsgældsforvaltningen, samt i kapitel 4 hvordan 

statsgælden status er for statsgælden på baggrund af udviklingen. På den baggrund vil der i dette kapitel 

blive belyst, hvilke risikokilder der er relevante, samt hvordan Nationalbankens forholder sig til denne 

risiko. De steder, hvor det ikke har været muligt at inddrage Nationalbankens konkrete initiativer eller 

bemærkninger, suppleres der i stedet med internationale erfaringer og refleksioner i forhold til den enkelte 

risiko. 

 

Nationalbanken har en målsætning om at dække statens finansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede 

låneomkostninger under hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau. Dertil har banken også en målsætning 

om at lette statens adgang til kapitalmarkederne på længere sigt samt understøtte et velfungerende inden-

landsk kapitalmarked. I den danske statsgældspolitik er der fokus på at fastholde en lav refinansieringsri-

siko ved at dække finansieringsbehovet i god tid for at sikre en bred investorbase og opnåelse af bedst 

mulige pris. Dertil ønskes at have et højt likviditetsberedskab i tilfælde af pres på likvidteten. (National-

banken 09.08.2016) Målsætningerne for den danske statsgældspolitik svarer til internationale standarder. 

IMF foreskriver blandt andet, at der skal udvikles en opsætning og planlægning for statsgældsforvaltnin-

gen, der muliggør en identifikation af risiko og forventede omkostninger samt muligheden for at reagere 

herpå. Der bør løbende udføres tests på gældsporteføljen med henblik på at kunne vurdere risici i relation 

til det omgivne makroøkonomiske samfund. (IMF 2014, s.16) 

 

5.1 RISIKOSTYRING VIA ASSET LIABILITY MANAGEMENT 

Som led i styringen af rente- og refinansieringsrisikoen inddrages alene finansielle aktiver og passiver ad-

ministreret af statsgældsforvaltningen. Risikoen styres ud fra forskellige indikatorer, herunder mål for va-

righeden, jf. aftale mellem Finansministeriet og Nationalbanken (2016, s. 4 pkt. 4). 

 

De internationale anbefalinger fra bade Verdensbanken, OECD og IMF foreskriver, at den finansielle risiko 

på statsgældsporteføljen kan styres på konsolideret basis, hvilket vil sige i henhold til principperne for 

Asset Liability Management (ALM). Efter disse principper skal en (central)bank nøje monitorere renteek-

sponeringen ved at sammenholde varigheden på aktiver og passiver. I praksis rubriceres forpligtelser og 

pengestrømme fra aktiver typisk på løbetid, for eksempel 0-1 måned, 1-3 måneder, 3-6 måneder etc. med 

henblik på at klassificere uensartede pengestrømme, herunder valuta, løbetid og varighed, mellem aktiver 

og passiver. Opdelingen giver mulighed for at undersøge effekten af en given (dis)position i forhold til 

både aktiver og passiver, og opstår der et unødvendigt mismatch mellem aktiver og passiver, vurderes 

risikoen, og der kan eventuelt foretages mitigerende handlinger, herunder ved brug af swaps, FRA’s mv. 
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(Hull 2017, s. 165; Velandia 2001, s. 5, 7). Verdensbanken har udarbejdet et såkaldt ALM-framework med 

henblik på at overføre tankegangen for risikostyring af banker til statsgældsforvaltere, men grundlæggende 

varierer anvendelsen fra land til land, idet der ikke er konsensus om brugen, herunder opfattelsen af hvad 

der reelt kan indarbejdes i en ALM-opsætning.  I en publikation fra 2009 har IMF og Verdensbanken for-

søgt at illustrere, hvordan cashflows bør håndteres ud fra en analytisk kvantitativ fremgangsmåde med 

afsæt i ALM, jf. nedenfor: 

 

  

 

Det fremgår af Nationalbankens hjemmeside, at banken anvender risikostyring på konsolideres basis. Det 

fremgik imidlertid også af kapitel 3, hvor udviklingen i statsgælden blev fremført som et nettotal med 

fradrag af indestående på statens konto. Nationalbanken har konkret oplyst, at der flere steder i branchen 

er vedvarende drøftelser om, hvad ALM kan og skal indeholde for at imødekomme en hensigtsmæssig 

risikostyring. jf. referat bilag 2. Desuden er der stor forskel på, hvordan de enkelte lange matcher deres 

betalinger, muligvis for de internationale vejledninger ikke er konkrete nok. Nationalbanken har oplyst, at 

man i Danmark alene anvender finansielle aktiver og finansielle passiver til opgørelsen af ALM, hvilket 

letter kompleksiteten. 

 

Med henblik på at nuancere ALM er indhentet internationale perspektiver på begrebet. Hahm og Kim ar-

gumenterer på vegne af den sydkoreanske statsgældsforvaltning for, at ALM er en tilgang, der er vanskelig 

at overføre til statsgældsforvaltninger. Traditionelle porteføljeforvaltere forsøger at maksimere aktivafka-

stet under hensyntagen til risikoen, mens statsgældsforvalterne forsøger at minimere renteomkostningerne 

over en længere periode under hensyntagen til statsgældens volatilitet. Det vil sige udgangspunktet for 

brugen er vidt forskelligt. Derudover ændres gældsporteføljens struktur ikke meget ofte, hvilket øger ten-

densen til at holde på gæld frem til udløb. Det bør samtidig skabe et øget fokus på løbende omkostninger, 

der direkte påvirker statsregnskabet i modsætning til de daglige udsving i markedsværdien på traditionelle, 

dynamiske porteføljer. Mål og tidshorisont adskiller derfor statsgældsforvaltningen fra private institutioner, 

hvilket har betydning for risici samt håndteres deraf. Hahm og Kim (2002) konkluderer derfor på baggrund 
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Kilde: (IMF & The World Bank 2009, 11f) 
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af deres analyser af den sydkoreanske statsgæld, at ALM-opsætningen ikke kan overføres direkte til stats-

gældsadministrationen, da der er tale om en særegen myndighedsopgave. Derudover bemærker Hahm og 

Kim, at det mest centrale statslige aktiv er skattebasen, hvilket ikke er reelt finansielt aktiv og derfor ikke 

kan matches med noget tilsvarende. Det er vanskeligt, hvis ikke umuligt at sammenkæde aktiver og passi-

ver, og sker det i praksis kun med finansielle aktiver er det en (for) lille del af statsgælden og dermed ikke 

nødvendigvis meningsfuldt. IMF og Verdensbanken anfører i deres vejledninger, at ALM-tankegangen 

med fordel kan anvendes, om ikke andet så til at illustrere områder, hvor ALM ikke kan avendes, idet det 

kan være udtryk for særlige og endog risikofyldte forhold, hvor der potentielt bør udvises større forsigtig-

hed. ALM kan således skabe en større synlighed og forståelse for hele statsgældsforvaltningens balance, 

hvad end de enkelte pengestrømme matches eller ej. 

 

5.2 IDENTIFIKATION AF RISIKO 

Identifikation af risiko er en nødvendighed for at kunne handle på risikoen. Centralbanker, og i dette til-

fælde Nationalbanken, er aktører i samme finansielle virkelighed, som de private banker, hvorfor Natio-

nalbanken må forventes at have en stor viden om risici, herunder underliggende relation, mekanismer og 

strukturer, jf. afsnittet om opgavens videnskabsteoretiske ramme. Med henblik på at identificere risici til 

denne opgave anvendes nedenstående identifikationsmodel. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Crouhy et al. 2015, s 2 
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Figurens centrale budskab er, at risiko skal anskueligøres, blandt andet ved kvantitative målinger, for at 

kunne vurdere og efterfølgende adressere risikoen ved aktive valg. Skønt modellen er simpel i sit udtryk, 

kan anvendelsen af modellen i praksis være forbundet med betydelige udfordringer. Alene det at identifi-

cere en risiko kan være vanskeligt, hvis risikoen for eksempel ikke har været aktuel i en længere periode, 

eller eventuelle konsekvenser ikke er kommet til overfladen, jf. metaforen om isbjerget. Det betyder, at 

mange risici først bliver aktuelle, når de bliver bragt i den relevante kontekst, illustreret ovenfor med den 

stiplede ramme. Som eksempel herpå er makroøkonomiens indflydelse på de enkelte aktører i samfunds-

økonomien, herunder virksomheder, banker, centralbanker, stater mv. Risikostyringen udvikler sig lø-

bende, men alligevel kan konjunkturerne sporadisk fremprovokere svagheder i styringen; for eksempel 

opdagede flere et øget behov for risikostyring som følge af finanskriseårene. Det er vigtigt at fremhæve, at 

der alene er fire udfald, når en risiko er tilstrækkeligt oplyst. Hvis kontekst og risiko tillader det, kan risi-

koen forsøges undgået. Der gør sig typisk gældende, hvis det er kendt, at en hændelse fremprovokerer en 

risiko mv., hvilket ikke altid er muligt. Derudover kan der handles med forskellige instrumenter, således at 

risikoen overføres til et miljø eller område, hvori risikoen tolereres bedre. Omgåelse er en anden variant, 

hvor der aktivt reageres med instrumenter eller indretninger, der reducerer risikoen; et eksempel herpå er 

fx ved anvendelse af derivater på en portefølje, således den samlede risiko reduceres. Endelig kan risikoen 

accepteres, men det bemærkes, at der er tale om positiv accept af konsekvensen ved den belyste risiko. 

Accept af risiko er således ikke, at acceptere uoplyste og dermed ukendte risici. I næste kapitel følger en 

gennemgang af de relevante risikokilder, der kan lede til højere omkostninger for statsgældsforvaltningen. 

 

5.3 FLERE RISIKOKILDER I RELATION TIL STATSGÆLD 

For at skabe klarhed over hvilke risikokilder, der kan give anledning til højere omkostninger i forbindelse 

med statsgælden, tages afsæt i Michel Crouhys risikotaksonomi. Michel Crouhy anskuer summen af virk-

somhedens risici som et net af underliggende risici, der hidrør fra forskellige kilder i en organisation eller 

kontekst. Begrebsapparatet anvendes imidlertid analogt, idet risikovurderinger oftest tager udgangspunkt i 

en virksomheds placering af midler og ikke nødvendigvis dens låntagning; der er selvklart sammenhæng i 

risikofaktorerne, da låntagning i form at statslån fordrer, at investorer er villige til at købe obligationerne. 

Hovedopgavens risikoanalytiske motiv er derfor med modsat fortegn i forhold til risikofaktorer, hvilket 

giver anledning til løbende tilpasninger af begrebsrammen. Michel Crouhys risikotaksonomi er illustreret 

nedenfor: 
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Kilde: Crouhy et al. 2014, s. 24 

 

Som det fremgår ovenfor, er markedsrisikoen en central og markant risikokilde, hvorfor den er yderligere 

inddelt i subrisikokilder. Markedsrisiko er generelt er væsentlig risiko inden for finansiel teori, og her er 

statsgælden ingen undtagelse. Det betyder, at afdækningen af markedsrisikoen sker med afsæt i subrisiko-

kilderne renterisiko, refinansieringsrisiko samt valutarisiko (Crouhy et al. 2014, s. 2). 

 

5.4 DEN CENTRALE RENTERISIKO 

Statsgælden består primært af danske rentebærende statsobligationer, jævnfør kapitel 3. Det betyder såle-

des, at den primære risiko er markedsrisikoen og særligt risici knyttet til renteudviklingen. Det fremgår af 

Nationalbankens hjemmeside, at Nationalbanken betragter markedsrisikoen som risikoen for højere om-

kostninger som følge af ændringer i markedspriser, herunder renter og valutakurser. Der er således et øget 

fokus på risikoen for højere afdrag og rentebetalinger, snarere end risikoen for ændringer i gældens mar-

kedsværdi, idet afdrag og renter udgør en faktisk forpligtelse for staten, jf. tidligere afsnit. (Nationalbanken 

23.04.2018). Renterisikoen er den mest centrale risiko, idet risikoen for højere renteomkostninger vil af-

stedkomme højere faktiske omkostninger for staten, når der skal optages yderligere lån. Det fremgår tillige 

af IMF’s vejledende retningslinjer for medlemslandene, at idealet for forvaltningen af statsgælden ud fra 

en rimelighedsbetragtning skal være forbundet med så få omkostninger som muligt. Nationalbankens risi-

kodefinition er i overensstemmelse med de internationale vejledninger, der alle adresserer renterisikoen 

som den mest centrale risiko. (IMF 2014, pkt. 12).  

 

 AFDÆKNING MED RISIKONØGLETALLET COST-AT-RISK 

Nationalbanken har oplyst, at man i forbindelse med risikostyring blandt andet ser på gældens varighed, 

porteføljens afdragsprofil samt et output fra en såkaldt Cost-at-Risk-model. Metoderne supplerer hinanden 

som mål for renterisikoen på gælden. Nationalbanken er blandt de første – hvis ikke den første – i verden, 

der anvender risikotallet Cost-at-Risk (herefter CaR). Nationalbanken indfører risikonøgletallet i 1997 og 
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har anvendt og tilpasset modellen siden. Det kan i den forbindelse ikke udelukkes, at flytningen af stats-

gældskontoret til Nationalbanken har givet anledning til, at finansielle dogmer har smittet af på statsgælds-

forvaltningen, og dermed har udviklet risikostyringen for området. CaR udtrykker, hvor stor en stigning i 

omkostningerne, der maksimalt kan forventes med en vis sandsynlighed. CaR afhænger af forventningerne 

til renteudviklingen og af periodelængden, der betragtes. I private banker anvendes et lignende nøgletal 

med henblik på at anskueligøre sandsynligheden for det maksimale tab på en portefølje; dette nøgletal 

benævnes Value-at-Risk (VaR). Mens målingen af VaR er baseret på markedsværdien af underliggende 

porteføljer, er CaR således en lignende anvendelse, men på forventede renteomkostninger (Statens Låntag-

ning og Glæd 1997, s. 105). Set fra statsgældsforvalterens perspektiv har markedsværdien imidlertid ikke 

så stor interesse som de løbende omkostninger til statsgældsforvaltningen. (Jensen 2002, s. 9).  

 

CaR-modellen er siden indførslen i Nationalbanken løbende blevet raffineret med udbygning af flere og 

flere parametre, for eksempel blev der i 2003 indarbejdet udenlandske lån med mulighed for at regne på 

eventuelt tilknyttede swapaftaler. Det fremgår blandt andet af en rapport fra OECD (2005, s. 166), at CaR-

modellen har foruden et renteinput også indregnet udstedelsesstrategien, det vil sige det forventede finan-

sieringsbehov. CaR-modellen har sidenhen modtaget international anerkendelse og anvendes i dag i flere 

andre lande. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan tallet anvendes, og hvilket vægt og betydning tallet 

får. I Danmark har varigheden som nævnt helt central betydning for fastsættelsen af risikovilligheden, men 

som led i den operationelle risikostyring, synes CaR at have fået gradvist større betydning ad åre. Natio-

nalbanken har offentliggjort mange overvejelser om brugen af modellen samt den løbende tilpasning. Der 

fremgår imidlertid ikke, hvordan Nationalbanken konkret anvender modellen, det vil sige hvilke reaktioner 

modellen giver anledning til. På Nationalbankens hjemmesiden fremgår det, at CaR-modellen anvendes 

som en systematisk mulighed for kvantificering af afvejningen mellem renteomkostninger og risiko, og at 

det sker ved at simulere fremtidige renteomkostninger på statsgældsporteføljen på baggrund af 50.000 sce-

narier for den fremtidige renteudvikling. I CaR-modellen beregnes de forventede fremtidige renteomkost-

ninger og de højeste renteomkostninger, der kan forventes med en vis sandsynlighed (for eksempel 95 pct.) 

under forskellige antagelser om blandt andet statsgældens varighed samt nogle makroøkonomiske forhold 

mv. (Nationalbanken 23.04.2018; Statens låntagning af gæld 2004, s. 70; Kim og Hahm 2002). National-

banken har ikke ekspliceret CaR-modellen i sin matematiske grundform, hvilket formentlig kan skyldes, at 

modellen tidligt er blevet it-understøttet med automatiseret software med løbende tilpasninger i det miljø. 

Nedenfor ses imidlertid en tidlig gengivelse af modellen fra 1998. Det fremgår, at der på dagværende tids-

punkt blev arbejdet med to begreber af CaR, nemlig: (Absolut) CaR, (almindelige CaR), og Relativ CaR 

(RCaR, jf. senere). 
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Statens låntagning og gæld 1998, s. 20 

 

Som det fremgår ovenfor, er alle renteomkostningerne fordelt ud på x-aksen med sandsynligheden for, at 

netop den omkostning indtræffer fordelt på y-aksen. Standardafvigelsen i eksemplet er 1. Som det fremgår 

af normalfordelingen i eksemplet, er middelværdien 5 mia. kr., og grænsen til det blå område mod højre 

viser halen på 5 pct., svarende til CaR95, som typisk er udgangspunktet. De gennemsnitlige – og dermed 

forventede – renteomkostninger for vedligeholdelse af gælden er derfor ca. 5 mia. kr. Relativ CaR er 1,65 

mia.kr. (fordi standardafvigelsen er 1), hvilket således er forskellen på forventede omkostninger og 95 pct.-

fraktilen. Absolut CaR er derfor resultatet af middelværdien tillagt RCaR, 1,65 mia. kr.  + 5 mia. kr. = 6,65 

mia. kr. Konklusionen er derfor, at renteomkostningerne med 95 pct. sandsynlighed ikke vil overstige 6,65 

mia.kr., og at renteomkostninger forventeligt ikke til stige mere en 1,65 mia. kr. 

 

 RENTEN SOM CENTRAL PARAMETER I COST-AT-RISK 

CaR-model behøver et input fra en rentemodel, der simulerer en gengivelsen af renteomkostningerne over 

tid i en række forskellige scenarier. En rentemodel er en matematisk fremskrivelse af en rentekurvens frem-

tidige dynamik, som dermed kan beskrive sammenhængen mellem løbetid og renteniveau for rentebærende 

fordringer. Rentemodellens formål er således at simulere et stort antal forskellige renteudviklinger, hvor-

med der skabes et mulighedsrum for renteudviklingen (Statens låntagning og gæld 2010, s. 97). National-

banken har tidligere testet flere forskellige rentemodeller, og banken har fra 2005 til 2012 anvendt en så-

kaldt Cox, Ingersoll, Ross-model (CIR-model), som er en énfaktormodel, hvor det stokastiske element i 

differentialligningen er den korte rente. CIR-modellen er løbende modificeret, blandt andet til ikke at tillade 

negative renter, hvilket i dag synes at være en svaghed (Szatzschneider 2002). Af samme årsag indførte 

Nationalbanken en ny stokastisk rentemodel, Arbitrage-Free Nelson-Siegel (AFNS), som i 2016 blev afløst 

af en såkaldt Shadowrate-model1, der er en videreudvikling af AFNS. Shadowrate-model har indlagt en 

                                                      

1
Modellen er en 3-fakor model, der matematisk er udtryk som:  
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nedre grænse for negative renter, hvilket er hensigtsmæssigt, når man er i et lavrentemiljø, der bevæger sig 

omkring 0 pct. En af udfordringerne for modellerne er, at hvis renten er negativ, så udvikler disse sig i en 

endnu mere negativ retning, det vil sige samme udvikling, som hvis renten var positiv, men med negativt 

fortegn, jf. bilag 2. Nationalbanken finder det ikke troværdigt, at renterne skal udviklede i yderligere nega-

tiv retning, hvorfor Nationalbanken har modificeret modellen med henblik på at forskrive en mere trovær-

dig udvikling. (Statens låntagning og gæld 2013, s.100; Christensen et al. 2016, s. 1) Det er Nationalban-

kens opfattelse, at risikostyringen i Danmark med blandt de mest udviklede globalt, og opsætningen er 

raffineret på en hensigtsmæssigt og tilstrækkelig måde. Dertil har Nationalbanken oplyst, at man fortsat 

forsker i risikostyring og gerne deler erfaringer med omverdenen, men at forskning tager tid, og at foran-

dringer i styringen skal ske gradvist og langsomt, så stadig kan monitoreres retrospektivt på en pålidelig 

måde. 

 

 INTERNATIONALE ERFARINGER MED COST-AT-RISK 

Andre lande anvender også CaR-modellen og har i varierende grad offentliggjort materiale om anvendel-

sen. Særligt har Brasilien, Sydkorea og Sverige udarbejdet publikationer, der giver flere teoretiske overve-

jeler og erfaringer i forbindelse med anvendelsen af CaR som led i risikostyringen. CaR er defineret som 

den højest mulige årlige renteomkostning, som kan indtræffe med en sandsynlighed på 95 pct. Hahm (Yon-

sei University) og Kim (Ewha Womans University) har i samarbejde med den sydkoreanske statsgældsfor-

valtning udarbejdet perspektiver på anvendelsen af CaR.  I deres arbejde tager de udgangspunkt i følgende 

matematiske definition af CaR95: 

 

CaR = μ + 1,645 ∙ σ 

 

Med anvendelsen af CaR foreligger der en antagelse om, at fordelingen af renteomkostningerne for stats-

gælden er normalfordelte, og at omkostninger er faste på beregningstidspunktet. Desuden ses middelvær-

dien tolket som de forventede renteomkostninger. I formlen udtrykker μ derfor forventede omkostninger, 

og σ udtrykker standardafvigelsen for renteomkostningerne. (Hahm og Kim 2002, s. 8). Ved en omrange-

ring af faktorerne kan blandt andet gives følgende: 

 

μ = CaR – 1,645 ∙ σ 
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Hermed forklarer Hahm og Kim, at CaR alternativt kan udtrykkes som en nedadgående linje med en afvik-

ling på -1,645 i forhold til middelværdi og standardafvigelsen i årlige renteomkostninger. Skæringen mel-

lem linjen og den vertikale akse udtrykker 95 pct. CaR.  Grafisk kan det illustreres som følger: 

 

 

Kilde: Ibid., s. 24 

 

Ovenfor ses en hypotetisk portefølje samt en nedadgående CaR-linje. Den efficiente rand ses som den 

nedadgående kurve, der er et udtryk for afgrænsningen af mulighedsrummet for potentielle gældsporteføl-

jer. Hvis en statsgældsforvaltning anvender en CaR95, bør der identificeres en passende portefølje i relation 

til den valgte tolerance. Statsgældsforvaltere ønsker lavest mulig risiko til lavest mulig omkostning. Punktet 

A på grafen ovenfor indikerer, at der er lav volatilitet, men de forventede omkostninger ligger over det 

accepterede niveau. Modsat har punkt C forventede renteomkostninger, som er lavere end punkt A, og 

samtidig ligger punkt C inden for den acceptable linje af konfidensintervallet. Hahm og Kim argumenterer 

imidlertid for, at punktet B er det benchmark (target), som statsgældsforvaltere bør tilstræbe, idet der her 

er den bedste afvejning mellem forventede omkostninger og risiko udtrykt ved volatilitet. Den optimale 

lånestrategi identificeres således med benchmarkporteføljen. Det vil sige, det sted på inden for den effici-

ente rand, hvor der er lavest mulige omkostninger og lavest mulig CaR-tolerance. På den måde kan CaR-

anvendelsen optimeres ved brug af den efficiente rand. Der foreligger oplysninger om, at Nationalbanken 

anvender CaR i kombination med den efficiente rand. 

 

 EKSEMPEL PÅ COST-AT-RISK 

I nedenstående tages afsæt i Hahm og Kims definition af CaR: 

 

Forventede omkostninger 

Volatilitet 
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CaR = μ + n ∙ σ 

 

Den forventede renteomkostning kan udtrykkes som den faktiske omkostning i kroner, eller ved renteføl-

somheden (dP/dy) udtrykt i kroner. Nationalbanken anvender en rentemodel til simulering af renteudvik-

lingen over tid, men i dette eksempel anvendes blot renteomkostninger for 2017 til udstedelsen af Danske 

Stat 2027 0,5 pct., som ultimo året var opgjort til 27.405 mio. kr., jf. bilag 1. Omkostningerne til papiret i 

finansåret 2018 er derfor: 27.405 ∙ 0,005 = 137 mio. kr. For så vidt angår rentevolatiliteten anvendes 0,26 

pct., som er beregnet på baggrund af alle handler af papiret i 2017 (jf. bilag 1), n er antallet af standardaf-

vigelser i forhold til ønskede konfidensinterval; her anvendes igen 95 pct., som i en standardnormalforde-

ling svarer til 1,65. Endelig udtrykker y renten pro anno, som er omkostningen for Nationalbanken. Rente-

omkostningerne i finansåret 2018 for statsobligationen Danske Stat 2027 0,5 pct. Dermed fås: 

 

𝐶𝑎𝑅95 = 0,005 + 1,65 ∙ 0,0026 = 0,00929 

 

Dermed ses, at renteomkostningen ikke stiger mere end 0,929 procentpoint, dvs. mere til mere end: 0,5 pct. 

+ 0,929 pct.  = 1,4 pct. med 95 pct. sandsynlighed. Overføres sandsynligheden til salget af obligationer i 

2017, så følgende højest forventede omkostninger med 96 pct. sandsynlighed: 

 

27.405 ∙ (0,005 +  0,014) = 2.682,95 mio. kr. 

 

Der kan således med 95 pct. sandsynlighed siges, at renteomkostningerne i alt stiger til 2.683 mio. kr. i 

finansåret 2018. Foruden at demonstrere anvendelse af CaR viser eksemplet, at pengestrømme i forbindelse 

med statsgælden er betragtelige. Til sammenligning betalte den danske stat i alt 26.515 mio. kr. i 2017. 

 

 AFVEJNING VED FORSKELLIGE MODELTILGANGE 

Cost-at-Risk fremskriver parametrisk de forventede omkostninger baseret på blandt andet renten, som er 

den primære omkostning for Nationalbanken. I eksemplerne er der anvendt en standardnormalfordeling, 

der følger antagelsen af en statistisk normalt fordelt sandsynlighed, hvor standardafvigelse og middelværdi 

for genstandsfeltet estimeres derved. Hvis renteomkostningerne for en portefølje følger en normalfordeling, 

vil den parametriske værdi af omkostningerne give et retvisende billede af niveauet for omkostninger, men 

skulle det ikke være tilfældet, vil der opstå diskrepans mellem virkeligheden og måden, hvorpå virkelighe-

den søges afdækket. Parametriske modeller har den klare fordel, at de kan kondensere al risiko ned til et 

enkelt tal, der kan formidles, men samtidig give ikke yderligere information om risikoen, herunder om 

nuancering er bortgået ved dekomponering af risikotallet. Som alternativ til den stokastiske fremskrivning 
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kan anvendes empiriske observationer, som fordeles på en estimeret funktionsforskrift på baggrund af hi-

storiske data. I sådan en betragtning indlejres dog den grundlæggende antagelse, at genstandsfeltet ex ante 

kan forklares ex post, hvilket ikke er en absolut sandhed. Der kan dog være fordele ved at anvende histori-

ske data, herunder blandt andet at de historiske data udspringer af den kontekst, der forsøges forklaret i 

modsætning til en antaget sandsynlighedsfordeling. For at kunne opnå et tilstrækkeligt resultat, bør det 

overvejes, i hvilket omfang der er tilstrækkeligt og relevant data tilgængeligt, hvilket bør sammenholdes 

med en vurdering af graden af overførbarhed til fremtiden. Modelrisikoen ved brug af modeller til at for-

klare virkeligheden, kan blandt andet være, at modellen ikke foreskriver eksakt, og at der på baggrund af 

modellen foretages beslutninger i forhold til en risiko uden hensynstagen til modellens (manglende) for-

klaringsevne. De internationale vejledninger anbefaler, at der anvendes analytiske værktøjer til at kvantifi-

cere afvejningen mellem risiko og omkostninger. Problemet med de internationale vejledninger er, at de 

ikke er konkrete eller normerende som følge af landenes indbyrdes forskelligheder og hensyn. Det betyder, 

at forskellige CaR-tal ikke er sammenlignelige på tværs af lande. Dertil kan diskuteres, om det er relevant, 

idet statsgældsforvaltning er nationalt forankret. Fremskrivningen i CaR-modellen fokuserer på størrelsen 

af renteomkostningerne. Principielt kunne korrelationen mellem statens renteudgifter og de øvrige drifts-

omkostninger også inddrages. Øgede renteudgifter er fx mindre problematiske for staten, hvis de er sam-

menfaldende med forbedrede offentlige finanser. I praksis kan denne korrelation dog være vanskelig at 

modellere, da det kræver en simultan model for rentekurven, makroøkonomien og statens finanser. (Statens 

låntagning og gæld 2012, s.72) 

 

 INTERNATIONALE ALTERNATIVER 

Det svenske Riksgäldskontoret testede i 2000 stokastiske modeller med henblik på at skabe en analysemo-

del, der kan finde korrelationen mellem en række udvalgte variable og lånebehovet. Riksgäldskontoret 

ønskede at anvende så få variable som muligt, men stadig kunne se en signifikant sammenhæng mellem de 

vigtigste makroøkonomiske variable og finansieringsbehovet over en periode på 10 år. Riksgäldskontoret 

opstillede således en model, der indregnede inflation, væksten i bruttonationalproduktet, korte og lange 

renter, de dominerende valutaer samt det svenske finansieringsbehov. Modellen var tiltænkt som et svensk 

bidrag til internationale, videnskabelige fora, hvor man ønskede at diskutere mulighederne for modeller til 

at understøtte statsgældsforvaltninger arbejde. Tillige ønskede man konkret at bidrage til den i forvejen 

sparsomme akademiske litteratur på området. (Holmlund & Bergström 2000, s. 3). I 2003 udgiver Riksgäl-

dskontoret endnu et memorandum, men denne gang med afsæt i en analytisk tilgang til Relativ Cost-at-

Risk, formentlig på baggrund af de tidlige danske erfaringer uden at det konkret fremgår. Riksgäldskontoret 

udleder tre ligninger, der hver trykker 1) ændring i statsgælden ved rentestigninger, 2) ændringen ved 

svækket svensk krone og 3) tab ved højere inflation. Disse tre formler omregnes til volatiliteter, der er 

relative til hinanden; volatiliteterne ganges med de respektive ændringer, som derefter regnes sammen i en 
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korrelationsmatrix, som giver et samlet risikotal. Modellen anvendes af det svenske Riksgäldskontoret med 

henblik på at træffe strategiske beslutninger i relation til statsgældsforvaltningen. Det er således opfattelsen, 

at Riksgäldskontoret har videreudviklet en særegen model til risikostyringen. Den svenske Relative CaR 

ændrer således karakter fra den danske Relative CaR, som tidligere har været benævnt. Der er ikke oplys-

ninger, der tyder på, at Nationalbanken anvender samme Relativ CaR, som man gør i Sverige, og udbre-

delsen af modellen har været vanskelig at afdække. Det fremgår dog af en rapport fra Bank of Jamaica fra 

2010, at den jamaicanske statsgældsforvaltning har forsøgt at anvende den svenske Relativ CaR på bag-

grund af erfaringer fra de eneste to lande, hvor statsgældsforvaltningen kunne få information om anven-

delse: Sverige og Tanzania. Rapporten konkluderer, at det er vigtigt, at økonomier med risiko for udsving 

i de fiskale pengestrømme kan have vanskeligt ved at anvende modellerne, og derfor bør sikre en bedre 

samhørighed mellem skattepolitik og finanspolitik med henblik på øget stabilitet (Holmlund 2003 s. 1ff; 

Scarlett 2010, s. 11, 22). Nationalbanken bemærker, at enkelte lande kan være særligt eksponeret over for 

en risiko, som man gerne vil adressere; det kunne være valutarisiko i forhold til Sverige. I Danmark er 

inflation og valuta ikke indregnet i CaR-modellen, men begge forhold er indregnet i de bagvedliggende 

pengestrømme, der kommer fra de offentlige budgetter. Hvis eksempelvis Finansministeriet har en forvent-

ning om, at inflationen eller valutakurser vil påvirke de offentlige indtægter eller driftsomkostninger, vil 

det indgå i udstedelsesstrategien. Det er interessant, at Sverige har arbejdet så længe og systematisk med 

risikostyring, særligt med henvisning til den internationale sammenligning i kapitel, hvor Sverige fremgår 

med lavere volatilitet på statsgældssaldoen end så mange andre lande. Dertil er risikostyring dynamisk, 

men udstedelsesstrategien er et årligt dokument, hvorfor der kan være behov for ændre i parametre, såfremt 

statsgældskontoret er blevet opmærksom på væsentlige ændringer i parametrene. 

 

Det fremgår endvidere, at Nationalbanken tillige anvender andre variationer af nøgletallet CaR, herunder 

Conditional CaR (CCaR). Dette nøgletal svarer til nøgletallet for Expected Short Fall (der relaterer sig til 

VaR) for så vidt angår private pengeinstitutter. Nationalbanken indførte risikotallet i 2003 under benæv-

nelsen ‟Hale-CaR”, idet tallet udtrykker gennemsnittet af halen i fordelingen, markedet med rødt nedenfor. 

 

 

Kilde: Brazilian National Treasury Secretariat 
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I takt med en mere og mere global og økonomisk sammenbundet verdensøkonomi er behovet for risikosty-

ringen gradvist øget. I den akademiske litteratur er vigtigheden af stresstest fremhævet flere steder. Stress-

test for centralbanker er typisk makrostresstest, hvor der foretages simultane tests på mange parametre 

samtidig. Det kan være som led i et tænkt scenarie, herunder blandet andet recession, arbejdsløshed, histo-

riske scenarier mv. (Andresen 2017, s. 339). OECD fremhæver i en rapport, at stresstest, inklusive bech-

mark mellem lande, er et vigtigt redskab med henblik på at sætte risikoniveauet for den enkelte centralbank; 

samtidig fremhæver OECD, at denne praksis ikke er lige til, idet det fordrer tæt internationalt samarbejde 

og engagement. Et andet element, som fremhæves er risikoen for eventualforpligtelser ved for eksempel 

finansielle kontrakter. Risikoen herved synes ikke altid at være taget med i betragtning, muligvis som følge 

af manglende kendskab, latent risiko mv. Endelig fremhæver OECD, at hverken parametriske eller historisk 

baserede modeller bør anvendes isoleret, men at stresstesting skal ske ud fra en holistisk betragtning, hvor 

både scenarier, interne og eksterne forhold, konkrete risici, gældens beskaffenhed mv. haves in mente. 

Samtidig bør foretages opfølgende bevidstlighedsgørelse af brugen af de forskellige modeller med henblik 

på at identificere eventuelle modelrisici i styringskonceptet, som for eksempel i CaR (OECD 2005, s. 122; 

IMF 2014, pkt. 52; Andresen 2017, s. 339). Det fremgår af flere rapporter, at Nationalbanen har anvendt 

stresstest gennem adskillelige år, og at de tidligste blev foretaget på baggrund af CaR-modellen. Det er 

imidlertid vanskeligt at identificere, hvilke stresstest der er udført i nyere tid, og det synes endnu mere 

vanskeligt at finde eksempler, hvor der er inddraget flere scenarier og flere modeltilgange, jf. ovenfor. 

Nationalbanken har oplyst, at det er opfattelsen, at de store holistiske stresstest, hvor talrige makroøkono-

miske variable indregnes, ikke foretages af mange lande, hvis nogen overhovedet. Det er imidlertid også 

været vanskeligt at finde empiri på statsgældsforvaltningers holistiske stresstest, hvorfor Nationalbanken 

kan have ret i deres tese. I Danmark foretages vurderinger af, hvis ledigheden falder, indtægter falder, 

renten stiger eller andre økonomiske forhold. Mange af disse analyser ligger imidlertid i politisk regi, hvor 

Finansministeriet foretager disse makroøkonomiske analyser. Disse korrektioner er således allerede indlagt 

i budgetterne, når Nationalbanken modtager finansieringsbehovet. 

 

5.5 DEN KRITISKE REFINANSIERINGSRISIKO 

Refinansieringsrisikoen ses i nogle akademiske artikler eller lignende som en renterisiko, idet den har 

samme karakter. IMF adresserer imidlertid risikotypen særskilt, idet refinansieringsrisiko tillige rummer 

risikoen for manglende mulighed for refinansiering, eller som minimum med ekstraordinære omkostninger 

til følge. Refinansieringsrisikoen kan derfor betragtes som et scenarie, der går ud over opfattelsen af rente-

risikoen. Refinansieringsrisikoen kan afgjort have kritiske følger, fordi usikkerheden stiger ved manglende 

finansiering og dermed glide over i omdømmerisiko, jf. senere. Nationalbanken anvender samme tolkning 
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af refinansieringsrisiko som IMF, jf. deres hjemmesiden, hvor ordlyden i mange tilfælde synes helt identisk. 

(Nationalbanken 01.04.2014). IMF udtrykker refinanseringsrisikoen som følger: 

 

“Refinancing risk is the risk that debt will have to be rolled over at unusually high cost, or in extreme 

cases, cannot be rolled over at all” 

  Revised Guidelines for Public Debt Management, 2014, IMF & World Bank 

 

Refinansieringsrisikoen i relation til statsgæld er risikoen for, at gælden skal refinansieres ved usædvanligt 

høje omkostninger, eller eksempelvis ikke kan blive finansieret, som tilfældet var for Sveriges Riksgälds-

kontoret tilbage omkring år 1994 på grund af ustabile konjunkturer. Der er dog tale om sjældne tilfælde, 

men refinansieringsrisikoen kan i ekstreme tilfælde være så høj, at der må søges finansiering ved bilaterale 

aftaler, som Danmark for eksempel indgik med Irland og Island, jf. tidligere. Nationalbanken har oplyst, at 

Danmark ikke har oplevet, at refinansieringsrisikoen har været en udfordring i nyere tid, blandt andet som 

følge af at statens indestående på kontoen er relativt høj, jf. bilag 2. Desuden er det et mål for Nationalban-

ken at have en lav refinansieringsrisiko. Indikatorer for refinansieringsrisiko fokuserer på porteføljens pas-

sivside, herunder forfaldsprofil, det vil sige afdrag og kuponrenter. Derudover anvendes helt overordnet 

den gennemsnitlige restløbetid, varigheden, som er den vægtede tid til forfald af hovedstol og renter. Renter 

medtages, da disse udgør en forpligtelse for staten på linje med hovedstolsforfald.  

 

 

Kilde: Nationalbanken 2018 
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Udstedelsesstrategien skal sikre en lav refinansieringsrisiko, således der ikke opstår utilsigtede koncentra-

tioner af papirer til udløb; ovenfor ses den indenlandske statsgældsporteføljes forfaldsprofil. Som det frem-

går, udgør renterne kun en beskeden del af gælden. Desuden fremgår det, at hvert af de næste par år, har 

staten forpligtelser for ca. 80-100 mia. kr., hvilket er mindre end det, som statens har på sin konto i Natio-

nalbanken. Det betyder således, at Danmark ville kunne møde sine forpligtelser et helt år uden at skaffe 

anden finansiering, hvorfor refinansieringsrisikoen bliver reduceret mærkbart. Nationalbanken har oplyst, 

at den refinansieringsrisiko, som Danmark oplever for nærværende, er en af årsagerne til, at landet har 

opnået en Aaa/AAA-rating. Risikoen afhænger af gældens sammensætning af korte og lange obligationer. 

Varigheden beregnes ud fra tidsprofilen for statsgældens betalingsstrømme i form af renter og afdrag på 

gælden fratrukket renter og afdrag på aktiverne. Et stort kontoindestående ophæver i praksis betydningen 

af tilsvarende korte passiver. Det betyder, at lån med længere løbetid tillægges en relativt større vægt, så 

varigheden er højere end med et lavt kontoindestående. (Statens låntagning og gæld 2015, s. 22). Varighe-

den bidrager desuden til at fremhæve forpligtelser med kort løbetid, idet gældsstrukturen kortlægges, hvil-

ket giver mulighed for at disponere i forhold til en potentiel refinansieringsrisiko, hvorved staten skal refi-

nansiere til en højere rente. 

 

 VARIGHED SOM RISIKONØGLETAL 

I den løbende styring af blandt andet refinansieringsrisikoen på statsgælden anvendes en række indikatorer, 

der har til formål at belyse gældsstrukturen fra forskellige vinkler. Nationalbanken arbejder som minimum 

med følgende indikatorer på den konsoliderede statsgældsportefølje: 

 

 Macaulay-varigheden for porteføljen: Den vægtede tid til porteføljens betalinger baseret på den 

effektive rente. Vægtene er nutidsværdierne af de enkelte betalingers andel af den samlede mar-

kedsværdi af porteføljen. 

 

 Varighed uden diskontering: Den vægtede tid til porteføljens betalinger. Vægtene er den nominelle 

værdi af de enkelte betalingers andel af den samlede nominelle værdi af porteføljens betalings-

række. Det svarer dermed til den gennemsnitlige rentebindingstid for alle cashflows opgjort til 

nominel værdi. Ved opgørelse af varighed uden diskontering undgås, at varigheden påvirkes af 

rentefluktuationer over tid. 

 

 Rentefixing fordelt på løbetidssegmenter: Rentefixingen angiver det kronebeløb, hvorpå der skal 

fastsættes ny, ukendt rente. Varighed er et summarisk mål, men angiver – i modsætning til rente-

fixingen –  ikke hvor stor en andel af gælden, der skal have fastsat ny, ukendt rente i de enkelte år, 

eller hvordan fordelingen på løbetidssegmenter er. (Statens låntagning og gæld 2013, s. 54). 
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Som nævnt ovenfor er varigheden konsolideret via ALM. Varighed har været anvendt i den finansielle 

verden siden 1938, hvor Frederick Macaulay introducerede begrebet som nøgletal for renterisiko – deraf 

navnet Macaulay-varighed2. En varighed for en obligationsportefølje udtrykker den gennemsnitlige løbetid 

(Andresen 2017, s. 27f; Statens låntagning af gæld 2004, s. 70). I risikostyringen benyttes varigheden som 

styringsmål for gældsporteføljens renterisiko. Når varigheden er høj, er renten på en stor del af gælden 

fastlåst over en lang årrække, hvilket begrænser sandsynligheden for, at statens renteomkostninger stiger 

pludseligt. Lang varighed på statsgælden er udtryk for lav rentefølsomhed, da der i gennemsnit er mindre 

dele af renteomkostningerne, der tilpasses ændringer i renteniveauet. (Statens låntagning af gæld 2017, s. 

9). Det betyder, at gældsporteføljen er mere stabil og påregnelig, men derudover betyder det også, at por-

teføljen har højere omkostninger som følge af den højere sikkerhed. Nationalbanken bemærker hertil, at 

det lave rentemiljø, som verden oplever for nærværende, ikke nødvendigvis gør det billigere at opnå en 

mindre sikker gæld, det vil sige gæld med lavere varighed, jf. bilag 2. 

 

 

Kilde: Nationalbanken 2018 

 

Staten har haft en udstedelsesstrategi, der har medført, at renten på en stor del af gælden er fast over en 

lang årrække. Rentestigninger slår derfor kun langsomt igennem på statens renteomkostninger, hvilket 

sammen med en lav gæld betyder, at påvirkningen af statens budget er meget begrænset. Varigheden for 

porteføljen fastsættes som styringsparameter for Nationalbanken og indgår som en integreret del af den 

                                                      

2 Nationalbanken anvender Macauley-varighed (VMac) defineret som:  

hvor s er opgørelsestidspunktet, is er diskonteringsrenten, og t er tidspunktet for den fremtidige betaling, Ct. 
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løbende risikostyring. Som det fremfår af diagrammet ovenfor, har Danmark fastholdt en høj varighed 

siden finanskrisen; det ses i øvrigt også, at varigheden for porteføljen påvirkes hver gang, der udstedes nye 

lån, hvilket forklarer kurvens løbende knæk. Det fremgår af den godkendte indstilling til gældsstrategien 

for 2018, at Finansministeriet vurderer, at varighedsmålet på 11,0 år er passende i det nuværende rente-

miljø. Dertil bemærker Finansministeriet, at Danmark i internationale sammenhænge har en høj varighed, 

samt at den høje varighed bidrager til en reduktion af refinansieringsrisikoen. 

 

 INTERNATIONALE ERFARINGER MED REFINANSIERINGSRISIKO 

Grundlæggende er de konkrete tiltag hos de enkelte lande vanskelige at afdække, idet kun få offentliggør 

dokumenter, der beskriver handlinger og/eller refleksioner. Brasilien er udtagelsesvist et land, hvor der 

gennem de senere år er offentliggjort dele af de konkrete initiativer, som løbende foretages med henblik på 

at understøtte risikostyringen af landets statsgæld. Det fremgår af en rapport, som Brasiliens statsgældsfor-

valtning har offentliggjort, at der arbejdes ud fra tre indikatorer for at måle risikoeksponeringen: 1) en 

procentuel opgørelse over papirer med forfald inden for 12 måneder, 2) den gennemsnitlige løbetid udtrykt 

ved varighed samt 3) CashFlow-at-Risk, som er et udtryk for den maksimale forøgelse af tilbagebetalin-

gerne, der kan forventes med eksempelvis 95 pct. sandsynlighed. Cash-Flow-at-Risk (CFaR) er således et 

andet mål, som er i anvendelse internationalt, herunder minimum af Jamaica og Brasilien.  

 

 

Kilde: Anderson et al., s. 158 

 

CashFlow-at-Risk for Brasiliens statsgældsforvaltning  
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Det ses ovenfor, at volatiliteten i betalingerne over året til indfrielse af gæld ligger til grund for Cash-Flow-

at-Risk. Nationalbanken har oplyst, at man ikke anvender CashFlow-at-Risk, idet varigheden synes at være 

fuldt tilstrækkeligt i forhold til risikostyringen, herunder planlægningen af likviditet til forfald. Det er i 

øvrigt et interessant forhold, at Brasilien er et af de lande, der arbejder aktivt med risikostyring, og samtidig 

er et af de lande med den absolut laveste volatilitet på sin statsgældssaldo over de sidste 10 år, jf. de inter-

nationale sammenligning i kapital 3. Flere af internationale vejledninger anbefaler, at man inddrager flere 

måleparametre, således man kan danne et mere og mere nuanceret billede af risikostyringen, hvorfor det 

kunne være relevant for Nationalbanken at overveje anvendelsen af CFaR. 

 

5.6 DEN TIL TIDER VÆSENTLIGE VALUTARISIKO 

En nævneværdig kilde til risiko i relation til markedsrisiko er valutarisikoen. Når et land udesteder obliga-

tioner i udenlandsk valuta, eksponeres landet over for en valutarisiko. Staten optager udenlandsk gæld 

blandt andet af hensyn til valutareserven, idet øget samhandel kan påvirke landets valutakurs. Valutakurs-

risikoen betragtes inden for statsgældsforvaltning som risikoen for højere omkostninger i form af renter og 

afdrag målt i kroner som følge af ændringer i valutakurser.  

 

Staten kan have behov for at optage lån i andre valutaer end euro og dollar, som er udgangspunktet, jf. 

afsnittet om statsgældens sammensætning. Det betyder, at Danmark eksponeres over for yderligere valuta-

risiko, som ønskes reduceret. Nationalbanken omlægger således rentebetalinger i den fremmede valuta til 

euro eller dollar ved indgåelse af swapkontrakter, jf. bilag 2. Dermed modtager Nationalbanken samme 

valuta, som den betaler, hvorved risikoen elimineres ved beskedne omkostninger. Brugen af valutakontrak-

ter har været omtalt i Nationalbankens publikationer om statsgælden siden 1997, hvorfor det er en mange-

årig praksis at lade valutaswaps indgå i risikostyringen. Der har tidligere været eksempler på swapaftaler 

fra euro til kroner, men Danmarks fastkursaftale reducerer behovet herfor. (Nationalbanken 21.05.2018). 

For nærværende har valutarisikoen beskeden interesse, idet Danmark helt ekstraordinært har afviklet al 

statsgæld i udenlandsk valuta, jf. kapital 4. Nationalbanken har imidlertid stadig valutarisiko forbundet med 

investering af valutareserven, hvilket som udgangspunkt er et pengepolitisk anliggende. Valutareserven 

anvendes til at regulere den danske krone. Formålet med valutareserven er imidlertid at modstå (uventede) 

likviditetsbehov. Som udgangspunkt er valutareserven en del af Nationalbanken som centralbank, men i 

situationer, hvor den danske krone er under pres, kan staten assistere centralbanken ved at udstede lån – 

der så opstår som udenlandsgæld jf. bilag 2. Udstedt udenlandsk statsgæld kan anvende ALM-tilgangen i 

forhold til kapitalforvaltningen med valutareserver som modpart, det vil sige mulighed for at mappe beta-

linger. Såfremt valutareserven er uforholdsmæssigt større end den udenlandske gæld, vil det dog være van-

skeligt at anvende ALM-tilgangen direkte som følge af størrelsesforskellen. Det giver imidlertid ikke ud-

fordringer, idet udenlandsgælden er helt væk og således slet ikke kan indgå i ALM. Endvidere opretholdes 
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den udenlandske valutakursreserve i centralbanken for at imødegå nødlikviditetsbehov forbundet med 

udenlandske forpligtelser for hele landet, herunder private virksomheder og finansielle institutioner. (Hahm 

og Kim 2002, s.10) 

 

5.7 DEN BEGRÆNSEDE KREDITRISIKO 

Kreditrisikoen relaterer sig i større omfang til Nationalbankens funktion som centralbank, hvor der foreta-

ges udlån til banker, hvor der opstår modpartsrisiko. Kreditrisikoen knytter sig til udlån, det vil sige i den 

situation, hvor lånet er et aktiv og ikke en forpligtelse. Kreditrisikoen er typisk den væsentligste risiko, men 

idet at statsgældsforvaltningens aktiver alene hidrør fra statens indestående, er kreditrisikoen som udgangs-

punkt et mindre betydningsfuldt forhold. Derudover kan modpartsrisikoen være relevant, så snart Natio-

nalbanken indgår en finansiel aftale med en modpart, det vil sige typisk swapaftaler mv. (IMF 2014, pkt. 

12). Kreditrisikoen har tidligere være af større betydning, idet Danmark som bekendt tidligere havde ind-

gået bilaterale låneaftaler med fx Island og Irland. Disse lån var i større grad genstand for modpartsrisiko, 

som knytter sig til risikoen for manglende betalinger på gælden. 

 

 RISIKOSTYRING VED BRUG AF SWAPKONTRAKTER 

En swap er en bilateral kontrakt mellem to parter om at udveksle en serie af fremtidige betalinger. I kon-

trakten fastsættes blandt andet en hovedstol, valuta samt en periode, hvorpå rentebetalinger beregnes. Ho-

vedstolen udveksles som udgangspunkt ikke, men anvendes kun til at bestemme størrelsen af betalinger på 

de enkelte terminer. Staten anvender både rente- og valutaswaps og har gjort det i mere end 30 år, hvorfor 

swaps må anses som en integreret del af gældsporteføljen. Som det ses nedenfor ses en tidslinje, der indi-

kerer udviklingen af risikostyringen for kreditrisiko. Det fremgår, at indgår sin første swap i 1986 og ad 

åre udvikler bedre monitorering for senest at indføre gensidig sikkerhedsstillelse, jf. næste afsnit. Staten 

har løbende anvendt swapkontrakter siden, og også i 2018 kan der indgås renteswaps som led i risikosty-

ringen, jf. Finansministeriets udstedelsesstrategi for 2018.  
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Statens låntagning og gæld 2015, s. 29 

 

Renteswaps anvendes til at justere varigheden i den samlede statsgældsportefølje. Staten udsteder lån i 

udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven. Når staten optager udenlandske lån i andre valutaer end 

euro, omlægges valutaeksponeringen på rentebetalinger og afdrag til euro. Det sker i praksis ved at indgå 

en valutaswap, hvor staten bytter hovedstol og rentebetalinger med en modpart. I swappens løbetid betaler 

modparterne rente på den hovedstol, som de har modtaget. (Statens låntagning og gæld 2013, s. 65f). Dertil 

bemærkes det, at fastkurspolitikken – med danske kroner over for euroen – reducerer risikoen på euro. Som 

nævnt tidligere forfaldt statens sidste obligation i udenlandsk valuta, hvorfor staten ikke længere er ekspo-

neret over for valutarisiko for statsgælden. (Statens låntagning og gæld 2017, s. 8). Valutaswaps anvendes 

typisk i kombination med en eller flere renteswaps for at matche betalinger på et givent lån. Swaps kan 

derfor omdanne cashflows og kan derfor anses som et konkret værktøj, der er integreret med ALM og 

varighed i forbindelse med risikostyring, jf. tidligere. 

 

 RISICI VED BRUG AF SWAPS 

Staten anvender swaps til at styre varigheden; det vil sige, hvis varigheden vurderes for høj, kan staten 

omlægge en række langsigtede betalinger via renteswaps, således at staten betaler en kortere og billigere 

rente, hvormed varigheden falder. Når swaps anvendes i forbindelse med risikostyringen, eksponeres kon-

trahenterne over for afledte risici. For eksempel kan markedsværdien på swaps udvikle sig i statens favør, 

hvilket eksponerer statens modpartsrisiko ved misligholdelse af gældsforpligtelser. Det fremgår, at Natio-

nalbanken kun indgår swaps med modparter med høj kreditværdihed, hvilket reducerer modpartsrisikoen. 

Derudover har staten begrænset modpartsrisiko på aftalemodparterne ved indgåelse af swaps. Det skyldes, 

at modparterne og staten stiller sikkerhed for markedsværdien af swapaftalen, og at sikkerheden justeres 

dagligt. Sikkerhedsstillelsen er et kontant indskud i danske kroner, som er aftalt med sikkerhedsstiller I 

2015 har staten afsluttet forhandlinger med swapmodparterne om nye, gensidige sikkerhedsstillelsesaftaler 
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(Credit Support Annex-aftale), som indebærer, at staten også stiller sikkerhed til bankerne, når markeds-

værdien er i deres favør. Sikkerhedsstillesen forrentes med den danske Tomorrow/Next-rente.  

 

Swaps som udgangspunkt et swaps off-balance-produkt, der har en initialværdi på nul, men en kontrakt-

sum, der typisk er langt større. Kontraktværdien indregnes i regnskabet, men ikke den bagvedliggende 

kontraktsum. Der opstår således en ukendt eventualforpligtelse, der kan optræde latent. I overensstemmelse 

med de internationale vejledninger, jf. tidligere, afrapporterer Nationalbanken imidlertid alle transaktions-

oplysninger om swaps med henblik på åbenhed om swaps eksponering over for statsregnskabet. National-

bankens synes at indfri dette, idet hjemmesiden samt den årlige publikation er relativ specifik på anvendel-

sen. Dertil indgår Nationalbanken alene plain vanilla-swaps, hvilket reducerer instrumentrisikoen, som er 

risikoen ved for eksempel brug af swaps, herunder at swaprenten udvikler sig uhensigtsmæssigt (Statens 

Låntagning og gæld 2015, s. 34; Statens Låntagning og gæld 2009 s. 102). 

 

 INTERNATIONALE ER FARINGER MED MODPARTSRISIKO 

I 2011 udarbejdede OECD en undersøgelse om brugen af derivater i forbindelse med risikostyringen blandt 

24 medlemslande. Resultatet synes at være i overensstemmelse med ovenstående. Swapaftaler indgås pri-

mært for enten at regulere rentebetalingen, herunder varigheden ved brug af Interest Rate Swaps, eller også 

anvendes Cross Currency Swaps med henblik på reduktion af valutarisikoen. I tillæg har medlemslandene 

indgået forskellige andre valutakonstruktion eller swap med forskellige optionselementer, dog i langt min-

dre omfang. Endelig ses det, at der for alle medlemslandene er en stigning i brugen af swaps i relation til 

rentebetalinger. Dette er i overenstemmelse med opfattelsen af, at renteomkostningen er den væsentligste 

for statsgældsforvaltningen. 

 

  

OECD 2011a, s, 7f 

 

Antal instrumenter i risikostyringen (1981-2010) Fordeling af instrumenter (mio. USD) 



  Side | 57 

5.8 DEN IBOENDE POLITISKE RISIKO 

I Crouhys taksonomi opereres med en lovgivnings- og reguleringsrisiko, som dækker over risikoen for tab 

eller offeromkostninger som følge af indvirkninger fra magthavernes lovgivning. Som det fremgår af ka-

pital 3 om rammerne for statsgælden, er Nationalbanken etableret (delvist) uafhængigt af det politiske sy-

stem, hvorfor denne risiko burde være begrænset. Desårsag ses derfor på risikoen for større pengestrømme 

som følge af magthavernes beslutninger om landets indtægter og udgifter, som også sker ved lov. Det vil 

sige, den lovgivningsmæssige risiko i denne sammenhæng skal anskues som risikoen for ny skattelovgiv-

ningen med lavere indtægter til følge, eller modsat: magthaverne fastlægger en finanslov med langt større 

driftsomkostninger for staten end tidligere budgetteret. Lovgivningsrisikoen er derfor i denne opgave om-

døbt til politisk risiko, og jævnfør afsnittet om definitionen på statsgæld, så har disse pengestrømme en helt 

afgørende rolle for udviklingen i statsgælden. 

 

 RISIKOEN VED FISKALE PENGESTRØMME 

En risiko som typisk ikke indregnes i den finansielle risikostyring er risikoen for udsving i skatteindtægten, 

dvs. risikoen for ikke at få tilstrækkelige skatter og afgifter hjem. Nedenfor er indhentet oplysninger om 

Danmarks samlede skatteindtjening med henblik på at vurdere risikoen for, at der ikke kommer tilstrække-

ligt med skatter hjem til at svare omkostningerne, der så fastsættes fra politisk hold via finansloven. 

 

Tabel 1. Udviklingen i skattestrukturen i Danmark 1983 - 2017 

Pct. 1983 1986 1993 1994 1997 1998 2002 2006 2007 2009 2010 2015 2016 2017 

Personskat til staten 24,6 23,9 24,8 19,9 15,5 13,6 12,7 12,5 20,5 21,5 17,2 21,1 18,6 18,9 

Personskat til kommuner og amter 
(til og med 2006) 

28,6 25 28,6 29,2 29,2 29,5 30,6 28,4 21,4 22,7 23,6 23 23,7 24,2 

Arbejdsmarkedsbidrag 0,0 0,0 0,0 5,6 9,0 9,1 9,5 9,1 9,5 10,2 9,9 9,1 9,3 9,7 

Sociale bidrag 1,3 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Medielicens til DR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ejendomsskatter, ejendomsværdiskat 2,3 2,0 2,5 2,3 2,1 2,1 4,0 3,8 3,8 4,5 4,5 4,3 4,4 4,3 

Realrenteafgift/ pensionsafkastskat 0,0 2,7 4,2 3,8 2,9 2,1 0,2 1,6 0,6 1,1 4,5 2,4 3,5 1,8 

Erhvervsskatter 3,0 6,2 4,4 4,1 5,6 6,2 6,2 7,9 6,8 4,2 5,0 5,6 5,8 5,9 

Moms og lønsumsafgift 21,8 20 20,8 20,6 20,5 20,4 20,8 21,8 22,1 22,1 21,8 20,5 21,3 22 

Grønne afgifter 7,7 10 7,5 8,5 9,6 10,1 10,1 9,8 9,4 8,4 8,5 7,5 7,5 7,7 

Øvrige afgifter af varer og tjenester 7,4 6,8 4,1 3,8 3,4 4,4 3,4 2,8 3,1 2,2 2,1 2,4 2,5 2,1 

Andre skatter og afgifter 3,3 2,7 2,9 2,2 2,1 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 2,3 3,2 2,8 2,3 

I alt, pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Samlede skatter og afgifter, mia. kr. 230,0 328,7 424,7 464,8 537,8 563,0 642,3 784,3 810,0 777,4 818,7 961,0 967,1 980,4 

Kilde: Skatteministeriet, via Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2017. 

 

  1997 1998 2002 2006 2007 2009 2010 2015 2016 

Bruttonationalprodukt, BNP 1.146.129 1.185.988 1.410.271 1.682.260 1.738.845 1.722.143 1.810.926 2.027.108 2.065.962  

        Kilde: Danmarks Statistik  
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Af ovenstående tabel fremgår det, at skatteindbetalingen i absolutte tal er stigende over tid, hvilket reduce-

rer risikoen. Samtidig ses, at produktiviteten i samfundet også er stigende. Det fremgår desuden, at der er 

etableret en stabil skattestruktur over tid, idet der kun sker marginale ændringer i fordelingen af skatterne 

overtid, herunder vægtningen af de enkelte skatteindtægtskilders bidrag til det samlede skatteprovenu. Sta-

bilitet i fordelingen, som følge af politisk forsigtighed og/eller tilbageholdenhed i forhold til radikale æn-

dringer, er således en væsentlig forudsætning for at kunne estimere behovet for finansiering af offentlige 

omkostninger via statsgælden. Skatteprovenuet er diversificeret i forhold til flere skatte- og afgiftskilder, 

hvilket ud fra en finansiel tankegang vil reducere risikoen for negative udsving på den samlede portefølje 

af indtægtskilder. Bag bestanddelene af det samlede skatteprovenu ligger dog en samfundsstrukturel ad-

færd, der kan påvirke flere forskellige skatteindtægter indirekte. Indkomstskatten til stat er bundet op på 

indkomsten for arbejde; reduceres denne som følge af reduceret produceret arbejde, må dette antageligvis 

give anledning til afledte og indirekte negative konsekvenser for andre afgifter, for eksempel afgifter på 

forbrugerkøb. Der er således indbygget i sammensætningen af skattebasen en række indbyrdes, komplekse 

sammensætninger, der øger risikobilledet for skatteprovenuet. Endelig kan ophør af skatteindtægter føre til 

diverse overførselsindkomster, jobcenter, kurser mv., som igen øger omkostningerne for staten og dermed 

finansieringsbehovet. 

 

 BUDGETRISIKOEN – RISIKOEN FOR STØRRE OMKOSTNINGER 

Budgetrisikoen er risikoen for højere omkostninger i samfundet, og dermed større finansieringsbehov. I det 

politiske system er indbygget en incitamentsstruktur som afstedkommer, at man som magthaver ønsker at 

tilgodese vælgere med henblik på at beholde regeringsmagten. Når (majoriteten) af vælgerne tilgodeses, 

betyder det, at en bred mængde af vælgeres krav skal imødekommes. Som resultat deraf medfører som 

udgangspunkt omkostninger for samfundet, når flere indbyrdes forskelligartet borgeres krav skal indfris. 

Det betyder således, at væksten i det offentlige har tendens til at vokse uanset regeringens ståsted. Så længe 

der er vækst i samfundet giver det typisk anledning til større skatteprovenu, hvorfor det ikke nødvendigvis 

fører til direkte til større finansieringsbehov. 

 

Det er iboende udfordring, at det er upopulært at afkræve skat hos virksomheder og borgere, hvilket kan 

give et uheldigt incitament til at hente pengene som lån hos virksomheder og velhavere. Dette kan dog kun 

gøres i en periode, idet konkursomkostningerne – også for et land – stiger hvis gælden bliver for høj, jf. 

Miller og Modigliani. Det betyder, at på et tidspunkt er det ikke interessant at investere i statsobligationer, 

idet usikkerheden – som følge af gælden – stiger, hvorfor renten også stiger. Hvis et land derpå trykker 

flere penge for at imødekomme højere renteudgifter, vil udbuddet af penge i økonomien øges; det vil for-

ringe forholdet mellem varer og mængden af penge i varernes favør, som derfor fører til inflation. Inflation 

påvirker imidlertid på alle midler i samfundet negativ, herunder blandt andet midler på indeståender på 
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bankkonti, der får reduceret købekraften. Resultatet af denne øvelse svarer således til en beskatning af 

opsparinger, men en skat som ikke nødvendigvis fremstår så tydeligt for borgerne. Derfor er der i et øko-

nomisk perspektiv en stor risiko forbundet med ufinansierede løfter. En andet indbygget udfordring er, at 

incitamentet til at øge de offentlige driftsomkostninger øges i opgangstider. Det betyder med andre ord, at 

når bruttonationalprodukt er højt og skattebasen giver flere indtægter, så kan der være et politisk incitament 

til at forhøje udgifter i finanspolitikken, idet pengene er til rådighed. Det kan give risiko for at øget offentlig 

vækst i forhold til skattebasen. Sker er omslag i konjunkturerne bliver udfordringerne blot endnu større, 

hvilket blev illustreret ved at flere lande gik fra finanskrise til gældskrise. Konklusionen må således være, 

at man skal koordinere de forskellige politikker, som det også fremgår af de internationale anbefalinger fra 

blandt andre IMF. 

 

Danmark er et stabilt land, med et stærkt Finansministerium i sammenligning med så mange andre lande. 

Finansministeriet står således bag styringsregimer og systemunderstøttelse, der giver mulighed for løbende 

at have en tæt opfølgning på budgetterne på tværs af staten. Denne ensretning og opfølgning må antages at 

reducere risikoen for uventede omkostninger på driftsregnskabet. Derudover findes der en række udgifts-

baserede regnskaber, der typisk relaterer sig til statslige, lovbundne monopolopgaver, som kan være van-

skelige at håndtere, herunder blandt andet i forbindelse med forsvar, politi, flygtninge, klima, fødevare mv. 

Disse typer af omkostninger er også karakteriseret ved at relatere sig til beredskabslignende opgaver, som 

kan variere i omfang i hold til det omgivne pres, efterspørgsel mv. 

 

En anden udfordring, som bør indregnes ved planlægning af de offentlige budgetter, er de demografiske 

forskydninger. Eksempelvis kan ujævne fordelinger i segmenter forskyde balancen mellem indtægter og 

omkostninger. Et voksende seniorsegment i befolkningssammensætningen kan give anledning til øgede 

omkostninger, samtidig med at skattebasen reduceres som følge af overgangen fra lønindkomst til pensi-

onsindtægt. Danmark har generelt været fremsynet med et etablere pensionsudbetalinger med henblik på 

stabile pengestrømme over tid, men demografien har som udgangspunkt altid indflydelse på de overfør-

selsomkostninger over et længere perspektiv. 

 

5.9 ØVRIGE RISIKOKILDER I RELATION TIL STATSGÆLD 

Foruden de ovenstående risikokilder findes der en række øvrige risikokilder, der kan have indflydelse på 

statsgælden i relation til risikostyring. Disse behandles i dette mindre afsnit, da det er tale om risikokilder, 

der generelt har mindre central betydning, men fremdeles kan have vidtrækkende konsekvenser for stats-

gældsforvaltningen. 

 



  Side | 60 

 REDUCERET LIKVIDITETSRISIKO 

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for store uventede forpligtelser, der for staten resulterer i væsent-

lige træk på beholdningen på statens konto hos Nationalbanken. Monetær finansiering er ikke lovligt, hvor-

for der ikke kan yde kassekredit på statens konto, jf. Maastricht-traktaten. Sigtemålet for indeståendet er 

nuværende på 75-100 mia. kr., og saldoen forventes reduceret til 84 mia. kr. ved udgangen af 2018. Statens 

konto har ikke til formål at generere afkast. Hvis indeståendet placeres i værdipapirer, vil kontoen blive 

mindre likvid og staten være eksponeret mod perioder med tab og kursfald. Dette vil reducere statens evne 

til at afvikle betalinger. Ydermere er indeståendet finansieret af et tilsvarende højere udestående af stats-

obligationer. En placering i risikable aktiver vil således betyde, at staten låner penge for at finansiere inve-

steringsvirksomhed. (Finansministeriet 12.09.2017). Statsgældsforvaltningen må sikrer sig løbende, at lå-

neaktiviteter og eventuelle tilbagekøb er planlagt med henblik på at sikre en passende saldo på statens konto 

for kunne at absorbere løbende bevægelser. Denne hænger sammen med refinansieringsrisikoen, hvor det 

fremgik, at der er fokus på planlægning, jævn fordeling med lang varighed. Nationalbanken deltager desu-

den i programmer for udstedelse af kommercielle papirer-program, der anvendes til at øge saldoen med 

meget kort varsel. Det betyder, at staten kan optage kortvarige udenlandske lån via det europæiske og 

amerikanske Commercial Paper-programme, hvilket giver mulighed for hurtigt at tilføre midler til likvidi-

tetsberedskabet. Som det fremgår af kapitel 4 er statens indestående i Nationalbanken forsøgt reduceret 

gennem de senere år, hvorfor likviditetsrisikoen ikke har været udfordret, men i takt med reduktionen af 

statens indestående bør fokus rettes mod likviditetsrisikoen. (OECD 2005; s. 167) 

 

 LØBENDE OPERATIONEL RISIKO 

Den operationelle risiko relaterer sig til dispositioner, arbejdsgange og systemer, som giver anledning til 

tab. Dertil kommer forkert anvendelse af viden, forkerte afgørelser, vurderinger mv., der påvirker Natio-

nalbankens forvaltning af statsgæld negativt. Idet den operationelle risiko udspringer af den menneskelige 

adfærd, herunder systemer opbygget af mennesker, kan det være komplekst at opnå tilstrækkelig viden om 

denne risikotypes omfang. Risikoen kan derfor være både latent og systematisk, såfremt fejlen er indlejret 

i arbejdsgange, systemer mv. (Crouhy 2015, s. 35) I forhold til Nationalbankens virke kan operationel risiko 

således være fysiske forhold, der forhindrer gennemførsel af en konkret proces, for eksempel auktioner 

med henblik på salg af obligationer. Det kan eksempelvis være system- eller strømsvigt, og kan dermed 

være en hændelse, der ikke stammer fra Nationalbanken, men kan være initieret udefra. Operationel risiko 

reduceres gennem øvelse, test af kontroller, dokumenterede arbejdsgange mv. Den operationelle risiko er 

således en vedblivende risiko, der stammer fra mange forskellige kilder, og der er således tale om en væ-

sentlig risiko, hvortil der bør foretages mitigerende handlinger. En måde at identificere uhensigtsmæssig-

heder i relation til den operationelle risiko er at etablere de tre forsvarslinjer med henblik på at højne kon-

trolmiljøet for at understøtte den løbende drift. Første forsvarslinje er typisk forvaltningen, den udførende 
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del i relation til udstedelse af statsgælden. Anden forsvarslinje er typisk en controller-funktionen, men kan 

sagtens udgøres af eksterne parter, som for eksempel når der pågår løbende kvartalsmøder med Finansmi-

nisteriet. Endelig er tredje forsvarslinje revisionen, hvor der både er intern revision og ekstern revision, jf. 

kapital 3. Den interne revision for finansielle virksomheder er forpligtet til at udføre operationel revision 

med henblik på at teste kontroller og arbejdsgange, som dermed bidrager til et højere kontrolmiljø, hvilket 

reducerer den operationelle risiko. Nationalbankens interne revision foretager tillige også operationel revi-

sion, hvilket således ses at have en positiv indvirkning på den operationelle risiko. Endelig har National-

banken en stærk faglig kultur med høj integritet, hvilket med al sandsynlighed præger det interne kontrol-

miljø. Afdækning af den operationelle risiko kan være en vanskelig opgave, og kræver som udgangspunkt 

adgang og indsigt i en organisations kernedrift. 

 

 DEN SVÆRE STRATEGISKE RISIKO 

Strategisk risiko kan ses i sammenhæng med den operationelle risiko. Hvor den operationelle risiko i høj 

grad retter sig mod driften i relation til systemer, dispositioner og processer, har den strategisk risiko i 

højere grad et sigt mod tab eller omkostninger som følge af forkerte beslutninger og dispositioner på stra-

tegisk og taktisk niveau. I relation til statsgælden udsteder Nationalbanken som bekendt en udstedelses-

strategi, som Finansministeriet godkender. Den strategiske risiko er således risikoen for, at den valgte stra-

tegi har utilsigtede omkostninger – eventuelt som følge af ændringer i markedet. (Crouhy 2015, s. 37f) 

Arbejdsfordelingen mellem Finansministeriet og Nationalbanken kan have den uhensigtsmæssighed, at de 

økonomisk-finansielle kompetencer og økonomisk-politiske kompetencer er adskilt. Da man flyttede stats-

gældsforvaltningen fra Finansministeriet til Nationalbanken, var det netop med henblik på at etablere et 

stærkt finansielt miljø, herunder blandt andet i forhold til at kunne understøtte fastholdelse mv. Statsgælds-

forvaltningens risikostyring kan være kompleks med flere detaljer, der kan have relativt store konsekven-

ser. Udfordringen kan således være, at Finansministeriet ikke altid får den deltaljerede indsigt i de under-

liggende forhold, hvilke i nogle tilfælde kan bidrage til en øget strategisk risiko, forstået således, at Finans-

ministeriet godkender et oplæg fra Nationalbanken, som i en ideel verden kan udfordres i detaljen. Der er 

imidlertid ingen indikationer på, at den strategiske risiko er høj, om end det er karakteristisk for den stra-

tegiske risiko, at den er vanskelig at opgøre, jf. afsnittet om identifikation af risiko. Hvis ikke der foretages 

evalueringer efterfølgende kan den strategiske risiko være vanskelig at afdække. Dertil kommer, at ledelsen 

som udgangspunkt heller ikke har interesse at få klart lagt, at der var bedre alternativer. Derfor fremgår det 

af IMF’s anbefalinger, at risikostyringen løbende skal evalueres. Risikoen er at det alene er den operatio-

nelle risiko, der evalueres – og ikke den strategiske. 
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 VEDVARENDE OMDØMMERISIKO 

Omdømmerisikoen er tillige en vigtig risikokilde, og særligt i relation til statsgældsforvaltningen. Traditi-

onel omdømmerisiko er risikoen for tab som følge af kritisk omtale i offentligheden med reducerede ind-

tægter til følge. For så vidt angår statsgælden er omdømmerisiko videre end det. Omdømmerisikoen rela-

terer sig nemlig ikke alene til hele Nationalbankens forvaltning, men hele Danmark som land. Et nyligt 

eksempel er reaktionerne på en note fra Standard & Poors om, at Danmark kunne risikere at miste sin 

Aaa/AAA-rating i forbindelse med afsløringen af Danske Banks forehavende i Estland med relation til 

hvidvask. Risikoen er således, at Danmark får reduceret sin kreditværdighed, som i høj grad relaterer sig 

til landets omdømme, hvilket medfører højere omkostninger på finansiering. Omdømmerisikoen er typisk 

afledt af andre typer af risici, som typisk er operationelle forhold, der afstedkommer negativ omtale, og 

som således spreder sig med større tab til følge. Nationalbanken har derfor kun ringe mulighed for at styre 

omdømmerisikoen, idet den rækker langt ud over Nationalbanks egen forvaltning. 

 

 ANDRE INTERNATIONALE ERFARINGER VED RISIKOSTYRINGEN 

Den britiske statsgældsforvaltning deler de ovenstående risikokilder, men har derudover andre kilder, som 

ikke er nævnt hos Nationalbanken eller de internationale retningslinjer fra IMF, Verdensbanken mv. Blandt 

andet nævnes fortrydelsesrisikoen, som udtrykker risikoen for, at statsgældsforvaltningen har hjemtaget 

typisk dyre og langsigtede lån med henblik på finansiering af specifik område, hvorefter magthaverne for-

tryder enten finansiering eller køb med højere omkostninger til følge. Der kan argumenteres for, at denne 

risiko er en politisk risiko, og systemet om finansiering er generelt temmelig rigidt og langvarigt, hvilket 

eventuelt kan give anledning til, at eventuel vankelmodighed fanges tidligere. (OECD 2011, s. 11) 

 

Garantirisikoen kan være risiko, der ikke indregnes fordi, konsekvensen af risikoen typisk kan være latent, 

sjældent påregnelig og uønsket. Garantirisikoen er forbundet med omkostninger som følge af indtrufne 

eventualforpligtelser. IMF og Verdensbanken retningslinjer foreskriver, at der bør udvises opmærksomhed 

på eventualforpligtelser, idet de for stater kan have betydelig konsekvenser. (IMF 2014, s. 31) Det fremgår 

Nationalbankens årsrapport for 2017, at eventualforpligtelser vedrørende afgivne garantier værdiansættes 

til den skønnede værdi af betalingsforpligtelsen. Ved udgangen af 2017 var udeståendet i genudlån 104 

mia. kr., svarende til 5 pct. af bruttonationalproduktet, mens Nationalbankens lånegarantier på vegne af 

staten for 24 mia. kr. Sammenlignet med øvrige gældsaktiviteter samt bruttonationalprodukt ses området 

ikke risikofyldt. 
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5.10 SAMMENFATNING 

ALM er en måde at anskue risikostyringen konsolideret. Der er argumenter både for og imod i forhold til 

anvendelse på centralbanker, herunder statsgældsforvaltninger. Kritikere fremfører, at statsgældsforvalt-

ning er en statslig myndighedsopgave, som ikke kan sammenlignes med privat bankvirksomhed. Hertil kan 

klassifikationen af pengestrømme med henblik på match vanskelig, til tider umulig, blandt andet fordi pen-

gestrømme kommer en skattebase, hvor det ikke er meningsfuldt at finde et match. Nationalbanken har 

oplyst, at man anvender ALM, men alene i forhold til finansielle aktiver, hvor det er meningsgivende. 

Identifikation af risiko er nødvendigt for at kunne reagere hensigtsmæssigt i relation til truslen fra risikoen. 

Ved identifikation af risiko skal konsekvenserne vurderes, og på den baggrund kan der reageres ved enten 

undgåelse, overførelse, omgåelse eller eventuelt accept den oplyste risiko. Til brug for identifikation af 

renterisikoen anvender Nationalbanken risikotallet Cost-at-Risk. Renterisikoen er den mest central risiko, 

og er således også en af de risikokilder, som Nationalbanken anvender flest ressourcer på at identificere. 

Cost-at-Risk er en parametrisk model, som Nationalbanken har anvendt siden 1997, som en af de første i 

verden. Cost-at-Risk udtrykker, hvor stor en stigning i omkostningerne, der maksimalt kan forventes med 

en vis sandsynlighed, typisk 95 pct. For at kunne estimere omkostningerne tages udgangspunkt i forventede 

omkostninger, hvor Nationalbanken anvender en 3-faktor rentemodel kaldet Shadowrate, som er særligt 

tilpasset det nuværende lave rentemiljø. Sverige er et af de lande, som den danske statsgældsforvaltning 

sammenligner sig med, og Sverige har tillige været tidlige i forhold til at avende stokastiske modeller til 

risikostyringen. Derfor har det svenske Riksgäldskontoret raffineret CaR-modellen til en Relativ CaR, der 

indregner valutakursrisiko og inflation. Hertil bemærker Nationalbanken, at der kan være forskellige behov 

for at indregne flere forskellige parametre i de respektive lande; for så vidt angår Danmark ligger regule-

ringerne i forhold til inflation allerede i budgetterne, det vil sige de fremtidige estimerede driftsomkostnin-

ger for staten, som udregnes af Finansministeriet. Nationalbanken er generelt meget åbne om brugen af 

CaR mv., men fremlægger ikke nødvendigvis de konkrete resultater eller reaktionerne i risikostyringen 

som følge af brugen af model. Refinansieringsrisiko er en kritisk risiko, der hænger sammen med renteri-

sikoen. Hvor renterisikoen er risikoen for at finansiere landet ved højere udgifter, er refinansieringsrisikoen 

risikoen for ikke at kunne finansiere sig. Refinansieringsrisikoen relaterer sig således til en hensigtsmæssig 

planlægning af tilbagebetalingen, således tilbagebetalinger sker jævnt og underhensynstagen til likviditeten 

med henblik på at undgå eventuel koncentrationsrisiko i porteføljen. Nationalbanken identificerer primært 

refinansieringsrisikoen ved hjælp af varigheden. Der avendes et overordnet varighedstal på 11 år (+/- 0,5 

år), som Finansministeriet har godkendt. Derudover monitorerer Nationalbanken løbende de kronebeløb, 

hvortil der skal fastsættes ny og ukendt rente. Den brasilianske statsgældsforvaltning anvender imidlertid 

endnu et risiko tal til afdækningen af refinansieringsrisikoen, nemlig tallet CashFlow-at-Risk. Risikotallet 

er et udtryk for, hvor den maksimale forøgelse af tilbagebetalingerne, der kan forventes med eksempelvis 

95 pct. sandsynlighed. Flere af internationale vejledninger anbefaler, at man inddrager flere måleparametre, 
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således man kan danne et mere og mere nuanceret billede af risikostyringen. Det kunne således være rele-

vant for Nationalbanken at overveje anvendelsen af CFaR. En anden væsentlig risikokilde er valutarisi-

koen. Danmark har ingen udenlandsk statsgæld, hvorfor der ikke sker betalinger i udenlandsk valuta. Na-

tionalbanken har oplyst, at man altid indgår valutaswaps med henblik på at omlægge valutaen til danske 

kroner. Når skal udsteder udenlandsk gæld er det typisk i euro, men kan også være i dollar. Danske kroner 

har fastkursaftale i forhold til euro, hvilket reducerer valutarisikoen, men dollarkursen i større grad skal 

afdække med swapkontrakter. Dermed kan Nationalbank omgå risikoen. Udenlandsgælden udstedes som 

udgangspunkt af hensyn til valutareserven, som reguleres på baggrund af samhandlen med udlandet. Er der 

stor efterspørgsel på danske kroner, vil prisen der på stige; det kan Nationalbanken regulere ved at udstede 

flere danske kroner, som placeres i efterspørgerens valuta i valutareserven. Valutareserven er et pengepo-

litisk anliggende, som primært knytter sig til Nationalbanken som centralbank. Staten assisterer central-

banken med finansiering, hvis der mangler finansiering af valutareserven. 

 

Nationalbankens kreditrisiko er begrænset, da kreditrisikoen knytter sig til låneaktiver. Statens primære 

aktiv i relation til statsgældsforvaltningen er statens indestående i Nationalbanken. Derudover har staten 

ikke længere bilaterale lån, hvor der typisk opstår kreditrisiko. Staten indgår til gengæld swaps af to årsager: 

til at regulere varigheden for at fordele koncentrationsrisikoen samt at omgå valutarisikoen. Denne konkrete 

anvendelse af de to instrumenter går igen i international sammenhæng. På disse swapkontrakter opstår der 

kreditrisiko i form af modpartsrisiko, idet Nationalbanken bliver afhængig af betalingsstrømme, som skal 

indgå i Nationalbankens risikostyring. For at nedbringe denne eksponering modtager staten sikkerhed for 

markedsværdien af swapporteføljen. I 2015 har staten afsluttet forhandlinger med swapmodparterne om 

nye, gensidige sikkerhedsstillelsesaftaler (CSA-aftaler), som indebærer, at staten også stiller sikkerhed til 

bankerne, når markedsværdien er i deres favør. Det giver staten mulighed for at opnå bedre vilkår i swap-

kontrakterne. 

 

Anden væsentlig risiko er den politiske risiko. I denne sammenhæng ses den politisk risiko som risikoen 

for mindre skatteindtægter som følge af ændret lovgivningen eller øgede (ufinansierede) omkostninger som 

følge af manglende styring, typisk kaldet budgetrisikoen i internationale publikationer. I Danmark har vi 

etableret et stærkt Finansministerium, der har etableret en stringent og sammenhængende styring på tværs 

af staten. Det betyder, at der som udgangspunkt er tænkt en konceptuel sammenhæng mellem budgetsty-

ringen på det operationelle niveau, konsolideringen af alle statsligudgifter i statsregnskabet og budgetterin-

gen af næste års udgifter i forbindelse med finansloven. En fast styring af udgifter bidrager til at sikre, at 

der ikke sker nævneværdige ufinansierede budgetoverskridelser. For så vidt angår indtægtsdelen ses samme 

struktur på nationalt niveau. Skatteindtægterne er steget i takt med væksten i Danmarks bruttonationalpro-

dukt over en årrække. Skønt skattepolitikken typisk er gentand for forandring, er det samlede skatteprovenu 
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i vækst i takt med bruttonationalproduktet. Den politisk risiko er en landespecifik risiko, som i høj grad 

relaterer sig til landets kultur. Konsekvensen ved den politiske risiko kan imidlertid være store, hvis der 

ikke holdes styring med omkostningerne. På samme måde er det vigtigt, at der er etableret et effektivt 

skattesystem, hvortil der kan påregnes en pålidelig opkrævning, der kan svare de på finansloven planlagte 

driftsomkostninger. Danmark sammenligner sig med Sverige i denne henseende, da vi i mange henseender 

deler samme kultur på området. 

 

Derudover findes en række øvrige risici. Det drejer sig blandt andet om likviditetsrisikoen, der som ud-

gangspunkt er risikoen for ikke at kunne møde de kortfristede forpligtelser. For nærværende har statens et 

indestående på ca. 100 mia. kr., hvilket kan modstå et helt års forpligtelser alene ved træk på statens konto. 

Likviditetsrisikoen er således reduceret for nærværende. Dertil kommer den strategiske og operationelle 

risiko, der relaterer sig til dispositioner, systemer og arbejdsgange på henholdsvist operationelt og strate-

gisk niveau. Nationalbanken er en finansiel virksomhed, der derfor skal efterleve lovgivningen for finan-

sielle virksomheder, hvori det fremgår at der skal etableres et stærkere kontrolmiljø. Det udmøntes ved 

blandt andet controlling og revision, der tester kontroller og forretningsgange med henblik på at reducere 

operationelle risiko. Den strategiske risiko er udlagt til Finansministeriet, der træffer afgørelse om statens 

risikovillighed på baggrund af et oplæg fra Nationalbanken. Det fremgår af udstedelsesstrategien, at varig-

heden er det primære – hvis ikke de eneste – risikonøgletal, som Finansministeriet forholder sig til. Der 

kan således være en risiko for, at Finansministeriet ikke i tilstrækkelig grad kan udfordre Nationalbanken 

på risikostyringen, hvilket kan bidrage til en strategisk risiko, hvor der er (offer)omkostninger forbundet 

med at følge en given strategi. Omdømmerisikoen er kendetegnet ved at begynde som en anden risikokilde 

for dernæst at gå over i en omdømmerisiko, der således forlængere risikoen for tab. For så vidt angår stats-

gælden er omdømmerisikoen relateret til Danmarks rating af de internationale ratingbureauer, som er di-

rekte relateret til prisen på statens gældsætning via obligationer. Danmark har generelt et godt omdømme, 

hvilket blandt andet resulterer i lavere renter på statsgælden. Samlet set vurderes det, at Nationalbanken 

efterlever statsgældspolitikken ved en lav refinansieringsrisiko, herunder at kende finansieringsbehovet i 

god tid, samt at have et højt likviditetsberedskab i tilfælde af pres på likvidteten. 

 

Ovenstående ses således dækkende for at kunne besvare tredje og fjerde arbejdsspørgsmål om relevansen 

for de enkelte risici, herunder hvordan de identificeres og håndteres som led i risikostyringen. 
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6 KONKLUSION 

I kapitel 3 blev rammerne for statsgælden kortlagt. Nationalbankens virke udspringer af lov om National-

banken fra 1936 og hører under Erhvervsministeriets ressort. Statsgældsforvaltningen blev overført til Na-

tionalbanken i 1991, men hører fortsat under Finansministeriets ressort. Der er således et delt ressortansvar, 

der kan synes forvirrende, men som formentlig ikke giver anledning til nævneværdige udfordringer i prak-

sis. Både Finansministeriet og Erhvervsministeriet har løbende kvartalsmøder med Nationalbanken som en 

del af deres tilsyn. Nationalbanken er en uafhængig myndighed, men det kunne alligevel, at banken er tæt 

integreret med det politiske liv. Statslån kan kun optages ved lov, og finansministeren er bemyndiget til på 

statens vegne at optage disse lån. Finansministeriet og Nationalbanken samarbejder der løbende om stats-

gælden i henhold til en fælles aftale om blandt andet risikostyring. IMF og Verdensbanks fælles udgivelse 

fra 2014 er den mest centrale dokument for statsgældsforvaltning, som blandt andet fremhæver, at det er 

afgørende at der er sikret koordination mellem myndigheder og politikker, at der er gennemsigtighed i 

forvaltningen, herunder i forhold til strategi og risikostyring. Nationalbanken publicerer som minimum en 

årlig udgivelse om risikostyringen med supplement til deres hjemmeside, hvorfor der konkluderes at være 

åbenhed i forhold til metode mv. Finansministeriet sikrer løbende koordination og den årlige udstedelses-

strategi, og det konkluderes i den sammenhæng, at der kan være en mindre svaghed i organiseringen, idet 

en større politiske interesse kan overskygge den faglig udfordring af Nationalbankens risikostyringen på 

det operationelle niveau. Dette underbygges af, at man netop flyttede statsgældsforvaltningen til National-

banken for at etablere et samlet fagligt miljø med bedre mulighed for fastholdelse. Det konkluderes endvi-

dere, at der er etableret en hensigtsmæssig sammenhæng mellem statsgæld, statsregnskabet og finanslov. 

Selve statsregnskabet udgøres primært af udgifter og indtægter i et finansår og har ikke en traditionel ba-

lance. Statsgælden henhører under § 42 Afdrag på statsgælden, som i virkeligheden er udtryk for finansie-

ringsbehovet. Der findes ikke én global og fast definition på statsgælden, dog har Nationalbanken med al 

sandsynlig en fast praksis, der dermed definerer statsgældsdannelse. Det kan i den forbindelse konkluderes, 

at et fællestræk for de internationale perspektiver på statsgæld blandt andet er, at de alle ser på forholdet 

mellemindtægter og udgifter med tillæg af omkostninger, dertil sker en række lokale variationer med ind-

regning af inflation, valutasvækkelse mv. 

 

I kapitel 4 blev sammensætningen og udviklingen kortlagt. Statsæld består som udgangspunkt af inden-

landsk og udenlandsk gæld ved salg af obligationer. Dertil kan ske finansiering via skatkammerbeviser mv. 

Danmark afviklede udenlandsgælden i 2017, og har således kun gæld fra indenlandske obligationer samt 

en smule skatkammerbeviser mv., der kun udgør en mindre del af porteføljen. Statens gældsportefølje er 

generelt konservativt sammensat med en relativ jævn afdragsprofil over tid. Langt størstedelen af statsgæl-

den er fastforrentet, hvilket giver en højere mulighed for at kende betalingsstrømmene frem i tid, modsat 

er dette ensbetydende med højere omkostninger. Ultimo 2017 udgjorde bruttogælden 640 mia. kr., hvilket 
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svarer til 21 pct. af bruttonationalproduktet samme år. Udviklingen i gælden har været faldende de sidste 

20 år, kun forstyrret af årene efter finanskrisen. Foruden traditionel statsgæld kan staten indgå garantier og 

optage lån på vegne af offentlige myndigheder og selskaber. Statens konto i Nationalbanken anvendes til 

en løbende drift, og saldoen andrager ca. 100 mia. kr., hvilket er statsgældens største aktiv. Tidligere har 

Danmark haft aktiver i form af bilaterale låneaftaler med andre lande, men disse er i dag indfriet. Udste-

delsesstrategien for 2018 udgør 65 mia. kr. i indenlandsk gæld og skatkammerbeviser for 30 mia. kr. samt 

eventuelt træk på statens konto. Der udstedes primært i 2- og 10-årige obligationer og en ny indeksobliga-

tion under hensynstagen til pris og forfald af tilbagebetaling. Der udstedes fortsat ikke udenlandske obli-

gationer i 2018. Det bemærkes i øvrigt, at Finansministeriet som udgangspunkt forholder sig altovervejende 

til varigheden alene med henblik på at vurdere landets risikovillighed; dertil kommer dog kvartalsvise mø-

der. Sammenligning af statsgæld på tværs af lande er forbundet med flere udfordringer, idet der typisk er 

tale om en mangeårig og individuel praksis. Konklusionen er dog, at Danmark i en international sammen-

ligning på baggrund af både tal fra IMF og EU ligger moderat fornuftigt i forhold til udvikling og niveau 

af statsgæld. 

 

I kapitel 5 blev de konkrete erfaringer fra kapitel 3 og 4 bragt i anvendelse med henblik på at afdække den 

konkrete risikostyring. ALM er en måde at anskue risikostyringen konsolideret, men er en praksis der 

stammer fra private finansielle virksomheder.  Der er argumenter både for og i mod i forhold til anvendelse 

på statsgældsforvaltninger. Kritikere argumenterer, at statsgældsforvaltning er myndighedsopgave, som 

ikke kan sammenlignes med privat bankvirksomhed. Hertil kan klassifikationen af pengestrømme med 

henblik på match være vanskelig, til tider umulig, da pengestrømme kommer fra ikke-finansielle aktiver. 

Nationalbanken har oplyst, at man anvender ALM, men alene på finansielle aktiver, hvor banken finder det 

meningsfuldt. Renterisiko er den mest centrale risiko for statsgældsforvaltningen, idet den medfører direkte 

omkostninger ved optag af gæld. Til brug identifikation af renterisikoen anvender Nationalbanken risiko-

tallet Cost-at-Risk, som er en parametrisk model. Cost-at-Risk udtrykker, hvor stor en stigning i omkost-

ningerne, der maksimalt kan forventes med en vis sandsynlighed, typisk 95 pct. For at kunne estimere 

omkostningerne, tages udgangspunkt i de forventede omkostninger, hvor Nationalbanken anvender en 3-

faktor rentemodel kaldet Shadowrate, som er særligt tilpasset det nuværende lave rentemiljø. Riksgälds-

kontoret har raffineret CaR-modellen til en særlig svensk Relativ CaR, der indregner valutakursrisiko og 

inflation. Nationalbanken oplyser, at der er forskellige behov for at indregne flere parametre og forskellige 

steder i forløbet. For eksempel reguleres budgetterne for inflation i Finansministeriet, hvorfor Nationalban-

ken ikke foretager denne korrektion. Nationalbanken er generelt meget åbne om brugen af CaR mv., men 

fremlægger ikke nødvendigvis de konkrete resultater ved brugen af modellerne, som led i den aktuelle 

risikostyring. Refinansieringsrisikoen hænger sammen med renterisikoen, da der er tale om risikoen for 
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ikke at kunne finansiere sig. Likviditet og koncentrationen i porteføljen har derfor betydning for refinan-

sieringsrisikoen. Nationalbanken identificerer refinansieringsrisikoen på baggrund af varigheden. Der 

avendes et overordnet varighedstal på 11 år (+/- 0,5 år), som Finansministeriet har godkendt. Den brasili-

anske statsgældsforvaltning anvender imidlertid et risikotal yderligere, nemlig tallet CashFlow-at-Risk. Ri-

sikotallet er et udtryk for, hvor den maksimale forøgelse af tilbagebetalingerne, der kan forventes med 

eksempelvis 95 pct. sandsynlighed. Flere af internationale vejledninger anbefaler, at man inddrager flere 

måleparametre, således man kan danne et mere og mere nuanceret billede af risikostyringen, hvorfor det 

må konkluderes at kunne være relevant for Nationalbanken at overveje anvendelsen af CashFlow-at-Risk. 

Nationalbanken bemærker, at en stærk styring af de offentlige finanser i forvejen sikrer stabile penge-

strømme samt at pengestrømme på transaktionsniveau afdækkes ved varigheden. Danmark har ingen uden-

landsk statsgæld, hvorfor valutarisikoen er derfor reduceret for øjeblikket. Nationalbanken har oplyst, at 

man dog altid indgår valutaswaps, når der udstedes udenlandsk gæld. Dertil har danske kroner har en fast-

kursaftale i forhold til euro, som samlet set reducerer risikoen. Kreditrisiko knytter sig til et låneaktiv eller 

lignende, og da staten har få aktiver for så vidt angår statsgældsforvaltningen er kreditrisikoen beskeden. 

Staten indgår til gengæld swaps af to årsager til at regulere varigheden i gældsporteføljen samt reducere 

valutarisikoen. På disse swapkontrakter opstår der kreditrisiko i form af modpartsrisiko. For denne ekspo-

nering modtager staten sikkerhed for markedsværdien af swapporteføljen, jf. de gensidige sikkerhedsstil-

lelsesaftale. Det må konkluderes at aftalerne reducerer kreditrisikoen. Politisk risiko er i denne opgave 

risikoen for færre skatteindtægter eller øgede omkostninger. I Danmark har vi etableret et stærkt Finans-

ministerium, der har etableret en stringent og sammenhængende styring på tværs af staten, hvilket reducerer 

budgetoverskridelser og dermed budgetrisikoen. Skatteindtægterne er steget i takt med væksten i Danmarks 

bruttonationalprodukt, og trods den ellers aktive skattepolitik synes at skatteprovenuet at være i en sam-

menhængende stabil vækst. Likviditetsrisikoen er risikoen for ikke at kunne møde de kortfristede forplig-

telser. Statens et indestående på ca. 100 mia. kr. kan for nærværende modstå et helt års forpligtelser alene 

ved træk på statens konto, hvorfor det konkluderes, at likviditetsrisikoen er reduceret. Strategiske og ope-

rationelle risici relaterer sig til dispositioner, systemer og arbejdsgange på henholdsvist operationelt og 

strategisk niveau. Som finansiel virksomhed tilsiger lovgivningen, at der skal etableres et stærkere kontrol-

miljø, herunder blandt andet ved øget controlling og revision til følge. Den strategiske risiko er udlagt til 

Finansministeriet, der træffer afgørelse om statens risikovillighed på baggrund af et oplæg fra National-

banken. Det fremgår af udstedelsesstrategien, at varigheden er det primære – hvis ikke de eneste – risiko-

nøgletal, som Finansministeriet forholder sig til. Det konkluderes således, at der her således være en risiko 

for, at Finansministeriet ikke i tilstrækkelig grad kan udfordre Nationalbanken på risikostyringen, hvilket 

kan bidrage til en strategisk risiko med (offer)omkostninger til følge. Omdømmerisikoen er en forlængere 

af risikoen, der udspringer andetsteds. For så vidt angår statsgælden er omdømmerisikoen relateret til Dan-

marks rating af de internationale ratingbureauer, som er direkte relateret til prisen på statens gældsætning 
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via obligationer. Danmark har generelt et godt omdømme, hvilket blandt andet har resulteret i en Aaa/AAA-

rating og dermed lavere renter på statsgælden. Samlet set konkluderes det, at Nationalbanken efterlever 

statsgældspolitikken ved blandt andet at have en lav refinansieringsrisiko, kortlagt finansieringsbehovet 

frem i tid, samt at have et højt likviditetsberedskab. 

 

Ovenstående er således opgavens bud på konkrete risici, der relaterer sig til Danmarks statsgæld, samt en 

afdækning af hvorledes Nationalbanken håndterer disse risici. Hermed ses problemformuleringen besvaret.  
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7 PERSPEKTIVERING 

For så vidt angår en eventuel udbygning af opgaven kan der arbejdes både i dybden og i bredden. Et centralt 

læringspunkt fra hovedopgaven er imidlertid, at statsforvaltningens for nationalstaten særegne karakter 

hurtigt giver anledning til at inddrage erfaringer fra andre lande. Disse oplysninger er i varierende omfang 

tilgængelige, og i givet fald sjælden sammenlignelige. Muligheden for at åbne opgaven i bredden udfordres 

derfor af den store mangfoldighed, der findes på tværs af alverdens landes statsgældsforvaltninger. En 

farbar vej kunne være, at inddrage mere sammenlignelige statsgældsforvaltninger, for eksempel udvalgt på 

baggrund modenhed i risikostyring, kultur mv. I relation til modenhed er Brasiliens statsgældsforvaltning 

et interessant valg, mens Sverige i relation til kultur er langt tættere på Danmark. Med baggrund i et eller 

flere strategisk udvalgte lande kunne udarbejdes en række kriterier med henblik på en komparativ analyse, 

af hvorvidt landenes ligger inden for eller uden for valgte kriterier.  En sådan analyse kunne med fordel 

inddrage mange af de udmærkede publikationer, der er udarbejder af OECD, IMF og Verdensbankens 

udgivelser. 

 

Ved en fortsættelse af opgaven i dybden kunne det endvidere være relevant at inddrage flere metodisk 

værktøjer. Eksempelvis kunne der være forsøgt at få fysisk adgang til genstandsfeltet med henblik på at 

opleve risikostyringen i praksis. Det kunne eventuelt ske ved personligt interview på lokaliteten, hvor det 

samtidig kunne være interessant også at besøge Riksgäldskontoret i Stockholm. Det kunne have bidraget 

til vigtige kvalitative nuancer af statsgældsforvaltningen i de respektive lande, herunder den operationelle 

risiko, som dermed kunne danne grundlag for sammenligninger. Dertil kunne der – for den særligt mate-

matisk interesserede – udarbejdes kvantitative test af kvaliteten af statsgældsforvaltningerne hos en eller to 

udvalgte lande. Det ville fordre et ensartet – og tilgængeligt – empirisk datagrundlag, samt at udvikling af 

kvantitative metoder, hvorpå sammenligningen af statsgældsforvaltninger kunne testes, herunder i forhold 

til performance af risikostyringen. Sådanne resultater kunne bibringe yderligere perspektiver til konklusi-

onen nærværende hovedopgave. Det er imidlertid ikke opfattelsen, at konklusionerne om Nationalbankens 

risikostyring, herunder i forhold til omverdenen, ændres væsentligt ved anvendelse af flere metodetilgange. 

Derfor er det tillige opfattelsen, at hovedopgaven lykkes med at bibringe en udenforstående et retvisende 

og nuanceret indblik i Nationalbankens risikostyring af statsgælden. 
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8 LITTERATURHENVISNING 

Til brug for opgavens tilblivelse er anvendt en række offentlige dokumenter, rapporter og bøger. Der er 
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eign Debt Management Practices, JEL Classification: G15, G18, H63 

 

Scarlett 2010 “Assessing the Relative Cost-at-Risk of Jamaica’s Domestic Debt Matur-

ities Before & After the Debt Exchange”, Hubert G. Scarlett, Fiscal and 
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Overhang: How a Five-year Suspension of the Debt Burden Could Over-
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globale sammenligninger, samkøringer mv. 
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Nationalbanken 01.02.2018 Nationalbankens bilaterale lån, publiceret 1. februar 2018 

http://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/statens_gaeld/Sider/Genud-
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Nationalbanken 30.04.2018 Nationalbankens statsgæld, besøg den 30. april 2018 
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Nationalbanken 20.10.2018 Nationalbanken, om risikostyring, besøgt den 20.10.2018 
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9 BILAGSOVERSIGT 

 

Bilag 1: Auktioner i 2017 på statsobligationen DDK 0,50'2027 

 

Bilag 2: Interviewanmodning, inklusive referat af telefoninterview 

 

Bilag 3: Aktindsigtsanmodninger til Erhvervsministeriet og Finansministeriet.  
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BILAG 1 

Auktioner 2017 – Statsobligation 
DDK 0,50'2027         

Dato Papir 
Bud, mio. 

kr. 
Salg, 

mio. kr. 
Skærings-

kurs 
Pro-rata, 

pct. 
Effektiv rente, 

pct. 

06-12-2017 0,50'2027 1.260 1.100 101,270 100 0,37% 

15-11-2017 0,50'2027 1.060 600 100,44 100 0,45% 

01-11-2017 0,50'2027 4.120 1.800 100,33 100 0,47% 

18-10-2017 0,50'2027 1.600 1.400 100,21 100 0,48% 

04-10-2017 0,50'2027 2.050 1.760 99,7 100 0,53% 

20-09-2017 0,50'2027 1.440 790 99,77 100 0,52% 

06-09-2017 0,50'2027 4.100 2.120 100,21 100 0,48% 

23-08-2017 0,50'2027 1.460 1.000 99,780 100 0,52% 

09-08-2017 0,50'2027 720 540 99,260 100 -0,57% 

05-07-2017 0,50'2027 2.575 1.525 98,380 100 0,66% 

21-06-2017 0,50'2027 1.180 710 99,980 100 0,50% 

07-06-2017 0,50'2027 1.450 1.020 99,750 100 0,52% 

03-05-2017 0,50'2027 1.690 1.040 98,950 100 0,60% 

19-04-2017 0,50'2027 2.040 740 100,380 100 0,46% 

05-04-2017 0,50'2027 1.170 1.120 99,890 100 0,51% 

22-03-2017 0,50'2027 1.750 760 98,170 100 0,68% 

08-03-2017 0,50'2027 3.190 2.260 98,740 100 0,62% 

08-02-2017 0,50'2027 2.510 2.100 98,560 100 0,64% 

25-01-2017 0,50'2027 8.480 5.020 97,450 60 0,75% 

    Salg   27.405    Vol.  0,26% 
Kilde: Nationalbankens auktionsresultater for statsobligationer 
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BILAG 2 

Fra: Kasper Sahlberg Larsen 
Sendt: 15. oktober 2018 10:58:15 
Til: XXX@nationalbanken.dk 
Cc: XXX@rigsrevisionen.dk 
Emne: Spørgsmål til opgave om risikostyring af statsgælden  
  
Kære XXX 
 
Efter aftale med chefkonsulent XXX, Rigsrevisionen, fremsendes hermed en række interviewspørgsmål i relation til min igangværende hoved-
opgave på HD-studiet i finansiering, hvor jeg skriver om risici og risikostyring i relation til statsgæld. Der tages i opgaven udgangspunkt i Dan-
mark med inddragelse af relevante erfaringer fra andre lande, skønt materiale for dette konkrete område kan være begrænset i tilgængelig-
hed. Derfor vil jeg også gerne udtrykke min taknemmelighed for den indledningsvise imødekommenhed for min forespørgsel. 
 
For så vidt angår den konkrete besvarelse af spørgsmålene ønskes en kort, skriftlig besvarelse – eventuelt med skriftlig henvisning til videre 
læsning, hvis det kan lette besvarelsen. Skulle der være spørgsmål, som af forskellige årsager ikke ønskes besvaret, kan spørgsmålet blot udgå. 
Spørgsmålene nedenfor er dannet på baggrund af gennemlæsning af mange af Nationalbankens publikationer samt suppleret med internatio-
nale udgivelser. Det har været hensigten, at gøre spørgsmålene er så konkrete som muligt på baggrund af det offentligt tilgængelige materiale, 
hvorfor det er håbet, at spørgsmålene kan besvares uden unødigt ressourcebrug. 
 
Derudover skal det bemærkes, at opgaven er udarbejdet i privat regi og har således ingen relation til Rigsrevisionen eller Rigsrevisionens ar-
bejde. På sammen måde er al empiri til opgaven indhentet via officielle kanaler, og der er således ikke udleveret eventuelt materiale fra Rigsre-
visionen til brug for opgaven. På den baggrund er der alene tale om formidling af kontaktoplysninger via Rigsrevisionen. 
 
Det ville være en stor hjælp, om jeg kunne have en eventuel besvarelse i hænde fredag den 26. oktober 2018, og jeg håber derfor det kan lade 
sig gøre at afsætte den fornødne tid til besvarelsen. 
 
Opgaven offentliggøres som udgangspunkt ultimo 2018. 
 
 
Spørgsmål til Nationalbankens relationer: 
 
1. Der findes en række internationale institutioner, der alle beskæftiger sig med statsgæld, herunder World Bank, IMF, ECB, OECD m.fl. Har de 
enkelte organisationer sanktionsmuligheder over for Danmark, herunder i relation til statsgældsforvaltningen. 
 
2. Har Danmark større tilknytning til den ene internationale institution frem for den anden? 
 
3. Hvilke lande sammenligner Danmarks sig primært med, og er der eventuelt etableret et formaliseret nordisk fællesskab, endsige koordineret 
praksis? 
 
4. Statsgældsforvaltningen er delt mellem Nationalbanken som den udførende part og Finansministeriet som politisk ophæng. Er risikostyrin-
gen af statsgældsforvaltningen alene et anliggende for Nationalbanken uden diktat fra Finansministeriet i praksis? 
 
5. Hvordan fører Finansministeriet tilsyn med Nationalbankens statsgældsforvaltning? 
 
Spørgsmål til Nationalbankens risikostyring af statsgælden: 
 
6. I Sverige steg renterne betragteligt i 1994, hvilket blev en udfordring i forhold til at kunne afsætte obligationer i markedet. Foreligger der 
handleplaner (beredskab) i tilfælde af, at der ikke kan findes finansiering, hvis der mod forventning ikke skulle være (tilstrækkeligt) investorer? 
 
7. Danske statspapirer udstedes hovedsageligt på auktioner suppleret med tap-salg. Er det Nationalbankens opfattelse, at det supplerende tap-
salg sikrer en bedre pris på obligationerne, og i hvilken grad er der risiko for, at investorer i stedet vil strække sig i stedet? 
 
8. Nationalbanken har tidligere publiceret forskningsrapporter vedrørende statsgælden, men forsker Nationalbanken stadig i risikostyringen af 
Nationalbanken? 
 
9. Hvilke fremtidige overvejelser har Nationalbanken i relation til udvikling af risikostyringen af statsgældsforvaltningen, og herunder hvilke 
primære udfordringer står statsgældsforvaltningen som udgangspunkt over for efter Nationalbankens opfattelse? 
 
10. I hvilket omfang anvendes porteføljeteori og risk management i forhold til statsgældsforvaltningen, og hvilke eventuelle tilpasninger har 
været nødvendige til en offentlig kontekst? 
 
11. CaR-modellen er udbredt mange steder i verden i relation til risikostyring, herunder hos Nationalbanken. Hvilke (makroøkonomiske) fakto-
rer er indregnet i modellen (fx rente,  inflation mv.) i CaR-modellen – og hvordan udtrykkes den matematisk? 
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12. CaR kan avnedes med udgangspunkt i Asset-Liability-Management, som typisk anvendes af private banker. Hvordan matches betalings-
strømme i relation til statsgældsforvaltningen typisk, og hvor giver det typisk udfordringer? 
 
13. Anvendes CaR-modellen som en perfekt normalfordelt model, eller foreligger der beregninger på et historisk grundlag, som foreskriver en 
konkret fordeling af omkostninger ved statsgælden? 
 
14. Flere andre lande, herunder blandt andet Sverige og Canada anvender relativ CaR (RCaR), er RCaR også anvendt af Nationalbanken – og 
hvorfor (ikke)? 
 
15. Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at anvende CaR, som i udgangspunktet er baseret på VaR, og dermed bygger på tab og 
ikke omkostninger? 
 
16. Andre statsgældsforvaltninger, herunder Jamaica og Brasilien, anvender foruden CaR også CFaR (CashFlow at Risk) som led i afdækning af 
refinansieringsrisikoen, hvilke risikomål anvender Nationalbanken? 
 
17. Varigheden kan blandt andet anvendes til brug for afdækning og styring af refinansieringsrisiko; hvilke andre værktøjer anvendes for at 
skabe viden og indsatser for denne risikotype? 
 
18. Foretager Nationalbanken beregninger (fx ved Monte Carlo-simulationer mv.) med henblik på at finde den bedste gældsporteføljesammen-
sætning; og i bekræftende fald, hvilke? 
 
19. Flere internationale institutioner anbefaler løbende og omfattende stresstest, hvilke stresstest (fx i forskellige scenarier) foretager National-
banken? I bekræftende fald inddrager stresstestene konjunkturtilpasninger, som fx det fx er hensigten med kontracykliske buffere hos private 
banker. 
 
20. Hvordan afdækkes instrumentrisikoen ved brug af fx swaps? 
 
 
På forhånd mange tak for hjælpen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kasper Sahlberg Larsen  
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Referat af telefoninterview med Nationalbankens statsgældsforvaltning 

Nb! Det er forfatterens egen gengivelse, og Nationalbanken har ikke haft mulighed for at validere nedenstående, hvorfor banken som udgangs-

punkt ikke kan tages til indtægt for ordlyden. 

Søndag den 28. oktober 2018 kl. 11.00-12.00 

FM: Finansministeriet, NB: Nationalbanken (som statsgældsforvalter) 

 

1. Der findes en række internationale institutioner, der alle beskæftiger sig med statsgæld, herunder World Bank, IMF, ECB, OECD m.fl. Har de 

enkelte organisationer sanktionsmuligheder over for Danmark, herunder i relation til statsgældsforvaltningen. 

2. Har Danmark større tilknytning til den ene internationale institution frem for den anden? 

 Danmark har aftaler med en række internationale institutioner med henblik på vidensdeling, herunder bilaterale aftaler om bedst 

practice, erfaringer mv. 

 Det internationale miljø har ingen beføjelser over for Danmark, da der alene er tale om aftaler 

 Dog må der ikke ske monetær finansiering, men det er i sidste ende også en aftale, som Danmark som suverænstat alene kan be-

slutte at følge. 

 IMF, OECD, Verdensbanken er globale, hvor Danmark deltager aktivt, men i EU mødes man 3-4 gange om året. 

 

3. Hvilke lande sammenligner Danmarks sig primært med, og er der eventuelt etableret et formaliseret nordisk fællesskab, endsige koordineret 

praksis? 

 Nordiske lande, men her er også forskel i landenes relationer udadtil. 

 Sverige, Finland ser man typisk til.  

 Der er et formaliseret nordisk samarbejde, idet det er mere relevant med nordiske lande, da vi globalt set er mere ens indrettet i 

forhold til budgetter mv. 

 

4. Statsgældsforvaltningen er delt mellem Nationalbanken som den udførende part og Finansministeriet som politisk ophæng. Er risikostyringen 

af statsgældsforvaltningen alene et anliggende for Nationalbanken uden diktat fra Finansministeriet i praksis? 

 FM og NB samarbejder, jf. aftalen der er indgået. Opgaven ses ikke om diktat fra FM. 

 

5. Hvordan fører Finansministeriet tilsyn med Nationalbankens statsgældsforvaltning? 

 I 1991 blev statsgældsforvaltningen flyttet fra Finansministeriet til Nationalbanken 

 Finansministeriet er i mange henseender folk med større politisk interesse, og ikke nødvendigvis i finansielle markeder. Man flyttede 

derfor området for at skabe et sted med fælles knowhow samt at bedre at kunne holde på folk. 

 Der holdes løbende kvartalsmøder mellem FM og NB. 

 

6. I Sverige steg renterne betragteligt i 1994, hvilket blev en udfordring i forhold til at kunne afsætte obligationer i markedet. Foreligger der 

handleplaner (beredskab) i tilfælde af, at der ikke kan findes finansiering, hvis der mod forventning ikke skulle være (tilstrækkeligt) investorer? 

 Danmark ikke oplevet ikke at kunne afsætte obligationer i markedet i nyere tid 

 Der skal dog sondres mellem ikke at kunne afsætte obligationer samt at finansiere sig til høj pris 

 Refinansieringsrisikoen kan bl.a. mindskes ved at koncentrationsrisikoen; det kan ske ved at købe tilbage af serien den når den for-

falder med midler fra statens konto. 

 Generelt har Nationalbanken flere typer at produkter (låneprogrammer), som kan tilbydes markedet. De standardiserede er: Alm. 

Danske stat, indeksobligation, skatkammerpapirer; derudover er der Commercial Paper til EU-investorer og amerikanske investorer. 

Det er et ikke standardiseret papir, som er helt fleksibelt og godt til hurtig finansiering. 

 

7. Danske statspapirer udstedes hovedsageligt på auktioner suppleret med tap-salg. Er det Nationalbankens opfattelse, at det supplerende tap-

salg sikrer en bedre pris på obligationerne, og i hvilken grad er der risiko for, at investorer i stedet vil strække sig i stedet? 

 Det er ukendt om det nødvendigvis skaffer den bedste pris, men det er giver en øget fleksibilitet i forhold til at imødekomme lø-

bende efterspørgsel uden for auktionsdatoerne. 

 

8. Nationalbanken har tidligere publiceret forskningsrapporter vedrørende statsgælden, men forsker Nationalbanken stadig i risikostyringen af 

Nationalbanken? 

 Ja, der er løbende akademisk forskning på området, men en ændring af metoder er en langvarig proces. Der for ændres typisk ikke i 

metoderne, da der oftest ønskes en kontinuitet og tværgående konsistens i analyserne. Konteksten ændrer sig løbende men ikke 

måde konteksten opgøres på. 

 

9. Hvilke fremtidige overvejelser har Nationalbanken i relation til udvikling af risikostyringen af statsgældsforvaltningen, og herunder hvilke 

primære udfordringer står statsgældsforvaltningen som udgangspunkt over for efter Nationalbankens opfattelse? 

Ja. 

 Det er NB’s opfattelse, at risikostyring for NB er state-of-the-art, men at NB løbende indhente erfaringer fra andre lande, som NB 

kan lade sig inspirere af. 
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 NB har valgt en meget åben tilgang til statsgælden med henblik på at inspirere andre, og for at kunne få eventuelle tilbagemeldin-

ger. Der er stor forskel i åbenheden og transparensen hos de enkelte statsgældsforvaltninger. 

 

10. I hvilket omfang anvendes porteføljeteori og risk management i forhold til statsgældsforvaltningen, og hvilke eventuelle tilpasninger har 

været nødvendige til en offentlig kontekst? 

 Varighed, CaR. Alle mere avancerede statsgældsforvaltninger bør have et kvantificerbart mål for risiko. 

 

11. CaR-modellen er udbredt mange steder i verden i relation til risikostyring, herunder hos Nationalbanken. Hvilke (makroøkonomiske) faktorer 

er indregnet i modellen (fx rente, inflation mv.) i CaR-modellen – og hvordan udtrykkes den matematisk? 

 CaR – setuppet er grundlæggende budgetantagelser (indtægter og udgifer), antagelse om udstedelsespolitik (risikovillighed), som 

kombineres med forecast for renteudviklingen, hvilket giver et CaR-forecast, som i sidste ned er et udfaldsrum om forecast om om-

kostninger på gælden. 

 Der sker løbende en afvejning af hvad varigheden skal være; en høj varighed giver højere omkostninger; det er dog NB’s opfattelse, 

at en lavere varighed – og dermed mere usikker gæld – ikke gør det billigere i det nuværende meget lave rentemiljø. 

 Risikovilligheden afklares i FM, som vurdere hvilke varighed kontra sikkerhed der ønskes for landet. 

 

12. CaR kan avnedes med udgangspunkt i Asset-Liability-Management, som typisk anvendes af private banker. Hvordan matches betalings-

strømme i relation til statsgældsforvaltningen typisk, og hvor giver det typisk udfordringer? 

 For så vidt angår ALM er der generelt en stor diskussion blandt statsgældsforvaltninger om, hvor meget skal regnes med, og hvor 

lidt. Dette varierer derfor betragteligt fra land til land. I Danmark indregnes statens finansielle aktiver, statens finansielle passiver. 

Dette højner sammenligneligheden. 

 Budgetrisikoen, altså risikoen for udsving i de overordnede pengestrømme, ligger i budgettet. I Danmark har vi en ekstrem stærk 

finansstyring og budgetstyring, der sikrer stabil udvikling. På den baggrund har NB nemmere ved at håndtere de finansielle risici. 

 

13. Anvendes CaR-modellen som en perfekt normalfordelt model, eller foreligger der beregninger på et historisk grundlag, som foreskriver en 

konkret fordeling af omkostninger ved statsgælden? 

 Normalfordeling har været udgangspunktet, men det er et problem med lavt rentemiljø. NB anvender en Shadowrate-model til 

renteforeskrivning. I modellen er indlagt en nedre grænse for renter. Problemer med modellerne er, at når de regner på negative 

renter, så udvikler disse sig, jf. modellen, i en utroværdig retning, det vokser til et unaturligt niveau. Derfor korrigeres rentemodel-

lerne med en nedre grænse, således forecastet udvikler sig mere sandsynlig. 

 

14. Flere andre lande, herunder blandt andet Sverige og Canada anvender relativ CaR (RCaR), er RCaR også anvendt af Nationalbanken – og 

hvorfor (ikke)? 

 De enkelte lande har forskellige behov. Fx indregner Sverige sikkert valutakurser som følge af større behov. Inflation indarbejdes 

ikke i modellen i Danmark. Man skal dog overvejere om der ikke sker en indregning tidligere i budgetterne. Fx sker udviklingen i 

rente, inflation, manglende skatter via budgetterne – altså de overordnede pengestrømme, derfor er korrektionen mindre vigtig i 

modellen.   

 

15. Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at anvende CaR, som i udgangspunktet er baseret på VaR, og dermed bygger på tab og 

ikke omkostninger? 

 Det naturlige mål for statsgældsforvaltninger er omkostninger, og ikke markedsværdi som det er tilfældet med VaR. 

 

16. Andre statsgældsforvaltninger, herunder Jamaica og Brasilien, anvender foruden CaR også CFaR (CashFlow at Risk) som led i afdækning af 

refinansieringsrisikoen, hvilke risikomål anvender Nationalbanken? 

17. Varigheden kan blandt andet anvendes til brug for afdækning og styring af refinansieringsrisiko; hvilke andre værktøjer anvendes for at 

skabe viden og indsatser for denne risikotype? 

 Uden at vide hvad Cash-flow-at-risk reelt dækker over, for der kan også være indregnet forskelligheder, er det et udtryk for stabilite-

ten i pengestrømme. Danmark har stærk styring via Finansministeriet, og ses på de enkelte transaktioner i NB, så har Danmark en 

statslig konto, der i stort omfang kan dække de kortfristede risici; vi er på ingen måde der, hvor vi står og er afhængig af en finansie-

ring på den korte bane. 

 

18. Foretager Nationalbanken beregninger (fx ved Monte Carlo-simulationer mv.) med henblik på at finde den bedste gældsporteføljesammen-

sætning; og i bekræftende fald, hvilke? 

 Ja, NB anvender MC på rentemodellen. Tidligere var det AFNS; men fra ca. 2013-2014 skriftede NB til Shadows-rate, som også tager 

udgangspunkt i den korte rente. 

 

19. Flere internationale institutioner anbefaler løbende og omfattende stresstest, hvilke stresstest (fx i forskellige scenarier) foretager National-

banken? I bekræftende fald inddrager stresstestene konjunkturtilpasninger, som fx det fx er hensigten med kontracykliske buffere hos private 

banker. 
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 Det er NB’s opfattelse, at det store holistiske stresstest, hvor talrige makroøkonomiske variable indregnes, ikke foretages af nogen 

lande. Det kan tilnærmelsesvis være Canada, der kan have nogle omfangsrige stresstest. I Danmark foretages vurderinger af, hvis 

ledighed falder, hvis indtægter falder den vej igennem, renten stiger eller andre økonomiske forhold. Opgaven ligger imidlertid i 

overvejende i politisk regi, da FM løbende foretager disse analyser.  

 Det er NB’s opfattelse, at det grundlæggende ikke er en statsgældsforvalteropgave, da det i større grad har indflydelse på finansie-

ringsbehovet snarere end risikostyringen. 

 Hvis fx renterne stiger i samfundet og det bliver dyrere at investere mv. og det genere færre indtægter til staten, så gribes denne 

risiko af budgetterne – og den afdækkes således via FM. 

 

20. Hvordan afdækkes instrumentrisikoen ved brug af fx swaps? 

 NB anvender altid swaps til afdækning valutakurs risiko. Al fremmed valutaeksponering fra lån afdækkes. 

 For så vidt angår valutareserven er det populært sagt det skyts, som centralbanken har til at forsvare den indelandske krone; den 

fungerer således som pengepolitisk stabilisator af. Staten kan således bistå centralbanken med at udstede i valuta. Staten anvender 

kun valutaen kroner. 

 Swaps anvendes også til at styre varigheden; det vil sige, hvis det er vurderingen at varigheden er for høj, så kan omlægges en række 

betalinger via renteswaps, således at staten betaler en kortere og billigere rente, hvor med varigheden falder. 
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BILAG 3 

Fra: Kasper Sahlberg Larsen 
Sendt: 15. september 2018 11:05:41 
Til: em@em.dk 
Emne: Aktindsigt i dokumenter vedrørende tilsyn med Danmarks Nationalbank  
  

Til Erhvervsministeriet  

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Modtag hermed anmodning om aktindsigt vedrørende Erhvervsministeriet tilsyn. 

Der ønskes konkret aktindsigt i de dokumenter, der efter ministeriets opfattelse, understøtter og bidrager til, at Erhvervsministeriet sikrer sin 

forpligtelse til at føre tilsyn med Danmarks Nationalbank, jf. lov om Danmarks Nationalbank § 7. Der ønskes således aktindsigt i blandt andet 

anmodninger om redegørelser fra Nationalbanken, konceptuelle opfølgninger om styring, budget og økonomi, eventuelle resultatkrav, planer 

mv. samt dagsordner og talepapirer, herunder særligt i relation til den kongelig bankkommissærs virke som tilsynsførende. 

 

Materialet skal indgå som empiri til en hovedopgave på HD-studiet, der omhandler Nationalbankens risikostyring, hvorfor materialet skal un-

derstøtte en opfattelse af Nationalbankens eksterne kontrolmiljø. Materialet er således ikke omdrejningspunktet for opgaven, men skal i hø-

jere grad understøtte relevante pointer. Der kan endvidere ses bort fra den sædvanlige syv dages frist for besvarelse, idet materialet som ud-

gangspunkt først skal anvendes mandag den 8. oktober 2018. 

 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kasper Sahlberg Larsen 

 

Fra: Kasper Sahlberg Larsen 
Sendt: 15. september 2018 18:15:08 
Til: fm@fm.dk 
Emne: Aktindsigt i sagen vedrørende finansieringsbehovet for 2017  
  

Til Finansministeriet 

Christiansborg Slotsplads 1 

1218 København K 

 

Modtag hermed anmodning om aktindsigt om finansieringsbehovet for 2018. 

Der ønskes konkret aktindsigt i den sag, hvor minister eventuelt departementschef sanktionerer finansieringsbehovet for 2018. Der ønskes 

således aktindsigt i de samlede dokumenter, herunder bilag og forside med resolution, der udgør den samlede sag, hvor finansieringsbehovet 

formelt fastsættes. Hertil ønskes aktindsigt i de relevante dokumenter, hvor en korrespondance med Nationalbanken har haft betydning for 

fastsættelsen af finansieringsbehovet og dermed den godkendte sag. 

 

Materialet skal indgå som empiri til en hovedopgave på HD-studiet, der omhandler Nationalbankens risikostyring, hvorfor materialet skal un-

derstøtte en opfattelse af Nationalbankens eksterne kontrolmiljø. Materialet er således ikke omdrejningspunktet for opgaven, men skal i hø-

jere grad understøtte relevante pointer. 

 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kasper Sahlberg Larsen 


